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Sammanfattning    

 

Den kommunala hälso- och sjukvården har ökat stadigt under de senaste åren och mer 

komplex och kvalificerad vård bedrivs. Distriktssköterskan inom hemsjukvården har en 

ledande och samordnande roll kring patientens vård. Detta sker i samverkan med andra 

vårdaktörer inom hälso- och sjukvårdens organisation men även med patient och 

närstående. Forskning har visat att ansvarsfördelningen mellan aktörerna påverkar 

patientsäkerheten och arbetsmiljön och detta föranleder ett förtydligande och 

säkerställande i vem som skall ansvara för respektive insats. För att trygga en hållbar 

utveckling bör vården vara kunskapsbaserad, patientfokuserad och välorganiserad vilket 

bland annat leder till effektivitet, ökad hälsa och livskvalitet för både personal och 

patienter.  Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors upplevelse och hantering 

av gränser för ansvarsområdet inom hemsjukvården. I studien intervjuades åtta 

distriktssköterskor med mer än två års erfarenhet som sjuksköterska eller 

distriktssköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Intervjumaterialet analyserades 

utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. I resultatet framkom fyra 

kategorier: Upplevelse och hantering av gränser utifrån yrkeskunnande, Upplevelser och 

hantering av gränser utifrån samverkan, Gränssättning utifrån distriktssköterskans 

värderingar och förhållningssätt samt Gränssättning utifrån hälso- och sjukvårdens 

organisation. Kommunikation med samarbetspartners och ett värnande om patientens 

unika egenskaper och behov ses i studien som grundläggande i det professionella 

ansvaret och för att kunna bedriva en god vård. Distriktssköterskans värderingar och 

förhållningssätt och arbetsplatsens organisatoriska förutsättningar spelar en stor roll. I 

studien framkommer tydligt att arbetet med gränsdragning är ständigt pågående och 

svårt att hantera. 

 

Nyckelord:  distriktssköterska, hemsjukvård, hållbar utveckling, upplevelse, gränser, 

samverkan  
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INLEDNING 

Intresset för att undersöka hur gränser inom yrkesrollen hanteras och upplevs av 

distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård uppkom genom författarnas egen 

arbetserfarenhet inom hemsjukvården. Upplevelsen är att det finns en otydlighet kring 

yrkesrollens ansvar och gränser. Ständiga diskussioner förs kring detta med både 

kollegor och chefer. Att arbeta som distriktssköterska inom kommunal verksamhet 

innebär samverkan med många olika vårdaktörer, exempelvis olika yrkesgrupper inom 

primärvård och öppenvård eller omvårdnadspersonal. Distriktssköterskan samverkar 

även med patient och närstående. Samverkan innebär att på ett eller annat sätt förhålla 

sig till gränser. Hur ansvar och arbetsuppgifter fördelas mellan olika yrkesgrupper 

känns aktuellt i dagens växande, allt mer specialiserade hemsjukvård. Samtidigt finns 

ett behov av mer patientcentrerad vård genom exempelvis ökad betoning på 

teamsamverkan. Om en otydlighet och osäkerhet finns gällande vad som ingår i den 

kommunala distriktssköterskans ansvarsområde, riskerar arbetsbelastningen och därmed 

ohälsan öka vilket i längden troligen kan ge sämre patientsäkerhet, ineffektiv vård och 

en negativ inverkan på den hållbara utvecklingen i samhället. Hemsjukvårdens 

utformning och ansvarsområde är i ständig förändring och detta anser vi föranleder ett 

uppmärksammande på distriktssköterskans upplevelser och hantering av gränser 

gentemot de vårdaktörer samverkan sker med, samt hur detta påverkar 

distriktssköterskans arbetsmiljö. 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs hälso -och sjukvårdens organisation utifrån vårdaktörer som 

distriktssköterskan i hemsjukvården samverkar med kring patientens vård. Därefter 

beskrivs hemsjukvårdens uppbyggnad och verksamhet, samt distriktssköterskans 

ansvarsroll. Vårdarperspektivet förankras vidare genom relevanta vårdvetenskapliga 

begrepp. Hållbar utveckling utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö beskrivs utifrån 

studiens syfte.  

 

Hälso- och sjukvårdens organisation 

Som patient i hälso- och sjukvården kan kontakter med flera olika vårdgivare bli 

aktuella för att tillgodose vårdbehovet och gälla insatser både från primärvården, 

öppenvården, slutenvården och den kommunala hemsjukvården. Primärvård innebär 

hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs utan avgränsning gällande sjukdomar, 

ålder eller patientgrupp och svarar för befolkningens behov av grundläggande 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver 

sjukhusens medicinska och tekniska resurser (Socialstyrelsen 2009). Den hälso- och 

sjukvård som här bedrivs förutsätter att patienten utan större svårigheter kan besöka 

mottagningen och där insatserna är av tillfällig karaktär samt ingår i behandling, 

rehabilitering eller utredning (Västra Götalandsregionen 2017). Öppenvård definieras 

som hälso- och sjukvård som ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats 

förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar, exempelvis mottagningar på 

sjukhus. Slutenvård definieras som den hälso- och sjukvård som ges till patient vars 

tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård och 

avser ofta vårdavdelningar på sjukhus. Hemsjukvård definieras som hälso- och sjukvård 
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som ges i patientens bostad eller liknande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna 

är sammanhängande över tid (Socialstyrelsen 2009). 

 

Den kommunala hälso- och sjukvården 

I samband med att Ädelreformen genomfördes år 1992, övergick hälso- och 

sjukvårdsansvaret inom omvårdnad, rehabilitering och habilitering inom särskilda 

boenden från landstingen till kommunerna. Reformen avser ansvaret för vården av äldre 

med ett långvarigt behov av vård samt personer med funktionsnedsättning. Reformen 

grundar sig på en önskan om att ansvarsfördelningen ska förtydligas och att 

samordningen av insatser mellan HSL (Hälso – och sjukvårdslagen) och SoL 

(Socialtjänstlagen) ska integreras (Socialstyrelsen, 2008).  Ansvarsfördelningen mellan 

landsting och kommun regleras i Hälso -och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Ansvarsövertagandet från landstinget kan se olika ut i landets kommuner och många 

kommuner har övertagit ansvaret för hälso- och sjukvården även i ordinärt boende. 

Hemsjukvårdens insatser ska grunda sig på en individuell planering av det specifika 

vårdbehovet hos patienten och utförs av legitimerad hälso -och sjukvårdspersonal i 

kommunen vilka utgörs av sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

Planering och beslut gällande behov av övrig vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen 

handhas av biståndshandläggare i kommunen och utförs av omvårdnadspersonal inom 

exempelvis hemtjänst eller särskilt boende. Läkarinsatser ansvarar landstinget för 

(Socialstyrelsen 2008). Vårdplatserna på sjukhus har minskat med 46 % mellan åren 

1992 - 2007 och Socialstyrelsen uppmärksammar detta år 2008 genom att beskriva 

betydande förskjutningar av vården till primärvård och kommunal vård, där patienter 

med stora vårdbehov vårdas av hemsjukvården. Några kommuner i Västra 

götalandsregionen har sett en dubblering av antalet remisser och vårdplaneringar med 

önskemål om inskrivning i hemsjukvården mellan åren 2011–2014.  Kriterierna för att 

få skrivas in i kommunal hemsjukvård har i många kommuner därför blivit striktare, på 

grund av det höga trycket på ett övertagande av patientansvaret från slutenvård och 

primärvård och patienter som tidigare sköttes av hemsjukvården hänvisas numera till 

primärvård eller får ta eget ansvar (Vårdförbundet 2014). Sjuksköterskor inom både 

slutenvård, primärvård och kommun vittnar om att patienter dagligen drabbas av 

oklarheter kring vem av huvudmännen som ska göra vad och framförallt vem som ska 

stå för vården rent ekonomiskt. Faktorer som beskrivs försvårande för samverkan anses 

vara oklar ansvarsfördelning, olika ekonomiska intressen, skilda organisatoriska 

strukturer och hierarkier, olika kunskapstraditioner och professionella mål, hög 

arbetsbelastning och hög personalomsättning (Socialstyrelsen 2008).  

 

Socialstyrelsen (2013) har även undersökt den äldre, multisjuka patientens väg genom 

vården och finner här några stora hinder för en god och säker vård när patienten vårdas 

av olika aktörer. Dessa hinder kan vara bristande kommunikation och samarbete, oklara 

ansvarsförhållanden och bristande organisation på de olika yrkesrollernas samarbete 

utanför den slutna sjukhusvården, det vill säga inom framförallt hemsjukvård och 

primärvård. Detta anses bottna i bristande samverkan mellan vårdaktörerna. 
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Distriktssköterskan i den kommunala hälso- och sjukvården 

Distriktssköterska som yrkestitel är skyddad och reglerad av hälso -och sjukvårdslagen 

och vilar på en akademisk grund.  Arbetet som distriktssköterska innebär en fördjupning 

i det ledande och utvecklande arbetet inom omvårdnaden av patienter och omfattas av 

International Council of Nurses (ICN) etiska ansvarsområden; främjande av hälsa, 

förebyggande av sjukdom, återställande av hälsa samt lindrande av lidande 

(International Council of Nurses 2012). Distriktssköterskan ska inneha förmågan att 

arbeta självständigt med ett professionellt ansvar och ett vetenskapligt förhållningssätt 

med kompetens utifrån patienten och familjens alla livsskeden. Detta avser alltifrån 

psykiska och fysiska sjukdomar till sociala, existentiella och kulturella aspekter av 

patienters livsvärld. Verksamhetsområden är inom landsting, privata aktörer eller 

kommun (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). 

 

Distriktssköterskan i hemsjukvårdens ansvarsområde innefattar att prioritera, 

organisera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet kring patientens basala och 

specifika behov i samarbete med övriga i teamet kring patienten, men även gentemot 

andra vårdaktörer. Distriktssköterskan kan även delegera vissa hälso-och 

sjukvårdsinsatser till omvårdnadspersonalen och ansvarar då för utbildning, 

handledning och uppföljning kring detta. Det åligger även distriktssköterskan att 

förskriva vissa läkemedel samt hjälpmedel (Socialstyrelsen 2008). Enligt Josefsson 

(2012) är det av stor vikt att distriktssköterskan har god kunskap om vad hon eller han 

ansvarar för eftersom distriktssköterskan har en viktig roll i teamet. Att ha kunskap om 

hur, varför och vilken effekt yrkesutövandet har för patienten och hur organisationen 

fungerar, leder till förutsättningar att förbättra och föra vården framåt i hemsjukvården. 

Att ha kännedom om var gränserna går gentemot andra yrkeskategorier ingår som del i 

denna kunskap (Carlén, Löfström & Theandersson 2014). 

 

I Josefsson och Peltonens (2015) studie framkommer att distriktssköterskor som arbetar 

i hemsjukvård upplever arbetet fritt och med mer tid till patientarbete jämfört med andra 

områden där distriktssköterskor är verksamma. Studien visar även på att 

distriktssköterskorna ibland upplever sig begränsade utifrån sin kompetens och har en 

känsla av otillräcklighet i förhållande till det stora omvårdnadsansvaret som arbetet 

innebär. Arbetet försvåras av organisatoriska hinder inom den egna verksamheten, men 

även utifrån brister i samarbetet mellan kommunen och andra aktörer inom vården. 

Ytterligare studier påvisar att känslan av otillräcklighet och att inte hinna med 

omvårdnadsarbetet på grund av för stor arbetsbörda kan leda till ohälsa hos 

distriktssköterskor arbetande i hemsjukvården. Detta kan resultera i att 

distriktssköterskor väljer att lämna arbetet (Josefsson 2012; Tourangeau et al. 2017). 

