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Abstrakt 

Hemsjukvårdens arbete utgår från teamarbete med patienten i fokus där 

distriktssköterskan samarbetar med flera aktörer för att samordna vården. 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor upplever 

samarbetet med olika professioner inom den kommunaliserade 

hemsjukvården. Åtta distriktssköterskor i fyra norrbottniska kommuner 

intervjuades. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys 

och resulterade i fem kategorier; Bristen på riktlinjer i en ny organisation, 

Användning av olika datasystem komplicerar det dagliga arbetet, Bristande 

kommunikation påverkar arbetet i hemsjukvården, Arbeta tillsammans med 

patienten i fokus och Tiden är av betydelse för att kunna samarbeta. 

Resultatet visar att distriktssköterskor upplevde att samarbetet i den 

kommunaliserade hemsjukvården var bristande när det fattas tydliga 

riktlinjer och rutiner. Distriktssköterskans tid gick ofta till att söka 

information på grund av avsaknad av ett gemensamt journal- och 

dokumentationssystem. De ansåg att arbete och samarbetet med 

hemtjänstpersonal och anhöriga hade förbättrats men samarbetet med 

landstingets personal hade försämrats. För ett bättre samarbete behövs ett 

gemensamt kommunikationssystem och en förståelse för varandras olika 

kunskapsområden i teamet. 

 

Sökord: distriktssköterskor, hemsjukvård, samarbete, team, kvalitativ 

innehållsanalys, semistrukturerade intervjuer 
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Allt fler vårdas i hemmet när vårdtiden på sjukhusen kortas ner. Den behandling och 

omvårdnad som ges i hemmet har blivit mer avancerad. I hemsjukvården möter 

distriktssköterskan hela åldersspannet barn, vuxna och äldre. Patienter med sammansatt 

vårdbehov och äldre är två stora grupper av patienter som distriktssköterskan i hemsjukvården 

ansvar för med dagliga eller återkommande kontakter (Josefsson & Ljung, 2010). Sveriges 

andel av äldre i befolkningen har ökat i mer än ett sekel och över sjutton procent är sextiofem 

år eller äldre. Andelen äldre fortsätter att öka och år 2030 beräknas drygt var femte svensk 

vara ålderspensionär. Fler äldre bor i eget boende längre upp i åldrarna, detta beror på att fler 

äldre har en bättre hälsa och klarar sig själva längre än tidigare men även på att antalet platser 

på särskilt boende har minskat och det är därför vanligare med vård i hemmet (Lennartsson & 

Heimerson, 2009). Hemsjukvård ses som ett kostnadseffektivt sätt att vidmakthålla äldre 

människors oberoende, men också den vård som fördras av många vårdtagare. I Sverige ges 

hemsjukvård oftast genom kommunen och policyn är att äldre människor ska stödjas till att 

kunna bo hemma så länge som möjligt. Undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten 

tillhandahålla praktiska hushållssysslor, personlig omvårdnad och socialt stöd samt utförande 

av delegerade medicinska uppgifter till äldre människor som bor i eget boende (Genet et al., 

2011).  

 

Distriktssköterskan har ansvar för att bevara det friska hos patienten, genom att organisera 

och delta i teamarbete tas hänsyn till patientens specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 

2008). De ska kunna använda teknik och informations- och kommunikationsteknologi samt 

vara medveten om förhållanden i arbetsmiljö, lärande och hälsa (Gunnarsson et al., 2008). 

Vidare ska distriktssköterskan samverka med andra yrkesgrupper i teamet och med personal 

från annan organisationstillhörighet som läkare (Socialstyrelsen, 2008). Distriktssköterskan 

ansvarar för att leda, fördela, prioritera och koordinera omvårdnadsarbetet i teamet. I den 

kommunala hälso- och sjukvården kan distriktssköterskan delegera vissa hälso- och 

sjukvårdsuppgifter och ska i samband med detta handleda och utbilda personal. 

Distriktssköterskans samarbete med hemtjänst personal är en förutsättning för en god och 

säker hemsjukvård (Craftman, Von Strauss, Rudberg & Westerbotn, 2012).  

 

Vid hembesök är distriktssköterskan en ”gäst” i hemmet vilket stimulerar ett mer lyssnande 

och ödmjukt bemötande. Patienten är i sin privata sfär och därmed tryggare. Patientens frågor 
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och behov blir vägledande och distriktssköterskan får en inblick i patientens verklighet, 

patientens ses i sitt sammanhang och den situationen patienten lever i, åtgärderna anpassas där 

efter (Öresland et al, 2008). 

 

Björkman, Randström, Asplund, Svedlund och Paulson (2013) beskriver att familje-

medlemmarna och äldre människorna har en önskan av att få vara hemma med rehabilitering i 

hemmet och de ansåg att den bästa platsen för återhämtning är hemmet. Att var hemma var 

definierat som att ha autonomi i de dagliga aktiviteterna, hemmet bidrar till att må bra. De 

äldre människorna och familjemedlemmarna beskriver faktorer som att bli behandlade med 

respekt, att bli lyssnad på och bli stöttade av skicklig personal som bidragande orsak till 

tillfredställelsen med rehabilitering i hemmet. Men samtidigt kände de äldre människorna och 

deras familjemedlemmar en oro när hemmets fysiska och psykiska gränser suddas ut och blev 

en arbetsplats för teamet, med människor som ständigt kommer och går. De kände en 

begränsning av autonomin och reducerad respekt för deras integritet. 

 

Carney (2009) beskriver kliniskt ledarskap som ett interprofessionellt samarbete som främjar 

en god omvårdnad genom att använda sig av ett evidensbaserat arbetssätt. 

Distriktssköterskans ledarskap innebär en förmån och en möjlighet att handleda studenter och 

medarbetare, det innebär också att kunna tydliggöra nya beslut och riktlinjer. En del i 

ledarskapet är att bilda, leda och styra team och inneha en god interaktion och relation till 

patienten. Distriktssköterskans i hemsjukvårdnaden har som mål god omvårdnad. Genom att 

vara intresserade och utveckla professionen och omvårds arbetet. Att vara specialiserad i olika 

delar av omvårdnaden och arbeta för att förbättra rutiner och ha en evidensbaserad kunskap i 

omvårdnad och kunna applicera kunskapen till en god och säker omvårdnad. Att ha förmåga 

att upptäcka, motivera och uppmuntra andra att delta i utvecklingsarbetet och att ha ett 

gemensamt mål att arbeta mot. 
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Rational  

En viktig del av hemsjukvård är kontakten med slutenvård, andra vårdgivare och anhöriga 

med vårdplanering och informationsöverföring. Många patienter har också insatser från 

hemtjänst, vilket kräver att distriktssköterskan samordnar vård och omsorg optimalt utifrån 

varje patients behov. Distriktssköterskan handleder, delegerar, undervisar vårdpersonal inom 

hemtjänsten och ett nära samarbete inom hemsjukvården är en förutsättning för att omsorg 

och vård ska fungera. Hemsjukvården syftar till att förbättra livskvalitén och omvårdnaden för 

vårdtagaren/patienten i det egna hemmet utifrån patientens unika behov. För att möjliggöra 

detta är samarbetet mellan medlemmarna i teamet viktigt. Kunskap som denna studie ger kan 

användas för att öka medvetenheten om vikten av ett bra samarbete mellan professioner i 

hemsjukvården och därigenom öka patientens välbefinnande och skapa en förtroende full 

relation till anhöriga. Syftet med studien var beskriva hur distriktssköterskor upplever 

samarbetet med olika professioner inom den kommunaliserade hemsjukvården. 

