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Abstrakt 

 

Antalet äldre har ökat i samhället vilket leder till att fler äldre behöver vård och omsorg och 

för att möta detta är den hembaserade vården viktig. Den viktigaste orsaken är att det från ett 

samhällsperspektiv inte är rimligt att skapa tillräckligt med platser på äldreboenden för att 

bemöta de behov som finns. Brist på äldreboendeplatser kräver större resurser inom hemtjänst 

och hemsjukvård för att kunna vårda patienter i hemmet. Samhället har förändrats och 

anhöriga till äldre har inte möjlighet att vårda eller hjälpa sina kära i hemmet på grund av att 

de jobbar eller har flyttat till andra orter vilket gör det svårt för dem kunna finnas till hands. 

De flesta äldre är multisjuka och de har också avancerade sjukdomar som gör deras vistelse 

hemma mycket utmanande för distriktssköterskan (DSK), annan personal och anhöriga som 

vårdar dem. Under de senaste 20 åren har DSK arbetsinsatser förändrats från enkla och 

förebyggande insatser i hemmet till alltmer avancerad vård i hemmet som egentligen skulle 

ges på sjukhus. Syftet med arbetet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hemmet 

som en plats för omvårdnadsarbete 

Sex DSK från Mellansverige har deltagit i en semistrukturerade intervjuer som analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys med latent ansats. Analysen av intervjuerna resulterade i två 

teman med två respektive tre underkategorier. Resultatet av studien visar att distriktsköterskor 

beskriver att arbetsuppgifterna inom hemsjukvård har blivit mer krävande och med en ökad 

tidspress. Studien visar också att DSK har svårt att påverka sin arbetssituation och samtidigt 

som DSK yrkesroll blivit mer otydlig. 

Resultatet visar också på att konsekvenserna av resurserbrist inom hemsjukvård blir att DSK 

upplever att de har svårt att ge en fullgod hemsjukvård. 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, Yrkesroll, Hälsofrämjande arbete, Äldre, Hemsjukvård, 

omvårdnad. 
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Inledning 

Vård i hemmet har alltid förekommit men det har fått ett ökat fokus i dagens samhälle genom 

de förändringar som skett inom hälso- och sjukvården med kortare vårdtider inom 

slutenvården och mer vård som sker i hemmet. Det har också genomförts politiska 

förändringar med valfrihet att välja vårdgivare samtidigt som de som behöver vård i allt högre 

grad är äldre människor med multisjukdom (Marek & Baker, 2006). Dessa 

samhällsförändringar under de senaste 20 åren, tillsammans med förändringar i 

förutsättningarna för vården i hemmet, har också påverkat distriktssköterskans (DSK) 

yrkesroll och förutsättningar för att arbeta med omvårdnad. Den största delen av arbetet inom 

hemsjukvård är för DSK omvårdnad, och för övrigt omfattar det bedömningar, 

diagnostisering, rådgivning, genomförandet av sjukvårdande behandlingar och uppföljning av 

dessa (McGarry, 2009). Distriktsköterskans yrkesroll har också förändrats i och med att 

mycket av arbetet idag sker på vårdcentraler tillsammans med distriktsläkare, sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal, DSK har därmed förlorat en del av sin yrkesstatus och fått 

konkurrens i sin yrkesutövning av bl.a. friskvårdskonsulenter och dietister (Lindström ,2007). 

Distriktssköterskan har blivit allmänt känd och uppskattad under de 80 åren som yrket har 

funnits och fungerar ofta som en länk mellan olika vårdinsatser och olika organisationer. 

Hennes kompetens gör att hon kan hjälpa patienter att hitta rätt vård som patienten behöver 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). På grund av att DSK har ansvar för ett geografiskt 

område och kunskap om människor i detta område har DSK en unik möjlighet att möta 

patienter och befolkning för att upprätta kontinuitet och därmed skapa trygghet (Emanuelsson 

& Wendt, 1994). 

 

Enligt Wendt & Emanuelsson (1994) går den historiska utvecklingen av 

distriktssköterskerollen långt tillbaka i tiden. Det började med landsbygdssjuksköterskor som 

arbetade med hemsjukvård och förebyggande arbete. Viktiga händelser i utvecklingen var år 

1918 då infördes bidrag av statsmedel för anställning av DSK detta medföljer att året 1919 

bestämdes det att DSK behöver en särskild utbildning. DSK skulle förutom sjukvård också ha 

kunskap i social lagstiftning och socialmedicin. Riksdagen tog ett beslut året 1935 och satte 

distriktssköterskans hälsovårdande verksamhet i förgrunden. Arbetet lyftes inom barnavården 

och dispensärvården år 1935. Under 70 och 80-talet skedde en satsning på primärvården 

vilket ledde till utökning och uppbyggnad av vårdcentralerna där DSK placerades. Hälso- och 
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sjukvårdslagen antogs år 1982 vilken gav patienten möjlighet att själv påverka och delta i 

vård och behandling och även rätt att dö i hemmet.  Äldrereformen genomfördes 1992 som 

innebar att kommunerna fick det samlade ansvaret för äldrevården och övertog 

verksamhetsansvaret för särskilda boendeformer.  Författningarna med ”Lag om åliggande för 

personal inom hälso- och sjukvård”, vilket innebar att beskrivningen av DSK specifika 

uppdrag försvann år 1994 och DSK fick möjlighet att erhålla rätt att förskriva vissa 

läkemedel. Mellan åren 1993 till1994 kom Husläkarreformen som innebar en omstrukturering 

av distriktssköterskors geografiska områdesansvar och många distriktssköterskor knöts till en 

husläkare och hans lista, vilket lett till inskränkningar av DSK möjligheter att forma den egna 

verksamheten utifrån patienternas behov.  För DSK innebar Husläkarreformen mer 

mottagningsarbete i samarbete med husläkare och annan vårdpersonal och mindre tid till att 

röra sig ute bland befolkningen och dessa förändringar i yrkesrollen har varit relativt okända 

för de flesta människor (Madsen, 2013). På vårdcentralen är det i praktiken läkaren som tar 

över vård- och omsorgsfrågorna samtidigt som distriktssköterskan tar ett steg tillbaka och 

avvaktar vad läkaren gör (Lindström ,2007).  Distriktsköterskors arbete innebär idag ofta både 

arbete på mottagning och i hemsjukvård, detta tar resurser från insatser som görs i hemmet 

vilket inneburit tidspress och ökad arbetsbelastning som orsakat mindre arbetstillfredställelse 

(Stuart, Jarvis & Daniel, 2008). 

För att kunna utföra ett bra arbete, arbeta självständigt med god vårdkvalitet är kompetens och 

erfarenhet av yrket av stor betydelse. DSK ska ha stor kunskap om allt från medicinsk 

behandling till kunskap om människors beteende och kunskap om hur människor kan bemötas 

vid olika former av exempelvis kognitiva och psykiatriska problem (Stuart, Jarvis & Daniel 

,2008). Hemsjukvård har blivit mer medicinskt och tekniskt avancerad och ställer nya krav på 

DSK som också innefattar samarbete, kompetens- och erfarenhetsytbyte med andra 

yrkeskategorier som exempelvis sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Äldre människors vård i 

hemmet ges i huvudsak av legitimerade DSK och personal som har mindre och ibland ingen 

kompetens i hemsjukvård, flera studier har visat att personalens kompetens inte 

överensstämmer med arbetsuppgifter inom hemvården och detta kräver extra insatser och mer 

tid av DSK (Hansson & Arnetz, 2008). 

 

Kompetenskraven har ökat då arbetet ska utföras snabbt, effektivt och med bra kvalitet – allt 

för höga krav innebär påfrestningar som kan orsaka fysiska och psykiska besvär. För att 
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hantera de ökande kraven och för att DSK ska känna sig motiverade och ha en entusiasm för 

att fortsätta med hälsofrämjande praxis krävs mer tid och resurser (Brobeck, Odencrants & 

Bergh, 2013). För att omvårdnaden ska kunna utföras på ett adekvat sätt finns också krav på 

goda kommunikationsfärdigheter, vilket kan vara utmanande för distriktssköterskor som 

arbetar med hemsjukvård. En effektiv kommunikation lönar sig alltid och särskild 

uppmärksamhet vid första besöket gör att distriktssköterskor kan identifiera 

sjukdomsprogression, positiv och negativ (Lawton & Carroll, 2005).   

