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Sammanfattning    
 
Vården går idag mot att mer och mer bedrivas i patientens hem. Detta innebär att högre 
krav kommer ställas på legitimerad personal i kommunens hemsjukvård. Insatserna i 
kommunens hemsjukvård blir också mer avancerad och att vårda patienter i hemmet är 
väldigt komplext. Det kommer innebära att det kommer krävas högre kompetens för 
sjuksköterskor, men också erfarenhet och trygghet i yrkesrollen.  
 
Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av omvårdnad utförd av patient-
ansvarig sjuksköterska i kommunens hemsjukvård. En kvalitativ intervjustudie använ-
des med en induktiv ansats. Totalt intervjuades 13 patienter. 
 
Resultatet visar att patienternas upplevelse av kompetens hos patientansvarig sjukskö-
terska grundade sig i kontinuitet samt att veta vem de kunde kontakta vid behov, vilket 
skapade en trygghetskänsla hos patienten. Sjuksköterskans bemötande var också av stor 
betydelse. Sjuksköterskans tekniska kompetens ansåg patienterna vara en självklarhet, i 
och med utbildning och legitimation. Många av patienterna hade ingen upplevelse av 
interprofessionellt vårdande, förutom när det gällde samarbetet med läkaren. Det fanns 
heller ingen direkt uppfattning hos patienterna om patientansvarig sjuksköterska arbe-
tade förebyggande eller patientsäkert. Ett bättre förebyggande arbete skulle, ur ett sam-
hällsperspektiv, kunna leda till ett ökat välbefinnande hos patienter i kommunens hem-
sjukvård och också minskade vårdtillfällen inom slutenvården. 
 
Nyckelord: Hemsjukvård, Sjuksköterska, Kärnkompetens, Patient, Kompetens, Trygg-

het, Kontinuitet, Teamarbete 
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INLEDNING   
 

Vårdens utveckling går mot att mer bedrivas utanför sjukhusen, vilket ställer krav på 

bemanning och kompetens. Utredning och behandling kan utföras i patientens hem och 

det är då viktigt att skapa förutsättningar för patientsäkerhet genom kompetens och erfa-

renhet, interprofessionellt vårdande och kontinuitet för patienter, då olika aktörer inte 

befinner sig på samma geografiska plats. Behovet av hälso- och sjukvård och omsorg 

ökar eftersom befolkningen blir äldre. Detta innebär ett större behov av hälso- och sjuk-

vård, vilket också ställer krav på hälso- och sjukvården att anpassa sig och kunna möta 

de behov som uppstår. Att anpassa vården efter patienters olika behov är en del i att 

säkerställa vården. Det är viktigt att alla kan vara delaktiga i sin egen vård. En stor del 

av hälso- och sjukvårdens resurser läggs på personer med kroniska sjukdomar, då en 

ökad ålder också ökar risken för kronisk sjukdom. Min vision som distriktssköterska är 

att fler patienter skulle kunna vårdas i sina hem, än vad som görs idag. Mer avancerad 

sjukvård skulle kunna utföras i hemmen. Att arbeta förebyggande med de patienter vi 

har i kommunal hemsjukvård, är något av min stora drivkraft, för att kunna sätta in in-

satser i tidigt skede för att öka hälsa och livskvalitet. 
 

BAKGRUND  
Vården i Sverige  
Då utvecklingen idag innebär att allt fler vårdas i hemmet är det av stor vikt att det finns 

kvalificerad kompetens och kunnande, för att skapa trygghet utifrån den vård som ges i 

hemmet. Behovet är att det finns tillgång till specialistutbildade sjuksköterskor dygnet 

runt (Josefsson, 2010, s 2).  Minskat antal vårdplatser på våra sjukhus resulterar i att fler 

patienter med stort vårdbehov kommer att vårdas i hemmet och innebär att en allt mer 

avancerad högteknologisk vård kommer bedrivas i kommunen. Patienterna som vårdas i 

hemmet är personer i alla åldrar vilket också ställer krav på en högre kompetens (Åberg 

& Brindbergs, 2014, 32s). Vården i hemmet innebär kontinuitet, praktiskt stöd och un-

derlättande av kunskapsutbyte. Trygghet har stor betydelse för patienters förmåga att 

kunna hantera sjukdom. Att som patient få stöd i den egna hanteringen av sjukdom, att 
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få vara delaktig, kan förbättra livskvaliteten. Patienter upplever det tryggt att ha någon 

att prata med som förstår, men förutsätter en tillförlitlighet och dialog samt att sjukskö-

terskan tog sig tid. Möjligheten till dialog upplevs av patienter, bättre i hemmet, då det 

är lättare att komma ihåg vad som sägs och lättare att ställa frågor, samt att man också 

gavs tid att samtala. Teamarbetet är också viktigt för patienterna, för att få hjälp av olika 

professioner och för att få ett helhetsperspektiv på patientens vård (Leine, Klopstad 

Wahl, Råheim Borge, Hustavenes, & Bondevik, 2017; Lennartsson, 2017, s9-13). 