 

Metod 

Design 

Studie har en kvalitativ ansats för att undersöka distriktssköterskors upplevelser av samverkan 

i deras arbete i hemsjukvården. Polit och Beck (2012 s. 22) beskriver att forskning inom det 

naturalistiska paradigmet betonar förståelsen av den mänskliga erfarenheten som den levs 

genom insamling och analys av subjektiv och berättande data, detta paradigm är förknippad 

med kvalitativ forskning.  

 

Kontext 

Kommunen har hemsjukvårdsansvar för patienter i ordinärt boende om personen inte på egen 

hand kan ta sig till hälsocentralen för att få sjukvård, den så kallade tröskelprincipen. Andra 

patienter som kan bli aktuell för hemsjukvård är de som har ett långvarigt behov av 

sjukvårdsinsatser och patienter som är över en viss ålder (Socialstyrelsen, 2010). 

Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen, 2010) definierar hemsjukvård ” hälso- och 

sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över 

tiden.” En vård och omsorgsplanering ska vara utförd innan åtgärder och insatser påbörjas och 

en vårdplan ska vara upprättad. Vårdplanen ska ange respektive yrkesgrupps uppgifter och 
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ansvar. Med hemsjukvård menas vanligtvis medicinska insatser, rehabilitering, habilitering 

samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller med annan 

personal med delegering. Det finns en definition på skillnad mellan hemsjukvård och 

hembesök. Med hembesök avses öppenvårdsbesök i patientens bostad eller motsvarande. Det 

förekommer både planerade och oplanerade hembesök. Till öppenvårdsbesök räknas också 

besök vid akut sjukdom där orsaken inte omfattas av vård och omsorgsplanen hos patienter 

med hemsjukvård. Bemanning inom hemsjukvård består av distriktssköterskor, 

biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietister samt undersköterskor och 

vårdbiträden (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Deltagare och procedur 

Ett ändamålsändligt urval av sju distriktssköterskor och en sjuksköterska från fyra kommuner 

i Norrbotten deltog i studien. Deltagarna var i åldern 33 till 61 år (md= 46) och hade 

yrkeserfarenhet som distriktssköterska/sjuksköterska i 1,5 till 35 år (md=11,25). 

Inklusionskriterier för deltagandet var: specialist utbildning till distriktssköterska samt 

anställning i hemsjukvården i minst sex månader. En förfrågan skickades till 

verksamhetscheferna för hemsjukvården i fem kommuner för att erhålla tillstånd att 

genomföra studien och komma i kontakt med distriktssköterskor som var intresserade att delta 

i studien. Enhetschefen förmedlade namn och kontaktuppgifter till oss via mail varefter 

intresserade distriktsköterskor kontaktades per telefon för mer information om studien och för 

att boka tid för intervjun. I samband med intervjuerna framkom det att en av deltagarna inte 

var distriktssköterska men uppfyller inklusionskriteriet att ha arbetat i sex månader i 

hemsjukvården. I arbetet kommer deltagarna benämnas distriktssköterskor för att inte kunna 

identifiera en enskild deltagare. 

 

Datainsamling 

Personliga intervjuer genomfördes med deltagarna. Intervjuerna genomföras på deltagarens 

arbetsplats eller på annan överenskommen plats och varade mellan 25-80 minuter samt 

spelades in digitalt. Vid intervjuerna var båda författarna med växelvis som intervjuare och 

observatör. Intervjufrågorna var semistrukturerade och utgick från en frågeguide (bilaga 1). 

Intervjun påbörjades med frågorna; Hur länge har du arbetat som distriktsköterska i 

hemsjukvården? Hur är det att arbeta i hemsjukvården? Med följdfrågor som Kan du berätta 
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mer? Hur menar du? Kan du förtydliga? I semistrukturerade intervjuer utarbetas en skriftlig 

ämnesguide, som är en lista över områden eller frågor som ska täckas in vid varje intervju. 

Intervjuarens uppgift är att uppmuntra deltagarna att tala fritt om alla ämnen på guiden, och 

berättar med sina egna ord (Polit & Beck, 2012 s 537).  

 

Datanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades därefter med en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003). Intervjuerna lästes igenom flera 

gånger och meningsenheter som svarade mot studiens syfte identifierades. Meningsenheterna 

kondenserades och sorterats i flera steg utifrån likheter och olikheter till flera kategorier. 

Sorteringen fortsatte kontinuerligt under hela analysarbetets gång och resulterade slutgiltigt i 

fem kategorier (jmf. Graneheim & Lundman 2003). Författarna kan dra slutsatser med hjälp 

av innehållsanalys, för att nå ökad kunskap, visa på fakta eller ge nya insikter om 

distriktssköterskans upplevelser av samarbete i hemsjukvården  

 

Etiskt överväganden 

Informationsbrev skickades till deltagarna där vi informerade om syftet med studien, att 

deltagande var frivilligt, samt att de kunde avbryta deltagandet utan att ange något skäl när de 

så önskade. Informanterna fick också information om fördelar och nackdelar med att delta i 

intervjun. Studien kan medföra att distriktssköterskorna börjar fundera över sitt sätt att 

samarbeta med kollegor i hemsjukvården, vilket kan medföra att de behöver/vill förändra sitt 

arbetssätt. Distriktssköterskorna kan eventuellt behöva stöd och handledning. I anslutning till 

intervjun gavs muntlig information om studien och det fanns möjlighet till samtal och 

reflektion efteråt. Nackdelar kan vara psykiskt obehag i form av känslomässig stress samt 

upplevelser av genans och ångest. Deltagarna lämnade skriftligt informerat samtycke till 

deltagandet i studien (bilaga 2). De garanterades konfidentialitet och att resultatet 

presenterades anonymt. Examensarbetet är godkänt av den lokala etiska gruppen vid 

institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
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Resultat  

Analysen av intervjuerna resulterade i fem kategorier (Tabell 1). Kategorierna presenteras i 

texten nedan och illustreras med citat från intervjuerna.  