 

Distriktsköterskans färdigheter ger trygghet för patienter som har hemsjukvård. Patienterna 

vill ofta ha en DSK som både kan ge råd om de medicinska insatserna, råd och upplysning om 

sina sjukdomar och få råd som kan förbättra deras livskvalitet hemma och detta vill alla äldre 

för att kunna bo kvar i hemma. Att vårdas hemma kan minska psykiskt lidande då patienter 

kan ha kvar sitt privatliv, fritidsaktiviteter och personliga relationer. Att patienter vårdas 

hemma kan hjälpa dem att behålla sin identitet (Palacios, et al. 2013).  Enligt Griffith (2014) 

kan vård i hemmet innebära att patientens autonomi och självbestämmande bibehålls på ett 

positiv sätt så att patienten inte känner sig frihetsberövad i vårdsituationen. 

Många äldre bli avskräckta när de hör av bekanta om hur de har på sin äldreboenden, att de 

finns regler på när de ska stiga upp, när man har frukost, när man ska äta, när man ska utföra 

fysisk motion. Många äldre vill bo kvar hemma med sin make/maka på grund av de har levt 

hela sina liv tillsammans och de vill försätta leva som de har gjort med hjälp av hemsjukvård.  

Alternativet att inte få bo tillsammans på exempelvis ett äldreboende om den ena blir sjuk gör 

att en del äldre vill bo kvar hemma (Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009). Äldre uttrycker 

ibland att de blir möbler på äldreboenden, och berättar att personalen rusar överallt non-stop. 

Personalen måste uppfylla sin tidsplan annars hinner de inte med alla sysslor på ett boende. I 

en studie genomförd i Spanien, beskriver Palacios et al. (2013) att äldre personer som bor på 

vårdhem upplever regler som militära eller som att de befinner sig i ett fängelse, på grund av 

detta väljer många äldre att bo hemma, där de känner sig säkrare och bekvämare, de känner 

sig trygga (Palacios, et al. 2013). 

Den vård som patienter får hemma är ofta krävande på grund av att hemmet inte är anpassat 

för att ge vård, vilket innebär att DSK arbete blir mer krävande både när det gäller medicinska 

och omvårdande insatser.  Hemsjukvård och omvårdnad medför en stor förändring för 

patienten eftersom vård sker i hemmet och helt plötsligt omdefinieras grundsynen av hemmet 

som en vårdplats (Griffith, 2014). Distriktssköterskan omfattar ett holistiskt synsätt när det 
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gäller hemsjukvård där både vårdtagarens och anhörigas perspektiv ingår, att vara 

distriktssköterska inom hemsjukvård kräver mycket kunskap och förmåga att fatta egna 

beslut. (Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen, 2012). 

Att ha hemmet som arbetsplats för DSK och vårdplats för patienten kan vara en påfrestning 

för både patienten och DSK. Enligt Fjelltun, Henriksen, Norberg, Gilje, & Normann (2009) 

finns det ett växande antal äldre personer i behov av hälsovård och hälsotjänster då andelen 

äldre ökar i många länder. I industrialiserade länder har vården av äldre skiftat från 

långvårdsinstitutioner till samhällsbaserade vårdanläggningar och privata hem. Enligt Spiers 

(2006) lever patienter som bor hemma i en alltmer oförutsägbar existens och är beroende av 

den behandling som sjukvårdspersonal ger. Omvårdnaden i hemmet ska delvis ske utifrån 

patientens individuella förmågor så att en viss egenvård kan förekomma. Det blir flera äldre 

som ska vårdas hemma på grund av att många vill vara hemma och bestämma själva när de 

vill äta, och sova, vilket är viktigt för deras livskvalitet. 

God samverkan mellan DSK och andra yrkeskategorier är viktig för att få en god kvalitet 

inom hemsjukvården. Ett vårdteam kan bestå av t.ex. enhetschefer, biståndshandläggare, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister.  Det är en del av DSK arbete att kunna integrera 

sitt arbete med andra kompetenser eftersom det är hon/han som ansvarar för att prioritera, 

leda, samordna och fördela arbetet i teamet (Josefsson, 2010). 

Enligt Ornstein, Smith, Foer, Herlands, Cantor & Soriano (2011) kan kommunikation mellan 

sjukhus och hemsjukvård förbättra slutenvården med tydlig dokumentation av medicinska 

sjukdomstillstånd, socialtjänstinsatser med direkt återkoppling för att se ekonomiska fördelar 

för patienter och leda till t.ex. kortare vårdtider, lägre kostnader för slutenvårdvistelse, bättre 

dokumentation av patientens komplexitet samt minskat sjukhusåtertagande. 

Kommunikationsstrategier som förbereder patienter och vårdgivare för övergångar, 

möjligheterna att förena mediciner, ge instruktioner om symptom och tecken på 

försämringstillstånd samt ge tydliga uppföljningsplaner för tester och utnämningar har 

identifierats som ett sätt att förbättra vården för geriatriska patienter. Enligt Wilde & 

Glendinning (2012) är samverkan mellan olika myndigheter mycket begränsad när 

information om patienters behov ska föras vidare till respektive yrkeskategorier.  

Hemsjukvård missuppfattades av patienter som var utskrivna från sjukhuset men inte helt 

återställda, de trodde att hemsjukvård var en tillsynsinsats och att DSK utför dagliga 
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kontroller som på sjukhuset (Cortez, Wexler & Fitzpatrick, 2004). Samverkan mellan olika 

myndigheter påverkas också av organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna som kan 

skilja sig mellan kommuner och arbetsplatser eftersom varje kommun har sina egna avtal med 

de som driver vården (Hollman, Lennartsson & Rosengren, 2014). 

 

Problemformulering 

 

Litteraturgenomgången visar att många äldre vill leva i sitt eget hem så länge det går. I 

Sverige har det under senaste tiden skett en förändring av var vården bedrivs från sjukhus till 

särskilda boenden och det egna hemmet. Hemsjukvård har ökat påtagligt sedan 

millennieskiftet. DSK tar ett stort ansvar i hemsjukvården, det är väsentligt att ta del av deras 

erfarenheter av hur hemsjukvård ser ut då de ofta har en utmanande arbetssituation. En 

översikt av forskningslitteraturen visar att det kan vara en stor utmaning att vårda en svårt 

sjuk patient i hemmet. Hemsjukvård kräver samverkan mellan flera olika aktörer - 

vårdtagaren, de anhöriga och annan vårdpersonal där DSK har oftast en nyckelroll som 

samordnare. Det finns ett behov av att fördjupa kunskapen inom detta område.  

 

 

Syfte 

 

Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hemmet som en plats för omvårdnadsarbete.  

 

Design  

 

Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med en metod för intervjustudier. (jfr 

Kvale, 1997). Den utgår från att beskriva DSK arbete inom hemsjukvård från deras perspektiv 

och att fördjupa förståelsen av deras erfarenhet (Kvale, 1997). Enligt Polit & Beck (2008) är 

en kvalitativ ansats ett bra sätt att få en djupare förståelse av fenomen som författare vill 

belysa. Deltagarna i studien rekryterades från vårdcentraler i Stockholmsområdet som 

organisatoriskt var i privat regi. En av vårdcentralerna har akut hemsjukvård med patienter 

som kommer från sjukhuset och har behov av max 10 dagars hemsjukvård.   

En annan vårdcentral har uteslutande hemsjukvård för listade patienter. På denna vårdcentral 

har DSK per vecka mellan 40 till 50 besök plus tid för administration och beställning av varor 
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och mediciner. En tredje vårdcentral har roterande arbetsuppgifter med mottagning, telefon 

rådgivning och hemsjukvård. DSK har inplanerade hembesök för patienter som är beviljade 

hemsjukvård. Antalet hembesök per dag ska inte överstiga femton, eftersom man inte får 

ersättning för fler besök. 

 

Urval och procedur 

 

Urvalskriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle ha varit yrkesverksamma i 

minst 5 år och att de hade arbetat på minst två olika arbetsplatser för att ha en bred erfarenhet. 