Sjuksköterskans roll i kommunen efter Ädelreformen beskrevs redan för över tio år 

sedan som ett hot.  Sjuksköterskans hälso- och sjukvårdsperspektiv ansågs fel jämfört 

med socialtjänstlagens inriktning mot omsorg och det friska hos individen (Carlström 

2005). Denna historik samt att hälso- och sjukvården idag är en mycket liten del av 

kommunens totala budget, gör förmodligen sjuksköterskor mindre synliga i 

organisationen (Vårdförbundet 2014). 
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Vårdvetenskaplig förankring 

Att inom vårdvetenskaplig forskning utgå från ett vårdarperspektiv innebär att fokus på 

vad som undersöks ligger i hur vårdarna upplever sitt arbete, med både begränsningar 

och fördelar. När detta perspektiv används är avsikten att i förlängningen förbättra för 

de patienter som vårdas. Forskning om vårdandets strukturer såsom organisation, 

kompetens och ledning bidrar till en bättre vård för patienten.  När vårdaren inte ser 

positivt på sitt arbete och sin arbetsmiljö är det svårt, eller rentav omöjligt, att ge en god 

vård till patienten. Forskning kring vårdares eventuella utsatthet och ohälsa i 

förhållande till arbetssituationen, leder till att kvaliteten på vården hamnar i fokus 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 122–126). Att uppleva tydlighet i sitt uppdrag som 

distriktssköterska inom hemsjukvården där osäkerhet, konflikter och bristande 

samverkan undviks kan ses som en av förutsättningarna för en positiv upplevelse av 

arbetsmiljön vilket leder till god hälsa för distriktssköterskan. Som del i 

kunskapsområdet vårdvetenskap ingår en betoning på vårdrelationen samt att stärka och 

stödja hälsa hos både patienten och vårdaren (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 19–23). 

Ett samarbete betonas och patienten ses som en expert på sin egen hälsa och vårdaren 

som expert på den medicinska och omvårdnadsmässiga kunskapen (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 110–111). Allt vårdande inom hälso- och sjukvården måste bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vårdande mötet eller den vårdande vården, 

kännetecknas av ett bekräftande förhållningssätt utifrån patienternas olika individuella 

behov och önskemål. Ett intresse för patientens upplevelse och erfarenheter är en 

förutsättning för en god vård där en öppenhet och följsamhet leder till att patienten blir 

delaktig i hälso- och vårdprocessen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 182–186). Utifrån 

vårdarens perspektiv handlar vårdandet om att lindra patientens lidande. Här kan 

vårdaren behöva ta stort enskilt ansvar alternativt genomföra vården tillsammans med 

andra vårdaktörer kring patienten. Ibland ser vårdaren ett behov av att gå emot andra 

aktörer för att tillmötesgå patientens behov, exempelvis när bedömning om patientens 

vårdbehov skiljer sig åt mellan aktörerna (Wiklund Gustin & Bergbom 2012, ss. 120–

121).  Ansvaret för en vårdrelation ligger alltid hos vårdaren och detta innebär ett stort 

ansvar för att undvika att patienten känner sig underlägsen, maktlös och inte värd 

vårdandet.  Risken finns att vårdaren genom att utstråla ovilja, stress och osäkerhet kan 

orsaka ett vårdlidande hos patienten genom att fokus hamnar hos vårdarna och deras 

upplevelser och bekymmer (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 193–218, 309). Utifrån 

vårdarens uppriktiga intresse och engagemang kan patienten uppleva bekräftelse och 

tilltro (Wiklund Gustin & Bergbom 2012, ss. 120–121). 

 

Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården 

Målet med hälso- och sjukvården i framtiden är att mer av den specialiserade vård som 

idag bedrivs på sjukhus ska bedrivas på vårdcentralerna, i patientens hem eller på de 

särskilda boendena. Detta då dagens hälso- och sjukvårdssystem visat sig vara 

ineffektivt utifrån strukturen och fördelningen mellan sjukhusvård och primärvård. 

Alltför många människor söker sig till sjukhus för vård, som skulle varit lämpligare att 

tillgodogöra via primärvården. Detta gör att kostnaderna för sjukhusvården ökar. För att 

denna överflyttning av vård skall vara genomförbar behöver samverkan, koordination 

och samarbetet mellan kommun, landsting och primärvård bli bättre framförallt i syfte 

att den enskilde patienten ska känna sig trygg med vården. Oavsett behov av flera 

inblandade aktörer behöver samverkan utvecklas men även för att resurserna i samhället 



 5 

ska användas på rätt sätt. För att hälso- och sjukvården skall bli mer effektiv och 

kostnadsbesparande, krävs även att arbetssätt och arbetsorganisationer ses över. 

Personalresurser och fördelningen av arbetsuppgifter bör användas mer effektivt så att 

rätt person med rätt kompetens gör rätt sak (Socialdepartementet 2016). Vikten av en 

tydlig gräns mellan olika ansvarsområden och yrkesroller blir här framträdande i syfte 

att personal med rätt kompetens gör rätt arbetsuppgift. Hur väl olika typer av resurser 

används ingår som en del i målet mot en hållbar utveckling och definieras av Förenta 

Nationerna (1987) som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling 

inbegriper exempelvis ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter. 

 

Ett fokus på social hållbarhet kan betyda arbete med mänskliga rättigheter, integration, 

mångfald och tillit. Detta innebär ett tydligt mänskligt perspektiv, men även perspektiv 

på den sociala nytta en verksamhet gör och kan appliceras på hälso- och sjukvården där 

målet är att främja hälsa och god vård till alla människor på lika villkor. Den sociala 

hållbarhetens positiva inverkan kan visa sig genom förbättrad hälsa, ökad 

tillfredsställelse, glädje och livskvalitet hos patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 

(Aktuell hållbarhet 2017; SFS 1982:763). Inom hälso- och sjukvården kan detta 

perspektiv innebära ett hushållande med personalresurser genom att rätt patient får rätt 

vård på rätt plats. En medvetenhet i var gränser går mellan olika aktörers 

ansvarsområden kan underlätta i bedömningen av vilken vård som bäst gynnar 

patienten. Hög tillfredsställelse med arbetet genom förbättringar i arbetsmiljön 

genererar att hälso- och sjukvårdspersonalens hälsa och livskvalitet optimeras. Detta 

leder till en hög social hållbarhet både för personal och patienter vilket i förlängningen 

även bidrar till att hälso- och sjukvården blir mer resurseffektiv (Socialstyrelsen 2017b). 

 

Patientsäkerhet utifrån hållbar utveckling 

Patientsäkerhet innebär att skydda patienten från att skadas när de får vård. Vårdskador 

orsakar lidande och kan vara både av fysisk och psykisk karaktär. Vårdskador kan 

exempelvis vara fallskador och trycksår, men även att patienten upplever sig kränkt 

eller när informationsöverföring mellan vårdaktörer är bristfällig. De hade varit 

undvikbara om adekvata åtgärder vidtagits inom hälso- och sjukvården (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2017). Hälso- och sjukvården är en verksamhet i ständig 

förändring där samspelet mellan människor, organisation och informationssystem är en 

viktig del. Om gränserna inom respektive ansvarsområde är otydlig i denna typ av 

verksamhet är risken hög för att vården inte blir vårdande och patientsäkerheten 

äventyras. För att motverka detta bör den vård som ges sträva mot att vara 

välorganiserad utifrån patienten i fokus och bygga på kunskap om det egna 

ansvarsområdet. Detta för att främja en god och säker vård (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2015a). I takt med att den medicintekniska utvecklingen snabbt går framåt 

och att även en ökning av behandlingsmöjligheter skapas, kan fler patienter vårdas i 

hemmet med avancerade sjukvårdande insatser.  Att patienten kan vårdas i hemmet 

innebär minskade kostnader för samhället, både vad det gäller sjukhusplatser, risk för 

vårdskador och vårdrelaterade infektioner. För att uppnå en hållbar utveckling där 

patienter med komplexa vårdbehov tryggt kan vårdas hemma utan risk för upprepade 

sjukhusinläggningar ställs stora krav på distriktssköterskan i hemsjukvårdens kunskap 

http://www.aktuellhallbarhet.se/
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inom flera områden, förutom de medicinska och omvårdnadsmässiga, såsom 

teamsamverkan med andra vårdaktörer, organisatorisk och medicinteknisk kunskap. 

Detta i syfte att förhindra att patientsäkerheten äventyras (Socialstyrelsen 2017a; 

Vårdförbundet 2014).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården sträva efter att uppnå en 

jämlik vård där hälsa och en god vård på lika villkor för hela befolkningen prioriteras 

utifrån dem som har störst behov. Behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett 

bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättningar, utbildning, personliga egenskaper, social 

ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning och alla har i samband 

med dessa kontakter rätt till ett respektfullt bemötande (Socialstyrelsen 2017b).  

 

Forskning visar att de ekonomiska styrmedlen för hälso- och sjukvården, i detta fall 

primärvården, leder till att tillgängligheten ökar men att patienten inte får vård efter sina 

behov. För primärvården hamnar fokus på antalet patientbesök per dag och på att varje 

besök inte tar för lång tid i anspråk. Det innebär bland annat att de mest sjuka och 

behövande såsom multisjuka patienter, patienter med kronisk sjukdom och äldre, där 

besöken är mer tidskrävande, får minskad tillgång till vården vilket i sin tur leder till 

risk för patientsäkerheten (Lyckhage 2015, ss. 230–231).  

 

Arbetsmiljö utifrån hållbar utveckling 

I arbetsmiljön ingår fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. 

En trygg och säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården leder till en säker vårdmiljö 

vilket innebär en ökad vårdkvalitet och en hållbar utveckling. Några av de tydligaste 

arbetsmiljöriskerna inom hälso- och sjukvården är hög arbetsbelastning, 

samarbetsproblem och konflikter samt ständiga förändringar (Arbetsmiljöverket 2017a). 

 

Hälso- och sjukvården har hittills ofta hanterat patientsäkerhetsarbete och 

arbetsmiljöarbete var för sig. En bra arbetsmiljö med goda relationer mellan 

personalgrupper och ett utvecklat teamarbete leder emellertid sannolikt till en bättre och 

säkrare vård (Sveriges Kommuner och Landsting 2015b). Kopplingen mellan 

patientsäkerhet och arbetsmiljö tydliggörs i en studie i sjukhusmiljö där stöd i 

omvårdnadsarbetet, relationer med andra aktörer samt möjligheten att påverka 

verksamheten visar sig vara viktiga faktorer (Dirik & Intepeler 2017). Ytterligare 

studier påvisar att arbetsmiljöfaktorer som samarbete och respekt för kollegor har 

betydelse för patientsäkerheten (Manojlovich et. al. 2014).  

 

Inom vårdande yrken använder framförallt vårdaren sig själv som redskap vilket kan 

innebära ökade risker för överbelastning på grund av höga och felaktigt ställda krav. 