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=5)  

Kategorier 

Brist på riktlinjer i en ny organisation 

Användning av olika datasystem komplicerar det dagliga arbetet 

Bristande kommunikation påverkar arbetet i hemsjukvården  

Arbeta tillsammans med patienten i fokus 

Tiden är av betydelse för att kunna samarbeta  

 

Brist på riktlinjer i en ny organisation 

Distriktssköterskor beskrev att informationen hade varit bristfällig vid kommunens 

övertagande av hemsjukvården, vilket försvårade samarbeta med andra professioner. Det 

saknades tydliga riktlinjer och rutiner i den nya organisationen. Det framkom att personal 

inom slutenvården och nya hemsjukvårdskunder inte visste vad hemsjukvård innebar och vart 

de skulle vända sig. Distriktssköterskor beskrev att det var fler patienter som behövde 

hemsjukvård än vad som var avtalat vid övertagande från landstinget och att patienterna var 

utspridda över stora distrikt vilket försvårade samarbetet med andra professioner.  

 

Eftersom det är fritt vårdval så är det ju inte strikt de gator som jag har, jag 

har många doktorer som jag jobbar mot, det är nackdelen, verkligt 

nackdelen. Eftersom det är en ny organisation så är det först nu som det har 

börjat lägga sig, trycket för oss för vi har haft enormt tryck just på vårt 

område. 

 

Distriktssköterskor beskrev att det var svårigheter att veta vem som var hemsjukvårdspatient 

och det uppstod problem i samarbetet mellan professioner, när det blir meningsskiljaktigheter 

om patienten tillhörde kommun eller landsting. De beskrev också att arbetsgivaren ifrågasatte 

distriktssköterskors bedömning om vem som var hemsjukvårdspatient.  
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Jag känner inte att jag får bekräftelse, alltså jag får varken bu eller bä. Jag 

får inte att vi litar på din bedömning utan man säger ingenting och så länge 

de inte säger någonting så fortsätter jag, men det skulle kännas skönt om 

man fick bekräftelse på att ”det där vet du bäst” det är du som har 

specialistutbildning till distriktssköterska. 

 

Distriktssköterskor beskrev att allmänheten inte förstod hur distriktssköterskor fick sina 

uppdrag efter kommunens övertagande av hemsjukvården. Vårdpersonal på sjukhusen hade 

inte vetskap om att det krävs en vårdplanering för patienter med hemsjukvård innan de skrivs 

ut från avdelningen och de meddelade inte distriktssköterskan, vilket försvårade samarbetet 

mellan professionerna. Distriktssköterskor beskrev att samverkan med läkarna försvårades när 

de inte visste om patienterna varit på läkarbesök. Det hände att läkarna inte skickade hem 

någon ny medicinlista med patienten och distriktssköterskor hade inte vetskap om det var 

gjort några medicinska ändringar. Distriktsköterskor beskrev att efter hemsjukvården övergått 

till kommunen hade anhöriga lättare att komma i kontakt med distriktssköterskan och 

samarbetet med hemtjänsten hade förbättrats men att övertid och hög arbetsbelastning 

skapade stress och oro vilket försvårade samarbetet i hemsjukvården. 

 

Det tråkiga som jag berättar det är klart, det får inte pågå mycket länge till. 

För jag har tänkt så här, det är en ny arbetsplats man måst ha förståelse för 

det, det är helt nytt. 

 

Användning av olika datasystem komplicerar det dagliga arbetet  

Kommunens datajournalsystem var inte sammanlänkat med NPÖ så läkarna kunde inte läsa 

distriktssköterskornas anteckningar. Distriktssköterskor visste inte vad läkaren ordinerade 

vilket försvårade samarbetet. Det gick bara att läsa vissa delar av journalen i NPÖ och det var 

ett stort problem i det dagliga arbetet med patienten. Det framkom att det hade varit en fördel 

kunna skriva ut medicinlista, se vilka prover som var ordinerat samt innan hembesök kunna 

läsa vårdtagarens journal. Distriktssköterskor beskrev det som en förlust att inte ha tillgång till 

landstingets datajournalsystem, enkla saker blev komplicerade och det inträffade dagligen 

missar när möjligheten att kommunicera i gemensamt dokumentationssystem saknades. De 

beskrevs även att det är ordning då läkaren dokumenterade i landstingets datajournalsystem 

det distriktssköterskan hade rapporterat och distriktsköterskan kunde sedan läsa anteckningen 

i NPÖ. Distriktssköterskor beskrev vidare att de inte visste vem som skulle dokumentera 
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deras insatser i landstingets datajournalsystem när patienten inte hade hemsjukvård och 

deltagarna fått uppdraget via 1177.  

 

Man saknar VAS dokumentationssystem, både att vi kan skriva in vad vi har 

gjort och att se vad de har gjort, den kommunikationen saknas helt och 

hållet och det sker missar dagligen på grund av det. 

 

Distriktssköterskor beskrev att inte var några problem att komma i kontakt med andra 

professioner med samma arbetsgivare. Meddelanden skickades i det gemensamma 

datajournalsystemet eller så lämnades meddelanden i röstbrevlådan. Distriktssköterskor 

beskrevs att samma dokumentationssystem skulle underlätta samarbetet för läkare och 

distriktsköterskor i hemsjukvården. 

 

Bristande kommunikation påverkar arbetet i hemsjukvården  

Distriktssköterskor beskrev att de ofta kommunicerade och samarbetade med andra 

yrkesgrupper. Samarbetet underlättades om de kände varandra sedan tidigare och hade byggt 

upp en relation. Det beskrevs vidare att det kan vara problem att få en fungerande kontakt 

med alla, vilket kan ibland kunde bero på personkemi.  

 

Jag tycker att de flesta samarbeten nu går bra, man har fått jobba för det. 

Jag har lagt ner mycket energi, liksom bli vän med dom så att de hjälper 

mig, de kan säga att jag inte har tid nu, men är jag jätte följsam mot dom, 

det är ett spel att ge och ta. Genom att bygga upp en relation med alla 

instanser så går det lättare att samarbeta. 

 

Distriktssköterskor beskrev att de hade en naturlig kommunikation när de hade samma 

arbetsgivare och sågs dagligen, ofta hade de kontoren nära varandra vilket underlättade 

samarbetet. Det beskrevs att samarbetet med primärvården fungerade bra om 

distriktssköterskor kände till hälsocentralen men det beskrevs även att det var komplicerat att 

få kontakt med personalen på hälsocentralen om de inte hade en tidigare relation. 

