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Abstrakt 
Trygghet är en viktig faktor i hemsjukvård, där distriktssköterskors förmåga att ge trygghet 
betyder mycket för vårdens kvalitet. Syftet med denna studie är att beskriva 
distriktssköterskors upplevelser av att ge trygghet till personer i hemsjukvård. Studien är 
baserad på sex intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med latent ansats. 
Denna analys resulterade i ett tema: Skapa tillit och kunna möta personers behov vilken 
innefattar fem kategorier: Förväntningar på en tillitsfull relation, Vara tillgänglig, visa 
kontinuitet och engagemang, Kompetens att förstå personers behov, Förmåga att möta 
otrygghet, Förstå hemmets betydelse samt dess begränsningar. I resultatet framkom att 
distriktssköterskor upplevde att trygghet gavs när de bekräftade personer i hemsjukvård som 
individer, var engagerade, frågade hur de mådde, hade kunskap och var skickliga, gav 
tillfredställande information samt fick personer att ”känna sig hemma”. Av detta kan 
slutsatsen dras att distriktssköterskor måste möta personer där de befinner sig i livet, samt se 
individen bakom sin sjukdom. För att kunna ta emot vård måste en person känna tillit och 
trygghet till den som vårdar. 
 

 
 
Nyckelord: trygghet, tillit, relation, tillgänglighet, kontinuitet, engagemang,                                    
    kompetens, hemsjukvård 
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Trygghet omfattar såväl fysiska som sociala och psykologiska aspekter, vilket gör det svårt att 

beskriva vad begreppet innebär. Ordet trygg har olika betydelse beroende på i vilket 

sammanhang det nämns. Enligt Nationalencyklopedin (2008); Allén, Malmgren, Ernby, 

Lövfors och Sjögreen (2003, s. 1201) betyder trygg fri från oroande eller hotande inslag, en 

person som ger intryck av att vara lugn och obekymrad.  

 

Trygghet kan beskrivas som en viktig aspekt av hälsa och därför kan upplevelsen av trygghet 

beskrivas med utgångspunkt från Antonovskys (2005) salutogenetiska modell. Denna modell 

fokuserar inte bara på sjukdom utan har fokus på hälsa samt ser till hela personen. Saker som 

påverkar personers hälsa är olika stressorer exempelvis skilsmässa, sjukdom, död och brist på 

trygghet. Personer befinner sig ständigt någonstans mellan hälsa och ohälsa. KASAM står för 

känsla av sammanhang, och kan liknas vid ett förhållningssätt som beroende på vilken värld 

av erfarenheter personen vuxit upp med, ser olika ut. Ett svagt respektive starkt KASAM 

påverkas av var personer befinner sig i sin strävan mot hälsa, samt hur de hanterar olika 

känslomässiga stressorer för att uppnå trygghet i livet (Antonovsky, 2005, s. 16-17, 66- 67, 

183, 241). 

 

Grundläggande trygghet byggs upp under ett barns första levnadsår genom bindning till 

modern och förstår föräldrar barns behov kan de tillgodose den trygghet som barn behöver. 

Genom att frigöra sig från föräldrar testar tonåringar sina gränser. Bindningsbeteendet är som 

mest framträdande under de första levnadsåren, men kan ses under hela livet, framförallt i 

nödsituationer. En persons trygghetskänsla i vuxenlivet bygger på att det finns en förstående 

person i närheten (Bowlby, 1994 s. 19-20, 28, 48). Ett begrepp som har anknytning till 

trygghet är tillit. Lögstrup (1994, s. 41-52) beskrev att det ligger i människans natur att vi 

möter varandra med en tillit som är naturlig. Om inte tilliten möts med ett mottagande, leder 

den till misstro. Tillit innebär ett utelämnande, vilket medför att vi reagerar kraftigt då vår 

tillit missbrukas. Det är inte bara i samband med att fel begås som vi ser att tilliten 

missbrukas, tilliten är grundläggande och dess självutlämnande hör till människans natur.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) har det i Sverige de senaste 50 åren skett en ökning av äldre 

personer över 65 år, från 700 000 till nära 1,6 miljoner. De som drabbas av sjukdom upplever 

otrygghet inför framtiden. En del väljer att flytta till särskilda boenden för att hemmiljön inte 

längre känns trygg medan andra väljer att bo kvar hemma då hemmiljön upplevs som trygg för 

dem. Hälsoutvecklingen bland äldre har fastställt en allt bättre funktionsförmåga. Samtidigt 
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ökar rapporteringen av hälsoproblem, vilka i sin tur leder till krav på ökad uppmärksamhet på 

personers hälsa och därmed ökar kraven på distriktssköterskors medicinska insatser samt 

omvårdnadsinsatser. I en studie av Beck-Friis och Österberg (2005) framkom att hemsjukvård i 

Sverige är den sjukvård som ges i det egna hemmet, med eller utan närstående, för det mesta med 

hjälp från primärvården eller närliggande sjukhus, respektive sjukhusansluten hemsjukvård. 

Enligt Socialstyrelsen (2002) betecknar Världshälsoorganisationen (WHO) begreppet 

primärvård som den vårdnivå som skall kunna tillgodose befolkningens basala behov av 

hälso-och sjukvård. Sjuksköterskor ansåg att trygghet kunde ses i ett sammanhang, där en fast 

läkarkontakt innebar en kännedom om personers sjukhistoria, att kunna se förändringar och 

bedöma helheten.  

 

Distriktssköterskor inom hemsjukvård arbetar i ett definierat geografiskt område där hon har 

kunskap om befolkningens behov, vilket möjliggör förebyggande och hälsofrämjande 

insatser. Distriktssköterskor skall inge trygghet, inneha mod, ha adekvat självuppfattning och 

självkänsla. Detta räknas som personliga egenskaper som är av stor betydelse för att vården 

ska kunna ske med anpassning till individen.  Distriktssköterskor har bred kompetens och kan 

se till personers behov ur ett helhetsperspektiv. Personer ses i sitt sammanhang och åtgärder 

anpassas efter den situation personen lever i. Den medicinska vården och omvårdnaden som 

bedrivs i hemmen blir allt mer avancerad. Distriktssköterskor ansvarar för hemsjukvården 

genom regelbundna kontakter. Att skapa och upprätthålla en relation till personer är en viktig 

uppgift för distriktssköterskor. Genom att ha inblick i den verklighet personer lever i får 

distriktssköterskor bättre förutsättningar för problemlösning (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). En stark känsla av trygghet uppstod då distriktssköterskor gjorde regelbundna 

besök i hemmet och upprätthöll regelbunden kontakt med personer i behov av vård. En 

distriktssköterskas engagemang, exempelvis att hon ringde till dem, ansågs öka personers 

känsla av trygghet. Det framkom även att personer i behov av vård upplevde trygghet då de 

kunde lita till sjuksköterskors kompetens, att sjuksköterskor var insatta i personers sjukdom, 

visste vad och hur de skulle göra för att hjälpa dem (McKenzie, Boughton, Hayes, Forsyth, 

Davies, Underwood & McVey, 2007)  

 

Att sjuksköterskor var trygga vid utförandet av specifika arbetsuppgifter, kunde uppvisa 

erfarenhet, hade god iakttagelseförmåga samt snabbt och effektivt begjorde hjälp av kollegor 

gjorde att personer upplevde trygghet (Williams & Irurita, 2004). De kände även trygghet då 

sjuksköterskor visade kunskap och skicklighet (McKenzie et al., 2007; Berg & Danielson, 
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2007). Personer beskrev att de i första hand valde att kontakta distriktssköterskor för 

rådgivning än andra sjukvårdsinrättningar, på grund av deras kompetens samt att de upplevde 

att sjuksköterskor visste mer än läkare (McKenzie et al., 2007). I Bergs och Danielsons studie 

(2007) framkom att sjuksköterskor använde sin specifika kompetens när en relation formades 

till personer i behov av vård. Detta ledde i sin tur till att personers utsatthet minskade och de 

upprätthöll sin värdighet och trygghet. I Koslanders och Arvidssons studie (2004) beskrev 

sjuksköterskor att det var viktigt att etablera en relation med personer i behov av vård så att de 

kunde känna trygghet. Det viktigaste i relationen var att sjuksköterskor uppmuntrande och var 

närvarande i mötet med personer. Enligt en studie av Karlsson och Sandén (2007) framkom att 

distriktssköterskor upplevde engagemang och trygghet när de vårdade personer i hemmet vilket 

bidrog till en god relation. Den trygga relationen innebar att distriktssköterskor koncentrerade sig 

på att stödja personer och deras närstående. När distriktssköterskor var trygga i mötet och 

närvarande i situationer upplevdes ingen rädsla när situationer försämrades.  