Om det finns otydligheter i vad som förväntas av arbetstagaren eller om kraven från 

patienter, kollegor och chefer är otydliga finns betydande risker för stressymptom som 

kan leda till bristande motivation, hög personalomsättning och långvariga 
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sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket 2017a). Ytterligare risker som påvisas är en 

avprofessionalisering där yrken förlorar sin status. När personal inom hälso -och 

sjukvården styrs bort från att vara självständiga professionella till att vara detaljstyrda, 

leder det till att yrkesetiken blir bakbunden och att kompetens inte kommer till nytta 

(Lyckhage 2015, s. 231). Detta motverkar en hållbar utveckling där vikten av 

delaktighet, trygghet och att kompetenser kommer till sin rätta nytta framhålls (Hallberg 

2010).  Distriktssköterskor som upplever möjligheten att ha en helhetssyn på patienten, 

att kunna använda sin kompetens fullt ut med en rimlig arbetsbelastning och att vara 

respekterad av andra yrkeskategorier upplever sin arbetsmiljö som positiv. Otydliga 

gränser för ansvarsområdet inom organisationen kan ses som hinder för en positiv 

upplevelse av arbetsmiljön och innebär att distriktssköterskor kan tappa motivationen 

och lusten att arbeta inom hälso- och sjukvården (Shea 2014).  Enligt Försäkringskassan 

(2016) har sjukskrivningstalen inom vård och omsorg varit de högsta i Sverige under de 

senaste åren. Detta leder till betydande samhälleliga påfrestningar både ekonomiskt 

genom skattebortfall och arbetsmiljömässigt genom hög personalomsättning och 

kompetensförlust vilket motverkar en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den kommunala hälso- och sjukvården har under de senaste åren ökat till att innefatta 

mer komplex och kvalificerad vård för patienter i alla åldrar och med varierande 

vårdbehov. Distriktssköterskan inom hemsjukvården ansvarar för att en god och säker 

vård utförs och har även en ledande och samordnande roll kring patienten. Detta kräver 

en bred kompetens och ett smidigt och effektivt samarbete med andra aktörer kring 

patienten och även i förhållande till patientens närstående. Tydlighet i vem som gör vad 

kring patienten är av stor vikt bland annat för att upprätthålla patientsäkerheten, men 

även för att skapa realistiska och hållbara förväntningar och krav i samarbetet kring 

patientens vård. Författarnas erfarenhet är att distriktssköterskan i hemsjukvården ofta 

hamnar i situationer och sammanhang där svårigheter med gränsdragning för 

ansvarsområdet uppstår. Vår upplevelse är att distriktssköterskan som en följd av detta 

påtar sig eller åläggs arbetsuppgifter utanför ansvarsområdet.  Genom att studera detta 

är vår förhoppning att distriktssköterskans gränser för ansvarsområdet inom 

hemsjukvården synliggörs och tydliggörs, för att därigenom trygga patientsäkerheten 

men även värna en god arbetsmiljö. Vår förhoppning är att detta i längden kan främja en 

effektiv och målinriktad vård och därmed en hållbar utveckling. 

 

SYFTE 

Att belysa distriktssköterskors upplevelser och hantering av gränser för ansvarsområdet 

inom hemsjukvården. 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ ansats valdes för att svara på syftet att belysa distriktssköterskors 

upplevelser och hantering av gränser för ansvarsområdet inom hemsjukvården. 
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Halvstrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Denna typ av 

intervjuer kännetecknas av att forskaren söker det personliga perspektivet i informanters 

levda värld genom att använda sig av en intervjuguide med öppna frågor och fokus på 

vissa teman (Kvale & Brinkmann 2009, ss 43–46). Kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats valdes som analysmetod där variationer genom likheter och skillnader 

tydliggjordes på ett förutsättningslöst sätt. Datainnehållet analyserades på en manifest 

nivå där det uppenbara innehållet beskrevs (Graneheim & Lundman 2004). Ett 

livsvärldsteoretiskt perspektiv användes för att förstå distriktssköterskornas upplevelse 

av fenomenet. Detta perspektiv innebar att individens förhållningssätt till den egna och 

till andras verklighet beskrevs (Dahlberg 2014, ss. 60–61). 

 

Deltagare 

Åtta distriktssköterskor intervjuades i studien och urvalet gjordes utifrån studiens 

inklusionskriterier att informanterna var distriktssköterskor med minst två års 

arbetslivserfarenhet inom hemsjukvård, antingen som sjuksköterska eller 

distriktssköterska. Samtliga informanter var kvinnor i åldrarna 36–63 år och hade varit 

yrkesverksamma som distriktssköterskor mellan 1½-14 år. Informanterna hade 

erfarenhet av arbete inom tre olika kommuner med arbetstid fördelad på både dag och 

kväll.  Målsättningen var att intervjua både kvinnliga och manliga distriktssköterskor 

för att erhålla olika perspektiv och en större variation och belysning av ämnet 

(Graneheim & Lundman 2004). Utifrån inklusionskriterierna för studien fanns dock 

inga manliga distriktssköterskor att intervjua.   

 

Datainsamling 

Inledningsvis togs telefonkontakt med respektive verksamhetschef för godkännande av 

datainsamling i form av intervjuer utförda på arbetstid. I samband med detta mailades 

även information om studien och dess syfte till verksamhetschef (bilaga 1) för 

underskrift och godkännande av inhämtande av information (bilaga 2).  Informanterna 

tillfrågades därefter om deltagande i studien och samtliga tackade ja. Informationsbrev 

(bilaga 3) mailades till respektive informant gällande studiens syfte samt en tillhörande 

samtyckesblankett (bilaga 4). Författarna kontaktade därefter informanterna personligen 

där de fick välja dag, tid och plats för genomförande av intervjuerna. 

 

Fyra halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009, ss 43–46) vardera 

genomfördes som varade mellan 38–50 minuter. Sex av intervjuerna genomfördes på 

respektive arbetsplats under arbetstid. En intervju genomfördes efter arbetsdagens slut 

på informantens arbetsplats och ytterligare en genomfördes i informantens hem på 

kvällstid. De två första intervjuerna genomfördes som pilotintervjuer och bedömdes på 

grund av sin innehållsrikedom användbara som del i analysenheten. Inspelning av 

samtliga intervjuer genomfördes med mobiltelefon. Inledningsvis startade alla 

intervjuerna med en öppen fråga utifrån en förberedd intervjuguide (bilaga 5) där 

informanterna ombads beskriva upplevelsen av att sätta gränser utifrån ansvarsområdet 

som distriktssköterska i hemsjukvården.  Denna fråga relaterades till en förberedande 

frågeställning som skickats som tillägg i informanternas informationsbrev. 

Informanterna fick utifrån öppningsfrågan fritt berätta om sina upplevelser och 
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erfarenheter med visst stöd av intervjuarna i de fall informanten kom för långt ifrån 

studiens syfte. I intervjuguiden följde därefter ytterligare frågor som besvarades av 

samtliga informanter i varierande ordningsföljd beroende på informantens svar. För att 

förtydliga och följa upp informanternas svar och beskrivningar användes följdfrågor. 

Dessa frågor inleddes exempelvis med fraserna “Hur upplevde du…” eller “Hur 

hanterade du …”. Intervjuerna avslutades med att informanten gavs möjlighet att göra 

egna tillägg eller sammanfatta sina egna tankar kring aspekter i ämnet som eventuellt 

inte framkommit under intervjun. Intervjuerna utfördes inom loppet av två veckor. 

 

Dataanalys 

Det inspelade materialet transkriberades i direkt anslutning till intervjuerna genom att 

materialet överfördes ordagrant till skriven text. Den transkriberade analysenheten lästes 

därefter igenom noggrant flertalet gånger både enskilt och gemensamt i syfte att erhålla 

en helhetsförståelse för innehållet. Enligt vald metod markerades därefter 

meningsenheter som ansågs relatera till syftet. Meningsenheter kan vara ord, meningar 

och stycken. Dessa kondenserades till kortare och mera lätthanterlig text med det 

centrala innehållet bevarat (Graneheim & Lundman 2004). Den kondenserade texten 

abstraherades och uppdelades i koder genom jämförelser av likheter och skillnader (se 

Tabell 1). Detta arbete utfördes gemensamt i syfte att finna konsensus och 

säkerställandet av riktningen mot syftet. Abstrahera betyder i detta sammanhang att 

innehållet lyfts till en högre logisk nivå och forskaren får genom de framkomna koderna 

stöd i att reflektera över materialet på ett nytt sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012, s 190). Under senare delen av analysprocessen framkom underkategorier och 

kategorier som innebar att koderna uppdelades i grupper med liknande innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensat Kod Underkategori Kategori 

Man vet alltid att man 

kan ringa till den 

sköterskan och får 

alltid svar… 

 

Dom svarar ju alltid 

och hör av sig... Man 

jobbar mer ihop 

känns det som... 

Enkel kontakt 

med rätt 

person. 

 

 

 

Jobbar mer 

ihop. 

 

 

 

 

Tillgänglighet Samarbete 

berikar 

Samverkan 

Kontinuitet 
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Man hjälps åt kring 

patienten... Det är 

inte så noga vem som 

gör vad, men det 

fungerar ändå. 

Inte så noga 

vem som gör 

vad. 

Smidighet 

Det kräver ju av oss 

sköterskor att vi är 

duktiga på att 

informera, lära ut och 

ha den här dialogen 

med 

personalen 

 

 

Man pratar ju alltid 

med sina sköterske- 

kollegor i hur dom 

skulle ha löst 

problemet och då om 

jag tycker att det låter 

förnuftigt, så gör jag 

ju som dom har gjort. 

Att informera, 

lära ut och ha 

dialog 

 

 

Att prata med 

kollegor som 

delar 

erfarenheter. 

 

 

 

 

Hitta lösningar 

på problem 

Undervisning Kommunikation 

Information 

Reflektion 

Erfarenhetsutbyte 

 

Etiska överväganden 

Vid forskning ska hög kvalitet eftersträvas och inriktas på betydande frågor i samhället 

samt genomföras utifrån de krav på individskydd som finns. Fyra betydande 

individskyddskrav inom forskningen utgörs av information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2015a). I studien utgjordes informationskravet av 

att intervjuarna informerade verksamhetschefer och informanterna om syftet samt 

villkoren för genomförandet av studien.  Samtycke från informanterna inhämtades 

genom samtyckesblankett (bilaga 4), där information angavs om att medverkan i studien 

var frivillig och att informanten när som helst utan förklaring kunde avbryta sin 

medverkan. Allt insamlat material avidentifierades, numrerades och hanterades endast 

av intervjuarna och handledaren samt raderades omedelbart efter transkribering från 

mobiltelefoner utifrån konfidentialitetskravet. Informanternas integritet värnades genom 

trogenhet till deras utsagor vid transkriberingen. Då materialet innehåller uppgifter om 

enskilda individer avses materialet användas endast inom ändamålet för 

forskningsområdet och uppfyller därmed nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2015a). 
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Eventuella konsekvenser eller risker för informanternas medverkan övervägdes i 

relation till den vetenskapliga fördelen deras information och deltagande gav. Studien 

ansågs leda till kunskapsutveckling inom området och inte medföra några negativa 

konsekvenser för informanterna. Reflektion över forskarens roll var en betydande del i 

de etiska överväganden som gjordes. Intervjuarna hade god kunskap och erfarenhet av 

forskningsämnet samt viss kännedom om informanterna. Detta bedömdes mest var en 

fördel exempelvis för att kunna ställa relevanta frågor (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 

90–98). Studien är genomförd på avancerad nivå inom högskolans verksamhet. Detta 

innebär att högskolan står som huvudman och därmed ansvaret för att studien uppfyller 

de etiska kraven (Vetenskapsrådet 2015b). 

 

RESULTAT 

I resultatet redovisas distriktssköterskornas upplevelser och hantering av gränser för 

ansvarsområdet inom hemsjukvården. Här valdes en disposition där studiens syfte 

besvaras utifrån fyra olika kategorier. Varje kategori har tillhörande underkategorier 

som illustreras med citat från informanterna (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultatet uppdelat i underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Kunskap och kompetens 

Trygghet i yrkesrollen 

Upplevelse och hantering av gränser utifrån 

yrkeskunnande 

Samarbete berikar 

Kommunikation 

Upplevelse och hantering av gränser utifrån samverkan 

Ansvarskänsla och 

kontrollbehov 

Upprätthålla sitt anseende 

Gränssättning utifrån distriktssköterskans värderingar 

och förhållningssätt  

Betydelsen av riktlinjer 

Informationsöverföring 

Gränssättning utifrån hälso- och sjukvårdens 

organisation 
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Upplevelse och hantering av gränser utifrån yrkeskunnande 

Vetskap om var gränser för distriktssköterskans ansvarsområde går underlättas av 

yrkeskunskap vilket innebär kunskap om vilka arbetsuppgifter som tillhör uppdraget 

och kompetens i hur dessa ska utföras. Respekt för varandras kompetens i vården runt 

patienten är en viktig faktor och distriktssköterskorna i studien upplever ifrågasättande 

av sin kompetens som en försvårande faktor i gränssättandet. Trygghet, säkerhet och 

erfarenhet inom yrkesrollen gör att distriktssköterskorna upplever att gränssättning 

underlättas.  