Distriktssköterskor beskrev att samarbetet med läkarna på hälsocentralen hade försämras efter 

kommunaliseringen.  
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 … och mellan läkare är det, eftersom vi har rätt mycket kontakt med dem 

också så, visst det funkar men eftersom de sitter på vårdcentralen vi sitter 

här, vi har telefontid mellan halvtolv och tolv till dom, dom har ofta 

patienter på denna telefontid som egentligen är våran eller så finns de inte i 

tjänst, vilket vi inte vet om vi ringer och de inte svarar, jättebra är det 

inte…. tyvärr är de så, det är ett jagande. 

 

Distriktssköterskor beskrev att det kändes tryggt när det fanns en patient ansvarig läkare som 

de fick kontakt och hade en fungerande kommunikation med. Det beskrevs att de flesta 

läkarna var tillmötesgående och hjälpsamma och kommunikationen fungerade när de hade 

kommit överens med den enskilde läkaren om hur de skulle kommunicera. Distriktssköterskor 

beskrev att det inte kändes patientsäkert kommunicera med lappar i lådor på hälsocentralerna 

och de ville undvika att kommunikationen mellan kollegor endast skedde genom 

avvikelserapporter när något gått fel eller om de vill förändra något. Ett hinder i kontakten 

med läkare på primärvården var att hälsocentralerna ofta bemannades med stafettläkare som 

inte kände patienten eller distriktssköterskan. Det beskrevs att det var problem att få kontakt 

med personalen på hälsocentralen. Distriktssköterskor visste inte om de hade tillåtelse att 

kontakta läkarna på andra tider än på telefontiden. De beskrev att de missade information om 

patienten när de inte hade någon personlig kontakt med biståndshandläggare.  

 

Det tog ungefär tre dagar innan jag fick kontakt med en läkare på 

hälsocentralen, jag hade pratat med mottagningssköterska som skulle lägga 

upp mig på dagsprogrammet, jag hade ringt jourtelefonen som läkaren ska 

ha på dygnet runt eller hela dagen han har jour och det svarar ingen på 

den, jag har stått utanför dörren när det är patienter där inne, man känner 

sig uppgiven och ledsen och orolig. 

 

Distriktssköterskor beskrev att de hade en öppen och bra kommunikation med hemtjänsten, 

samarbetet fungerade bättre när de byggt upp ett förtroende och en relation. 

Informationsöverföringen till privata hemtjänstgrupper beskrev distriktssköterskor mer 

komplicerad, samarbetet underlättades när de har lärt känna enhetschefen för 

hemtjänstgruppen och kommunikationen med personalen förmedlades genom enhetschefen. 

De beskrev att kommunikationen och samarbetet med andra vårdgivare gällande patienterna, 

förenklades när de hade en fungerande kontakt och visste hur de tog kontakt med den enskilde 

personen. 
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… där ser vi också en brist, det är väldigt lite dietister, det skulle behövas 

fler tjänster känns det som, hon har nog ganska fullt upp, hon är väldigt 

tillmötesgående fast vi ringer från kommunen. Jag känner inte att man 

skulle på något sätt klara sig utan henne, men det kan vara svårt att nå 

henne för att hon är ensam. 

 

Distriktssköterskor beskrev att vid vårdplanering etablerades ett samarbete med anhörig och 

patient. Om en patient kunde redogöra för sig själv beskrev distriktssköterskor att de hade 

mindre kontakt med anhöriga förutom vid specifika händelser. 

 

Då kommer man anhöriga väldigt nära, man bygger upp en kontakt och 

nära relation, vissa bor nära och vissa längre bort men man har alltid 

kontakten. 

 

Distriktssköterskor beskrev att informationen från slutenvården kunde förbättras när det 

missades ibland i kommunikationen. Distriktssköterskor visste inte om en patient blev inlagd 

på sjukhuset eller när patienten skevs ut till hemmet. Brister i samarbetet gjorde att 

distriktssköterskor fick lösa många problem i hemsjukvården och upplevde det svårt när de 

inte fick kontakt med läkarna för information om vad som gällde. Distriktssköterskor beskrev 

att planeringen av de palliativa patienterna var mycket bra när de fått direkt information från 

läkaren. De beskrev dock att det var brister i information när palliativa patienter kommer från 

sjukhus utanför länet, det upplevdes frustrerande när samarbetet inte fungerade. 

 

Det som kan vara från andra enheter, framför allt från xxxxx, att patienter 

skickas hem och blivit informerade att distriktsköterskan ska ta kontakt och 

göra vissa insatser men vi har aldrig fått veta något. 

 

Arbeta tillsammans med patienten i fokus 

Distriktssköterskor beskrev att de kunde lita på hemtjänstpersonalen, samarbetet med dem var 

en stor fördel, hemtjänstpersonalen stod patienterna närmast och hade kunskap om dem. De 

beskrev att hemtjänstpersonalen och personliga assistenter hade ett stort ansvar i 

omvårdnaden av patienter i hemmen. För att personalen skulle känna sig trygg och säker i 

sina arbetsuppgifter arrangerade distriktssköterskan utbildningar som utgick från den enskilde 

patients behov. 
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Jätte bra samarbete, den här hemtjänstgruppen är jättefin och så sitter vi 

här, vi är med dom, dom har oss där, de lägger en lapp på mitt kontor om 

jag inte är där. 

 

Distriktssköterskor beskrev att samarbetet med mottagningssköterskor på hälsocentralen inte 

alltid var tillfredställande. De kände att de måste förbereda sig innan de åkte till 

hälsocentralen för att underlätta mottagningssköterskornas stressiga arbetssituation, samtidigt 

som distriktssköterskor var beroende av samarbetet. 

 

När det blir så här stressigt, så känner man också att de är irriterade och 

tycker kanske inte att vi gör ett bra jobb, dom tycker inte att vi gör ett bra 

jobb, jag behöver inte säga kanske. 

 

Distriktssköterskor beskrev att de inte hade ett direkt samarbete med 1177 men det samarbete 

som fanns fungerade bra. Distriktssköterskor beskrev att 1177 kontaktade distriktssköterskor i 

hemsjukvården när det fanns behov av hembesök till patienter som inte hade hemsjukvård. De 

fick då uppgifter om patienten de skulle besöka, eftersom sjuksköterskorna på 1177 hade 

tillgång till landstingets datajournalsystem.  