 

Sammanfattningsvis framkom det av litteraturgenomgången att begreppet trygghet har olika 

betydelse och hur distriktssköterskor ger trygghet till personer i hemsjukvård har 

uppmärksammats endast i begränsad omfattning. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) framkommer att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på 

en god vård, vilket innebär att vården ska vara av särskilt god kvalitet och tillgodose 

personers behov av trygghet i vården och behandlingen. För att kunna ge god vård anser vi att 

det är viktigt att ytterligare fördjupa kunskapen om hur distriktssköterskor ger trygghet och 

hur distriktssköterskor själva ser på fenomenet. I denna studie har vi utgått från 

dimensionerna relationer, tillgänglighet och engagemang, kompetens, information och 

kommunikation samt hemmets betydelse, för att beskriva hur trygghet ges till personer i 

hemsjukvård. Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att ge 

trygghet till personer i hemsjukvård. 

 

Metod 

Design 

Upplevelsen av trygghet har studerats med en kvalitativ ansats och baseras på intervjuer med 

distriktssköterskor. En kvalitativ ansats ger möjlighet till en djupare förståelse för det som ska 

studeras genom ett holistiskt synsätt och engagerade forskare (Polit & Beck, 2004, s. 245). 
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Deltagare  

I studien deltog sex kvinnliga distriktssköterskor som arbetar på olika vårdcentraler i en tätort 

i norra Sverige. Vid urvalet av informanter strävade vi efter att få så stor variation av deras 

erfarenheter som möjligt. Inklusionskriterier var att ha varit yrkesverksam som 

distriktssköterska i minst två år, det skulle finnas en variation av erfarenhet i aspekter som 

arbete i tätort och glesbygd, barn och äldre samt svårt sjuka personer och förebyggande 

hälsovård. Vi strävade även efter en bred åldersspridning bland informanterna och åldern 

varierade mellan 37-59 år. Informanterna har varit yrkesverksamma som distriktssköterskor 

mellan tre och tjugosju år. Två av distriktssköterskorna arbetar inom tätort och glesbygd 

vilket omfattar både äldre personer och barnavårdcentral, övriga fyra distriktssköterskor 

arbetar mest med äldre personer inom både tätort och glesbygd. Antalet informanter 

bedömdes som rimligt för att få ett tillräckligt stort och varierat material för att uppnå studiens 

syfte och baserades på tidigare forskningserfarenhet från liknande studier. Deltagarna 

benämns som distriktssköterskor/informanter/hon och personer i hemsjukvård/personer/de 

genom hela vår studie. 

 

Procedur 

En skriftlig och personlig kontakt med enhetschefer på utvalda vårdcentraler etablerades för 

att få medgivande till att utföra denna studie inom verksamhetsområdet. Med enhetschefernas 

hjälp valdes lämpliga informanter strategiskt ut. En presentation av författarna, studiens syfte 

samt en förfrågan om att vidarebefordra brev till informanter som uppfyllde 

inklusionskriterierna som fanns uppsatta utfördes (Bilaga 1). I brev med information och 

förfrågan om att delta i studien framgick vad som var studiens syfte, tillvägagångssätt, 

frivillighet att delta i studien, information om konfidentialitet samt en kort presentation om 

oss som författare (Bilaga 2). De som återsände svarstalongen (Bilaga 3) med bifogat kuvert 

med intresse om att delta i studien blev kontaktade av oss personligen, för överenskommelse 

om tid och plats för intervjun. Samtliga sex tillfrågade distriktssköterskor tackade ja till att 

delta i studien (jmf Kvale, 1997, s. 107).  

 

Datainsamling 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och till vår hjälp 

hade vi en intervjuguide (Bilaga 4) som syftade till att vägleda intervjuaren (Polit & Beck, 

2004, s. 340-349). Intervjuguiden täckte områdena relation, engagemang, tillgänglighet, 

information, kompetens och hemmets betydelse. Intervjun inleddes med en fråga, ”Kan du 
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berätta om en konkret händelse där du förmedlade trygghet i relationen till personer i 

hemsjukvård?” där den intervjuade fick berätta fritt. En följdfråga var ” Kan du beskriva när 

det är svårt respektive när det är lättare att förmedla trygghet?” Denna följdfråga ställdes om 

svar inte framkom spontant på den inledande frågan. Den största fördelen med kvalitativa 

intervjuer är öppenheten då det inte finns någon standardteknik och givna regler saknas 

(Kvale, 1997, s. 82). Intervjun byggdes på ett vardagligt och professionellt samtal som 

innehöll struktur och ett klart syfte. Under forskningsintervjun är det forskarna som begränsar 

och kontrollerar situationen. Forskarna introducerade ämnet för intervjun och följde sedan 

upp svaren på frågorna med en kritisk reflektion. Syftet var att få en förståelse av de 

intervjuades upplevelser och därmed tolka dessa beskrivna företeelser (Kvale, 1997, s. 13). 

Enligt Kvale (1997 s. 124) kan inledande frågor med uppföljningsfrågor ge spontana svar och 

omfattande beskrivningar. Enligt Lindseth och Norberg (2004) rekommenderades 

bandupptagning vid intervjuer, då inspelad intervjutext ligger närmare talet än skriftlig 

intervjutext.  

 

Författarna utförde de sex intervjuerna tillsammans, detta för att inte någon information skulle 

gå förlorad. Fördelningen där en var observatör och den andra intervjuade växlade. Varje 

intervju tog mellan 17 minuter och 26 minuter. För att ge utrymme för eventuella frågor eller 

funderingar hade vi bett informanterna att avsätta en timme för varje intervju.  

Våra bandinspelningar lyssnades av och transkriberades ordagrant till text, även 

anteckningarna som skrevs ned under intervjun analyserades för att förstå intervjun i dess 

kontext. Pauser och icke verbal kommunikation markerades i texten. För att kontrollera att 

inget av intervjumaterialet gått förlorat gjordes jämförelser mellan den transkriberade 

intervjutexten och bandinspelningen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör intervjuaren 

uppmärksamma tystnad, skratt, gester och attityder vid överförandet av intervjuer till text 

eftersom dessa kan påverka underliggande meningar.  

 

Data analys 

Analysen av den transkriberade texten utfördes med en kvalitativ metod för innehållsanalys, 

som av Elo och Kyngäs (2007) beskrivs som induktiv innehållsanalys där det från 

identifiering av en analysenhet successivt byggs upp kategorier av innehåll. Syftet inom både 

kvalitativ och kvantitativ dataanalys är att organisera och skapa struktur så att innebörden i 

det material som undersökts framkommer (Polit & Beck, 2004, s. 378). Vi började med att 

läsa igenom intervjutexten som analyserades flera gånger för att få en djupare känsla för 
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innehållet. Textenheter som svarade mot syftet markerades samt extraherades från 

intervjumaterialet. Kondensering kom att utföras där textenheterna förfinades utan att 

innehållet gick förlorat. Första kategoriseringssteget var att beskriva distriktssköterskors 

upplevelser av hur de gav trygghet till personer i hemsjukvård med hjälp av "att satser". 

Därefter kom materialet att kodas och kategoriseras utifrån innehåll och kategorierna som 

representerade samma sak delades upp och bildade huvudkategorier som utgjorde studiens 

resultat. Med inspiration av Graneheim och Lundman (2004) kom vi att placera de kodade 

textenheterna i en tabell för att det skulle vara lätt att gå tillbaka till originaltexterna vid 

sammanställningen av resultatet. Textenheterna grupperades i kategorier i successivt högre 

abstraktionsnivå till dess att innehållet var tydligt åtskilt och inte överlappade varandra. 

Textenheterna kom att jämföras med kategorierna under hela processen för att validera dem. 

Vi kategoriserade materialet till dess att det var tydligt åtskilt och mättat. Nästa steg blev att 

finna gemensamma teman för kategorierna, därför lästes materialet igenom ytterligare en 

gång för att kunna tolka underliggande meningar. Tillförlitligheten i analysen kom att stärkas 

av att vi hela tiden återvände till texten i de bandinspelade intervjuerna (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 

Vid forskning med människor måste en etisk prövning utföras för att mänskliga rättigheter ska 

bevaras. Nyttan ska då ställas mot den skada och risk som studien kan komma att medföra för 

deltagarna (Polit & Beck, 2004, s. 159, 663). Vi kom att söka etisk prövning av den etiska 

gruppen vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Enligt Polit och 

Beck (2004, s. 150-154) skall informerat samtycke erhållas av informanter vid forskning. 