 

Kunskap och kompetens 

Att inneha yrkeskunnande i form av kompetens och kunskap bidrar till att lättare veta 

var gränserna går. Detta beskrivs som kunskap om vilka arbetsuppgifter som tillhör den 

egna yrkesrollen och kompetens i hur dessa ska utföras. Detta gäller både 

distriktssköterskorna själva men även då omvårdnadspersonal inom särskilt boende och 

hemtjänst har kunskap och kompetens inom sin profession och därmed inte ifrågasätter 

och känner osäkerhet över var gränserna för deras uppdrag går, vilket i sin tur leder till 

att distriktssköterskan inte behöver förtydliga detta. Att inneha respekt för varandras 

kunskap och kompetens beskrivs som en viktig faktor i vården kring patienten. För 

distriktssköterskorna i studien gäller detta i samarbete med omvårdnadspersonal på 

särskilt boende och i hemtjänst men även med läkare och sjukhuspersonal. I dessa 

situationer är det viktigt att respekten för varandras kunskap och kompetens är 

ömsesidig och resulterar i att gränser inte ifrågasätts och överträds i samma 

utsträckning. Situationer beskrivs även då distriktssköterskorna upplever en svårighet i 

gränsdragningen vad gäller kunskap och kompetens. Detta kan handla om när 

omvårdnadspersonal ifrågasätter distriktssköterskornas bedömningar och därmed 

kompetens. 

 

“Personalen behöver ju inte vara otrevliga… Det är inte personalen som bestämmer, 

utan nu är det jag som är sjuksköterska och då måste jag utgå från min kunskap… men 

dom köpte mina argument sen ” 

 

För att hantera dessa situationer upplever distriktssköterskorna sig tvungna att 

argumentera och förhandla för att förtydliga ansvarsfördelningen. Detta upplevs 

obekvämt och kan ibland leda till ett behov av stöd och reflektion tillsammans med 

kollegor.  

 

Trygghet i yrkesrollen 

Trygghet i yrkesrollen och även självständighet är faktorer som påverkar gränshantering 

positivt genom att distriktssköterskan förmedlar säkerhet i hanteringen av 

ansvarsområdets gränser gentemot de övriga aktörerna. Detta framkommer i situationer 

där distriktssköterskan upplever sig säker i både vad som ingår i de egna 

arbetsuppgifterna och vilka arbetsuppgifter som är andra aktörers ansvar. Kunskap om 

både egna och andras yrkesroller ses som ett stöd i detta och distriktssköterskorna kan 

även förmedla detta och därmed inge andra aktörer trygghet i sina yrkesroller. 
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Distriktssköterskorna i studien upplever att erfarenhet inom både yrket och 

verksamheten bidrar till en säkerhet i att sätta gränser inom ansvarsområdet. Trygghet 

genom erfarenhet i yrkesrollen erhålls då upplevda situationer över tid ger en 

uppfattning i rimligheten för var gränserna går. Detta kan handla om situationer där 

utfallet blir bra när distriktssköterskan satt en gräns men även om situationer som blir 

mindre bra. Detta bidrar till att när liknande situationer uppstår upplevs gränssättningen 

enklare att hantera då distriktssköterskan känner trygghet i beslutet. 

 

“men man får lära sig att säga nej…men nu har ju jag jobbat några år så jag vet ju var 

gränsen ska gå...är man nyexad som sjuksköterska eller distriktssköterska så är det ju 

svårt.” 

 

Tryggheten i yrkesrollen upplevs av några distriktssköterskor ha samband med ålder. 

De uppger att åldern ger mer tyngd i besluten gällande var gränser går och även att 

respekten för besluten ökar. Detta i förhållande till framförallt patient och närstående. 

 

Upplevelse och hantering av gränser utifrån samverkan 

Gränsdragning upplevs ha en positiv inverkan på teamsamarbete genom att gränser för 

respektive aktörs ansvar blir mindre viktig och fokus hamnar på att arbetsinsatsen blir 

utförd på ett för patienten gynnsamt sätt. Kontinuitet och tillgänglighet upplevs som 

viktiga faktorer för ett smidigt samarbete med hög patientsäkerhet. Rak och tydlig 

kommunikation upplevs underlätta för att inte gränser ska vara ett problem. 

Distriktssköterskorna informerar och undervisar för att förtydliga var gränser går och 

använder sig av reflektion och erfarenhetsutbyte med chef och kollegor i syfte att få stöd 

och råd i hanteringen av gränser. 

  

Samarbete berikar 

Distriktssköterskorna upplever att samverkan med andra vårdaktörer är en viktig del i 

hur gränserna upplevs och hanteras både på positivt och negativt sätt. Genom ett 

engagerat och smidigt samarbete mellan aktörerna skapas en arbetsrelation där 

gränsdragning blir mindre viktig. Detta påvisas då distriktssköterskan upplever sig vara 

en del i ett team kring patienten där fokus är att arbetsinsatserna blir utförda oberoende 

av vem som står som ansvarig för insatsen. Kännedom om uppdragets gränser finns hos 

distriktssköterskan men överträds medvetet eftersom de minskar i betydelse. Detta i 

syfte att gynna patienten och dennes unika behov. Distriktssköterskan kan exempelvis 

utföra insatser som omvårdnadspersonal från hemtjänst normalt utför om 

distriktssköterskan ändå är i patientens hem. Här har dock även tidsaspekten betydelse, 

vilket medför att bedömningen om att utföra insatserna varierar beroende på om 

distriktssköterskan upplever sig ha tid eller inte. Ofta betonar distriktssköterskan i 

samband med detta att insatsen utförs vid ett enstaka tillfälle och hanteringen av gränsen 

blir ändå tydlig. 

 

Personkontinuitet och tillgänglighet leder till en trygg arbetsrelation med både läkare, 

sjuksköterskor inom andra verksamheter och omvårdnadspersonal. Exempel på god 

personkontinuitet och tillgänglighet framkommer när distriktssköterskorna samarbetar 

med några få kontaktsjuksköterskor på sjukhusmottagningar. Dessa känner patienten 
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och närstående väl, samt är lätta att komma i kontakt med.  På grund av den trygga 

relationen upplevs även här att gränsernas betydelse minskar. Att arbetet underlättas 

upplevs vara en viktigare aspekt än att hålla sig inom gränserna. 

 

“Man jobbar mer ihop känns det som… Man hjälps åt kring patienten… Det är inte så 

noga vem som gör vad, men det fungerar ändå.” 

 

Genomgående beskrivs kontinuitet och tillgänglighet vara faktorer som gynnar 

patientens vård. Detta genom positiva vårdrelationer och kontinuerlig återkoppling från 

andra vårdaktörer.  

  

När samarbetet runt patienten fungerar dåligt upplever distriktssköterskorna att 

hanteringen av gränserna blir viktigare eftersom patientsäkerheten annars upplevs 

riskeras. Svårighet med tillgänglighet, låg kontinuitet och hög personalomsättning hos 

andra aktörer upplevs leda till att gränser för distriktssköterskans uppdrag oftare får 

överträdas men även att distriktssköterskorna får argumentera och förhandla kring vem 

som ska göra vad. Detta upplevs bidra till en osäkerhet kring ifall ordinerade åtgärder 

blir utförda eller att viktig information når fram till rätt aktör.  Hanteringen av gränserna 

upplevs även bli svårare när samarbetet brister eftersom de olika aktörerna tenderar att 

utan planering och framförhållning lämna över ansvaret och arbetet med patienten på 

någon annan, vilket ofta upplevs sluta med att ansvaret faller på hemsjukvården.  

 

Kommunikation 

Kommunikation upplevs av distriktssköterskorna som grundläggande för hur gränser 

kan hanteras på ett tydligt och konfliktfritt sätt. Genom att kommunicera på ett rakt och 

inlyssnande sätt reduceras riskerna för att gränser blir ett problem både gentemot andra 

aktörer, patienter och närstående. Som en del i att hantera ansvarsgränser 

kommunikativt undervisar och informerar distriktssköterskorna omvårdnadspersonal i 

hemtjänst och på särskilt boende.  Detta gäller exempelvis delegerade arbetsuppgifter, 

rådgivning gällande patienternas omvårdnad och hur olika vårdsituationer bör hanteras 

innan distriktssköterskornas kompetens ska efterfrågas. Telefonrådgivning till 

omvårdnadspersonalen kring detta upplevs vara ett vanligt förekommande och 

tidskrävande moment i distriktssköterskans arbetsuppgifter. Genom mer grundläggande 

information och undervisning från omvårdnadspersonalens enhetschef, istället för från 

distriktssköterskorna, kring exempelvis vad som ingår i omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter upplevs många av dessa samtal kunna undvikas. Här upplevs en 

otydlighet i var ansvarsgränsen går i förhållande till enhetschefen inom hemtjänst och 

särskilt boende. 

 

“Men jag är ju inte deras chef, dom har ju rätt i det då… Jag kanske ska hålla mig till 

det medicinska… Man vet inte riktigt om man ska ta diskussionen med personalen eller 

om man ska ta det med deras chef” 

 

Distriktssköterskorna kommunicerar även genom att informera patienter och närstående 

gällande situationer där gränser upplevs behöva förtydligas.  Det kan exempelvis handla 

om vilka kriterier som gäller för att vara inskriven i hemsjukvård och vad 

distriktssköterskors arbetsuppgifter inom hemsjukvården kan innefatta. 



 15 

 

Ytterligare ett kommunikativt stöd i hanteringen av gränser uppges vara 

erfarenhetsutbyte och reflektion tillsammans med framförallt kollegor, men även 

närmaste chef. Här framkommer att flera distriktssköterskor ofta reflekterar och utbyter 

erfarenheter tillsammans med sina kollegor om uppkomna svårigheter i gränsdragning 

och får därmed stöd och råd i olika sätt att hantera gränserna för uppdraget. Kollegorna 

visar sig ofta hantera situationer på ett flertal olika sätt och distriktssköterskorna i 

studien använder de råd de anser bäst. Det förekommer även att de inte blir nöjda med 

råden vilket resulterar i att de antingen reflekterar med sin närmaste chef eller gör en 

egen bedömning av hur gränserna ska hanteras. Erfarenhetsutbyte och reflektion 

gällande hantering av gränser upplevs även kunna leda till konflikter med kollegor på 

grund av stora olikheter i bedömningar gällande var gränserna går. Detta beskrivs som 

att vissa distriktssköterskor är mer strikta i sina bedömningar av gränser. En samsyn 

upplevs svår att uppnå dels på grund av olikheter i erfarenhet och personlighet, dels på 

grund av att distriktssköterskorna tar olika stor hänsyn till patientens villkor. 

 

Gränssättning utifrån distriktssköterskans värderingar och 

förhållningssätt 

Gränser gentemot andra aktörers ansvarsområde upplevs otydliga av 

distriktssköterskorna i studien. Värderingar och förhållningssätt påverkar hur gränserna 

upplevs och hanteras. Distriktssköterskorna känner sig som samordnare eller spindel i 

nätet för patientens vård. Detta medför en känsla av att behöva kontrollera diverse olika 

saker i syfte att ta sitt fulla patientansvar och att företräda patienten. Ansvarskänsla utan 

känsla av kontroll leder till en upplevelse av frustration och otillräcklighet hos 

distriktssköterskorna. En hantering av gränser via ett medvetet gränsöverskridande på 

grund av viljan att uppfattas som exempelvis snäll, hjälpsam och duktig upplevs av 

distriktssköterskorna. Ett tydligt patientperspektiv framkommer som orsak till denna 

hantering av gränser.  