 

Från och med 1 januari år 2018 infördes lagen om samverkan vid utskrivning från slu-

ten hälso- och sjukvård. Lagen handlar om en samverkan när det gäller planering av 

insatser för enskilda personer som skrivs ut från slutenvården. Betalningsansvaret för 

kommunen sker också efter tre dagar, i stället för som tidigare fem vardagar. Syftet med 

lagen är att främja en vård av god kvalitet. När det gäller åtgärder för hälso- och sjuk-

vård, ska dessa vara medicinskt förebyggande samt att utreda och behandla sjukdomar 

till patienter, vars hälsotillstånd inte längre kräver slutenvård. Lagen reglerar också vik-

ten av att patienten ska ha en fast vårdkontakt. Detta ställer högre krav på kommunen att 

snabbare ta hand om patienter som är färdigbehandlade inom slutenvården och ställer 

också högre krav på insatser som ska utföras i hemmet (SFS 2017:612, 2017).  

 

Hemsjukvård 

Lagstiftningens definition av termen hemsjukvård är ”hälso- och sjukvård i hemmet”. 

”Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret 

för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid” är Socialstyrelsen definition 

av hemsjukvård. Legitimerad personal utför medicinska insatser, omvårdnad och reha-

bilitering/habilitering. Dessa utförs i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende samt 

daglig verksamhet. Hälso- och sjukvårdsinsatser kan också utföras genom delegerade 

insatser till annan vårdpersonal. Kärnkompetenser för distriktssköterskans och sjukskö-

terskans arbete innebär personcentrerad, säker och evidensbaserad vård, interprofess-

ionellt vårdande, informatik samt förbättringskunskaper. Att tillgodose de basala och 

specifika omvårdnadsbehoven hos patienter, främja hälsa och arbeta förebyggande ge-

nom att tillvarata det friska hos patienter och i tid kunna upptäcka ohälsa, organisera, 

fördela, leda, prioritera omvårdnadsarbetet kring patientens vård, samverka och konsul-
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tera andra aktörer inom hälso- och sjukvård, tillhör också sjuksköterskans ansvarsom-

råde inom hemsjukvård. Information och undervisning, både till patienter, närstående 

och omvårdnadspersonal, samt medverka och utföra undersökningar och behandlingar 

ingår också i sjuksköterskans profession. Hemsjukvården i Sverige vänder sig till alla 

målgrupper som är i behov av hälso- och sjukvård som behöver bedrivas i hemmet, oav-

sett ålder, även om den äldre målgruppen är dominerande (Svensk Sjuksköterskeföre-

ning, 2017; Socialstyrelsen 2008). 

 

Förebyggande vård 

Hälsofrämjande åtgärder inom hälso- och sjukvård är viktigt för att optimera möjlighet-

erna till hälsa, deltagande och säkerhet hos patienter (Runciman, Watson, McIntosh & 

Tolson, 2006). Det är viktigt att patienter får möjlighet, att tillsammans med vårdperso-

nal, diskutera målsättning med vården, samt vilka prioriteringar som är aktuella. Sjuk-

sköterskans uppgift är också att informera om nästa steg i vård och behandling, infor-

mera om symtom och följdsjukdomar. Upprättandet av en behandlingsplan tillsammans 

med patienten, kan tydliggöra och underlätta för patienten, ge ökad insikt om sjukdom 

samt själv vara observant på när de behöver söka sjukvård. Detta gör att förutsättningar-

na till följsamhet hos patienter ökar och skapar ett större patientdeltagande. Förhopp-

ningsvis skapar det även en större trygghet hos patienten. En hel del patienter som söker 

sjukvård återkommande varje år, kan tänka sig att vissa behandlingar utförs i hemmet, 

om de fick rätt stöd, information och utbildning av vårdpersonal (Lennartsson, 2017, s9-

13).  