Relevant information om undersökningens syfte, riskerna och fördelarna samt rättighet att dra 

sig ur undersökningen gavs. Inför denna studie kontaktades informanterna via brev och 

tillhandahöll skriftlig och muntlig information om syftet med studien, att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att skäl behövde anges. 

 

Information har en central roll och informerat samtycke innebär att deltagare måste få så 

mycket information att de vet vad de samtycker till. Då intervjuer kan medföra konsekvenser 

för informanterna är en viktig etisk princip rätten till självbestämmande. Detta innebär att 

informanterna frivilligt får bestämma om de vill medverka utan att känna sig utanför ifall de 

väljer att inte medverka (Polit & Beck, 2004 s. 159, 663). Med konfidentialitet menar vi att 

exempelvis informanternas namn inte kommer att avslöjas för andra förutom författarna samt 
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vår handledare (Kvale 1997, s. 109). Det fanns inga risker identifierade med ett deltagande i 

studien förutom risken att den personliga integriteten kunde störas genom bristande 

konfidentialitet vid genomförandet av studien. Den risken hanterades genom att vi i hela 

forskningsprocessen var noggrann med att inte använda uppgifter som kunde avslöja vilka 

personer var. Då endast begränsade risker identifierades bedömde vi att nyttan översteg risken 

för skada då informanternas upplevelser bevarades och användes för att ge kunskap som 

syftade till att utveckla och förbättra vård samt omvårdnad för personer i hemsjukvård. 

 

Känslighet, medvetenhet samt ansvarstagande hur etiska frågor ska hanteras om de uppstår, är 

viktiga egenskaper hos forskaren under själva intervjun. Det är viktigt att vi som forskare har 

kunskap om etiska riktlinjer samt att det även handlar om våra personliga erfarenheter, 

kunskap, ärlighet och rättrådighet. Att som forskare bevara sin objektivitet i 

intervjusituationerna är viktigt, detta kan komma att ha betydelse då vi arbetar inom samma 

yrke som våra informanter. Under analysen såg vi att det var viktigt för oss att reflektera över 

detta, för att materialet skulle kunna bearbetas utan förutfattade meningar (Kvale, 1997, s. 

111-112). 

 

Resultat  

Analysen resulterade i ett tema samt fem kategorier (tabell 1) som beskrivs i löpande text och 

illustreras med citat från intervjuerna som ingår i analysen. 

 
Tabell 1. Översikt över tema (n=1) och kategorier (n=5). 
  Kategorier                                                        Tema 

 
Förväntningar på en tillitsfull relation 

Vara tillgänglig, visa kontinuitet och 

engagemang                  

Kompetens att förstå personers behov 

Förmåga att möta otrygghet 

Förstå hemmets betydelse samt dess 

begränsningar 

 

 

Skapa tillit och kunna möta personers 

behov 
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Skapa tillit och kunna möta personers behov 

I tolkningen av de fem kategorierna är upplevelsen av att ge trygghet nära förknippad 

med förmågan att skapa en tillitsfull relation och kunna möta personers behov. 

Möjligheten att skapa tillit handlar dels om förmågan att skapa relationer men också om 

engagemang, tillgänglighet och kontinuitet i möten.  Att ge trygghet handlar också om 

att kunna förstå personers behov i hemmet och ha förmåga att möta dessa specifika 

behov.  

 
Förväntningar på en tillitsfull relation 

Distriktssköterskor ansåg att det var viktigt för personer i hemsjukvård att de visste vem som 

var deras distriktssköterska samt att det fanns möjlighet att lära känna varandra för att tillit 

och trygghet skulle uppstå. Det kunde vara svårt att ge trygghet innan en närmare relation 

med personer byggts upp, distriktssköterskor beskrev att det inte alltid framkom vad som 

förväntades i mötet. En distriktssköterska berättade att hon arbetat länge på en vårdcentral och 

blev igenkänd ”lite överallt” på både gott och ont. Distriktssköterskor ansåg att det var viktigt 

att visa upp en lugn attityd samt att vara trygg i sig själv för att kunna ge trygghet och där 

spelad kroppsspråket en betydande roll. Det framkom även att trygghet hade mycket med 

känslor att göra och det krävdes ofta flera möten med en person för att ett förtroende skulle 

byggas upp.  

 

dom vet vem man är och vad man står för åh, ja 
förhoppningsvis vet dom också om att man är ganska duktig 

  

Alla personer har inte anhöriga, det framkom att distriktssköterskor kunde vara den enda 

tryggheten som de hade. Vid ökad personkännedom upplevde distriktssköterskor att mer 

trygghet kunde ges, särskilt när det gällde personer med demenssjukdom. I studien framkom 

att en distriktssköterska upplevde att hon kunde ge trygghet när hon gav hjälp, fanns där samt 

att närvaron i sig gav personer trygghet och lugn. En annan distriktssköterska berättade att ett 

sår började läka efter byte av omläggningsmaterial och att en person då kände tillit till en 

distriktssköterskas kunskap. Distriktssköterskor upplevde att personer och anhöriga ansåg att 

distriktssköterskor visste bäst vad som skulle göras men i de fall då distriktssköterskor 

ifrågasattes kunde det ibland vara svårt att ge en förklaring som personer och anhöriga 

accepterade.  
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då upplevde jag väldigt starkt… det uttryckte hon, att det 
kändes väldigt tryggt och bra att jag kom dit även om jag inte 
hade nåt direkt konkret som jag skulle göra 

 

Det framkom i studien att det var viktigt att personer kände att en distriktssköterska tog dem 

på allvar och höll vad hon lovat. Distriktssköterskor beskrev att för personer som var oroliga 

var det mycket viktigt att en distriktssköterska kom den dag som hon sagt, då blev de mindre 

oroliga. För andra personer var det inte så betydelsefullt med exakta tider och då kunde en 

distriktssköterska göra hembesök när hon ansåg att det passade. Distriktssköterskor beskrev 

även att det fanns möjlighet att ändra i dagsprogrammet för att personer skulle få bestämma 

vilken tid ett hembesök skulle göras, detta upplevdes kunna skapa början till förtroende och 

trygghet.  
 

dom patienterna är svåra att ge… att jag kan ge en trygghet 
som dom har kvar i sig 

 

Distriktssköterskor ansåg att de flesta personer som vårdas hemma behövde känna trygghet. I 

studien framkom att det var viktigast att kunna skapa och ge trygghet till personer med 

palliativ sjukdom samt till deras anhöriga. Det ansågs viktigt att personer med palliativ 

sjukdom fick en så bra relation till sjukvården som möjligt. I studien framkom att det blev en 

trygghet för både personer och distriktssköterskor att föra en dialog på lika villkor och att det 

pratades samma språk. Distriktssköterskor ansåg att det var viktigt att lära känna personer, 

lyssna på dem samt bekräfta dem. Personer kunde även vilja prata om andra saker än sin 

sjukdom, det sociala som de hade haft och kanske fortfarande har, deras fritidsintressen och 

vad de ätit till middag. Detta för att senare i samtalet kunna komma in på de svårare frågorna 

som rörde personers sjukdom och att personer fick svar på eventuella frågor.   

 

 jag tror det är… bästa sättet att få en relation… det är att 
dom märker att man är människa också 

 

Vara tillgänglig, visa kontinuitet och engagemang             

Flera distriktssköterskor upplevde att det var en trygghet att personer kunde nå 

distriktssköterskor dygnet runt, de hade ett telefonnummer de kunde ringa när de behövde 

hjälp. Distriktssköterskor ansåg även att det var viktigt att personer visste vart de kunde vända 

sig på kvällen eller natten och att det fanns tillgång till trygghetslarm för dem som behövde. 

Några distriktssköterskor berättade att de brukade skriva ner telefonnummer och tider till 
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personer för att de hade lätt att glömma det. Det framkom att personer som befann sig i 

palliativt skede fick andra telefonnummer som de kunde ringa även om det inte var telefontid.  