 

Ansvarskänsla och kontrollbehov 

Att känna ansvar och uppleva behov av kontroll beskrivs av distriktssköterskorna som 

vanliga delar i en distriktssköterskas värderingar och förhållningssätt och även som en 

av förutsättningarna för att utföra ett gott arbete. Upplevelse av ansvar och behov av 

kontroll beskrivs genomgående som en stor del i distriktssköterskornas vardagliga 

arbete. Gränser gentemot andra aktörers ansvarsområden upplevs ofta som otydliga och 

osäkra. I syfte att säkerställa att ingen information, ordination, arbetsuppgift eller 

liknande ska missas av distriktssköterskan upplevs kontakt genom exempelvis 

telefonsamtal nödvändiga. Beskrivning av att distriktssköterskan upplever sig som en 

telefonist, samordnare eller spindel i nätet förekommer. Även en upplevd tydlighet i 

gränsen för ansvarsområden leder till en känsla av att distriktssköterskan står som 

samordnare av vården. Upplevelsen av att ha ett stort, övergripande ansvar tillsammans 

med upplevelsen av osäkerhet i gränserna resulterar ofta i att distriktssköterskorna 

kontrollerar, och dubbelkontrollerar att andra aktörer dels utfört sina åtaganden, men 

även huruvida de vidarebefordrat exempelvis information eller provsvar till andra 

aktörer. Detta framkommer exempelvis i situationer där läkare i primärvården skriver 
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remisser till mottagningar på sjukhus. Distriktssköterskan kontrollerar då att läkaren 

skrivit remissen, att denna skickats och att den mottagits. Även vilken bedömning av 

remissen som gjorts, eventuell bokad mottagningstid för patienten, att detta nått fram till 

patient eller närstående och att patienten får hjälp att transportera sig till sjukhuset 

kontrolleras. Gränsen för hur långt patientansvaret går upplevs som otydlig och 

distriktssköterskorna hanterar detta genom egen bedömning från situation till situation i 

syfte att fullfölja sitt ansvar och ha tillräcklig kontroll. Tanken att det är bättre att göra 

för mycket än för lite när osäkerhet upplevs, återkommer hos flera av 

distriktssköterskorna. 

 

“Och det lär ju sig patienterna och anhöriga väldigt fort, att sköterskorna brukar 

ordna, dom brukar fixa…och det blir väldigt svårt att ha den där gränsen att det inte 

tillhör mej, när man är patientansvarig sköterska...Så begreppet patientansvarig och 

vad det innebär gör nog kanske att vi gör lite mer än vi bör...men det kanske ingår…” 

 

Det framkommer även att distriktssköterskorna upplever att kontroll är en del i deras 

patientansvar, men gränserna hanteras olika beroende på situationen och då med hänsyn 

till patientens sjukdomstillstånd och förmåga. Detta framkommer genom att det i vissa 

fall läggs ett större egenansvar på patienten att ha ansvar och kontroll.  I de fall 

distriktssköterskan helt tar över ansvar och därmed kontrollen har bedömningen gjorts 

att patienten inte har förmågan att hantera detta i nuläget. Distriktssköterskan tar då på 

sig rollen som en företrädare och advokat för patienten.   

 

Ansvarskänsla utan möjlighet till kontroll leder till stor frustration och en känsla av 

otillräcklighet hos distriktssköterskorna. Här upplevs svårigheter i hanteringen av 

gränser exempelvis gentemot patient och närstående när läkemedelsansvaret är delat 

mellan distriktssköterskan och patienten och/eller närstående. Distriktssköterskan 

upplever ett dilemma på grund av den grundläggande intentionen att patienten ska 

ansvara för så mycket som möjligt själv, men att detta samtidigt leder till nedsatt 

kontroll och svårighet att ta ansvar för distriktssköterskan. 

 

“Om jag ska ha ett läkemedelsövertag, då vill jag kunna styra över läkemedlen helt och 

hållet…och att det är jag som hämtar ut medicinerna. Då kan jag inte skylla på nån 

annan, jag tycker ju om att ha kontroll…men det är klart att patienterna ska ju inte bli 

överkörda heller…dom ska ju också va delaktiga…”. 

 

Läkemedelshantering upplevs ofta skapa frustration på grund av ansvarskänsla utan 

möjlighet till kontroll. Här framkommer återigen känslan av att behöva kontrollera och 

dubbelkontrollera exempelvis att ordinationer stämmer, blir genomförda och att rätt 

läkemedel når patienten. Några distriktssköterskor upplever även att deras plikt är att 

ifrågasätta läkemedelsordinationer och därmed ha ytterligare högre grad av kontroll. Att 

värna patientsäkerheten, att företräda patienten och att uppfylla kraven för sin 

legitimation ges som anledningar till detta. 

 

Upprätthålla sitt anseende 

Upprätthålla anseendet innebär att distriktssköterskan hanterar gränser utifrån en vilja 

att framstå som duktig på sitt arbete, vara en flitig, god och pålitlig kollega samt 
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uppfattas som snäll och hjälpsam av andra aktörer, kollegor, patienter och närstående. 

Detta hanteras ofta genom att medvetet överträda gränserna för uppdraget. Beskrivning 

av att en distriktssköterska i en situation upplever att gränsen för uppdraget är tydlig 

men att hennes empatigräns går betydligt längre, kan illustrera detta. 

 

En önskan att uppfattas som pålitlig, snäll och hjälpsam leder till att distriktssköterskan 

agerar utanför ramarna i vissa situationer. Exempelvis beskrivs detta som att det är 

viktigare att stödja och hjälpa omvårdnadspersonal när en patient (som inte är inskriven 

i hemsjukvården) råkat ut för en skada, eller att hjälpa en svårt handikappad patient 

(som inte är inskriven i hemsjukvården) med en viktig provtagning på jourtid, än att 

agera utifrån gränserna för uppdraget. Detta trots att det leder till diskussioner och 

ibland konflikter med kollegorna som har annan uppfattning om hur dessa situationer 

bör hanteras. 

 

“Jag vet ju att jag inte ska göra hembesöket men jag tänker att här var det ändå såna 

omständigheter som gjorde att jag kände att…nej jag måste stötta personalen i detta. 

Men kollegorna blir ju inte glada...det är ju inte kollegialt...alltså jag har ju gått över 

min gräns” 

 

I vissa fall framkommer konflikträdsla som del i att vilja upprätthålla sitt anseende. I 

dessa situationer hanterar distriktssköterskorna upplevelsen av svårigheter med att veta 

var gränserna går genom exempelvis att vara omvårdnadspersonal till lags, agera utifrån 

andra aktörers förväntningar på vilka arbetsuppgifter distriktssköterskor i 

hemsjukvården utför eller att utföra arbetsuppgifter i syfte att inte verka lat inför 

kollegor. Samtliga av ovanstående situationer där distriktssköterskan vill upprätthålla 

sitt anseende och hantera gränser utifrån detta, utgår också ifrån en tydlig inställning att 

varje patient och situation är unik och att detta syftar till att i slutändan alltid värna och 

gynna patienten. 

 

Gränssättning utifrån hälso- och sjukvårdens organisation 

Distriktssköterskorna upplever att hälso- och sjukvårdens organisation påverkar hur 

hantering av gränser upplevs. Arbetsmiljön påverkas av tydligheten i riktlinjer för 

verksamheten. Gränser behöver ibland tänjas på och riktlinjer frångås i syfte att värna 

patienten. Svårigheter att veta var gränser för ansvarsområdet går upplevs även när 

riktlinjer ändras ofta och distriktssköterskorna upplever att de får täcka upp för andra 

aktörers brister för att skydda patientens säkerhet. Kunskap om andras verksamhet och 

gemensamma journalsystem upplevs kunna leda till ett underlättande i hanteringen av 

gränser.  

 

Betydelsen av riktlinjer 

När riktlinjer inte upplevs anpassade för patientens säkerhet, upplevs ett ifrågasättande 

av verksamheten och detta påverkar i hög grad distriktssköterskornas upplevelse av sin 

egna arbetsmiljö. Situationer beskrivs där gällande riktlinjer upplevts som hindrande för 

patientsäkerheten, där distriktssköterskorna känt sig tvungna att förbigå dessa i syfte att 

värna patienten. Detta visar sig exempelvis i en situation där en önskan från en patient i 
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livets slutskede var att få dö i hemmet, men där riktlinjer försvårade ett tillräckligt 

snabbt agerande. Distriktssköterskan tänjde då på gränsen och kringgick gällande 

riktlinjer för att tillmötesgå patientens önskan.  Detta ifrågasättande av gränser utifrån 

verksamhetens riktlinjer upplevts både tids- och energikrävande i distriktssköterskornas 

arbete. 

 

“Där var det svårt alltså, där fick man ju tänja på gränserna och på ansvaret och 

frångå lite” 

 

Tydliga riktlinjer för vad som ingår i uppdraget som distriktssköterska i hemsjukvården 

upplevs underlätta gränsdragningen gentemot patienter, anhöriga och andra vårdaktörer. 

I studien framkommer dock att distriktssköterskorna emellanåt ställs inför situationer 

där de blir osäkra på om arbetsinsatsen ingår i ansvarsområdet som distriktssköterska i 

hemsjukvården. Hur detta hanteras varierar beroende på situation vilket upplevs kunna 

äventyra patientsäkerheten. En önskan om förtydligande av riktlinjerna för vad som 

ingår i ansvarsområdet beskrivs därför. Flera distriktssköterskor upplever även att de 

riktlinjer som finns, förändras och uppdateras för ofta för att det ska hinna etableras. 

 

“Jag önskar att det inte ändras så ofta alla dessa styrdokument och avtal och sånt. Jag 

vet inte om det egentligen finns nån som har koll på allt... Man önskar att dom inte 

skulle ändra så ofta utan att försöka arbeta upp nåt som är bra och låta det sätta sig…” 

 

Ofta uttrycker distriktssköterskorna en ambivalens i hur gränserna ska hanteras både när 

riktlinjerna är tydliga och otydliga. Detta visas genom att flera distriktssköterskor säger 

sig vilja ha tydligare riktlinjer för att kunna styrka sin hantering av gränser och 

samtidigt är upplevelsen att dessa riktlinjer är svåra att följa fullt ut på grund av att 

hänsyn tas till patientens individuella behov och livssituation. 

 

“Jag skulle vilja ha en riktlinje faktiskt… vad som ligger på mitt ansvarsområde när 

dom väl är inskrivna. Sen om man kan följa det fullt ut, det går ju inte, för man måste ju 

se till patientens situation” 

 

Ibland uppkommer situationer där riktlinjerna tolkas och hanteras olika bland 

distriktssköterskorna. Även detta anses ha sin orsak i en svårighet i att applicera strikta 

riktlinjer genom alla situationer. Denna otydlighet skapar en osäkerhet mellan 

distriktssköterskorna på arbetsplatsen och leder till funderingar och tvivel i hur 

arbetssituationer ska hanteras och var gränser ska dras. Dessa tankar tar mycket onödig 

tid och gör att arbetet försvåras och påverkar distriktssköterskornas helhetsupplevelse av 

arbetsmiljön negativt.  