 

En god sjukvård är inte bara av botande form, utan ska också se till att främja en god 

hälsa, vilket görs genom förebyggande åtgärder, att skapa förutsättningar i patientens 

vardag till att förebygga nedsatt hälsotillstånd. Som vårdpersonal är det viktigt att våga 

prata om olika riskfaktorer och ha förebyggande samtal med patienter. Som vårdperso-

nal är det också viktigt att våga diskutera svåra samtal när det gäller sjukdom i livets 

slut, för att patienten ska få möjlighet att få sagt det denne önskar, att få sin vilja hörd, 

att vårdpersonal är inlyssnande, men också att närstående får vara delaktiga om patien-

ten önskar (Lennartsson, 2017, s 9-13). 
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Sjuksköterskan ska arbeta utifrån patientens dagliga grundläggande behov, både när det 

gäller fysisk, psykosocial, andlig och kulturell dimension. Utifrån detta ska sjuksköters-

kan ansvara för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärderande av 

patientens omvårdnad. Sjuksköterskan är ansvarig för att leda omvårdnadsarbetet, både 

självständigt och i team med övrig personal samt tillsammans med patient och dess när-

stående (Svensk Sjuksköterskeförening 2017; Josefsson, Bomberg & Krans, 2018). 

 

Vårdvetenskap 

Vetenskapsområdet vårdvetenskap är en akademisk disciplin vars syfte är att bidra med 

kunskap, förståelse, nytänkande och inspiration inom vården, som ska leda till utveckl-

ing och förbättring (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015, s16-18, 280-289). Kunskapen 

om vårdande är den teoretiska kärnan i vårdvetenskap och syftar till att förbättra vården 

för patienter genom att minska lidande och förbättra villkoren. Vårdvetenskapliga be-

grepp hjälper till att reflektera och fördjupa förståelsen för det upplevda och det man 

erfar. Vårdvetenskapliga teorier är till hjälp i det praktiska arbetet men också i under-

visning, forskning och i en organisation. I den nordiska vårdvetenskapen studeras och 

utvecklas patientperspektivet och vårdande omsorg. Det finns flera olika nordiska vård-

teoretiker, bland annat Eriksson som skriver om den caritativa teorin där begrepp som 

bland annat vårdande gemenskap, värdighet och lidande innefattas. Dahlberg skriver om 

vårdande möten, samtal och närvaro utifrån ett öppet och följsamt förhållningssätt. Eke-

bergh är en annan nordisk teoretiker som skriver om lärande möten i vårdande, som 

bygger på patientens upplevda värld i relation till hälsa, sjukdom och lidande (Arman, 

Dahlberg & Ekebergh, 2015, s16-18, 280-289). Patient, hälsa, miljö och vårdande är 

fyra konsensusbegrepp inom disciplinen vårdvetenskap och beskriver vår förståelse för 

patienten. Då vårdvetenskapen bygger på både teoretisk och tillämpad kunskap anses 

den vara en normativ disciplin (Dahlberg & Segesten, 2010, s 22-24).  

 

Vårdvetenskap i omvårdnad, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap samt beteende-

vetenskap med inriktning mot vårdpedagogik är centrala vetenskapliga forskningsfält 

inom distriktsköterskans kompetens. Arbetet ska bygga på ett etiskt och holistiskt hälso-

främjande förhållningssätt, beprövad erfarenhet samt ska utföras enligt gällande lagar 

och författningar. Ett etiskt förhållningssätt innebär att ha respekt för varje enskild indi-
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vid och dess integritet och autonomi. Det gäller också att kunna hitta en balans och 

kunna ha en distans mellan att vara professionell och personlig i sitt arbete med att före-

bygga sjukdom, främja hälsa och lindra lidande (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

 

Hållbar utveckling i hälso- och sjukvården 

Ett viktigt område i hållbar utveckling är arbetet med att främja välbefinnande och sä-

kerställa hälsosamma liv för personer i alla åldrar. Det är en mänsklig rättighet att ha 

tillgång till god hälsa och välbefinnande. Det krävs ett stort engagemang för att säker-

ställa ett hälsosamt liv för alla, men fördelarna överväger de ekonomiska kostnaderna 

(United Nations, 2015).  Ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska aspekter är 

exempel på begrepp inom hållbar utveckling. Ett arbete med integration, mångfald, tillit 

och jämställdhet är fokusområden inom social hållbarhet, vilket syftar till ett mänskligt 

perspektiv. Detta är överförbart till hälso- och sjukvård, där målet är att främja hälsa 

samt god vård till alla på lika villkor, genom att arbeta mot ökad hälsa, nöjdhet och 

livskvalitet hos både patienter och personal inom hälso- och sjukvård (SFS, 1982:763; 

Josefsson, et al, 2018). Detta kan, inom hälso- och sjukvård, innebära att patienter får 

rätt vård på rätt plats, att personalresurser ses över och effektiviseras, tydliga ansvars-

områden för de olika vårdinrättningarna, god arbetsmiljö där hälso- och sjukvårdsperso-

nalens hälsa och livskvalitet blir optimal vilket i sin tur ger ökad tillfredsställelse (Soci-

alstyrelsen, 2017a).  