Distriktssköterskor ansåg att det inte skulle ske några fördröjningar om personer ville bli 

uppringda, eller ville ha hjälp med någonting, då skulle distriktssköterskor ringa upp så fort 

det var möjligt. Det kunde exempelvis vara att personer ville prata med patientansvarige 

läkare samma dag, ville veta något som rörde diagnos, sjukvården eller något annat. En 

distriktssköterska upplevde att personer som nyligen insjuknat och/eller inte visste vem som 

var distriktssköterska inte upplevde tillgängligheten lika stor. En distriktssköterska berättade 

att det ingav trygghet när hon visade att hon var tillgänglig, visste personer detta ringde de 

mer sällan och frågade efter distriktssköterskan. Det framkom dock att när 

omvårdnadsansvarige distriktssköterska var ledig kunde även en kollega förmedla trygghet 

genom att vara tillgänglig för personer. 

 

att även då finnas som en backup där… att dom vet att dom  
kan höra av sig 
 

Distriktssköterskor beskrev att trygghet framförallt var kontinuitet, att uppträda likadant från 

gång till gång även om personer inte kände igen ansiktet så kanske de kände igen någonting 

annat i beteendet. En distriktssköterska beskrev att trots att hon inte ansvarade för ett 

upptagningsområdet längre så fortsatte hon att besöka familjen. Att få besök av 

distriktssköterskor som de träffat tidigare ingav en trygghetskänsla för familjen. Genom att 

sätta sig in i personers liv, känna till så mycket som möjligt om rutiner, läkemedel och hur 

personer fungerade i vardagen, ringa och fråga hur personer mådde eller bara finnas till hands 

upplevde distriktssköterskor gav trygghet. Kontinuiteten ansågs särskilt viktig bland personer 

i palliativt skede samt att det var tryggt att bara träffa ett fåtal distriktssköterskor. 

Distriktssköterskor gjorde ofta hembesök till personer som hade en palliativ diagnos även om 

det inte innebar några handgripliga insatser. Hon visade att det fanns tid, var vänlig och 

tillmötesgående, lyssnade och pratade om det som personerna ville prata om och de fick 

beskriva sina känslor. En distriktssköterska beskrev samarbetet mellan läkare och personer i 

palliativt skede som mycket bra. Läkaren gjorde alltid hembesök, avsatte tid och ringde upp 

personer i palliativt skede för att höra hur de hade det, vilket distriktssköterskor ansåg viktigt 

för personers trygghetskänsla. 

 

 man behöver ju egentligen inte säga så mycket… nä… 
 finnas där… en beröring 
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Flera distriktssköterskor i studien upplevde ett stort engagemang för personer i hemsjukvård. 

Det var viktigt att ge trygghet till personer genom att ta reda på och ge svar på personers 

frågeställningar, komma ihåg vissa saker samt göra uppföljningar, vilket byggde på att 

distriktssköterskors gjorde regelbundna besök till personer. Vidare framkom att 

distriktssköterskor var intresserade av att göra förbättringar i personers hem, vara personers 

”förlängda arm” genom att exempelvis iordningsställa läkemedel. Distriktssköterskor 

upplevde att anhöriga kände trygghet när de visste att distriktssköterskor gjorde hembesök. En 

distriktssköterska i vår studie berättade att hon hade fått ett brev från anhöriga där de tackade 

för att hon funnits där och hade varit en trygghet för dem tills personen avled. Flera 

distriktssköterskor upplevde att det var viktigt att ge trygghet när personers levnadsvillkor 

förändrades, prata om det som var bra, prata om varför levnadsvillkoren förändrats och kunna 

sätta sig in i personers liv. Allt kunde dock inte åtgärdas för att personer skulle känna 

trygghet.  

 

när man får en personkännedom så… måste man ju också 
liksom hänga upp och komma ihåg vissa saker kring den 
patienten… om man då visar att man kommer ihåg de och 
gör någon slags uppföljning så… så tycker ju patienterna att 
waoow… den här distriktssköterskan hon är bra 
 

Distriktssköterskor upplevde att det var viktigt med ett bra samarbete med andra instanser 

exempelvis kommunen, särskilt vid vårdplanering för personer i hemsjukvård. Då gjordes det 

upp planer för hur saker och ting skulle fungera för personer i hemmet, det var viktigt att de 

skulle ha det så bra som möjligt, få hjälp så att de kände sig nöjda och att en distriktssköterska 

kände att hon hade gjort allt hon kunde. I studien framkom även att det fanns organisationer 

till exempel Röda Korset som gjorde hembesök hos personer. Distriktssköterskor ansåg att 

dessa besök ingav trygghet till personer i hemsjukvård. 

 
Kompetens att förstå personers behov 

En viktig egenskap som framkom av distriktssköterskor i studien var att kunna förmedla 

trygghet. Flera distriktssköterskor berättade att personer kände trygghet då distriktssköterskor 

var lugna och trygga i sitt arbete. I studien framkom även att det var viktigt att en 

distriktssköterska inte kände sig stressad utan behöll lugnet, visade att hon visste vad hon 

gjorde, aldrig sa till personer att hon aldrig gjort en viss sak tidigare eller ifrågasatte hur något 
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skulle gå. Distriktssköterskor ansåg att en förutsättning för att kunna ge trygghet och känna 

sig trygg i sin yrkesroll var att distriktssköterskor hade stöd från patientansvarige läkare och 

vårdcentralsledning.  

 

att förmedla trygghet det är ju det att om man själv är trygg 
och så beror det ju lite grann på vad man har för… både 
kultur på arbetsplatsen och med det menar jag med 
arbetskamraterna… att man… ja att man kan… visa att man 
har brister och att man frågar andra till råds och… att man 
känner att man har tryggt under fötterna 

 

Distriktssköterskor i studien ansåg att det var viktigt med praktisk kompetens, till exempel att 

kunna spola öron. Kompetensen som distriktssköterskor upplevde att de bör ha för att kunna 

ge trygghet innefattade dock inte bara det praktiska, utan kompetens var överhuvudtaget 

kontakten med personer och det var mycket viktigt att vara empatisk i sitt sätt. 

Distriktssköterskor förväntades kunna det mesta kring personer i hemsjukvård, se till deras 

bästa, att de hade det bra, hjälpa dem med medicinska saker och åtgärda det som behövdes 

åtgärdas genom att lösa en sak i taget. I studien framkom att en distriktssköterska upplevde att 

hon kunde förmedla trygghet till personer i hemsjukvård när det uppstod problem med 

någonting, exempelvis med en smärtpump eller när hon kunde hjälpa en person som var 

förstoppad så att personen inte behövde åka till sjukhuset.  

 

Distriktssköterskor uppgav att många personer i hemsjukvård hade stor tillit till 

distriktssköterskors kompetens och ibland ansåg personer att de inte behövde gå till doktorn 

när de kunde vända sig till distriktssköterskor istället. Distriktssköterskor upplevde sig som 

personers kontakt med övriga sjukvården, hon gjorde hembesök, bedömde om personer måste 

söka läkare eller såg till att en läkare gjorde hembesök. Att göra hembesök till en person som 

nyligen hade opererat ett knä och sedan göra ett uppföljande besök, eller föreslå en ny sorts 

omläggning i en sårläkningsprocess som avstannat gav trygghet enligt distriktssköterskor. Det 

framkom att det inte alltid fanns exakta regler för hur distriktssköterskor skulle göra vissa 

saker och ibland hade distriktssköterskor inte alltid lösningar som stod i handboken, dock var 

det viktigt att utgå från personer och deras premisser då de kunde ha upplevt obehag vid 

tidigare vårdtillfällen. Att försöka lugna och fråga hur en person ville ha det kunde göra att en 

person kände sig trygg. En distriktssköterska berättade att hon hoppades på att personer tyckte 

att hon var duktig och gjorde ett bra arbete. Andra distriktssköterskor ansåg att det var viktigt 

att kunna visa brister, att fråga andra till råds, ta reda på saker och vidarebefordra det hon inte 
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kunde. En annan viktig sak som framkom i studien var att distriktssköterskor inte skulle 

ifrågasätta en kollegas bedömning inför personer i hemsjukvård, då detta inte förmedlade 

trygghet till personer.  