 

Flera distriktssköterskor beskriver situationer där arbetsbelastningen har ökat relaterat 

till en okunskap och osäkerhet om riktlinjer gällande var gränsen går för deras 

ansvarsområde. Detta kan handla om situationer där andra vårdaktörer brister i sin 

ansvarsroll och där det visar sig att distriktssköterskor räddar upp situationen och täcker 

upp för andra aktörers brister för att trygga patienten och dennes vård. Samtidigt 

reflekterar distriktssköterskorna över situationen och det uttrycks exempelvis av en 

distriktssköterska som “Är detta mitt ansvar, ska jag göra detta?”.  Det visar sig även 

kunna handla om situationer där distriktssköterskorna i sin osäkerhet i var gränsen går 
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för sitt åtagande, gör mer i försäkran om att fullfölja sitt uppdrag och i strävan efter att 

alltid göra det bästa för patienten. Detta upplevs tidskrävande, samtidigt som en undran 

över vem som annars skulle utföra insatsen om inte distriktssköterskan gör det. 

 

“vi måste kanske arbeta mycket mer med det så att man inte går utanför det som är vårt 

uppdrag från början…  så att det inte bara växer och växer ” 

 

Att det finns en okunskap i hur andra verksamheter bedrivs uttrycks som en möjlig 

orsak till att gränsen mellan olika ansvarsområden brister. Här framkommer behov hos 

distriktssköterskorna att öka kännedomen om andra aktörers verksamhet och arbetssätt. 

Andra aktörer upplevs också behöva mer kunskap om hemsjukvårdens arbetssätt. Det 

kan exempelvis handla om telefonkontakt för att förtydliga för sjuksköterskor eller 

läkare på vårdcentralen om hur verksamheten i hemsjukvården fungerar. Detta tar tid 

från distriktssköterskans patientarbete och upplevs frustrerande. Samtidigt beskrivs en 

önskan om ett mer integrerat arbetssätt, där riktlinjerna för olika verksamheter inte är så 

strama och där gränserna kan tänjas. Detta upplevs kunna underlätta arbetet kring 

patienterna. Att hantera flera kontakter med olika verksamheter där styrningen ser olika 

ut, upplevs otydligt och tidskrävande. En önskan finns exempelvis om en organisation i 

kommunen där alla arbetar likvärdigt under samma organisationstak och med mindre 

betoning på gränser. 

 

”Vi har två lagar, Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen och ibland går dom 

för mycket i två spår istället för att gå parallellt och ihop. Det leder till för många 

beslutsvägar och kanske är det det som är svårigheten i kommunen”   

 

Informationsöverföring 

Patientarbetet upplevs emellanåt försvåras relaterat till att de verksamheter som 

distriktssköterskorna samarbetar med använder andra journalsystem. Detta beskrivs som 

situationer där viktig information inte nått fram från exempelvis sjukhus i samband med 

att patienter inskrivna i hemsjukvården skrivs ut efter tillfällig sjukhusvård. En 

otydlighet i dokumentationsöverföring upplevs medföra att distriktssköterskorna ofta 

behöver avsätta tid och överträda sin ansvarsroll och gräns. Detta för att söka förståelse 

i vad som ska göras kring patienten eller för att kunna besvara efterkommande frågor 

och funderingar från patienter och anhöriga.  Denna gränsöverskridning hanteras ofta 

genom uppföljande telefonsamtal till sjukhusavdelningar.    

 

“Där hade man önskat att man hade haft samma journalsystem, så att man kunde få se 

lite mer om vad som har hänt där … nej, då får vi luska och greja och kanske göra lite 

mer än vad som egentligen är våran uppgift” 

 

Det framkommer även upplevelser av att information från vårdcentraler kring vården av 

patienter är otydlig. Distriktssköterskorna beskriver situationer där specifika 

vårdinsatser ordinerade via vårdcentralen hade kunnat förstås tydligare och därmed 

hanteras enklare om samma journalsystem använts. Att kunna läsa sig till om 

anledningar till ordinationer och om hur uppföljning planeras beskrivs som orsak. Om 

gemensamt journalsystem används är upplevelsen att arbetet och planeringen kring 

patienternas vård kan effektiviseras. Detta medför att gränserna för vem som ska göra 
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vad inte skulle bli så betydande och vårdaktörerna inte så anonyma för varandra. Några 

gemensamma system används redan och nämns som positiva. Att olika vårdaktörer med 

inlogg till systemen kan erhålla samma överblick om exempelvis 

läkemedelsordinationer eller förskrivna förbrukningsmaterial för patienterna, upplevs 

minska både behovet för gränsdragning och många onödiga arbetsmoment för 

distriktssköterskorna. Detta då all aktuell information finns samlad på ett ställe och 

distriktssköterskorna inte behöver kontakta flera olika instanser för att få vetskap. 

 

DISKUSSION 

I diskussionen ingår Metoddiskussion och Resultatdiskussion. I Metoddiskussionen 

reflekteras över vald metod och hur olika delar såsom exempelvis ansats, intervjuer och 

analys kan ha påverkat resultatet. I Resultatdiskussionen reflekteras över framträdande 

fynd i resultatet.  

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansatsen ansågs lämplig för att belysa problemet i denna studie då 

författarna önskade ta del av distriktssköterskornas upplevelser av gränser inom 

hemsjukvården. Att genomföra en kvalitativ intervju innebär att försöka klargöra 

informanternas erfarenheter utifrån deras unika värld och förstå upplevelsen utifrån 

individens synvinkel (Kvale & Brinkmann 2009, s.17). Valet av kvalitativ 

innehållsanalys som metod beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 

188–189) som lämplig att använda då människors berättelser om sina upplevelser 

eftersöks och en beskrivning av variation genom likheter och skillnader är fokus. Den 

kvalitativa innehållsanalysen har kritiserats då det anses svårt att göra skillnad på vad 

som sägs och vad som egentligen menas (Dahlberg 2014, s. 119). Detta diskuterades av 

författarna till studien tillsammans med handledaren och resulterade i att vald metod 

ändå ansågs lämplig utifrån syftet, eftersom det uppenbara innehållet på en manifest 

nivå eftersöktes. För att ändå få en viss fördjupning och en ökad förståelse i varje 

enskild informants beskrivning i studien, valdes ett livsvärldsteoretiskt perspektiv 

(Dahlberg 2014, ss. 60–61).   

 

Giltighet i resultatet uppnås då det är variation i urvalet av informanter (Graneheim & 

Lundman 2004). Författarna hade önskat ytterligare variation genom manliga deltagare 

men detta fanns inte på arbetsplatserna. Detta kan ha påverkat resultatet genom mindre 

variationsrikedom i erfarenheterna. Spridning i ålder och erfarenhet hos informanterna 

samt mängden material från de åtta intervjuerna anses öka giltigheten i studien genom 

bredd och olika infallsvinklar i intervjuerna. I resultatdelen redovisas citat från 

intervjuerna vilket ger läsaren möjlighet att bedöma studiens giltighet. 

 

Resultatets trovärdighet speglas av hur författarnas erfarenhet och förförståelse har 

hanterats under analysarbetet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 196–197). I 

föreliggande studie finns en stor förförståelse inom det studerade området genom att 

författarnas arbetsplatser är förlagda inom hemsjukvård sedan flera år. Detta har 

reflekterats gemensamt och med handledare genom hela arbetet. Förförståelsen och 

erfarenheten inom området ledde till en viss föraning om resultatet och kan ha påverkat 

trovärdigheten. Informanternas utsagor kring valt problemområde överraskade dock i 
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flera bemärkelser och resultatet blev rikare och mer varierat än förväntat. 

Trovärdigheten stärks ytterligare genom att intervjuerna avslutades med möjlighet för 

informanten att tillägga egna tankar och funderingar vilket kan ha tillfört relevant 

material som inte framkom tidigare i intervjun. 

 

Resultatets tillförlitlighet stärks av att författarna diskuterar och reflekterar i alla stegen 

gemensamt. Detta gjordes genom hela analysarbetet för att finna meningsenheter, 

kondensering, kodning, underkategorier och kategorier (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 198). Analysenheten har diskuterats med handledare och reflektion 

över intervjumaterialet har utförts både individuellt och gemensamt. Vi upplevde 

svårigheter med att härleda den stora mängden koder som inledningsvis framkom, till en 

hanterbar mängd underkategorier. Vissa svårigheter med att dela upp koderna till 

underkategorier och därefter kategorier uppstod också under arbetet med resultatet. 

Detta berodde på att flera av koderna passar i flera av underkategorierna och blev svåra 

att särskilja. Vissa koder bearbetades därför mer än andra för att kunna placeras i 

lämplig underkategori och därmed gränsade analysen i vissa delar till en tolkande nivå 

vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012, s. 199) behövs dock en viss grad av tolkning för att se sammanhang och mönster 

i syfte att resultatet ska bli meningsfullt och begripligt.  

 

Resultatet kan ha påverkats dels av författarnas ovana att intervjua och även av att två 

intervjuare kan innebära olikheter i intervjuteknik (Kvale & Brinkmann 2009, s. 182). 

För att minska påverkan på resultatet har intervjuerna och utfallet av dessa diskuterats 

författarna emellan efter varje tillfälle, och därmed har troligen en ökad samstämmighet 

i intervjumetoden uppnåtts. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 98) är kunskap om 

ämnet och intervjuteknik viktiga faktorer för att få fram god kvalitet på det insamlade 

materialet. Ämnesområdet var välbekant men i början upplevde författarna till studien 

en osäkerhet i intervjutekniken vilket ledde till vissa svårigheter att få fram tydliga 

beskrivningar som var relevant för syftet. Intervjutekniken diskuterades regelbundet 

under arbetets gång och förbättrades successivt. Detta kan dock ha påverkat 

tillförlitligheten och trovärdigheten i studien.  

 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser med ett undantag där 

intervjun skedde i informantens hem. Miljön var genomgående ostörd och trygg för 

informanterna. Informanterna var i alla fall utom en anställda på samma arbetsplats som 

intervjuarna och därmed fanns viss kännedom om varandra och verksamheten. 

Alternativet hade varit att intervjua på varandras arbetsplatser eller att välja helt okända 

verksamheter och informanter. På grund av tidsaspekten och svårigheter att logistiskt ta 

sig till andra arbetsplatser kunde detta inte genomföras. Anledningen till att de egna 

arbetsplatserna valdes var begränsning i tid för studiens utförande samt att flera av de 

egna kollegorna tidigare meddelat att de gärna ville medverka som informanter. 

Enkelheten och den positiva inställningen avgjorde valet. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009 ss. 91, 322) spelar den personliga relationen mellan intervjuare och informant en 

central roll i forskningsintervjuer där intervjun är en konstruktiv process som omfattar 

båda parter. Forskaren behöver emellertid ställa sig utanför sin eventuella personliga 

vänskap med informanten och inta en forskarroll för att minska risken med ett alltför 

nära samspel. 
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Kännedomen om varandra och verksamheten kan ha påverkat intervjumaterialet 

negativt genom att exempelvis färre följdfrågor behövde ställas för att erhålla full 

förståelse eller att informanterna undanhöll viss information av hänsyn till intervjuarna 

och framtida samarbete. Här fanns en medvetenhet hos författarna till studien, vilket 

medförde en reflektion både inledningsvis, samt genom alla intervjuer. Gemensam 

granskning av materialet gjordes successivt för bedömning av varandras intervjuer. 

Eventuellt kan resultatet påverkats negativt av att inte samtliga intervjuer utfördes med 

liknande förutsättningar i intervjumiljön samt att intervjuerna utfördes på författarnas 

egna arbetsplatser.  

 

Överförbarhet innebär i vilken grad studiens fynd kan överföras till annan kontext och 

detta kan endast läsaren avgöra (Graneheim & Lundman 2004). I syfte att säkerställa 

detta har metoden, urvalet, deltagare och datainsamling beskrivits noggrant med alla 

steg i analysprocessen tydliggjorda. 