Först tog jag kontakt med verksamhetscheferna för att få tillstånd att genomföra studien samt 

att få hjälp att kontakta deltagare som uppfyllde kriterierna. Ett brev skickades ut där 

information gavs angående studiens syfte och genomförande (Bilaga 1). Deltagarna 

kontaktades efter några dagar för att få svar på om de ville delta i studien och därefter 

lämnade de medgivande till att delta i studien genom att skriva under ett samtycke.(Bilaga 2)  

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen genomfördes under år 2012 med individuella intervjuer med sex DSK som 

alla var kvinnor mellan 35 år och 58 år. Intervjuerna var öppna och berättande och fokuserade 

på distriktsköterskornas erfarenhet av hemmet som arbetsmiljö. Strävan var att ge utrymme 

för ett öppet berättande som kunde fånga många aspekter av deras erfarenheter (jfr Polit and 

Beck, 2008). I detta ingick fem frågeområden som skulle beröras i varje intervju: 

– Tillgång till utrustning och tid för att utföra en god hemsjukvård  

– möjlighet att ge en kvalitativ god vård 

– psykisk och fysisk stress i arbetet  

– balansen mellan patientens behov och DSK behov 

– relation med patienten och andra yrkeskårer. 

För att stimulera intervjupersonernas beskrivningar användes återkopplande frågor under 

intervjun såsom ”hur menar du”, ”kan du förklara”, ”kan du berätta mer” (jfr Kvale, 1997). 

Alla intervjuer spelades in på data och transkriberades ut ordagrant. Intervjuerna pågick 

mellan 30 till 50 minuter, och genomfördes på tre olika vårdcentraler. Informanterna fick 
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information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun 

utan att förklara varför samt att sekretess garanterades. 

Intervjuerna ägde rum på enskild plats på respektive informants arbetsplats för att skapa en 

bra miljö där intervjuade ska känna sig trygga.  

Respondenterna påminns om att det är frivilligt att delta, att bandspelaren kan stängas av när 

de ville, att deras identitet inte skall röjas och att bara intervjuare och handledare som arbetar 

med studien skulle ha tillgång till materialet. 

 

Analys 

 

Jag har använt en metod för kvalitativ latent innehållsanalys vilken enligt Graneheim & 

Lundman (2004) innebär att analysera och tolka texten för att förstå innehållet och hitta 

samband i det samlade materialet. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att ge förståelse 

och kunskap om ämnet som studerats. Analysen genomfördes stegvis enligt en modell 

beskriven av Graneheim & Lundman (2004) där det första steget var en kvalitativ 

innehållsanalys av det inspelade intervjumaterialet som transkriberades ordagrant.  Därefter 

genomlästes materialet upprepande gånger för att få ett helhetsintryck och förståelse för 

materialet.  I nästa steg delades texten in i meningsbärande enheter relaterade till studiens 

frågor och som var relevanta för studiens syfte.  Denna text kondenserades i olika kategorier 

som utgör det manifesta innehållet.  Detta innebär att texten lyftets till en högre logisk nivå. 

Abstraktionen kontrollerades mot meningsbärande enheter och den kondenserade texten, så de 

överenstämde. När texten bearbetades vidare visualiserades tio kategorier. Under detta 

moment diskuterade författaren med handledare för att känna sig säker på innehållet och för 

att uppnå samförstånd. Efter ytterligare bearbetning kvarstod fem kategorier som formade två 

teman där det latenta innehållet i intervjuerna framgår. Resultatet skrevs utifrån de fem 

kategorierna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska ett tema svara på frågan ”Hur?” och 

kategorierna ska utgöra en röd tråd genom texten i hela arbetet och ska finnas presenterade i 

resultatet (tabell 1). 
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Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med en metod för intervjustudier. Urvalet 

av deltagare har gjorts genom att identifiera personer relevanta för studien med stor erfarenhet 

av att arbeta som distriktssköterska i hemmet, dessa var distriktssköterskor och sjuksköterskor 

som har jobbat länge inom hemsjukvård. Då studien begränsades till sex deltagare som 

kommer från tre vårdcentraler i Stockholmsområdet finns en risk att variationen i urvalet blev 

begränsat. Detta kan i sin tur påverka trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet av studiens 

resultat (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Samtidigt motverkas risken av att deltagarna hade 

lång erfarenhet av att arbeta som distriktssköterskor och att den kontext som de arbetar i 

beskrivs noggrant så att resultaten kan värderas av läsaren. Datainsamling genomfördes i 

intervjuer som inspelades på bärbar dator. Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes 

med en intervjuguide med följdfrågor. Intervjuguiden möjliggjorde att få struktur i 

intervjuerna och samma frågeområde berördes hos varje deltagare. Detta var till stor hjälp för 

mig då jag inte är en van intervjuare. En intervjuguide ökar pålitligheten av studien (Polit & 

Beck 2008, Graneheim & Lundman ,2004). Studien skulle ha åtta deltagare men bara sex 

DSK tackade ja till att låta sig intervjuas. Jag har tänkt i efterhand att flera intervjuade DSK 

inte skulle påverkat resultatet eftersom de intervjuade DSK hade samma inställning till sitt 

jobb inom hemsjukvård och att det därför fanns en viss mättnad i data (Polit & Beck, 2008). 

Att intervjuerna spelades in har möjliggjort att gå tillbaka och ha tillgång till hela materialet 

vilket har ökat trovärdigheten i studien. I analysarbete har jag använt mig av en latent 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) där jag gjort tolkningar av 

insamlat material, behandlat materialet så att syftet med studien kan uppnås, och har insamlat 

och analyserat data relaterat till forskningssyftet. För att öka trovärdigheten i resultatet har 

analysen genomförts på ett strukturerat sätt där texten delats upp i meningsbärande enheter, 

kondenserats, kodifierats och kategoriserats ( Graneheim & Lundman,  2004). 

De utskrivna intervjuerna skickades till min handledare för återkoppling vilket har underlättat 

analysarbetet då jag arbetade ensam.  I analysarbete har jag insett att min erfarenhet av 

hemsjukvård kan ha positivt påverkat hur jag kunnat tolka innehållet i intervjuerna, relaterat 

detta till studiens syfte och förstått relevansen i vetenskapliga texter i tidsskrifter och böcker.  

I studien har DSK citerats med sina egna ord för att förstärka trovärdigheten i studien. 

resultatet verifieras genom att citat används som förklaring till texten (Polit & Beck 2008, 

Graneheim & Lundman, 2004). 
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Etiska överväganden 

Intervjuerna ska inte skada någon deltagare. Kvale (1997) skriver att informanterna ska ges 

information om studiens syfte och hur den är upplagd och att sekretess ska finnas och att 

intervjumaterialet inte får redovisas eller hanteras så att informantens identitet kan röjas. 

Bandinspelningarna och intervjutexterna har förvarats inlåsta och DSK har garanterats 

sekretess. Situationer eller människor ska inte kunna identifieras (Kvale, 1997).  

 

Sekretess och integritet har garanterats genom att ett samtyckesbrev bifogats, att personerna 

som intervjuats gett sitt medgivande, och att innehållet av intervjuerna inte kommer att 

förvaras då studien genomförts (jfr Polit & Beck, 2012). Alla deltagarna har fått information 

om studiens syfte samt att allt som framkommer i intervjuerna är konfidentiellt. Enligt Polit 

och Beck (2008) ska informationen skrivas ned på ett sätt så att det inte går att identifiera 

händelse, namn eller ort där intervjuerna ägt rum. 

Distriktssköterskorna fick informationsbrev i god tid för att kunna läsa om innehållet i studien 

och på det sättet kunna bestämma i lugn och ro om de ville delta i min studie eller inte. 

Intervjuerna kan leda till både positiva och negativa slutsatser och distriktssköterska var 

införstådda med vad det innebar att delta i min studie. Enligt Kvale (2011) är det viktigt att de 

intervjuade är införstådda med att ingen ska komma till skada i det som framkommer under 

intervjuerna.  
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Resultat 

Resultatet presenteras nedan genom teman och kategorier av innehåll. 

Tabell 1. Översikt över tema och kategorier. 