 
även om man inte är kompetent … uti fingerspetsarna att 
man i alla fall inte säger att det här har jag aldrig gjort… 
hur ska det här nu gå 

 

Distriktssköterskor i studien berättade att det var det viktigt att personer hade ett 

medbestämmande. Då distriktssköterskor frågade personer hur de brukade göra i olika 

omvårdnadssituationer, fick det personer att känna att de hade kontroll över sin situation. En 

distriktssköterska upplevde att om hon gjorde personer deltagande i vården på de sätt hon 

kunde och efter personers förutsättningar så blev de trygga. Distriktssköterskor upplevde även 

att personer utifrån sin miljö och sina förutsättningar ibland visste minst lika bra som 

distriktssköterskor vad som var bäst för dem. När det gällde personers hem och sjukdom var 

det inte säkert att det var en distriktssköterska som visste bäst i alla lägen, förutom när det 

gällde personer med demenssjukdom som kanske hade tappat förmågan att inse vad som var 

bra för dem. Att ge vård till personer på deras villkor och premisser och låta dem bestämma 

även om distriktssköterskor ansåg att personer hade fel i sak, upplevde distriktssköterskor 

kunde skapa trygghet hos personer. Distriktssköterskor upplevde att en del personer inte alltid 

ville prata om sin diagnos eller sjukdom medan andra bara ville prata om det. En del personer 

ville försöka klara sig själva i sitt hem och en del hade uttryckt att de inte ville dö hemma utan 

att de önskade åka in till sjukhus de sista dagarna. 

  

det är ju dom som måste få bestämma även om vi tycker att 
det är galet så, det är ju deras liv och deras hem och deras 
sjukdom 

 

Att informera personer i hemsjukvård om hur organisationen kring vården fungerade, vart 

personer kunde vända sig när det inte var telefontid samt att de blev uppringda när de lämnade 

meddelande på telefonsvararen upplevde distriktssköterskor gav trygghet. Distriktssköterskor 

ansåg att både för mycket och för lite information kunde ha stor betydelse för personers 

trygghet. En distriktssköterska upplevde att personer blev lugna när hon på ett konkret sätt 

förklarade vad som skulle göras och varför. Exempelvis om en person med ett sår fick 

instruktioner om hur en distriktssköterska gick tillväga vid omläggningen, vad hon tyckte om 

såret och hur hon lade om det. Om personer skulle genomgå något speciellt, exempelvis en 
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undersökning, upplevdes det inte svårt att informera, dock räckte det inte alltid med att 

informera en gång. Distriktssköterskor beskrev att information fick upprepas flera gånger 

samt även frågan om personer hade uppfattat informationen för att trygghet skulle kunna ges. 

En distriktssköterska berättade att hon brukade skriva ner på ett papper hur personer skulle ta 

sina mediciner för att underlätta för dem och att hon i vanliga fall inte brukade använda sig av 

skriftlig information.  

 

om det blir för mycket… då blir det ett hinder för att då… då 
tar dom inte in nånting utan du ska ju naturligtvis vara 
väldigt konkret 
 

Distriktssköterskor upplevde att det kunde bli ett problem när personer som kommit hem från 

ett sjukhusbesök fått annan information om sin sjukdom än den information 

distriktssköterskor gav. Det kunde även vara så att det sjukhuset hade informerat personer om, 

inte fungerade inom hemsjukvården eller att en person och personens anhöriga inte fått 

samtidig eller olika information. Det framkom i studien att det var viktigt att 

distriktssköterskor pratade igenom och redde ut saker för att personer skulle känna trygghet. 

Distriktssköterskor upplevde även att det var viktigt för personers trygghet att inte ta upp 

saker som personer inte var mogna att prata om, inte påtvinga information som personer inte 

ville ha eller frågat efter. Distriktssköterskor beskrev att en del personer inte hade förmågan 

att ta in all information om sin sjukdom och en distriktssköterska berättade om en person som 

var svårt sjuk och upplevdes som otrygg. Där ordnade distriktssköterskan ett hembesök av 

läkare inom palliativ vård som informerade och pratade, efter detta samtal visste personen vad 

som hände, förstod allvaret i sjukdomen och kunde då acceptera döden.  

 
det står att… att dom har fått jättebra information om detta 
och är fullt medvetna… men… för det mesta upplever jag att 
dom kanske inte riktigt är det 
 

Förmåga att möta otrygghet. 

Distriktssköterskor upplevde att det var svårt att ge trygghet då personer i hemsjukvård var i 

ett palliativt skede. Det var inte alltid lätt att prata om att personer fick åka in till sjukhuset när 

de själv ville, då de inte förstod premisserna runt sin sjukdom. Var personer svårt sjuk i 

cancersjukdom upplevde distriktssköterskor att personer inte alltid accepterat sin sjukdom. Att 

ge trygghet upplevdes jobbigt, svårt, personer var misstänksamma innan de lärt känna 

distriktssköterskor. Personer med demenssjukdom kände inte alltid igen distriktssköterskor 
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vid namn, de trodde att hon kom från hemtjänsten eller var vem som helst som kom för att 

hjälpa. 

 

det är nytt och det är inte tryggt där förrän vi har lärt känna 
varandra… det blir ganska jobbigt innan det kommer till att 
trygga personen litar på mig 

 

Det framkom i studien att distriktssköterskor upplevde att det kunde vara svårt att ge trygghet 

då det inte fanns ett öppet klimat i hemmet vid livet slut, att personer eller anhöriga inte 

berättat allt. Anhöriga kunde vara misstänksam, utåtagerande eller vad än distriktssköterskor 

sade, var allt negativt. Distriktssköterskor ansåg att det kunde vara en hjälp att anhöriga fick 

berätta vad som var svårt och jobbigt. Om känslorna var motstridiga eller spretade åt olika 

håll, då personer inte kunde eller ville prata om sina känslor upplevdes svårt. 

Distriktssköterskor upplevde att det var svårt då personer inte förstod hur organisationen på en 

vårdcentral fungerar eller att nå fram med information då personer fått besked om att de 

drabbats av en allvarlig sjukdom. Det kunde dock vara än mer skrämmande för personer när 

de förstod all information runt sin sjukdom, framförallt personer som fått en palliativ diagnos. 

En distriktssköterska beskrev att det svårt att veta hur trygghet skulle ges, det ansågs viktigt 

att vänta in personer på den nivå de befann sig. 

 

att vi pratar samma språk jag vet att du är döende och jag 
vet att jag är döende… att vi vet det båda två till exempel 
då… eller då behövs det liksom inte hymlas på något sätt 
utan man pratar samma språk och å… det är liksom ärligare 
på nåt vis och då kan man lättare utgå från det 

  

En distriktssköterska beskrev att hon var medveten om att hon hade svårt att förmedla 

trygghet då personer ältade samma sak. Även när det fanns vetskap om att personer behövde 

hjälp fast personer tyckte att de klarade sig själva och inte ville ha distriktssköterskors hjälp 

upplevdes svårt. I studien framkom att distriktssköterskor kände att det var svårt att ge 

trygghet när personer kände sig otrygga i sitt hem, inte trivdes med att vara ensamma och 

hellre ville flytta till ett boende där de inte behövde känna sig ensamma. Det framkom att då 

personer inte längre kunde bo kvar i sina hem upplevde distriktssköterskor att det skapade en 

otrygghet innan personer själv kommit till insikt om att flytta till ett annat boende. 

Distriktssköterskor upplevde att när personer blev otrygga åkte de ofta till sjukhuset, där fanns 

det personal hela tiden och sjukhuset kändes som den större tryggheten. 
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en del patienter dom vill ju vara på sjukhuset hela tiden helst 
för att dom känner ingen trygghet hemma… för dom… dom 
vill ha dom här apparaterna och alla läkare och vita rockar 
omkring sig 

 

En distriktssköterska berättade att en del personer i hemsjukvård var oroliga och kunde ringa 

till en distriktssköterska varje dag eller ett flertal gånger under dagen och krävde att hon 

skulle komma med en gång. Andra personer visade sig lugna när en distriktssköterska var där, 

så fort hon åkt därifrån så blev de oroliga, ängsliga och otrygga. Distriktssköterskor upplevde 

att personer i hemsjukvård kände sig otrygga när en ny person skulle introduceras, det kunde 

stå för att det var nytt och det inte kändes tryggt förrän de lärt känna varandra. 

 

 när jag kommer här så ser jag att det har ringt trettio 
gånger på telefonen och ibland… då måste jag helt enkelt 
åka dit… å egentligen så… jag gör ju ingenting 
 

I studien framkom att en distriktssköterska upplevde att hon inte kunde ge trygghet till 

personer som på grund av försämrad hälsa var beroende av andra för att kunna utföra sina 

behov. Från att exempelvis klarat av att gå på toaletten själv och så kunde personer inte det 

längre. Att personer var sängliggande, inte klarade av eller inte vågade gå upp själv och inte 

visste när hemtjänsten skulle komma upplevde distriktssköterskor som otryggt. Det framkom 

även att distriktssköterskor hade dåligt samvete då det fanns vetskap om att personer hade ont, 

inte kunde ta mediciner själva samt att det kunde dröja innan de fick hjälp. En 

distriktssköterska beskrev att trots att hon inte själv kände sig särskilt trygg kunde hon ge 

trygghet till personer i hemsjukvård. 