 

De ser att här behöver man göra ett hembesök, en kateter som har åkt ut 

och patienten inte ska behöva åka in till jourcentralen eller akuten för att 

byta den, om jag har möjlighet att fara dit, inte alltid underbyggt med 

bakgrund, jag känner att jag önskar lite mer bakgrund till de här besöken 

som de vill att jag gör (1177). 

 

Distriktssköterskor beskrev att de var en samordnare och koordinator i hemsjukvården där 

kontakten och samarbete med anhöriga utgjorde en stor del i arbete. De beskrev en känsla av 

att vara allmän egendom och de måste hålla en viss distans men de upplevde också att det var 

ett nöje att åka till patienterna och deras anhöriga. Anhöriga måste alltid vara med i vården 

och vårdplaneringen är grunden för samarbetet med patienten i fokus. De beskrev det som en 

förlust att inte själva närvara vid vårdplaneringar för att få möta patienter och anhöriga. 

Distriktssköterskor beskrev att de flesta anhöriga ville hjälpa till och samarbetet fungerade 

bra. När de hade fått en relation till anhörig kunde distriktssköterskan se om kraven blev för 

stora på den som vårdade patienten i hemmet. Det var också viktigt att vara nära anhöriga och 
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patienten den sista tiden i hemmet och de upplevde att anhöriga var tacksamma för deras 

omsorg om patienten. 

 

Närstående ställer upp på ett fantastiskt sätt för den sjuke och ibland 

glömmer de bort sig själv. När jag får en relation kan jag se när kraven blir 

för stora. 

 

Distriktssköterskor beskrev att de hade ett fantastiskt yrke där de kunde förbättra och bygga 

vidare i samarbetet med olika aktörer. Deras upplevelse av att vara samordnaren som blev 

påkallad för att utföra bedömningar om det var något som inte stämde med patienten. De 

beskrev att de fick ta ledning och planera runt palliativa patienter som valt att få vara hemma 

till slutet, ibland var arbetsuppgifterna för omfattande och innehöll inte bara 

sjuksköterskeuppgifter. I samarbete med palliativa rådgivningsteamet beskrev 

distriktssköterskor att det fungerade utmärkt och distriktssköterskor var beroende av 

samarbetet för att kunna ge en fungerande omvårdnad i hemmet. Samarbetet med 

vårdplaneringsteam på sjukhusen var också välfungerande.   

 

Ja absolut vi har ju regelbundna träffar med hemtjänstgrupperna där vi går 

igenom patienterna, är det något som de undrar över och då samarbetar vi 

med arbetsterapin som också är med på träffarna, vi jobbar ju i team. 

 

Tiden är av betydelse för att kunna samarbeta  

Samarbetet med hemtjänsten försämrades när distriktssköterskorna inte hade tid att följa upp 

och hinna träffa de olika hemtjänstgrupperna. Distriktssköterskor beskrev en upplevelse av 

stress när kollegor var borta, för hur tiden skulle räcka till och inte kunna göra ett bra arbete. 

De beskrev att de blev mindre störda under hembesöken och fick mer tid för patienten när de 

hade morgonmöten med hemtjänsten varje dag.  

 

Det är lätt att ringa och säga ”beställ blöjor åt den och den” man kan 

kanske lägga en lapp istället, jag hamnar mycket i telefon med enkla saker 

som man kanske kan ta i ett annat forum, för man blir upptagen i telefon så 

mycket, så när ska jag göra själva jobbet? 
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När jag har planerat färdigt, även om almanackan är för full och jag 

funderar hur i hela fridens dagar ska jag hinna beställa de där 

inkontinensskydden som jag inte har beställt som dom har önskat för fem 

dagar sedan eller sådana saker, men när jag tar min väska och nyckeln till 

bilen och lämnar kontoret då kommer lugnet och då kommer glädjen 

tillbaka och jag är på väg till patienterna det är värt det, då, lever man, 

man lever i nuet. 

 

Distriktssköterskor beskrev en önskan att få vårdplanera palliativa patienter själva för att 

skapa en relation och ett bra samarbete, men det tog för mycket tid att åka till sjukhuset för 

vårdplaneringar. De beskrev även att det är tidskrävande att behöva åka till hälsocentralen för 

att till exempel få en medicinlista eller söka vem som ansvarar för olika insatser. 

Distriktssköterskor har ofta stora distrikt och långa sträckor mellan patienterna vilket gör att 

mycket tid går till resor. Efterlevnadssamtal som är ett avslut i samarbetet med anhöriga, 

beskrev distriktssköterskor som viktiga att prioritera men tiden räckte inte till.  

Distriktssköterskor beskrev att de saknade att få tillhöra ett team i arbetet. Men det beskrevs 

också att de upplevde att de var ett team när de hade gemensamma patienter men de olika 

professionerna samverkade inte. Teamarbetet var under uppbyggnad i den kommunaliserade 

hemsjukvården men distriktssköterskorna hade svårt att hinna med team-träffarna och var 

osäker på när träffarna var.  

 

Det saknar jag, teamarbetet saknar jag. Att få dela de här svåra sakerna, 

dela man med varandra sjukgymnasten, arbetsterapeuten, doktorn och jag, 

det saknar jag. 

 

Nää, jag tänkte bara vad är ett team för något? (skratt) nä, de är liksom vi 

och är det något tar man kontakt med läkaren eller arbetsterapeuten om de 

ska fixa sin del. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktsköterskor upplever samarbetet med olika 

professioner inom den kommunaliserade hemsjukvården. I resultatet framkommer att bristen 

på riktlinjer i den ny organisation påverkar samarbetet. Olika data- och 

kommunikationssystem komplicerar det dagliga arbetet och samarbetet för 

distriktssköterskorna. Även bristande kommunikation och en bristande förståelse för 

varandras arbetsuppgifter försvårar samarbetet mellan professioner i hemsjukvården där 

patienten ska vara i fokus, i resultatet framkommer att distriktssköterskor upplever att tiden är 

av betydelse för ett fungerande samarbete. 

I resultatet framkommer att informationen hade varit bristande och att det saknas tydliga 

riktlinjer och rutiner för hur den kommunaliserade hemsjukvården skulle bedrivas, vilket 

distriktssköterskorna upplevde som en faktor som försvårade samarbetet i den nya 

organisationen. Enligt Turjamaa, Hartikainen, Kangasniemi och Pietilä (2014) finns det 

signifikanta vinster att göra med en välplanerad strukturerad hemsjukvård både för den 

enskilde patienten och samhället. Leverantör av en tjänst är skyldig att skapa en 

välstrukturerad organisation, där en god dokumentation av planering, utförande och 

utvärdering är grundförutsättning för distriktssköterskan samarbete. Enligt Carney (2009) är 

bristande kommunikation en bidragande orsak till att ledarskap inte är optimalt. I samband 

med strukturförändring i primärvårdsteamen var inadekvat kommunikation en bidragande 

orsak till en stressfull arbetsmiljö. Tydliga riktlinjer från ledningen var viktigt för att alla i 

teamet ska arbeta mot samma mål och där igenom underlättas samarbetet. 