Tema Kategorier 

Krävande arbetsuppgifter 

och tidspress 

Betydelse av erfarenhet och utbildning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Betydelsen av förändrade förutsättningar 

 

 

Svårt att påverka och 

otydlig roll 

 

Betydelsen av ekonomiska förutsättningar 

 

Svårt att planera  

 

Svårt att leda omvårdnadsarbetet 

 

 

 

Krävande arbetsuppgifter och tidspress 

En genomgående tråd i distriktssköterskornas berättelser är beskrivningar av krav i arbetet, 

det handlar både om omvårdnadsdelen av arbetet och medicinska insatser. Kraven är ofta 

relaterade till komplexa situationer som kräver en snabb bedömning och insatser av DSK. 

Erfarenhet och vidareutbildning har blivit en förutsättning för att vara uppdaterad och för att 

kunna utföra DSK medicinska insatser. Hemsjukvård har blivit mer arbetskrävande till stor 

del beroende på att patienterna blivit äldre, bor längre hemma och att de ofta är multisjuka. 

Detta medför krävande medicinska och omvårdande insatser för DSK.  

Förutom ökade krav på kompetens finns också krav i form av tidspress och antal besök hos 

patienter per dag. Tidspressen innebär stressmoment i form av att vårdkvaliteten sjunker och 

att patienterna får en otillfredsställande vård. Upplevelsen var att innan privatiseringar och 

omorganisationer blev ett faktum hade DSK mer tid att delta i förändringsarbete, motiverande 

samtal och andra förebyggande hälsoinsatser. Nu inriktas DSK arbete på det mest akuta och 

upprätthållande insatserna både när de gäller omvårdnad och medicinska åtgärder. 
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Betydelse av erfarenhet och utbildning  

 

Erfarenhet är något som byggs genom de upplevelser som finns i det dagliga arbetet och som 

ökar under flera års arbete. En DSK bör ha en bred erfarenhet för att kunna hantera problem 

som oväntat kan förekomma i arbetet med olika patienter. Utbildning ger redskap för att 

kunna uppmärksamma och reflektera över de situationer som uppstår dagligen när DSK är på 

besök hos patienter.  En erfarenhet är att det också krävs engagemang och intressen för 

människor. Den genuina medkänslan och empatin måste man ha på grund av de många 

situationer som inträffar och som man måste behärska och se situationer utifrån patientens 

upplevelse och lidande och de avreagerar sig olika.  

 ”Kompetens har vi men erfarenhet är det vi lär oss varje dag”.  

Det framkom under intervjuer att DSK yrkeserfarenhet är en viktig del i arbetet på grund av 

DSK jobbar mycket ensam och måste ta egna snabba beslut i akuta moment. Det finns SSK 

och DSK inom hemsjukvård och på vårdcentraler med olika lång erfarenhet och det är svårt 

att påvisa att det påverkar arbetet. Ett undantag är förskrivningsrätten som är viktigt för att 

kunna beställa salvor och andra produkter som bara en DSK kan göra. Detta påverkar andra 

yrkeskategorier som blir beroende av hennes tid för beställning och på det sättet blir DSK 

belastad med extra jobb. 

 "Erfarenhet och komptens är den viktigaste delen av vårt jobb som DSK 

 eftersom läkare är beroende av oss för att kunna räcka till alla på mottagningar 

 och i hemsjukvård.   

En patient kan ta så mycket tid när läkare ska kunna ge en behandling då förlitar sig han på 

våra bedömningar. För att DSK ska kunna ge en bra vård krävs mycket kunskaper i de 

medicinska delarna men det som är mycket viktigt är att DSK ska ha förmåga att lyssna på 

vad patienten säger, vara uppmärksam på vad patienten beskriver och kunna läsa mellan 

raderna vad patienten lider av för att kunna förtydliga situationen och tala med läkare. 

 

Betydelsen av förändrade förutsättningar i arbetet 

 

De intervjuade DSK har jobbat många år inom kommunal regi och landsting och när det kom 
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nya reformer som privatisering togs en del av vårdcentralerna över av kommunen och andra 

stannade kvar inom landtinget. 

 "Tidigare jobbade jag för landstinget och den stora skillnaden jämfört med 

 landstinget är att det har blivit snabbare vägar när man fattar ett beslut så det 

 går att åtgärda mycket snabbare i privat regi för att du har möjligheten att 

 påverka på ett helt annat sätt - jag tycker de är mer positivt att arbeta privat, 

 kortare beslutsvägar." 

 Det som har förändras lite mer med tiden är att DSK har olika distrikt med ekonomiska 

skillnader som gör att det ibland uppstår etiska och moraliska beslut som DSK måste ta, till 

exempel att anhöriga inte har råd eller vägrar köpa mediciner. Då hamnar patienten mellan 

stolarna och DSK måste hitta lösningar till den patient som drabbas. 

 "Några äldre har en god man som löser det mesta men andra har inte det. En 

 del lever ensamma som ensamvargar, de vill inte ha någon som går runt i deras 

 hem, tyvärr måste vi låta de leva sitt liv som de önskar, fast det gör ont". 

DSK-arbetet har blivit mer krävande med tiden, DSK vårdar mer akuta patienter hemma som 

kräver extra insatser och mer tid som inte finns. Förr i tiden behandlades de svårt sjuka 

patienterna på sjukhuset men nu skickas de hem vilket gör jobbet mer krävande. Det är en 

utmaning att klara detta då DSK ofta har begränsat med tid hos varje patient, därför måste 

DSK vara lyhörd under sina korta besök för att patientens behov av vård ska kunna tillgodeses 

på ett bra sätt. 

 ”Är det så att det kommer patienter hem med avancerade behandlingar som 

 picline, då måste man boka en timme för varje besök och vi är fast där den tiden 

 utan att kunna svara i telefon. Det har kommit mer avancerade behandlingar i 

 hemmet de sista åren men det finns begränsningar i vad vi kan göra  och 

 gränserna är mer otydliga vad som är basal hemsjukvård eller avancerad 

 hemsjukvård" 

Vid varje besök hos patienten bör DSK ha en dialog med patienten som ska ge en bild av 

patientens behov och status som underlag till förbättringsarbete 
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 "Mindre av DSK tid går till förebyggande arbete, och mer till administrativt och 

 projekt som ska rapporteras till. Folkhälsan har också påverkats då 

 förebyggande samtal inte längre finns.” 

Förr var DSK medicinska utrusning mycket mer krävande, DSK hade flera olika utrusningar 

som vägde mycket, men utvecklingen går framåt och allt har blivit lite lättare, DSK behöver 

inte längre belasta ryggar med väskor som väger många kilo. 

 "På mottagning har vi mycket mer avancerad utrustning än det som vi tar med 

 oss hem till patienter".  

Teknik som har hjälpt DSK, patienter och vårdpersonal är trygghetslarm och telefoni. Det är 

ett snabbt sätt att kontakta DSK på för att lösa enkla problem som uppstår. Trygghetslarm är 

en mycket användbar teknik för äldre.  

 ”Jag kan säga att teknik som ibland hjälper är trygghetslarm en koppling till 

 hemtjänst telefoni  äldre  trycker på knappen som de har i form av en klocka för 

 att få kontakt med hemtjänst för att få den hjälp dom äldre behöver". 

En annan bra teknik som är användbar är ApoDos - elektronisk medicinbeställning - som till 

stor del ersätter manuell delning av mediciner. 

 ”APODOS kom som en gåva från himmel, eftersom detta sköts elektroniskt. 

 Färdiga förpackningar och delas färdiga till patienter och om det är så att det 

 blir ändringar kan läkare akut skriva ut APODOS och den kommer redan nästa 

 dag, då minskar den tid för att åka och dela ytterligare extra mediciner i dosett 

 för ett par dagar.” 

 

Svårt att påverka och otydlig roll 

 

Distriktssköterskorna behöver stärka sin position och blir mer synliga i sin yrkesroll och 

måste bli mer synliga som yrkesgrupp. Under senaste tiden har yrkesrollen urholkats och 

distriktssköterskan anses idag utbytbar och ansvarsområden har försvunnit till andra 

yrkesgrupper.  Självständigheten som är viktigt för att bevara DSK identitet för att kunna 

fortsätta arbeta i grupp. Det finns en frustration i berättelserna över svårigheterna att 

samordna olika vårdinsatser på grund av att det finns så många olika aktörer i både 
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kommunen och som entreprenörer i landstinget.  Samarbetet med andra yrkeskategorier 

innebär en mängd telefonsamtal och bokningar/ombokningar som bara fördröjer vårdinsatser i 

hemmet.  Frustrationen över den otydliga rollen är relaterad till att de upplever en förväntan 

att DSK skall planera och fördela arbetet med omvårdnad i hemmet samtidigt som den rollen 

är svår att upprätthålla när det finns många aktörer. Den lokala kännedomen som fanns 

tidigare när DSK arbetade i ett distrikt, ett geografiskt område, finns inte där på samma sätt 

som tidigare beroende på patienternas möjlighet att lista sig på valfri vårdcentral. Det innebär 

att DSK inte längre har samma möjlighet att stödja enskilda människor med förebyggande 

åtgärder och få en helhetssyn på patienters situation.  