 

Förstå betydelsen och begränsningarna av att bo hemma 

I studien framkom att flera distriktssköterskor upplevde att ju äldre personer blev än mer ville 

de bo kvar i sitt hem, ibland till vilket pris som helst. Speciellt äldre personer kände sig trygga 

i sitt hem då de hade drabbats av något handikapp, nedsatt hörsel, nedsatt syn, svårighet att 

förflytta sig eller demens sjukdom. Distriktssköterskor ansåg att även om personer blev äldre 

och fick allt svårare att klara sig själv var de inte beredda att flytta till annat boende. Hemmet 

var en trygghet, en invand miljö där de hittade sina saker, hade grannar som de haft i många 

år och var väl förtrogna med.  
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att dom känner sig hemma i sitt hem… det är ju att det är 
deras hem ändå  

 

Distriktssköterskor beskrev att flera aspekter kunde vara avgörande för om personer kände 

trygghet i hemmet exempelvis personlighet, om de bodde själv eller tillsammans med någon. 

En distriktssköterska berättade att då personer blev sjuk och vårdades på ett ställe där de inte 

bodde framkallade en större känsla av att vara utelämnad. För personer i hemsjukvård var det 

viktigt att ha de närmaste omkring sig för att personer skulle uppleva trygghet.  

Distriktssköterskor beskrev att det fanns mycket att göra för att personer skulle kunna bo kvar 

i sitt hem och fortsätta leva ett normalt liv. Detta möjliggjordes med hjälp av 

distriktssköterskor, hemtjänst samt olika hjälpmedel exempelvis trygghetslarm sjukhussäng 

och flyttbar toalettstol. Distriktssköterskor ansåg att personer i hemsjukvård skulle känna att 

de kunde få hjälp och möjlighet till tillsyn flera gånger om dagen. I studien framkom att 

distriktssköterskor upplevde att det inte alltid var lätt att inge trygghet då hela rummen var 

fyllda med sjukvårdsartiklar och hjälpmedel. I jämförelse med sjukhusmiljö var dock 

hemmiljön tryggare för personer och upplevdes inte lika skrämmande som en sjukhussal. 

 

 jag tror att det är a och o att … att få vara hemma om man 
... om man liksom har… men man behöver nog ha ett stöd … 
beror på hur sjuk man är 

 

Det framkom att distriktssköterskor inte alltid kände att hemmet var en trygghet för personer 

som bodde själv i sina hem. En distriktssköterska beskrev dock att hon aldrig hört personer 

säga att de inte ville bo hemma på grund av att de kände sig otrygga. Flera distriktssköterskor 

beskrev att det var viktigt att alltid utgå från personer som bodde i hemmet, de bestämde, 

visste var alla saker fanns och hur allt fungerade. Det framkom även i studien att 

distriktssköterskor gjorde allt för att personer som ville skulle kunna bo kvar hemma, även vid 

palliation i livets slutskede. 

 
att vi kan lägga alla pusselbitar på plats liksom för att de 
verkligen känner att jag kan bo hemma, jag behöver inte 
flytta  
 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur distriktssköterskor ger trygghet till personer i 

hemsjukvård. Analysarbetet resulterade i ett tema: Skapa tillit och kunna möta personers 
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behov samt fem underliggande kategorier: Förväntningar på en tillitsfull relation, Vara 

tillgänglig och visa kontinuitet och engagemang, Kompetens att förstå personers behov, 

Förmåga att möta otrygghet, Förstå hemmets betydelse samt dess begränsningar. 

 

I vårt tema, skapa tillit och kunna möta personers behov, var tillit ett centralt begrepp. 

Enligt Lögstrup (1994, s. 41-54) var tillit en förutsättning för att skapa en bra relation. 

Tillit och förtroende är yttringar som sker spontat i mötet mellan personer där det etiska 

kravet är outtalat och varje situation är unik. Vid ett förtroende så blottar personer 

viktiga saker om sig själv som medför ett ansvar för den som tar emot förtroendet.  I en 

studie av Hupcey och Miller (2005) beskrevs tillit som en känsla som uppstår när man 

känner sig trygg med en person som inger ett naturligt förtroende genom att vara ärlig 

och sanningsenlig utan att ha som medveten avsikt att vara tillitsfull. Tillit är något 

speciellt som måste byggas upp. Att uppleva tillit till sjukvårdspersonal är att tro att de 

kommer att se till deras bästa, ge kompetent vård samt vara bra på att lyssna och ge svar. 

Tillit och trygghet hör ihop och enligt resultatet har det mycket med relationsaspekten 

att göra.    

 

Relation är en central del i omvårdnad. Flera distriktssköterskor i vår studie beskrev vikten av 

att skapa en relation till personer i hemsjukvård. Genom att distriktssköterskor lärde känna 

personer byggdes en ömsesidig tillit och trygghet upp men detta krävde ofta fler än ett möte. 

Att ge trygghet genom att hjälpa personer, vara närvarande och att närvaron i sig gav personer 

trygghet och lugn. Liknande resultat framkom i Moks och Chious studie (2004) att det var 

viktigt att distriktssköterskan försöker få en förtroendefull relation med personer i hemsjukvård. 

När den sjuke känner trygghet och förtroende för den som vårdar kan de lättare berätta om sina 

behov, tankar och funderingar. Liknande resultat framkom i Öhmans och Söderbergs studie 

(2004) där distriktssköterskan visade uppmärksamhet genom att lyssna på personer. Att dela 

en förståelse genom att lyssna var en förutsättning för att kunna hjälpa och stödja människor 

och att lyssna var ett sätt att ge hjälp. En bra relation gjorde att distriktssköterskan kändes 

närvarande och utvecklingen av tillit och förtroende i relationen gjorde att personer vågade 

kommunicera aktivt. Att lära känna varandra gav både personer och sjuksköterskor en 

trygghet. I vår studie framkom att distriktssköterskor ansåg det viktigt att kunna prata med 

personer om annat än deras sjukdom för att ge trygghet. I Gotts, Seymours, Bellamys, Clarks, 

och Ahmedzais studie (2004) framkom att relationen mellan personer och sjuksköterskan var 

avgörande för personers upplevelse av trygghet. I en studie av Widäng, Fridlund och 
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Mårtensson (2007) beskrev personer i behov av vård att balansen mellan dem och 

sjuksköterskors uppfattning om hur vård och medicinsk behandling skulle utföras var viktig 

för personers upplevelse av trygghet, beslut skulle tas i ömsesidig förståelse. Personer beskrev 

även att ömsesidig tillit växte när de och sjuksköterskor kände varandra väl och bekräftade 

varandras kunskap och erfarenhet.  

 

Engagemang för personer i hemsjukvård handlade i vår studie om att distriktssköterskor gav 

trygghet genom att de gjorde uppföljningar på de insatser som utfördes. Detta 

överensstämmer med Chapples, Zieblads & McPhersons studie (2006) där personer beskrev 

att sjuksköterskors engagemang och tillgänglighet var av stor betydelse för deras upplevelse 

av trygghet. Även kontinuitet, att uppträda likadant från gång till gång, ansågs vara en 

trygghet för personer i hemsjukvård. Genom att sätta sig in i personers liv, känna till så 

mycket som möjligt om rutiner, läkemedel och hur personer fungerade i vardagen, ringa och 

fråga hur de mådde eller bara finnas till hands ingav trygghet. Detta kunde jämföras med 

Alazris, Neals, Heywoods & Leeses studie (2006), studie där det framkom att nackdelen med 

att inte kontinuerligt träffa samma sjuksköterska var att personer inte kände tillit och trygghet. 