Distriktssköterskor i denna studie beskrev att det fanns meningsskiljaktigheter om vem 

patienten tillhörde, kommun eller landsting, vilket försvårade samarbetet mellan professioner. 

Avgränsningar för hemsjukvård kan skilja sig åt mellan kommunerna. Författarna upplevde 

en skillnad i tolkningen av tröskelprincipen i de olika kommunerna där intervjuerna 

genomfördes. Kommunerna ligger i samma län och tillhör samma landsting men har olika 

tolkningar om vilka patienter som tillhör hemsjukvården. Detta tror vi kan skapa en förvirring 

och konflikter mellan hemsjukvården i de olika kommunerna och sjukhusen. Enligt Carney 

(2009) skapar olika riktlinjer och förutsättningar, i olika kommuner, en förvirring och 

försvårar samarbetet. Törnkvist, Andersson och Edberg (2013) menar att äldre människor i 

kommunal omsorg har många olika vårdgivare involverade i deras omvårdnad och 

ansvarsfrågan mellan vårdgivarna är ofta oklar. Sjuksköterskorna försöker på olika sätt att 

reducera de negativa effekter som den oklara ansvarsfrågan kan få för patienterna, detta 
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inkluderar en roll som koordinator för patientens vård mellan olika vårdgivare och konstant 

förhandla med primärvårdens läkare.   

I vårt resultat framkommer att distriktssköterskor inte fick bekräftelse från ledningen att de 

gjorde ett bra arbete i den nya organisationen. Törnkvist et al. (2013) beskriver att 

arbetssituationen i kommunen är komplex och det är viktigt att dela kunskaper och lära sig 

från andra professioner. Andra kollegor var betydelsefulla men de saknade stöd av ledning 

och läkarna. Som konsekvens av detta fanns det en risk att de misslyckades att stödja övrig 

vårdpersonal. Bristen på stöd från ledningen var enligt Törnkvist et al. (2013) en övertro på 

deras kunskaper eller att ledningen inte förstod det komplexa i deras arbetssituation och därför 

inte såg deras behov av stöd. Josefsson, Åling och Östin (2011) beskriver att det är mycket 

viktigt att få stöd och förståelse av sin chef, ha trevliga arbetskamrater och arbeta i 

välkoordinerade team som har en känsla av gemenskap.  

I resultat framkommer att olika datajournalsystem komplicerade samarbetet mellan 

distriktssköterskor och andra professioner. Det framkommer att distriktssköterskor inte hade 

några problem att komma i kontakt med andra professioner som använde samma datasystem 

och var anställda av samma arbetsgivare. Enligt Cioffi et al. (2010) är den formella 

kommunikationen att skriva remisser och journaltexter i samma dokumentationssystem som 

alla i teamet ska ha tillgång till. Vidare menar Cioffi et al. (2010) att det blir konsekvenser när 

inte alla dokumenterar i samma journalsystem, det blir inte en sammanhängande 

dokumentation av vården över tiden. I vårt resultat framkommer att deltagarna upplevde en 

försämring i kontakten och samarbetet med läkare på hälsocentralen när de inte arbetar i 

samma datajournalsystem. Enligt den nya patientdatalagen (SFS 2008:355) ska vårdgivare ha 

tillträde till en samlad elektronisk journal där det ges möjlighet till en sammanhållen 

journalföring. Enligt resultatet har distriktsköterskorna i hemsjukvården möjlighet att läsa i 

Nationell patient översikt, men tekniken fungerar inte alltid och journaluppgifterna är 

begränsade, vilket försvårar distriktsköterskors samarbete. 

Resultatet visar att distriktssköterskorna ansåg att bristande kommunikation försvårar 

samarbetet. Samarbetet med hemtjänstpersonal och andra profession med samma 

arbetsgivare, har blivit bättre efter kommunaliseringen. Förutsättningarna för ett gott 

samarbete har förbättras när de har kontoren i samma byggnad och träffas dagligen i 

gemensamma utrymmen. Enligt Cioffi et al. (2010) är det svårt att få tillfällen att diskutera 

komplexa patientfall när medarbetarna sitter i olika byggnader och dokumenterar i olika 

system samt inte har någon naturlig kommunikation. Cioffi et al. (2010) beskriver den 
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informella kommunikationen som uppkommer när det ges tillfällen under arbetsdagen. Till 

exempel möten i korridoren när de går förbi varandras kontor. För att den informella 

kommunikationen ska kunna uppstå behöver de olika teamdeltagarnas kontor vara placerade i 

samma byggnad.  

 

I vårt resultat framkommer att distriktssköterskor upplevde att kommunikationen med andra 

yrkesgrupper underlättades om de kände varandra sedan tidigare och hade byggt upp en 

relation innan hemsjukvården överfördes till kommunen. Enligt Friman, Klang och Ebbeskog 

(2011) är en effektiv kommunikation basen i samarbetet och samordningen av patienter.  

Det framkommer i resultatet att kommunikationen i samarbetet med läkarna på hälsocentralen 

inte fungerade om det är en stafettläkare eller om det inte finns någon patientansvarig läkare. 

Om distriktssköterskan kände läkare och de har kommit överens hur de skulle kommunicera 

så fungerar samarbetet bättre. Jünger, Pestinger, Elsner, Krumm och Radbruch (2007) har 

identifierat faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt samarbete. En faktor är lättarbetade 

arbetsformer där arbetet flyter på, en annan faktor är en fungerande kommunikation som är 

tydlig och där informationsflödet går lätt, alla ska ha tillgång till informationen utan att 

behöva söka den.  

 

Distriktssköterskor beskrev att samarbetet och kommunikationen med slutenvården kan 

förbättras. Dunnion och Kelly (2005) beskriver hur kommunikationen kan förbättras mellan 

akutavdelningar och distriktssköterskor där distriktssköterskan vill bli informerad om 

utskrivningar, speciellt äldre människor som lever ensamma. I vår studie framkommer att 

distriktssköterskor inte fick information om patienter som blev inskrivna eller skrevs ut till 

hemmet och de kände en frustration när samarbetet fallerade med slutenvården. 