 

Betydelsen av ekonomiska försutsättningar 

Förut var det inga begränsningar för hemsjukvårdsbesök och då hade vårdcentraler ersättning 

för alla hembesök. Idag reglerar avtalen med landstingen ersättning för ett max antal 

planerade besök per dag och DSK.  Områdena eller distrikten som DSK ansvarar för kan ha 

många svårt sjuka patienter så antalet besökt per dag kan bli flera än det man får betald för 

men ändå har DSK fortsatt att vårda dem. Förut fanns möjlighet till oplanerade besök hos 

patienter om det fanns tid över, men idag reglerar ekonomiska förutsättningar vad som är 

möjligt. För de besök som är över det tak som avtalet med lanstinget ersätter får vårdcentralen 

ingen ersättning och problemet är att patienten inte kan lämnas utan vård hemma. Det ska 

finnas ett antal patienter som har sjukvård i hemmet och de andra som behöver hjälp ska 

komma till vårdcentralen, annars riskerar vårdcentralen gå i konkurs. Detta har gjort att DSK 

har samtal med verksamhetschefen för att komma överens om vilka patienter som absolut 

behöver hjälp hemma. Övriga får komma till vårdcentralen för att träffa DSK eller läkare. Det 

finns inte utrymmet för den sociala biten som också är DSK’s funktion. Nya lagar och rutiner 

kommer hela tiden som man till och med först läser om i tidningen, t.ex. nya regler kring att 

skicka boende till sjukhuset för vård. 

 ”Alltså man får betalt för de patienter som är listade här och vi har ungefär 

 nästa 19000 patienter listade här och vi 55 personer som arbetar här när alla 

 är här, de är jättestort, Vi är en jättestor vårdcentral". 

En del patienter som är listade på vårdcentralen har hemsjukvård och för att behålla den 

insatsen måste vi ha besök var 14:e dag för att de ska vara berättiga till hemsjukvård. 
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Berättigade besök kan vara som till exempel dela dosett för 14 dagar två gånger i månaden 

eller dela ApoDos två gånger i månaden, ett annat exempel är stödstrumpor som egentligen 

hemtjänst skulle uppföra men om patienten har inte någon insats då blir hemsjukvård som gör 

detta.  De två besöken i månaden gör mycket eftersom DSK kan få en uppfattning om deras 

hälsa. Det är ett politiskt beslut, DSK måste ha minst två besökt per månad för att vårdcentral 

ska få betalt för hemsjukvård och det kostar ingenting för patienter. Har patienten 

hemsjukvård måste de betala vid varje besök. 

 "Planerade hembesök är t.ex. när vi ska dela APODOS. Att komma hem till 

 patienten ger oss DSK en bredare uppfattning av hur patienten mår – är det 

 diskat?– är patienten duschad?– är det städat?– hemsjukvårdsbesök är inte 

 bara medicinska insatser det är mer en helhet av omsorg och vård.  Små 

 detaljer ser man inte på mottagningen – hemma kan man ta reda på mycket mer 

 information när vi är på besök, har de ätit, går med tofflor, är det blöjor på 

 golvet, det är olika saker vi kan se. All den informationen kan gå förlorad om vi 

 DSK inte har hemsjukvårdbesök". 

Ekonomi och avtal på vårdcentralen är en viktig fråga när man söker jobb som DSK. Det är 

avgörande hur vårdcentralen fungerar – hemsjukvårdsarbetet kan bli väldigt krävande om 

vårdcentralens ekonomi är dålig och DSK har krav på sig att besöka många patienter för att 

undvika att vårdcentralen får ekonomiska problem. 

 ”Vår arbetstid är kontrollerad med olika system, det vi har är vår kassa. Vi 

 registrerar alla våra besök dagligen annars för vi inte ersättning av landstinget 

 för de besöken. Men vi kan inte registrera mer än 10 besök per dag, för vi får 

 inte betalt för fler." 

Förebyggande hälsoinsatser och samtal med 75-åringar för att upptäcka tecken på demens 

eller försämrad psykisk hälsa, men många tackar nej till den frivilliga undersökningen. 

Undersökning är en förebyggande insats för att i god tid kunna ge bromsmediciner, men 

många äldre känner sig friska fast de är långt ifrån detta. 

 "Folk går på gym men de är inte mer friska för det, äldre orkar mer, lever länge, 

 det känns att kroppen bryts ner saktare än för 20 år sedan och när de blir sjuka 

 vid 70 års ålder blir de mycket sjuka. Eftersom ålderssjukdomar kommer 
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 smygande". 

 

Svårt att planera arbetet  

 

Delatagarnas berättelser visar att saker har förändrats och kommunen har en stor 

hemtjänstgrupp och de är flera olika privata utförare och väldigt många olika grupper att 

jobba med. Det mest optimala att göra vore att distrikt- och hemtjänstsköterska hade samma 

geografiska område och de var så en gång i tiden och det var lite mer lätthanterligt än vad de 

är nu. Listingsystemet har gjort att man själv får välja vårdcentral vilket innebär att det 

geografiska området förändras med tiden. Att det geografiska området kan förändras ställer 

krav på planering av arbetet och kan påverka hur många patienter DSK har möjlighet att 

besöka. 

 "Vi har i data vår planeringskalender för varje grupp och där bokar vi in 

 patienter som bor i närheten av vandra för att förkorta resväggar och kunna 

 hinna med alla besök".  

För att kunna hinna med all dokumentation skriver DSK in i planeringen en eller två timmar 

per dag för administration och i detta inkluderas att kassaregistrera patienter för att få betalt av 

landstinget. 

 ”I planeringen måste planeras in privat utförare för uppdrag till kvällar och 

 helger för att de ska veta vilka patienter som ska besökas.” 

DSK’s datajournal är inte samma som hemtjänsten har och detta har inte så stor betydelse 

eftersom omvårdnadspersonalen inte kan gå in och läsa HSL journal. Tillgänglighet till 

dokumentation är ett stort problem och att inte ha alla befogenhet till journalen, det kan vara 

att patienter har olika DSK vid olika tillfällen och vi kan inte läsa de datajournalerna på grund 

av att de har ett annat journalprogram. 

 "Vi kan inte läsa varandras dokument, hemma hos patienterna har vi 

 kontaktböcker som vi skriver i så vi vet vad hemtjänsten har gjort, vad de tänker 

 ifall de inte får tag på oss, så skriver vi i boken, snälla kan ni ringa eller något". 

Journalen som DSK hade förut var mycket enklare, mindre krångel, DSK skrev det som var 

väsentligt – vad läkare ordinerade och effekt på den och bokade planerade besök. Nu är 
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alldeles för mycket information som DSK inte hinner läsa alla gånger och det finns olika 

program som är en överkurs vilket gör det mer komplext att få en helhetsbild av patienten. 

 ”IT underlättar läsandet eftersom alla får samma skrivstil, läkares anteckningar 

 är mer läsbara. Men om vi skulle skicka patienten till sjukhuset blir själva 

 datajournalen inte den bästa på grund av att DSK inte kan läsa i deras 

 journalsystem och de kan inte läsa i vårt, då måste DSK skriva ut, ringa eller 

 skicka med anteckningar om det finns möjligheten till detta". 

 

 

Svårt att vara ledare i omvårdnadsarbete 

 

Ledarskap är en del av DSK’s arbetsuppgifter, tidigare var det lättare att arbetsleda då 

kommunen hade ansvar för personalen, men nu det finns olika aktörer inom hemtjänsten så att 

det är omöjligt att hinna med alla entreprenör i kommunen. Att leda hemtjänstpersonalen i 

vårdarbetet är inte lätt eftersom de olika entreprenörerna ska boka in DSK för att komma och 

undervisa personalen och då detta kostar pengar och alla entreprenörer vill inte betala för 

detta. Utbildning i delegering av hemtjänstpersonal ska ske minst en gång per år och är 

obligatorisk.  