 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet att distriktssköterskorna upplever och hanterar 

gränser utifrån flera olika aspekter. Kommunikation med alla samarbetspartners och ett 

värnande om patientens unika egenskaper och behov ses i studien som grundläggande i 

det professionella ansvaret och för att kunna bedriva en god vård. Distriktssköterskans 

egenskaper och arbetsplatsens organisatoriska förutsättningar spelar också en stor roll 

och att gränsdragning är en ständigt pågående, svårhanterad process framkommer 

tydligt i studien. 

 

Distriktssköterskans roll inom hemsjukvården skiljer sig från rollen inom sjukhusmiljön 

på det sätt att distriktssköterskan inom hemsjukvården ses som en konsult för den 

medicinska delen av vården. Den delen av vården som utgörs av basal omvårdnad eller 

omsorg utförs av omvårdnadspersonal på särskilt boende och i hemtjänst och bedöms av 

handläggare och enhetschefer som har en utbildning i social omsorg (Lidén 2014, 

s.152). Gränserna gentemot dessa aktörer upplevs av distriktssköterskorna i studien som 

otydliga och svåra att hantera. För att förhindra att distriktssköterskan tar på sig rollen 

som chef för omvårdnadspersonalen och rollen att styra, eller ibland utföra den basala 

omvårdnaden, bör samverkan i det dagliga arbetet fungera bra med dessa aktörer. När 

detta samarbete inte fungerar leder det till gränsförvirring, ineffektivt dubbelarbete och 

att patienten inte får komplett vård (Lidén 2014, ss. 151–152). 

 

Sjuksköterskor har under sin utbildning fått lära sig att de är omvårdnadsansvariga för 

patienten och detta står även i kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening 

2017). I kommunal hälso- och sjukvård är uppdelningen av ansvaret en annan och detta 

kan vara en av anledningarna till en svårighet att veta var gränserna går mellan 

distriktssköterska, handläggare, enhetschef och omvårdnadspersonal. Denna uppdelning 

kan även leda till förvirring hos omvårdnadspersonalen och här upplever 

distriktssköterskorna att de ofta behöver undervisa och informera om rollgränserna för 

att arbetsfördelningen ska bli styrd i rätt riktning. Detta anser vi kräver kunskap om 

andras profession och inom detta kan vi se ett behov att utöka kompetensen hos 

distriktssköterskorna. Framförallt när de är nyanställda och inte har stor erfarenhet av 
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kommunal hälso- och sjukvård. De uttrycker detta i studien genom betoning på att 

arbetslivserfarenheten inom kommunal vård har betydelse för hur gränser hanteras och 

de uttrycker även en önskan om mer kunskap och insyn i andras verksamheter för ökad 

förståelse gällande profession, samverkan och gränser. 

 

Distriktssköterskorna i studien framhåller i flera sammanhang att både då samverkan 

med andra professioner inom hälso- och sjukvården samt samarbetet inom den 

kommunala verksamheten fungerar bra så blir betydelsen av gränser mindre viktig. 

Teamsamverkan är en av kärnkompetenserna som ingår i alla vårdprofessioner och är en 

nyckelfaktor för en god, patientsäker och personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet 2013). Ansvaret för samverkan bör 

inte läggas på individen, här distriktssköterskan, då risken med det kan vara att det leder 

till att konflikter och samarbetsproblem ökar när gränser mellan teammedlemmar är 

otydliga och därmed tolkas och hanteras olika.  Tvärprofessionella team där teamet, 

snarare än individen, ansvarar för samverkan och samarbetar kring patientens vård anser 

vi kan leda till en mer hållbar utveckling inom både arbetsmiljö och patientsäkerhet. 

Detta styrks av forskning där tydliga fördelar ses med teamarbete över gränserna vilket 

leder till effektivare vård, förbättrade relationer i arbetsgruppen och patientcentrerad 

vård. Teamarbete upplevs ofta som roligt, stimulerande, engagerande och ger ökning av 

trivsel (Scaria 2016; Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet 2013). 

Forskning har även visat att samverkan som byggs upp utifrån personliga relationer 

snarare än riktlinjer, skapar förutsättningar för ökad förståelse för varandras arbetssätt. 

Att hälso- och sjukvårdspersonal ges möjlighet att diskutera och reflektera kring 

patienten, minskar risken att patienten faller mellan stolarna vilket resulterar i bättre 

vård och omsorg (Carlén, Löfström & Theandersson 2014). En grundläggande 

förutsättning för att teamsamverkan, där gränser blir mindre viktiga, ska fungera är 

enligt Lindberg (2015, ss. 228–230) en samstämmighet i vad patientperspektivet 

innebär och hur det kommer till uttryck. Ytterligare en grundläggande förutsättning är 

en ödmjukhet och tillit till både varandras och den egna professionens kunskap samt för 

de olika aktörernas kunskapstraditioner. Reflektion ses som en central del för att uppnå 

detta. Genom reflektion behöver både ny och etablerad kunskap reflekteras över vilket 

kan leda till att en grund för vårdandet uppstå där kunskap omvärderas och fördjupas. I 

föreliggande studie framkommer att distriktssköterskorna upplever reflektion och 

erfarenhetsutbyte som rådande och stödjande i gränssättningen, vilket även upplevs 

bidra till ett gemensamt förhållningssätt gällande gränser. Detta har även en positiv 

effekt på teamsamverkan. Vi ser stora fördelar med att läkare knyts till teamet för att 

exempelvis underlätta vad det gäller läkemedelsförskrivning och arbetsinsatserna kring 

det. I vår studie visade sig gränsdragning kring detta utgöra en stor del av svårigheterna 

i distriktssköterskornas patientansvar. En hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården 

där personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten värnas kan här tydligt kopplas till 

vikten av utvecklande av team inom kommunal hemsjukvård och i samverkan med 

andra aktörer. 

 

I studien framkom att distriktssköterskorna upplever en stark ansvarskänsla och behov 

av kontroll. Gränser för ansvarsområdet kändes otydliga och här lades mycket tid och 

kraft både på att kontrollera att andra aktörer sköter sitt uppdrag och på att förvissa sig 

om att patientens säkerhet och självbestämmande respekteras. Distriktssköterskorna i 

studien återkommer till att full kontroll upplevs nödvändigt både för patientens men 
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även för deras egen skull.  Att fullgöra sitt uppdrag inom ramen för yrkeslegitimationen 

blir viktig och troligen överskrids gränser för uppdraget då i syfte att vara säker på att 

inte göra för lite. Under grundutbildningen skolas distriktssköterskor in i att konstant 

reflektera över patientens ställning vilket antas syfta och leda till att en stark 

ansvarskänsla etableras. I sin yrkesutövning ska distriktssköterskan inneha ett etiskt 

förhållningssätt och har även ett personligt ansvar för sin yrkesutövning 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2014). Forskning visar att sjuksköterskor ser sin 

möjlighet att ta ansvar som en faktor i att uppleva sitt arbete som tillfredsställande 

(Cortese 2007). Detta kan antyda att trots att distriktssköterskorna i studien upplever att 

ansvarstagandet och kontrollerandet är tidskrävande och ofta går utöver gränserna för 

uppdraget, ändå kan uppleva det som en tillfredsställande del av arbetet. Vår reflektion 

är att distriktssköterskorna behöver uppnå en känsla av att inte vara tvungen att ständigt 

gå över gränsen för det egna ansvaret, i syfte att kontrollera att andra aktörer utför sitt 

uppdrag. Vårt resultat visar att samarbete, insyn i varandras verksamhet och förtroende 

för andra aktörer kan minska känslan av att behöva kontrollera. Arbetet skulle då 

troligen upplevas ännu mer tillfredsställande och distriktssköterskorna kunde använda 

sin tid till mer patientnära arbete där kompetensen används till rätt arbetsuppgifter. 

Detta borde enligt oss leda till att vården blir mer vårdande, arbetsmiljön påverkas 

positivt och hälso- och sjukvården blir mer kostnadseffektiv, således ett steg närmare en 

hållbar utveckling. 

 

Distriktssköterskornas inre konflikt gällande övertagande av ansvar för patienten i 

relation till patientens rätt till självbestämmande framkommer i resultatet och ses som 

ett återkommande etiskt dilemma där funderingar kring gränser för patientansvaret 

framkommer. Forskning visar att denna konflikt alltid finns i vardagen för 

distriktssköterskor och att denna konflikt bör hållas levande för att förstå att det alltid 

finns mer än en lösning på hur detta dilemma ska hanteras. Genom att återkomma till 

frågor om delaktighet, patientinflytande och hur vården kan utföras på bästa sätt för 

patienten underlättas ställningstagande till individanpassade lösningar. Kunskap om 

andra yrkesgrupper och verksamheter ses som nödvändiga i detta sammanhang, både för 

att kunna stötta patienten genom vården men även för att förstå de intressekonflikter och 

skilda ideologier som dessa bottnar i. Värdet av att känna varandra och ha kännedom 

om varandra över ansvarsgränserna leder till ett mer jämbördigt samarbete (Blomqvist 

& Peterson 2014, ss. 187–189; Carlén, Löfström & Theandersson 2014). Vi anser att det 

i detta sammanhang är intressant att en önskan om mer kunskap och insyn i andra 

aktörers verksamheter framkom i resultatet. Detta anser vi tyder på en insikt och 

eventuellt en del i lösningen, gällande hur hantering av gränser och samverkan kring 

patienten kan underlättas. 

 

Distriktssköterskorna i studien ifrågasatte och granskade gränser och dess hantering 

kritiskt inom flera olika områden. Ett värnande om patienten och dennes rättigheter var 

oftast i fokus för detta. Kritiskt tänkande är ett mål i distriktssköterskeutbildningen (SFS 

1992:1434). Även reflektion ingår i ett aktivt och medvetet arbete för att utveckla ett 

kritiskt reflekterande förhållningssätt och en god självkännedom i syfte att utveckla sin 

kompetens i att utföra en god vård (Berglund & Ek 2014, s. 53). Detta innebär att 

distriktssköterskan ifrågasätter, argumenterar och inte accepterar vad som helst utan 

reflektion. Forskning beskriver att kritiskt tänkande ofta ingår som en del i 

distriktssköterskors personlighet, tillsammans med självkännedom och realistisk 
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självuppfattning. Där framkommer även att personen då är mer öppen för alternativ och 

vågar stå för sina egna åsikter. Ett samband mellan kritiskt tänkande och 

yrkeskompetens har också konstaterats där distriktssköterskor med stor förmåga till 

kritiskt tänkande skattar högre kompetens. Förmågan till kritiskt tänkande ökar med 

nivå av utbildning där vidareutbildade sjuksköterskor skattas högre (Stenbock-Hult 

2017, ss. 173–175; Chang et.al. 2011). I vår studie uttrycktes att gränsöverskridande 

gjordes för att uppfattas som snäll, hjälpsam och stödjande. Överskridandet av gränser 

föregicks här av ett kritiskt granskande av situationen och distriktssköterskan stod 

tydligt för sitt agerande och sin åsikt gentemot exempelvis kollegor. Vi anser att detta 

kan ses som en hög yrkeskompetens och att distriktssköterskor som arbetar inom 

kommunal hälso- och sjukvård är kompetenta, självständiga och i mycket hög grad 

arbetar utifrån patientens bästa. 

 

Distriktssköterskan visar sig enligt tidigare studier ha fått mindre inflytande i att 

påverka sin arbetssituation. Enligt vår studie kan detta öka behovet av tydliga gränser. 

För att denna utveckling ska brytas och för att gränserna för det egna uppdraget ska bli 

mindre osäkra behöver ansvarområdet förtydligas. Detta antas leda till att 

distriktssköterskans professionella kompetens bör användas på ett bättre sätt inom 

organisationen (Karlsson, Morberg & Lagerström 2006). Tillvaratagande av 

kompetensen kan enligt Vårdförbundet (2014) exempelvis innebära att 

distriktssköterskorna återtar ansvaret för den delen av patientens vård och omsorg som 

nu åligger biståndshandläggare till stor del. Detta kan ske genom ökad delaktighet i 

bedömning, ökad delaktighet i den praktiska delen av omvårdnadsarbetet och 

handledning av andra yrkeskategorier inom omvårdnad. Att tillvarata 

distriktssköterskornas kompetens bör ses som ett led i att skapa en hållbar utveckling 

inom den kommunala vården. 