 

Kompetens handlade om att vara trygg i sin yrkesroll och att kunna ge en god vård samtidigt 

som kraven ökade. Distriktssköterskor i studien upplevde det viktigt att känna sig trygg i 

yrkesrollen och att kunna förmedla den tryggheten. I studien framkom att en förutsättning för 

att distriktssköterskor skulle känna sig trygg i sin roll var att distriktssköterskor hade stöd från 

kollegor och arbetsledning. Att kunna visa brister, att fråga kollegor till råds och ta reda på 

saker förmedlade en trygghet. En studie av Conchie och Donald (2008) visade på att fördelar 

med förtroende inom en organisation var att det gav en öppen kommunikation. Att dela 

attityder och värderingar på en arbetsplats var vägledande för en organisations 

säkerhetstänkande och därmed fanns en tilltro till att de som utförde ett arbete gjorde det på 

ett säkert sätt. Distriktssköterskor i vår studie ansåg att kompetensen inte bara innefattade det 

praktiska kunnandet utan handlade även om att visa empati och den sociala kontakten med 

personer. I Sahlstens, Larssons, Plos och Lindencronas (2005) studie ansågs att en 

sjuksköterska måste ha kompetens att förstå hur en person upplever och förstår situationer. 

Enligt vår studie var det viktigt att personer hade ett medbestämmande för att de skulle få 

känna kontroll över sin situation. Distriktssköterskor upplevde att om hon gjorde personer 

delaktiga i vården så blev de trygga. Liknande resultat framkom i Brännströms, Ekmans, 
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Norbergs, Bomans och Strandbergs studie (2006) som visade att personer kände en 

delaktighet när de fick vara med och fatta beslut som rörde deras egen vård.  

 

I resultatet framkom att distriktssköterskors arbete har förändrats under åren, målet för 

distriktssköterskor var dock att behålla fokus på personer i hemsjukvård. Enligt 

Socialstyrelsen (2008) har slutenvårdsplatser och även platser på särskilt boende minskat till 

följd av att allt fler svårt sjuka personer skall vårdas i hemmet och en alltmer avancerad 

hemsjukvård bedrivs. I en studie av Lindström (2007) framkom att distriktssköterskors roll 

har gått från att vara hälsofrämjande och pedagogisk till att bli allt mer avancerad 

hemsjukvård. Distriktssköterskor prioriterar, eller tvingas av organisationen att prioritera, 

andra arbetsuppgifter samtidigt som deras hälsobefrämjande arbete minskar i omfattning. 

Tidigare var distriktssköterskors roll mer tydlig, det kunde bestå av mycket ensamarbete utan 

samarbete med annan personal och kunde innebära att arbetet låg långt ifrån ett sjukhus. 

Distriktssköterskor sågs som centrala gestalter i bygden medan dagens distriktssköterskor är 

knutna till en vårdcentral där det finns ett samarbete med andra yrkeskategorier. 

Distriktssköterskor styrs av läkarmottagningarnas arbetsstruktur, på samma gång som deras 

kompetens kommer till nytta. Att se sig själv som ”spindel i nätet” innebär att en 

distriktssköterska ska kunna lite om det mesta och hjälpa till där det finns behov vilket kan 

leda till att yrkesgränsen blir otydlig. Distriktssköterskor i studien uppgav att många personer 

i hemsjukvård hade stor tillit till deras kompetens och ibland ansåg personer att de inte 

behövde gå till doktorn när de kunde vända sig till distriktssköterskor istället. Det är 

distriktssköterskor som är personers kontakt med övriga sjukvården, de gör hembesök, 

bedömer om personer måste söka läkare eller ordnar att en läkare gör hembesök. 

 

Resultatet visade att distriktssköterskor upplevde att det var svårt att ge trygghet då personer i 

hemsjukvård var i ett palliativt skede, inte alltid accepterat sin sjukdom eller var 

misstänksamma. Enligt Nordgrens, Asps, och Fagerbergs studie (2008) framkom att 

sjuksköterskor som är otrygg med att samtala om existentiella frågor ofta gav information 

som baserades på fakta relaterade till medicinska frågor. Distriktssköterskor i vår studie kunde 

uppleva att det var svårt att ge trygghet då det inte fanns ett öppet klimat i hemmet vid livet 

slut, att personer eller anhöriga inte berättat allt, vara misstänksam och utåtagerande. Detta 

kan jämföras med Dunnes, Sullivans och Kernohans studie (2005) där distriktssköterskor 

beskrev svårigheter att möta personers och anhörigas emotionella känslor där främst ilska 

ansågs svårast att hantera. I en studie av Eriksson och Svedlund (2006) framkom att anhöriga 



 23

har en betydande och viktig roll i hemsjukvården. För att uppnå en känsla av lagarbete var det 

viktigt med stöd från andra vilket ledde till en bra relation med familjen och vännerna. 

Närstående upplevde sig försummade och underskattade då deras behov kom i andra hand.  

 

Metoddiskussion 

I denna studie har kvalitativ innehållsanalys med latent ansats använts (Elo & Kyngäs, 2007). 

Den kan vara värdefull som metod då största fördelen med kvalitativa intervjuer finns i 

öppenheten, där det inte finns någon standardteknik samt att givna regler saknas (Kvale, 1997, 

s. 82). Vårt syfte var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att ge trygghet till 

personer i hemsjukvård. Som författare är vi medvetna om vår förförståelse, både genom att 

ha yrkesmässig relation med informanterna samt personlig erfarenhet av att arbeta som 

distriktssköterska. Detta kan ha påverkat informanterna både genom vårt sätt att samtala och 

hur vi tolkat intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Vår avsikt var dock att hålla oss 

neutrala under intervjuerna och analysarbetet. Information om undersökningens syfte, riskerna 

och fördelarna samt rättighet att dra sig ur undersökningen gavs. Enligt Polit och Beck (2004, 

s. 150-154) skall informerat samtycke fås av informanter vid forskning. I vår studie gjordes 

urvalet av sex informanter strategiskt och bedömdes som rimligt för att få ett tillräckligt stort 

och varierat material då det fanns en strävan efter variation av ålder, erfarenhet som arbete i 

tätort och glesbygd, barn och äldre samt svårt sjuka och förebyggande hälsovård. Det finns en 

möjlighet att vårt resultat hade sett annorlunda ut om även manliga distriktssköterskor hade 

deltagit i studien. Vid kvalitativ forskning finns det inga givna regler för hur många deltagare 

som ska ingå. Då innehållet är djupt och innehållsrikt samt att insamlade data är 

återkommande från flera deltagare anses insamlat material vara mättat (Polit & Beck, 2004 s. 

308).   

 

Författarna utförde de sex intervjuerna tillsammans, detta för att inte någon information skulle 

gå förlorad. Fördelningen där en var observatör och den andra intervjuade växlade. Våra 

inspelade intervjuer delades upp författarna emellan och lyssnades av och skrevs ned 

ordagrant till text och vi tog fortlöpande del av varandras nedskrivna intervjuer. Även 

anteckningarna som skrevs ned under intervjun kom att behandlas för att förstå intervjun i 

dess kontext. Pauser och icke verbal kommunikation markerades i texten. Analysarbetet med 

att extrahera textenheter ur intervjumaterialet och kondensering gjordes både tillsammans och 

var för sig. Det fortsatta analysarbetet med kategorisering utförde författarna tillsammans. För 
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att kontrollera att inget av intervjumaterialet gått förlorat gjordes jämförelser mellan den 

färdiga intervjutexten och bandinspelningen (Graneheim & Lundman, 2004) Trovärdigheten i 

denna studie har stärkts genom att intervjumaterialet som ingår i analysen är lästa flera gånger 

samt genom att oberoende läsare granskat innehållet under arbetets gång (Holloway & 

Wheeler, 2002 s. 55). För att validera och beskriva tolkningen av resultatet i vår studie har vi 

använt citat. Giltigheten av resultatet kan enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) 

beskrivas genom analysarbetet samt genom att presentera citat från intervjutexterna. Inom den 

kvalitativa forskningen debatteras överförbarhet i stället för generaliserbarhet, (Polit & Beck, 

(2004, s. 435-436). Vi anser att vår studie är överförbar till liknande kontext, emellertid kan 

den inte bedöms vara generaliserbar för alla distriktssköterskor.  

 

Slutsats och implikation 

Vår studie visar att det finns en mängd faktorer som påverkar distriktssköterskors känsla av 

att ge trygghet till personer i hemsjukvård. För att skapa en god relation mellan 

distriktssköterskor och personer måste det finnas förutsättningar att ge trygghet samt en ökad 

förståelse över vad trygghet betyder. Det är viktigt att distriktssköterskor känner trygghet i 

yrkesrollen, för att kunna se personers behov och synliggöra dem. Distriktssköterskor kan ses 

som spindeln i nätet, länken mellan personer i hemsjukvård och andra yrkeskategorier. För att 

personer i hemsjukvård ska känna trygghet är det viktigt att ge ett professionellt bemötande. 