 ”Det enda vi gör är medicindelegering, då bokar vi en dag och undervisar 

 hemtjänstpersonalen vad de ska tänka på när de delar ut mediciner. Den andra 

 delegeringen är att hemtjänst sköter strumpor om det är så att patienten har 

 flera insatser". 

DSK jobbar mycket närmare sin läkare och detta underlättar för DSK i arbetet med att 

utforma visa insatser hos patienter. 

 ”Det som har blivit lättare med att jobba med hemsjukvård är att nu i moderna 

 tider finns en tätare kontakt med läkare, det har blivit mindre hierarki". 

Samverkan med andra yrkeskategorier i DSK’s dagliga arbete inom hemsjukvård är 

avgörande för patientens bästa. Som samverkande räknas hemtjänst, läkare, 

biståndshandläggare, sjukhus, sjukgymnaster och annan rehabiliteringspersonal. 

Arbetsterapeuter och inkluderas också och anhöriga till viss del. 



19 

 

 ”Att sätta in andra insatser som till exempel rehabilitering tar tid för att det kan 

 bli många telefonsamtal och ibland måste vi vänta tills de ringer tillbaka för att 

 t.ex. boka en tid till rehabilitering hos en privat vårdgivare som har begränsad 

 telefontid. Det kan också vara krångligt att få insatser beviljade beroende på 

 vilka instanser och avtal som är inblandade. För att få bistånd måste först 

 behov kartläggas och möten bokas vilket kan ta flera dagar till veckor". 

Samarbetet har brister, kommunikation mellan olika utförare och biståndshanläggare om vad 

de har besluta kommer inte direkt till DSK. Problemet är att inte ens biståndshandläggare vet 

vilken hemtjänst har blivit uppköpta av andra utförare och det blir ett kaos för DSK för ibland 

vet de inte till vem de ska ring. DSK måste ringa runt och kontrollera om patienten 

fortfarande är listad hos oss och/eller om de bara bytt hemtjänst. Det är mycket jobb för att ta 

reda på vilken entreprenör vi ska samarbeta med. 

 ”Vad det blir det när alla företag tävlar och sparar på bekostnad av de äldre – 

 vad har politikerna tänkt – ett minilandsting? Istället skulle det finnas en 

riktlinje om vad som är lämpligast en personligt assistent eller hundra personer 

som springer in och ut”.  

Behovet av demensvård är så stort och det finns inga speciella avdelningar för det, brukare 

blir inkastade i olika grupper och de mår dåligt, ibland kanske det vore bättre om de bor 

hemma med hemtjänst som trygghet än på ett demensboende där de kan bli oroliga eftersom 

de inte känner igen lokaler.  

 "Många äldre kan inte föreställa sig att flytta till ett boende, till ett rum med 

 gemensam matsal och umgås med andra personer som de inte har något 

 gemensamt med. Att flytta från en bostad på 140 kvm till en på 50 kvm är en stor 

 omställning. Äldre vet inte att de inte kan ta med sig allt till det nya boendet. 

 Några bor ensamma i 8 rum och kök så att de inte hittar sitt eget sovrum. Alla 

 möbler som är patientens livshistoria, deras minnen och de saker de inte kan ta 

 med sig, det blir en mycket jobbigt övergångsperiod för dem". 

DSK uppfattning är att det är många äldre som har behov av hemtjänst och vid samtal med 

patienter framkom att äldre har det blir komplicerat kunna välja på grund att det finns många 

utförare och de vill ha råd av sin DSK om vilka är mest pålitligt.  
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 "Att hemtjänstpersonal kommer i olika tider, att hemtjänst kommer under 

 nattetid och går runt i deras hem är påfrestande för äldre". 

Anhöriga är en stor resurs för de äldre i hemsjukvård eftersom de har tid och de har mycket 

resurser i form av kunskap om patientens liv vilket är till hjälp i DSK arbete. 

 ”Anhöriga är så engagerade att de ringer till DSK och frågar om de kan hjälpa 

 på något sätt för att underlätta i vården av sin anhörig. De vill gärna vara 

 informerade om vad som behövs för att deras anhöriga ska ha det bra". 

 

 

Diskussion 

I arbetet har diskussion gjorts utifrån de fem kategorier som framkommit och det beskrivs 

också i två teman, ”Krävande arbetsuppgifter och tidspress” och ”Svårt att påverka och 

otydlig roll”.  I studie framkom att DSK arbetsinsatser har förändrats under de senaste åren på 

grund av mer krävande insatser med begränsad tid för att utföra dem.  

Resultatet visar att DSK insatserna som tidigare gjordes på sjukhuset nu görs hemma hos 

patienten och detta har blivit en stor förändring i DSK arbete i och med att patienterna har 

blivit med vårdkrävande. Enligt Hasson & Arnetz (2008) finns ett växande antal äldre 

personer i behov av vård och tjänster och andelen äldre i många länder kräver mycket extra 

resurser, exempel på sådana länder är industrialiserade länder som Storbritannien, Kanada och 

Sverige. Faktorer som tillgängliga resurser, kompetens och tidsbrist kan begränsa 

möjligheterna till en bättre hemsjukvård. Studien ska genom att belysa dessa faktorer ge oss 

en uppfattning och klarhet i vilka förbättringsåtgärder som är relevanta för att DSK kan ge en 

bättre hemsjukvård. 

 

Dessa förändringar av vården i äldreomsorgen har haft konsekvenser med hög omsättning av 

äldre, det finns inte tillräckligt med platser inom äldreomsorgen och de äldre måste därmed 

tas hand om inom hemsjukvården. Hemsjukvården har begränsade resurser och höga nivåer 

av arbetsrelaterad stress och påfrestningar och låga nivåer av arbetstillfredsställelse. (Wilkes, 

LM., & Beale, B.2001). Det finns brister hos omvårdnadpersonal och deras kompetens 
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ifrågasätts, särskilt inom hemsjukvården eftersom deras kompetens inte är på samma nivå som 

deras arbetsuppgifter. Enligt Hasson & Arnetz (2008) är arbetstillfredsställelse en viktig fråga 

i äldrevården, eftersom det i rapporter har framkommit ett samband mellan höga nivåer av 

personalomsättning och hög arbetsbelastning och utbrändhet. Detta har relevans för DSK då 

de flesta äldre har någon form av avancerad medicinsk hemsjukvård som innebär hög 

arbetsbelastning för DSK. 

 

Det krävs erfarenhet av hemsjukvård för att kunna etablera en bra relation till patienten och 

för att kunna lösa situationer som kan uppkomma. DSK upplevde att för att kunna få en bra 

relation till patienterna var det viktigt att visa tydliga kunskaper och visa intresse, ta sig tid, 

lyssna och visa att man bryr sig. Enligt McGarry J (2009)  är relationen mellan patient och 

sjuksköterska viktig för att vård i hemmet ska fungera på det bästa sättet och den relation som 

kallas det "terapeutiska" mötet har en stor betydelse inom hemsjukvård.  Detta 

relationsskapande är grunden för att uppmuntra patienter att ta sitt ansvar för en bättre hälsa 

och inte behöva lägga hela ansvaret för sin hälsa på DSK. Det behövs en attitydförändring hos 

allmänheten så att patienterna bättre förstår sitt eget ansvar och möjlighet att påverka sin hälsa 

och inte lägger hela ansvaret på vårdande personal.  Vissa områden har identifierats där det 

finns i behov av förbättringar som till exempel, patienternas möjlighet att delta i 

beslutsprocessen när det gäller sjukvård och egen personlig vård så att känslan finns att 

vården bygger på egna önskemål och behov (Törnkvist, Gardulf & Strender, 2000).  