 

Enligt tidigare forskning finns en brist i gällande lagstiftning om vad hemsjukvården 

ska innehålla, en svårighet i hur den ska avgränsas och på vilka vårdnivåer 

hemsjukvården ska bedrivas (Socialstyrelsen 2008). Detta framgår även i studiens 

resultat som visar att distriktssköterskorna ofta upplevde sig osäkra på när gränser 

skulle sättas utifrån de riktlinjer som fanns inom verksamheten. Denna osäkerhet 

medförde att arbetet stundtals upplevdes tidskrävande eftersom det kunde medföra att 

distriktssköterskan ålades mer arbetsuppgifter, även inom andra aktörers 

ansvarsområden, än vad som ingick i hennes ansvarsroll. Reflektion tillsammans med 

kollegor eller andra teammedlemmar kan användas i stöd när distriktssköterskorna 

upplever att de vill ifrågasätta eller ser behov av att modifiera riktlinjer och rutiner för 

att dessa ska passa in och förbättra verksamheten i syfte att värna patientperspektivet 

(Lindberg 2014, ss. 228–235). 

 

I resultatet visade det sig något oväntat, att distriktssköterskornas upplevelse var att de 

inte alltid kunde applicera gällande riktlinjer i praktiken på grund av patienternas 

individuella behov och situation. Styrning via regler och riktlinjer kunde enligt detta 

aldrig förutse alla tänkbara situationer och gränser fick överskridas för att lösa problem. 

Detta kan enligt vår uppfattning medföra att trots att regler och riktlinjer regelbundet ses 

över och uppdateras, riskerar de ändå att till viss del urholkas och förlora sin funktion 

på grund av omöjligheten i att förutspå alla individuella patientsituationer. Då målet 

med hemsjukvården som organisation i framtiden mer ska utgå från patienternas behov 
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(Socialstyrelsen 2008), misstänker vi att eventuell anpassning av regler och riktlinjer 

ytterligare kan komma att försvåras. En studie gällande gränssättning inom samverkan 

mellan kommun och region har påvisat svårigheter med tydliga regler och riktlinjer. I 

studien beskrivs att regler och riktlinjer kan orsaka mer problem än underlättande för 

både personal och för patienterna. Man anser i studien att gränsdragning behöver vara 

tydligare mellan kommun och region i syfte att veta när gränserna överskrids men även 

att det ständiga arbetet med gränsdragning undergräver en god vård och omsorg för 

patienterna. Istället anser man att det viktigaste är det personliga mötet och att ett mer 

gränsöverskridande arbete med patienten i fokus är eftersträvansvärt (Carlén, Löfström 

& Theandersson 2014). 

 

Distriktssköterskorna i studien beskrev upplevelser av etiska dilemman där 

tillmötesgåendet av patientens önskan och välmående vägdes mot den egna insikten av 

vad som ingick i deras ansvar utifrån verksamhetens riktlinjer och gränser. Detta 

medförde att distriktssköterskorna ibland kringgick riktlinjerna och tänjde på gränserna 

för att inte, enligt deras egen upplevelse utsätta patienten för vårdlidande. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2017b) kan behovet av att ta etiska beslut rörande människor i svåra 

situationer, i längden bidra till ohälsa hos arbetstagaren. Här har arbetsgivaren ett ansvar 

att det finns tydliga och rimliga mål inom arbetsplatsen, vilket utifrån vårt resultat kan 

ses som att det krävs tydligare arbetssätt inom hemsjukvården. Således är det av stor 

vikt att distriktssköterskorna görs delaktiga i de beslut som tas på arbetsplatsen såsom 

att ta fram nya rutiner och riktlinjer, för att förbättra arbetssituationen. Detta grundas på 

deras direkta upplevelse av att sätta gränser utifrån praktiska situationer kring patienter 

och till deras erfarenhet av hantering kring detta. Att göra distriktssköterskorna mer 

delaktiga kan även anses förenkla deras egna förståelse i hur riktlinjerna ska tolkas. Att 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter är viktiga, beskrivs även i en studie av 

Kanbara et al (2017). Enligt denna studie har sjuksköterskor god potential att observera, 

koordinera och arbeta med faktorer som rör människors behov och individuella hälsa 

och bör därmed involveras i arbetet mot de globala målen för den hållbara utvecklingen. 

En rapport gällande hållbar utveckling i relation till hälsa beskriver att ohälsa inom 

exempelvis arbetslivet kan kännetecknas av en nedsatt känsla av sammanhang, 

otrygghet och delaktighet vilket påverkar en hållbar utveckling för personalen inom 

hälso- och sjukvården i negativ riktning (Hallberg 2010). Detta går även i linje med 

FN:s globala mål för säkerställandet av ett hälsosamt liv och främjandet av 

välbefinnande för att nå en inkluderande och ekonomisk hållbar utveckling enligt 

Agenda 2030 (Regeringskansliet 2015).   
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Slutsatser 

Med stöd i studiens resultat kan följande slutsatser dras och kliniska behov ses gällande 

distriktssköterskors upplevelse och hantering av gränser gentemot andra aktörer: 

Trygghet i yrkesrollen och kunskap om vad som ingår i densamma leder till ett 

underlättande av att veta var ansvarsområdets gränser går.  

Planerad tid för reflektion och erfarenhetsutbyte bör prioriteras. Detta i syfte att 

utveckla ett gemensamt förhållningssätt gällande gränser för distriktssköterskornas 

uppdrag och ansvarsroll. 

Teamsamverkan leder till att gränser blir mindre viktiga och patientens vård hamnar 

mer i centrum. Samverkansformer över yrkes- och huvudmannaskapsgränserna bör 

därför utvecklas.  

 

Distriktssköterskors breda kompetens bör uppmärksammas, värdesättas och tas tillvara 

både inom och utanför gränserna för den egna organisationen. Distriktssköterskan kan 

genom att vara delaktig vid utvecklande av organisationen, riktlinjer och arbetssätt bidra 

till att vårdens resurser används mer effektivt, vilket går i linje med skapandet av en 

hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården. 

 

 

 

 

 

 

ETT STORT TACK 

vill vi avslutningsvis rikta till vår handledare Camilla Eskilsson för hennes stöd, 

uppmuntrande tillrop och positiva inställning till oss och vårt arbete med denna studie.  

 

Vi vill även tacka våra informanter distriktssköterskorna som med entusiasm ställde upp 

på att dela med sig av sina upplevelser 
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                        Bilaga 1 

Till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor, Madeline Sandberg och Pernilla Thisted Westfalk som 

studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå.  

Målet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete.  

Vården i hemmet har under de senaste åren utökats och blivit mer komplex. Denna 

trend förutspås fortsätta. Att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska i 

hemsjukvården kräver en bred kompetens och ett smidigt och effektivt samarbete med 

andra aktörer kring patienten, som exempelvis hemtjänstpersonal, primärvård, 

sjukhuspersonal, närstående och kollegor. För att trygga patientsäkerheten, värna en god 

arbetsmiljö, främja en effektiv vård och därmed en hållbar utveckling, anser vi att det är 

av stor vikt med tydlighet i vem som gör vad kring patienten. I vår magisteruppsats har 

vi valt att undersöka vilka upplevelser distriktssköterskor i hemsjukvård har av 

ansvarsområdets gränser gentemot andra aktörer samt hur gränserna hanteras. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom sammanlagt åtta 

inspelade intervjuer med distriktssköterskor inom hemsjukvården. Vi vänder oss till 

distriktssköterskor som arbetat minst 2 år inom hemsjukvården. Intervjuerna planeras att 

ske hösten 2017, under v 37–39 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter.  

Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 

material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Bifogat formulär om Godkännande lämnas till någon av oss undertecknade snarast. 

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

 

Hälsningar 

 

Madeline Sandberg Pernilla Thisted Westfalk 

Tel:XXX                            Tel:XXX 

Mailadress: XXX                Mailadress: XXX                                                             

   

Handledare 

Camilla Eskilsson                                                                                                                 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås  

Tel: XXX 
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                        Bilaga 2 

Godkännande 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Madeline Sandberg och Pernilla 

Thisted Westfalk genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 

 

 

Datum 
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                     Bilaga 3    

       

Information till informant för godkännande av deltagande i studien 
 

Vi är två sjuksköterskor, Madeline Sandberg och Pernilla Thisted Westfalk som 

studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå.  

Målet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete.  

Vården i hemmet har under de senaste åren utökats och blivit mer komplex. Denna 

trend förutspås fortsätta. Att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska i 

hemsjukvården kräver en bred kompetens och ett smidigt och effektivt samarbete med 

andra aktörer kring patienten såsom exempelvis hemtjänstpersonal, primärvård, 

sjukhuspersonal, närstående och kollegor. För att trygga patientsäkerheten, värna en god 

arbetsmiljö, främja en effektiv vård och därmed en hållbar utveckling, anser vi att det är 

av stor vikt med tydlighet i vem som gör vad kring patienten. I vår magisteruppsats har 

vi valt att undersöka vilka upplevelser distriktssköterskor i hemsjukvård har av 

ansvarsområdets gränser gentemot andra aktörer samt hur dessa hanteras. 

Förbered dig gärna genom att tänka ut en eller flera upplevda situationer där 

ansvarsområdets gränser framkommit. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom sammanlagt åtta 

inspelade intervjuer med distriktssköterskor inom hemsjukvården. Vi vänder oss till 

distriktssköterskor som arbetat minst 2 år inom hemsjukvården. Intervjuerna planeras att 

ske hösten 2017, under v 37–39 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter.  

Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt 

material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

Bifogat formulär om Samtycke lämnas underskrivet till oss, i samband med intervjun. 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

Hälsningar Madeline Sandberg  Pernilla Thisted Westfalk 

 Tel: XXX Tel:XXX 

 Mailadress:XXX Mailadress:XXX                                                                         

   

Handledare    

Camilla Eskilsson                                                                                                                      

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

Telefon XXX 
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Samtycke                         Bilaga 4    

 

Samtycke till att delta i studie med syfte att öka kunskapen kring vilka upplevelser och 

hantering distriktssköterskor inom hemsjukvård har av ansvarsområdets gränser 

gentemot andra aktörer. 

 

Undertecknad har tagit del av information kring studien. Jag är medveten om att 

deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta deltagandet utan att behöva 

förklara varför. 

 

 

Underskrift: ____________________________________________________ 

 

Datum: _____________________ 
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Intervjuguide                       Bilaga 5

      

 

 

Fråga i informationsbrev som repeteras tillsammans med informant: 

Förbered dig gärna genom att tänka ut en eller flera upplevda situationer där 

ansvarsområdets gränser framkommit.  

 

Inledande fråga:  

Vad betyder det för dej att sätta gränser utifrån ditt ansvarsområde som 

distriktssköterska i hemsjukvården? 

 

Uppföljande frågor: 

 

Beskriv hur du hanterar/tänker kring/agerar kring gränserna för uppdraget gentemot 

andra aktörer kring patienten. Ex primärvård, hemtjänst, sjukhus, mottagningar. 

 

Hur upplever du att gränser gentemot andra aktörer påverkar ditt dagliga arbete? 

 

Beskriv ifall du kan se några risker gällande en otydlighet med att sätta gränser inom 

hemsjukvården. 

 

 

Följdfrågor: 

 

Hur upplevde du……? 

Hur hanterade du …? 

Hur tänker du kring…? 

 

 

 

 

 

 

 