Vidare framkommer det att distriktssköterskor upplevde att samarbetet med 

mottagningssjuksköterskorna på hälsocentralen inte alltid var bra. De beskrev att de inte har 

någon tillit till varandra och distriktsköterskan var tvungen att förbereda sig inför mötet med 

mottagningssjuksköterskan för att inte uppta för mycket av dennes tid. Jünger et al.(2007) 

beskriver att respekt för varandra och en ömsesidig öppenhet är viktigt för ett bra arbetsklimat 

och ett gott samarbete. Lita på att den andra bidrar till det gemensamma arbetet med 

patienten. Brist på kommunikation tillsammans med oenigheter om arbetsuppgifter visar sig 

vara den faktorn som mest påverkade samarbetet i ett team. Det är viktigt med klara mål och 
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väldefinierade rutiner vilket enligt vår studie ofta saknas mellan hemsjukvårdens 

distriktssköterskor och hälsocentralernas mottagningssjuksköterskor. 

Distriktssköterskor fick ta ledning och planer runt den palliativa patienten visar resultatet och 

att arbetet ibland blev för stort och inte bara innehöll distriktssköterskas uppgifter. I en svensk 

studie av Friman, Klang och Ebbeskog (2011) beskriver de att göra en vårdplan och 

regelbundet rapportera samarbete med andra professioner som viktigt. De beskriver att en 

effektiv kommunikation är basen i samarbetet och samordningen i omvårdnaden av patienter. 

Jünger et al. (2007) beskriver faktorer som tillit till varandra i teamet, att finnas där för 

varandra och att ha ett gemensamt mål att sträva mot som viktiga i samarbetet i team. Enligt 

Shaw, De Lusignan och Rowlands (2005) är bristen på ett gemensamt syfte och mål är det 

som gör det svårt för team att utvecklas och för deltagarna att känna sig delaktiga i 

teamarbetet. Teammedlemmar har olika kunskaper och expertområden och för att fungera 

effektivt är kommunikation av vikt för att ge ett positivt teamarbete. När kommunikationen är 

bristande är det svårt för teammedlemmarna att känna sammanhållning och upprätthålla 

motivationen. I vår studie framkommer att distriktssköterskor beskrev att de tar ett stort 

ansvar för patienterna och de arbetar inte tillsammans med andra professioner utan alla gör 

bara sin del, de har inte ett fungerande teamarbete. 

 

I resultatet framkommer att distriktssköterskorna saknar att få tillhöra ett team i arbetet, 

teamarbetet var under uppbyggnad men distriktssköterskorna hade svårt att hinna med 

mötena, tiden räckte inte till. Som Turjamaa et al.(2014) skriver är teamarbete en viktig 

hörnsten för en god och säker omvårdnad av patienter i ordinärt boende, där de olika 

professionerna har ett nära samarbete med patienten i fokus. I statens offentliga utredning 

SOU 2011:55 skriver man också att ett välfungerande teamarbete i hemsjukvården är viktigt. 

Där alla parter i teamet lägger ner tid och resurser för att hitta lösningar som möjliggör att 

vården i hemmet blir så bra som möjligt. Genom tydligt definierade samverkansformer lägger 

man grunden för samarbetet i omvårdnaden av patienten.  

 

Metoddiskussion 

Ett ändamålsenligt urval valdes för att få en bättre förståelse av samarbete i hemsjukvården. 

Sju distriktssköterskor och en sjuksköterska i hemsjukvården visade sitt intresse för 
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deltagande i studien, deltagarna kommer från fyra olika kommuner i Norrbotten. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002 s. 128) avgör syftet om urvalet ska vara stort eller litet, även 

tidsaspekten eller hur många undersökare är avgörande för storlek på urvalet. Om urvalet 

består av en homogen grupp kan sex till åtta deltagare vara tillräckligt, medan en heterogen 

grupp behöver ett större urval på tolv till tjugo deltagare. Studiens trovärdighet förstärks av 

deltagarnas breda erfarenhet från hemsjukvården (jmf. Graneheim & Lundman, 2003). 

Författarna deltog tillsammans i genomförandet av intervjuerna och växlade mellan att 

intervjua och vara observatör. Enligt Polit och Beck (2012, s. 542) kan deltagarna bli nervösa 

när intervjuerna spelas in. För att minska nervositet startades inspelningen en stund innan 

intervjun början för att deltagaren skulle vänja sig med situationen och intervju skulle 

upplevas avspänd. Intervjun började med en allmän fråga; Hur länge har du arbetat som 

distriktssjuksköterska i hemsjukvården? Fråga ställdes för att ytterligare få en avspänd känsla 

under intervjun. När en intervjuguide används så ger det intervjuaren en möjlighet att med 

följdfrågor samla in en rik detaljerad information om ett fenomen. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 537) är det intervjuarens uppgift att uppmuntra deltagaren till att tala fritt om alla 

ämnen i frågeguiden. Denna teknik säkerställer att intervjuaren får med all information som 

efterfrågas och det ger deltagaren friheten att tillhandahålla så många illustrationer och 

förklaringar som de önskar.  I denna studie användes följdfrågor frekvent. En svaghet i 

studien kan vara att intervjuer utfördes på arbetsplatsen och under arbetstid. Intervjuer på 

arbetsplatsen kan medföra störningsmoment från exempelvis telefoner och personal som 

kommer och går, inspelade bakgrunds ljud kan försvåra transkriberingen men i dessa fall blev 

ljudkvalitet trotts detta god. Att intervjun utfördes under distriktssköterskan arbetstid kan 

innebära en stress och att svaren blir mindre uttömmande när de snabbt vill återgå till arbetet. 

Datamaterialet från de åtta intervjuerna var rikt och därför bedömdes antal intervjuer vara 

tillräckligt. Författarna läste noggrant igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger 

var för sig och sedan tillsammans, detta för att minimera risken att data som svarar mot syftet 

faller bort. För att studien ska bli trovärdig är det en avgörande del i analysarbetet att välja ut 

de mest passande meningsenheterna Genom att använda citat ifrån intervjuerna i 

resultatpresentationen ökar det trovärdigheten av resultatet. Citaten samt en riklig presentation 

av resultatet kan förbättra överförbarheten som också förstärks av en noggrann beskrivning av 

genomförd datainsamling, urval av deltagare samt analysprocess (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). Metoden som används i studien är en bra metod för att få fram deltagares 

upplevelse av samarbete och kan överföras till liknade studier.  
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Slutsatser 

Hemsjukvården ska utgå från den enskilde patientens unika behov. För att möjliggöra detta 

upplever distriktsköterskor att samarbetet mellan medlemmarna i teamet är viktigt. Ett bra 

samarbete i den kommunaliserade hemsjukvården kan uppnås med tydliga riktlinjer och 

rutiner. Genom att använda sig av ett gemensamt datajournal- och kommunikations system 

skulle det ytterligare underlätta samarbetet mellan personal i kommun och landsting samt 

spara tid för distriktssköterskan. Tid som nu går åt till att söka patientuppgifter är tid som 

skulle kunna förläggas till besök hos patienten och utveckling av teamarbete. För att 

personalen ska kunna arbeta i team krävs det en förståelse och respekt för varandras olika 

kunskaper och expertområden. De olika professionerna behöver arbeta tillsammans med 

patienten i fokus. En god kommunikation är grunden för ett gott samarbete i hemsjukvården 

som syftar till att förbättra livskvalitén för patienten. 