 

Pressade arbetstider för DSK gör att hemsjukvården blir sämre för patienter och DSK. Enligt 

Ellenbecker, Byleckie  & Samia (2008) är det DSK jobbsituation som minskar DSK 

arbetsglädje och minskar intresset för att söka sig till hemsjukvård. Resultatet bekräftar att 

DSK arbetsglädje försämrats under de sista 20 år. På slutet av 1990-talet var intresset för att 

studera till DSK enormt, tillfredsställelse av att ha tid till patienter och ha tid till motiverande 

samtal gjorde att hemsjukvård var mer eftertraktat arbete, men detta har förändras med tiden 

och många andra faktorer har tillkommit som minskar arbetstillfredsställelsen (Berland, 

Holm, Gundersen & Bentsen, 2012). 

 

Under intervjuerna framkom att antalet patienter som DSK ansvarar för inom hemsjukvård är 

för stort och att det goda samtalet inte längre finns, att ha tid för att ha trygga samtal med 

patienter och anhöriga förvinner mer och mer, tid för att förklara och utföra visa ärenden går 
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så snabbt att anhöriga måste ringa tillbaka efter några timmar och ibland efter några dagar och 

frågar igen samma sak på grund av att informationen togs in så snabbt att de inte hann 

bearbeta den. Enligt Bensin (2004) vill gärna anhöriga vara till hjälp vid vård av sjuka 

anhöriga samtidigt kan det uppstå konflikter i relationen er med omvårdnadspersonal. DSK 

måste ha förståelse för att de kan vilja avlasta DSK i sitt arbete med den anhörige. När 

anhöriga har kunskaper om sina anhörigas vårdbehov och har möjlighet att hjälpa till i vården 

kan det underlätta DSK arbete som istället kan inriktas på förebyggande hälsoarbete och 

hantera och utbilda anhöriga när förändringar behöver göras i omvårdnaden. (Fjelltun , 

Henriksen, Norberg, Gilje F & Normann,2009). 

Enligt Brodaty, Draper, Low (2003) kan DSK’s arbetsrelaterade stress och mindre trivsel 

förbättras med en bättre förståelse av sjuksköterskors arbetsdag och tillfredsställelsen på 

vårdhem kan förbättras genom att utforma åtgärder för att minska personalomsättningen.  Det 

finns ett växande antal äldre personer i behov av vård och tjänster och mindre vårdpersonal 

för att ta hand om dem (Hasson, Arnetz , 2008) 

 Förändringar i organisation inom hemsjukvård har försämrat DSK arbetssätt. Det kan vara så 

att besparingsåtgärder inom kommun och landsting och privatisering har förändrat DSK 

arbetssituation på det sättet att DSK har många olika aktörer inom hemsjukvård att jobba med. 

Enligt Ellenbecker, Byleckie, Samia (2008) är det viktigt att förstå de faktorer som bidrar till 

arbetsglädje i hemsjukvård och förmågan att korrekt förstå DSK arbete inom hemsjukvård då 

det kan hjälpa DSK i sin arbetsmoral och bibehålla yrkesstoltheten. 

Det ökande vårdbehovet inom hemsjukvården påverkar DSK arbetssituation negativt. Enligt 

Karlsson, Ekman  & Fagerberg (2009) upplever DSK en känsla av uppskattning i sin 

arbetsmiljö och de bostadsområden där de gör hembesök. Hemsjukvård är värdefull för äldre 

som inte har någon anhöriga eller en vän som kan komma och hälsa. Distriktsköterkor 

upplever en frustration över att hon förväntades "vara överallt och veta allt", men att på 

samma gång känna sig underskatta. Flera DSK upplevde sig själva som "ensamma fixare", de 

ska ha förmåga att lösa praktiska problem, som när de äldre personer som skrevs ut från 

sjukhus kommer hem och förväntas ha möjlighet att erbjuda specialiserad vård utan att ha 

specialiserad kompetens och specialistpersonal. Alla dessa förväntade vårdinsatser kan inte 

DSK ge i hemsjukvården. 
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Distriktsköterkor har sin kompetensbeskrivning och det är dags att det ska finnas en lag som 

patienter ska följa om de ska vårdas hemma. Vårdmiljön kan ha en en negativ eller positiv 

inverkan på DSK arbetssituation eftersom en dålig arbetsmiljö kan förlänga den tid som 

patienten vårdas. Enligt Hollman, Lennartsson & Rosengren (2014) har vårdmiljöns 

förändringar påverkat hemsjukvården, det behövs bättre riktlinjer för att DSK kunna utföra ett 

bra arbete i samråd med anhöriga och patienter utan att kränka deras integritet. Samtidigt 

måste reglerna runt DSK arbetsmiljö stärkas så att vård kan ges utan att riskera DSK hälsa. Ett 

exempel är att många patienter har MRSA bakterier och utan stränga riktlinjer i hemmet finns 

en latent smittorisk då patienter vårdas i trånga rum, med dålig hygien och ett antal husdjur 

hemma. 

Distriktssköterskor inom hemsjukvård besöker många patienter dagligen, de flesta patienterna 

bor inte grannar med varandra och de har inte tid för besök när DSK kan. Detta kräver 

planering med vilken utrusning måste DSK ta med sig och planering av den tid som DSK 

tillbringar hos patienten.  DSK måste också hantera konsekvenserna av omplaneringar som 

behöver göras på grund av till exempel att någon patient blivit sämre och behöver mer vård då 

kan andra patienter bli drabbade och få mindre vård vilket i sin tur kan innebära att dessa 

patienter blir sjukare. Det är en komplex kedja av omständigheter som DSK hela tiden måste 

ta hänsyn till. I en tid med knappa resurser blir detta till ett stressmoment. (Sohini, Fjelltun, 

Henriksen, Norberg, Gilje & Normann ,2009). 

Distriktsköterkor inom hemsjukvård och på vårdcentraler är förlängda armar åt läkare som 

ska uträtta vad läkare har ordinerat till patienter. Distriktsköterkors kompetens behöver 

synliggöras på ett bättre sätt än idag. Enligt Marek & Baker (2006) är DSK arbete 

betydelsefullt för äldre som inte kan ta sig till husläkare och få den vård som behövs, utan 

hemsjukvård skulle de svaga äldre inte klara sig hemma. Distriktsköterkor har juridiska och 

teoretiska förutsättningar för utföra sin egen profession men den har inte tillräckligt 

tydliggjorts för allmänhet och läkare och i vissa fall kan DSK göra mycket mer utan att 

invänta att läkare ska ge sitt godkännande. 

 

Patienters förtroende för DSK har minska mest när de gäller bokning för tid till läkare 

eftersom DSK måste ställa frågor varför patienter vill ha en läkartid och patienterna inte 

förstår att de frågor som ställs är på grund av att det kan vara ärende som DSK kan utföra. 

DSK upplever att frågorna uppfattas av patienterna som ett sorts skydd för läkares tid som 
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inte ska förbrukas i onödan. Detta är en av anledningarna till varför DSK befogenheter ska 

lyftas fram och tydliggöras för allmänheten så att de får kännedom om vilka uppgifter DSK 

kan utföra inom hemsjukvård och på vårdcentralen. 

I diskussion har det framkommit att DSK har gemensamma rutiner och en god policy på 

arbetsplatsen som behövs för en fungerande hemsjukvård. Man har också förtroende och 

respekt för varandras arbete och detta gör att de hjälper varandra när det krisar. Sådana 

förutsättningar anses vara en viktig del i yrkesansvaret.  Enligt Cortez, Wexler & Fitzpatrick 

(2004) behövs även andra yrkeskategorier för en fungerande hemsjukvård, men samverkan 

har brister som patienten drabbas mest av på grund av att information om patientens 

hälsotillstånd inte överförs korrekt när patienten kommer från sjukhus och blir insatt på 

hemsjukvård. 

De intervjuade DSK medger att insatser som planeras i hemmet ska ske i samråd med 

patienten och anhöriga och att DSK ska anpassa sig till detta när det gäller medicinska 

insatser, vid planering med omvårdnadpersonal och tidbokning för hembesök. Alla insatser 

ska alltid ta hänsyn till vad patienter och anhöriga vill fast det ibland inte är det bästa för DSK 

planering. DSK ska ha som riktlinje att om möjligt alltid respektera vårdtagarens önskan och 

rätt till självbestämmande. Enligt Poole & Rowat (1994) behöver hemsjukvård för äldre 

personer anpassas så att möjlighet finns till självständighet och välbefinnande i hemmet när de 

blir sjuka.  