 

Många människor söker sig till vård på sjukhus, när de i stället skulle varit en mer rätt 

instans att söka vård via primärvården. Där emot har uppföljningen av vård och behand-

ling ökat för primärvård och kommunal hemsjukvård, i stället för sjukhus. Den speciali-

serade vård som idag bedrivs på sjukhus kommer mer bedrivas i vårdcentralens och 

kommunens regi. Målet med hälso- och sjukvården är att, i framtiden, flytta vården ut 

till patienters hem eller särskilda boenden, vilket kräver samverkan och samarbete för 

att den enskilde personen ska känna trygghet. Arbetssätt och fördelning av resurser be-

höver ses över för att hälso- och sjukvården ska bli mer effektiv både när det gäller 

kostnader och arbetssätt. Det är viktigt att se över ansvarsområden och yrkesroller, att 
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personer med rätt kompetens finns, att personalresurser och fördelning av arbetsuppgif-

ter ses över och effektiviseras (Socialdepartementet 2016).  

 

Antalet äldre vuxna med multisjuklighet ökar och kommer öka, vilket innebär ökade 

vårdkostnader. För att kunna upprätthålla ett personcentrerat förhållningssätt i arbetet, är 

det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har en medvetenhet om vårdkostnader och 

hur organisationen för vård- och omsorg fungerar (Josefsson & Meranius, 2018). Soci-

alstyrelsen (2018, 31s) har i sin rapport gällande kompetensförsörjning och patientsä-

kerhet, tittat på hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten och 

hur dessa kan minskas på nationell, regional och lokal nivå.  

 

Sjuksköterskors kärnkompetenser 
Legitimerad sjuksköterskas specifika kompetens är omvårdnad, vilken omfattar både det 

vetenskapliga kompetensområdet som det patientnära arbetet. Som legitimerad sjukskö-

terska har man ansvar för att, utifrån ett etiskt och respektfullt förhållningssätt, själv-

ständigt kunna fatta kliniska beslut. Detta för att bidra till ökade möjligheter för patien-

ter att kunna förbättra, bibehålla eller återfå hälsa, att de kan hantera hälsoproblem och 

uppnå välbefinnande och livskvalitet genom livet. Sjuksköterskan ska främja hälsa på 

individnivå utifrån en jämlik vård och ha kunskap om ålder, kön, socioekonomi, miljö 

och kultur. Sjuksköterskan har också ett personligt ansvar för sin yrkesutövning, vilket 

innebär att analysera styrkor och svagheter för att kunna sträva efter kontinuerlig ut-

veckling och fördjupning i sin yrkeskompetens, med utgångspunkt i forskning och kri-

tisk reflektion. Det finns sex kompetenser inom sjuksköterskans kärnkompetenser som 

innefattar personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbase-

rad vård samt förbättringskunskap. Förutom dessa, ingår också pedagogik och ledar-

skap. Sjuksköterskans leder omvårdnadsarbetet nära patienten och ska skapa förutsätt-

ningar för god och säker vård. Det innebär att arbetet sker på grupp- och individnivå, 

samt i interprofessionella team. Det är av stor vikt att sjuksköterskan, för att kunna möta 

både patienter och närstående utifrån individuella behov, har pedagogisk kompetens. 

Sjuksköterskan leder det dagliga omvårdnadsarbetet även för medarbetare och studenter 

utifrån gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvård 
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med hänsyn till patienters vanor, integritet, värdighet och respekt för självbestämmande 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017; Josefsson, et al, 2018). 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett begrepp som stödjer individens rättigheter och värderingar, 

att bli sedd och förstådd utifrån behov, värderingar och förväntningar. Begreppet inne-

bär en strävan efter att förstå hela människan genom dennes livsvärld och med potential 

hos varje individ att vara delaktig i de beslut som fattas inom hälso- och sjukvården, att 

skapa inflytande över behandlingar som i sin tur leder till ökat samarbete mellan patient 

och vårdpersonal, men också ökad egenvård och följsamhet hos patienter. Även närstå-

ende är ofta involverade i patientens vård och då också viktigt att göra dem delaktiga. 

Att kunna respektera patienters önskan är viktigt, även om sjuksköterskan har andra 

åsikter, då patienten är expert över sin egen situation. För patienten har detta resulterat i 

förbättrad hälsa och ökad livskvalitet, medan det för samhället har inneburit färre besök 

hos vårdgivare, kortare vårdtider samt minskade vårdkostnader (Edvardsson, Winblad 

& Sandman, 2008; Hörnsten, 2018; Leplege, et al, 2007; McCormack, 2004; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2013; Socialstyrelsen, 2017a; Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017; Josefsson & Meranius, 2018; Josefsson, et al, 2018). 