Genom att möta personer med vänlighet, engagemang samt att vara tillgänglig, är en stor del 

av förtroendet redan skapat. Det ställs krav på att distriktssköterskor ska vara kompetent både 

tekniskt samt i omvårdnad för att personer ska känna tillit och trygghet då allt mer avancerad 

sjukvård bedrivs i hemmet. Genom åren har distriktssköterskors arbete förändrats på gott och 

ont. Längre tillbaka bestod distriktssköterskors arbete av hälsobefrämjande insatser som nu 

mera får stå tillbaka då allt fler svårt sjuka personer vårdas i hemmen exempelvis personer 

med palliation.  

 

Vi anser att distriktssköterskor viktigaste uppgift är att tillgodose personer i hemsjukvårds 

behov och önskningar. De flesta äldre personer önskade att få bo kvar hemma så länge som 

det var möjligt. I arbetet som distriktssköterska är vi gäst i någon annans hem, personer i 

behov av vård har rätt att förvänta sig mer av oss. Att vi ska ha ett professionellt 

förhållningssätt, det vill säga en strävan efter att handla på ett sätt som är till nytta för 

personer samt närstående. Våra slutsatser överensstämmer med tidigare utförd litteraturstudie 
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där personer i behov av vård beskriver hur trygghet ges av sjuksköterskor. Det som skilde 

studierna var att personer i behov av vård kände ett välbefinnande när de inte var beroende av 

sjuksköterskor. Enligt Ryuter (tolkat av Christoffersen, 2007, s. 149-154) framkom att lyssna 

på vad en person som behöver hjälp berättar var en viktig moralisk egenskap för alla 

professioner. Det visar att personer blir bekräftade och tagna på allvar. För att vi ska få ta del 

av en persons livsvärld måste en tillit byggas upp, genom att visa förståelse och empati så att 

personer känner sig trygg. Vi måste även ha mod att stanna kvar, när det känns jobbigt och 

när vår yrkeskompetens inte räcker till. Enligt Rutherford, Lee och Greiner (tolkat av Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008) framkom att istället för att se individen som gäst i sin 

organisation bör sjuksköterskor komma ihåg att de är gäster i vårdtagarens verklighet.  

 

Förslag på framtida forskning  

Förslag på framtida forskningsfrågor inom ämnet skulle kunna vara att studera hur trygghet 

ges utifrån ett genderperspektiv, genom en mer omfattande studie, undersöka om kvinnliga 

och manliga distriktssköterskor förmedlar trygghet på olika sätt till personer i hemsjukvård. 
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Bilaga 1 

Information om en forskningsstudie  
 
Antalet äldre personer har mer än fördubblats de senaste 50 åren. Kraven på 
distriktssköterskor inom primärvården angående medicinska omvårdnadsinsatser har ökat då 
fler äldre, svårt sjuka personer bor hemma.  
 
Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att förmedla 
trygghet till personer i hemsjukvård. 
 
Vi söker totalt sex stycken distriktssköterskor för vår intervjustudie. De ska ha varit 
yrkesverksamma i minst två år samt gärna ha en variation av erfarenhet och olika aspekter så 
som arbete med patienter i både tätort och glesbygd. 
 
Genom detta informationsbrev vill vi fråga Er om Ni kan förmedla vår förfrågan till 
intresserade distriktssköterskor om att delta i intervjustudien samt lämna medföljande 
informationsbrev. 
 
Den tid som beräknas för intervjuerna är 30-60 minuter. Vi vill framhålla att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl behöver anges. 
 
Planeringen ser ut som följande:  
Under veckorna 19-20 skickas detta brev ut till Er enhetschefer. Vi räknar med en svarstid på 
två veckor för dem som vill delta i studien. 
Under veckorna 22-23 förväntas intervjuerna påbörjas. 
 
 
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 
 
 
 
 
 
 
Bodil Larsson,   Sara Kristiansson.  
Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 
Student    Student 
Luleå Tekniska Universitet  Luleå Tekniska Universitet 
bodlar-0@student.ltu.se   sarkri-8@student.ltu.se 
    
 
 
Handledare: Stefan Sävenstedt. Medicine doktor och Universitetslektor 
Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 
stefan.savenstedt@ltu.se    
       

 

mailto:0@student.ltu.se
mailto:8@student.ltu.se
mailto:savenstedt@ltu.se
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Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Antalet äldre personer har mer än fördubblats de senaste 50 åren. Kraven på 
distriktssköterskor inom primärvården angående medicinska omvårdnadsinsatser har ökat då 
fler äldre, svårt sjuka personer bor hemma.  
 
Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att förmedla 
trygghet till personer i hemsjukvård. 
 
Studien genomförs inom ramen för specialistutbildningen till distriktssköterska och är en 
uppsats på magisternivå i ämnet omvårdnad. 
 
Vi söker totalt sex stycken distriktssköterskor för vår intervjustudie. Ni ska ha varit 
yrkesverksamma i minst två år samt gärna ha en variation av erfarenhet och olika aspekter så 
som arbete med patienter i både tätort och glesbygd. 
 
Genom detta informationsbrev vill vi fråga Er om Ni är intresserade av att delta i 
intervjustudien. Den tid som beräknas för intervjuerna är 30-60 minuter. Vi vill framhålla att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl behöver anges. 
För att kunna tolka det som kommer fram spelas intervjuerna in på band. Materialet kommer 
inte att innehålla några uppgifter som kommer att röja din identitet. Materialet kommer att 
förvaras inlåst och kommer att förstöras efter studiens godkännande. 
 
Om du är intresserad av att delta i denna studie och bli intervjuad, så skicka din svarstalong i 
bifogat kuvert inom 14 dagar. Du kommer därefter att kontaktas för överenskommelse om tid 
och plats för intervjun. 
 
 
 
 
Vid eventuella frågor, kontakta gärna oss. 
 
 
 
Bodil Larsson,   Sara Kristiansson.  
Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 
Student    Student 
Luleå Tekniska Universitet  Luleå Tekniska Universitet 
bodlar-0@student.ltu.se   sarkri-8@student.ltu.se 
    
 
 
Handledare: Stefan Sävenstedt. Medicine doktor och Universitetslektor 
Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 
stefan.savenstedt@ltu.se    
 
 

mailto:0@student.ltu.se
mailto:8@student.ltu.se
mailto:savenstedt@ltu.se


 31

 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Bilaga 3 

Svar på förfrågan om deltagande i studie    
Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information. Jag är 
intresserad av att delta som intervjuperson i studien om distriktssköterskors upplevelser av att 
förmedla trygghet till personer i hemsjukvård. Jag är medveten om att mitt deltagande är 
frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange något skäl. 
 

 

 

Kryssa för de alternativ du önskar: 

() Ja tack, jag önskar delta i studien 

() Jag vill bli uppringd för att få ytterligare information 

 

 

 

Namn:______________________________________________________________________ 

 

Adress:_____________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:______________________________________________________________ 

 

 

 

Vänligen returnera svarstalong i bifogat kuvert till: 

 

 

Sara Kristiansson/Bodil Larsson 

XXXXXXXgatan 11 

111 11  XXXXX 
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                        Bilaga 4 

     Intervjuguide      

• Hur länge har du jobbat som distriktssköterska? 

• Ålder? 

• Vilket område har du erfarenhet av att arbeta i och vilka patientgrupper? 

• Vad är trygghet för dina patienter? 

• Kan du berätta om en konkret händelse där du gav trygghet i relationen till personer i 

hemsjukvård? 

• Kan du ge ett konkret exempel på hur ditt engagemang och din tillgänglighet skapar 

trygghet för personer i hemsjukvård? 

• Kan du beskriva hur du genom ditt sätt att informera personer i hemsjukvård kan 

skapa trygghet för dem? 

• Kan du beskriva en konkret händelse då du upplevde att personer i hemsjukvård hade 

tillit till din kompetens som distriktssköterska? 

• Kan du beskriva på vilket sätt hemmets betydelse påverkar känslan av trygghet för 

personer i hemsjukvård?     

• Är det något du vill tillägga innan vi avslutar denna intervju? 

 

• Eventuella följdfrågor 

• Kan du beskriva när det är svårt respektive när det är lättare att förmedla trygghet? 

• Finns det några svårigheter? 

• Hur kan du som distriktssköterska få en person att ”känna sig hemma” då deras 

levnadsvillkor förändrats? 

• Vilka förhållningssätt och handlingar från sjuksköterskans sida är önskvärda för att 

patienten ska nå ökad trygghet?  
 

 

 

 