 

Slutsats 

 

Det framkommer i resultatet att DSK arbete har förändras med tiden, förut jobbade DSK 

mycket mer med förebyggande insatser och med motiverande samtal för att förhindra ohälsa, 

men nu är DSK insatser mer inriktade på att redan sjuka patienters hälsa inte ska försämras. 

Det är idag många svårt sjuka patienter som har hemsjukvård som i förr i tiden vårdades på 

sjukhus eller sjukhem men med nya regler ska patienter så fort de är medicinskt 

färdigbehandlade vårdas hemma med hemsjukvård som inte räcker till i alla gånger. 

Resurserna är inte tillräckliga för att ge en god hemsjukvård. Det framkommer också i 

resultatet att de geografiska områden som DSK tilldelas omöjliggör att tiden räcker till under 

daginsatser. 
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De flesta DSK förflyttar sig dagligen mellan patienters boende som ligger många minuter 

ifrån varandra. Tidmässigt blir det ofta därför omöjligt att ge en god hemsjukvård. De flesta 

patienter som vårdas hemma är multisjuka och de som bor hemma just nu lever länge än de 

som bodde hemma förr i tiden. Det framkom i resultat att DSK inte tycker att alla äldre ska bo 

hemma så länge det går med hemsjukvård eftersom de behöver tillsyn dygnet runt och då de 

inte har tillgång till det så blir konsekvensen att de blir mer sjuka och flera insatser krävs av 

DSK i form av såromläggningar, nutrition, och de flesta lider av social svikt som kräver en 

konstant insats av DSK för att ser till att de får i sig näring och att de aktiverar sig mer för att 

undvika trycksår. 

Resultat kan användas för att se över DSK arbetsförhållande för att konstatera om det behövs 

förbättrade resurser i form av flera DSK inom distriktet för att ge en fullgod hemsjukvård 

inom de ekonomiska ramar som i dagsläget bestäms av antal hembesök som DSK gör. 

Effektiviteten skulle kunna mätas med andra parameter än de som används idag och som inte 

motarbetar DSK i sin strävan att ge en fullgod vård. Enligt Harrefors, Sävenstedt & Axelsson 

(2009) är tillväxten av antalet äldre en tyst revolution som kommer innebära en ökning av 

hemsjukvården. Allt fler äldre personer över 60 år kommer att få vård i sina privata hem. Vår 

uppfattning om "hemmet" som en plats för privatlivet står i skarp kontrast till "hemmet" som 

en arbetsplats för vårdpersonal. Att vårda i hemmet kommer att innebära att vårda kroniskt 

sjuka människor som vill bli bemötta med kvalificerad omvårdnad och medicinsk kompetens. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning kring distriktssköterskors upplevelse av 

hemmet som plats för omvårdnadsarbete 

Allt tyder på att DSK arbetssituation inom hemsjukvård kommer att bli mer betungande på 

grund av att hemmavarande patienter blir allt mer vårdkrävande och då speciellt inom 

demensvården. Denna ökade arbetsbelastning kan innebära att man behöver anställa fler DSK 

för att utföra de allt fler och mer krävande arbetsuppgifterna. Detta bör vidare studeras för att 

få fram vilka konsekvenser det kan ha på DSK arbetssituation. 
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Biloga 1. 

 

Verksamhetschef.                                       Sjuksköterska 

Distriktsköterskestudent 

 Jacqueline Nunez. 

 

Vårdcentral. 

Stockholm 2012. 

 

Förfrågan om att genomföra en studie inom ert verksamhetsområde 

Jag är en sjuksköterska som vidareutbildar mig till distriktsköterska. Mitt namn är Jacqueline Nunez 

och är student vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet med inriktning mot 

specialistsjuksköterskeprogrammet distriktsvård.  

I mitt examensarbete ska jag göra en studie inom hemsjukvård och skulle vilja ha tillstånd från er för 

att kunna intervjua distriktsköterskor inom primärvård som arbetar med hemsjukvård. Intervjuerna 

kommer att utföras under arbetstid. 

Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskors upplevelser inom hemsjukvård som arbetsplats. 

Jag önskar intervjua distriktsköterskor med svensk legitimation och som arbetar med hemsjukvård. 

Intervjuerna beräknas ta 45-60 min. och genomförs efter överenskommelse med vederbörande på 

deras arbetsplats. Inga personuppgifter lagras i samband med studien, ort eller situation. 

Deltagandet är frivilligt och DSK får när som helst avbryta sitt deltagande i studien. Vi planerar utföra 

intervjuerna efter överenskommelse med deltagarna. Om du samtycker skriver du på detta 

dokument och skickar det till mig. 

Om du har frågor kan du vända dig till mig eller min handledare. 

 

Täby. Den 11:e april 2012 

 

Med vänliga hälsningar 

Jacqueline Nunez (tel. 073-6960469) Stefan Sävenstedt (handledare ) Telefon: 
0920-49 39 19 
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 / 073 0417526 

E-post: Stefan.savenstedt@ltu.se  

 

Jag har tagit del av informationen och anser att den genomförbar inom vår verksamhet 

 

 

________________________________ 

Underskrift 

 

Namnförtydligande / position 

 

 

 

Bilaga 2. 

 

Till vederbörande Distriktsköterska. 

Vårdcentralen. 

 

Förfrågan om att vara med i en forskningsstudie 

 

Att arbeta med omvårdnad i hemmet är en speciell arbetssituation som ställer många krav på 

distriktssköterskor. Syftet med studien är därför att beskriva distriktssköterskors upplevelse av 

hemmet som plats för omvårdnadsarbete. 

 

Du tillfrågas för att din verksamhetschef har identifierat dig som en person som kan vara med i 

studien. Studien genomförs med intervjuer som spelas in och skrivs ut till text och som beräknas ta 

45-60 min. Om du är villig att delta genomförs de efter överenskommelse med dig och på en plats vi 

tillsammans väljer. I lagring och bearbetning av intervjuerna kommer inga uppgifter att finnas med 

som gör att andra vet att just du sagt en viss sak. Deltagandet är frivilligt och du får när som helst 

avbryta sitt deltagande i studien.  

mailto:Stefan.savenstedt@ltu.se
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Mitt namn är Jacqueline Nunez och är student vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska 

Universitet med inriktning mot specialistsjuksköterskeprogrammet distriktsvård.  

Studien ingår i mina studier till distriktssköterska och resultatet kommer att publiceras på 

institutionens hemsida, www.ltu.se.  Om du har frågor, kontakta mig eller min handledare.  

 

Jacqueline Nunez  

(tel. 073-6960469) Stefan Sävenstedt (handledare )  

Epost: jacnun-1@student.ltu.se                                        Telefon: 0920-49 39 19 

 / 073 0417526 

E-post: Stefan.savenstedt@ltu.se  

 

 

Jag samtycker att delta i studien     

 

Namn:___________________________________ 

Datum:_____________ 

Ort:________________ 

 

_________________________________ 

Underskrift 

 

  

 

Frågeställningar: 

- Ska vårdmiljö anpassas enbart till patientens behov? 

- Vilket inflyttande har DSK i vald av förbättring av vårdmiljö? 

- Ska DSK bestämma vårdmiljö i samråd av anhöriga och patienten? 

 

Frågor guide. 

- Hur länge har du jobbat som DSK? 

http://www.ltu.se/
mailto:jacnun-1@student.ltu.se
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Vart jobbade du?   

Inom vilket område har du mest erfarenhet? 

- Hur var DSK jobb förr i jämförelse med nu? 

När du jobbade på landsbygden hur var DSK insatser? 

Hur jobbade DSK med förebyggande arbetet? 

Vad är skillnaden på insatser inom hemsjukvård om man jämför med hur det var för 10 år sedan? 

Vilken teknologi har/hade DSK hjälpa av i sitt arbete? 

Vilka var/är de nödvändigaste hjälpmedlen ni har med er vid hemsjukvård. 

- Hur planeras DSK sitt arbete? 

Hur planeras ditt dagliga arbete? 

- Hur påverkar ekonomiska förutsättningar DSK arbete? 

- Samverkan med andra yrkeskategorier? 

Hur ser DSK Ledarskap ut? 

Kan DSK påverka andra yrkeskategoriers för att underlätta/hjälpa DSK i sitt vårdarbete? 