Trots att den kommunaliserade hemsjukvården bara är i sin linda och har många brister 

upplever distriktssköterskor att de har det bästa arbetet där de förbättrar och bygger vidare i 

samarbetet med olika aktörer. För att utveckla hemsjukvården ytterligare behövs det fler 

studier om samarbetet och teamarbete, både ur patienternas perspektiv men även de olika 

professionernas perspektiv när hemsjukvården är under förändring i och med 

kommunaliseringen.   
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Frågeguide:      Bilaga 1 

Hur länge har du arbetat som distriktsköterska i hemsjukvården? 

Hur är det att arbeta i hemsjukvården?  

Fördelar, nackdelar 

Vilka professioner har du kontakt med i ditt arbete? 

Hur fungerar samarbetet med andra professioner?  

Fördelar, nackdelar 

(Hemtjänst, biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, läkare, öppenvården 

(hälsocentral), slutenvård (vårdavdelning), socialtjänst, 1177.) 

Något som du vill förändrar/förbättra i kontakten med andra professioner? 

Något som du vill förändra/förbättra i samverkan med andra professioner? 

 

Följdfrågor:  

Kan du berätta mer? 

Hur menar du? 

Kan du förtydliga? 

Menar du så…. 

Är det något mer du vill berätta.. 
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     Bilaga 2a 

      Till verksamhetschefen vid 
         xxx 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie  

 

Hemsjukvården syftar till att förbättra livskvalitén och omvårdnaden för vårdtagaren/patienten 

i det egna hemmet utifrån patientens unika behov. För att möjliggöra detta är samarbetet 

mellan medlemmarna i teamet runt patienten viktigt. Vi vill med denna studie öka kunskapen 

om vikten av ett bra samarbete mellan professioner i hemsjukvården och därigenom förbättra 

patienters välbefinnande och skapa en förtroende full relation till anhöriga. Syftet med denna 

studie är att beskriva hur distriktssköterskor upplever samarbetet med olika professioner inom 

den kommunaliserade hemsjukvården. 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 

din enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till distriktssköterskor 

om deltagande i en intervju. Vi behöver hjälp att rekrytera 8-10 deltagare från hemsjukvården. 

Vi vill intervjua distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården i kommunen och varit 

anställda minst sex månader.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. 

Intervjun är beräknad att ta 45-60 minuter och spelas in digitalt. Intervjun kommer att ske på 

överenskommen plats som beslutas i överenskommelse mellan deltagare och författare. 

Genom detta informationsbrev lämnas förfrågan om god-kännande av studien inom ert 

verksamhetsområde. Verksamhetens godkännande inhämtas via telefonkontakt inom en 

vecka. Underskriven svarstalong hämtas efter överenskommelse.  

 

 

Resultatet kommer att sedan sammanställas till Magisteruppsats som sedan kommer att 

publiceras på Universitetsbibliotekets hemsida. 

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/search.html 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Arvidsson  Carina Lindvall  

Leg. Sjuksköterska/dsk. Student Leg. Sjuksköterska/ dsk student 

jenarv-3@student.ltu.se  acaila-7@student.ltu.se 

0703-715143   070-3683490 

 

Handledare: Birgitta Lindberg Universitetslektor på Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet,  

Birgitta.Lindberg@ltu.se   tel. 0920-491000 vx.   

mailto:jenarv-3@student.ltu.se
mailto:acaila-7@student.ltu.se
mailto:Birgitta.Lindberg@ltu.se
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Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras 

vid……………………………………… samt att verksamheten tar ansvar över personalen 

och dess deltagande i studien. 

 

 

Namn: ………………………………………. 

 

 

 

Befattning: ………………………………………… 

 

 

 

Underskrift: ………………………………………...  
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     Bilaga 2b 

      Informationsbrev angående 
         deltagande i studie 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie  

Hemsjukvården syftar till att förbättra livskvalitén och omvårdnaden för vårdtagaren/patienten 

i det egna hemmet utifrån patientens unika behov. För att möjliggöra detta är samarbetet 

mellan medlemmarna i teamet runt patienten viktigt. Vi vill med denna studie öka kunskapen 

om vikten av ett bra samarbete mellan professioner i hemsjukvården och därigenom förbättra 

patienters välbefinnande och skapa en förtroende full relation till anhöriga. Syftet med denna 

studie är att beskriva hur distriktssköterskor upplever samarbetet med olika professioner inom 

den kommunaliserade hemsjukvården. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju. Du ska vara 

distriktssköterska och arbetet i minst sex månader i kommunens hemsjukvård. 

 

Studien genomförs som en intervju studie under maj samt början av juni. Intervjun beräknas 

ta cirka 40-60 min att genomföra, tid och plats sker i samråd med dig. Intervjun spelas in för 

att därefter skrivas ned i text för att senare analyseras. Dina svar kommer att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem eller att de går att kännas igen i en text. Endast intervjuaren 

vet vem den intervjuade är. Inspelat material kommer att raderas efter examination. Du kan 

närsomhelst och utan förklaring avbryta ditt deltagande i studien. 

Studien har fått etiskt godkännande vid en etisk granskning gjord på Luleå tekniska 

universitet. Resultatet kommer att sedan sammanställas till Magisteruppsats som sedan 

kommer att publiceras på Universitetsbibliotekets hemsida. 

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/search.html 

 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Arvidsson  Carina Lindvall 

Leg. Sjuksköterska/dsk. Student Leg. Sjuksköterska/ dsk student 

jenarv-3@student.ltu.se  acaila-7@student.ltu.se 

0703-715143   070-3683490 

 

Handledare: Birgitta Lindberg  

Universitetslektor på Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet, 

Birgitta.Lindberg@ltu.se 0920-491000 vx.   

mailto:jenarv-3@student.ltu.se
mailto:acaila-7@student.ltu.se
mailto:Birgitta.Lindberg@ltu.se
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Svarstalong  

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning. 

 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien:  

 

Jag önskar delta i studien: 

 

 

 

 

Namn:  

 

Telefonnummer: 

 

E-post:  

 

 

 

 

 