 

Säker vård 

Socialstyrelsen (2017a) skriver årligen en rapport som belyser vården ur ett patientsä-

kerhetsperspektiv och syftar till god hälsa, vård och omsorg. Vården ska vara kunskaps-

baserad och bygga på vetenskap och evidens, säker och riskförebyggande, individanpas-

sad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Att hälso- och sjukvården är patientsäker, känne-

tecknas av förebyggande arbete när det gäller vårdskador (Josefsson, et al, 2018; 

Runciman, et al, 2006). 

 

Ett patientsäkert arbete innebär att skydda patienter från vårdrelaterade skador både, 

fysiska som psykiska. Fler patienter kan nu mer vårdas i hemmet, i takt med att medi-

cinteknisk utveckling går framåt. Ökade behandlingsmöjligheter i hemmet och de sjuk-

vårdande insatserna i hemmet blir mer avancerade. Detta i sig medför minskade kostna-

der för samhället på grund av färre sjukhusplatser, minskade vårdrelaterade infektioner 
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samt minskad risk för vårdrelaterade skador. Dock innebär detta ett ökat ansvar för 

sjuksköterskor i hemsjukvård både när det gäller kompetens, samverkan i team tillsam-

mans med andra aktörer och medicinskteknisk kunskap, för att öka patientsäkerheten 

(Socialstyrelsen, 2009; Åberg & Brindbergs, 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010, 2013; Sveriges Kommuner och Landsting 2017, 2015). Att arbeta förebyggande 

och ha handlingsberedskap, för att minska risken för vårdskador, ska sjuksköterskor 

arbeta patientsäkert och utifrån de regelverk som finns. Att utifrån patientens rättigheter, 

integritet och självbestämmande, kunna arbeta med en riskmedvetenhet ökar säkerheten 

i vården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Informatik 

Informatik och tekniska hjälpmedel är ett av de viktigaste verktygen för att kunna ut-

veckla vård- och omsorg (Regeringen, 2005). Informatik, i kombination med traditionell 

behandling, förbättrar resultaten samt ökar möjligheten till minskade kostnader. Att som 

vårdpersonal använda sig av informativa beslutsstöd, ökar patientsäkerheten, förbättrar 

prestationerna och gör vården mer optimal (Jaspers, Smeulers, Vermeulen & Peute, 

2011; While & Dewsbury, 2011; Gibbons, et al, 2011). Informatik i det direkta patient-

arbetet innebär exempelvis elektroniska patientjournaler, elektroniska beslutsstöd, verk-

tyg för kommunikation samt olika e-tjänster som underlättar för patienten att kontakta 

vården eller söka information om exempelvis behandling. Informatik inom vården kan 

öka patientsäkerheten, öka effektiviteten samt utveckla processer och är en viktig del i 

sjuksköterskeprofessionens kompetens för att kunna bedriva en säker vård med kvalitet, 

utifrån de allt mer komplexa vårdsituationerna. Dock finns en del kritik mot informatik 

inom vården och att detta skulle ersätta närheten till patienter, i och med ökad teknologi 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2010, 2013; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017; Al-

merud-Österberg, 2010; Staggers & Thompson 2002; Josefsson, et al, 2018). 

 

Samverkan i team 

När det gäller att uppnå bästa resultat gällande patienters överlevnad, symtomlindring 

och välbefinnande, har det visat sig att interprofessionellt samarbete inom hälso- och 

sjukvård är att föredra. Interprofessionellt arbete främjar kontinuitet, ökar säkerheten för 

patienten och överbryggar kompetenser, då vården utgår från en helhetssyn för patien-
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tens situation genom tvärprofessionell dialog. Olika yrkeskompetenser kompletterar 

varandra genom att bidra med specifik kunskap. Sjuksköterskan bidrar med sina kun-

skaper inom omvårdnad och ansvarar för omvårdnaden i teamet, genom utbildning till 

övrig personal som arbetar nära patienten, för att alla ska arbeta mot uppsatta mål. Det 

är viktigt att hela teamet arbetar personcentrerat och det är också viktigt att teamet in-

kluderar familj och närstående i patientens vård om patienten så önskar (Svensk Sjuk-

sköterskeförening, 2013; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017; Josefsson, et al, 2018). 

 

Evidensbaserad vård 

Evidens innebär att veta säkert. Evidensbaserad vård innebär att vara säker på att vården 

är rätt för varje patient (Dahlberg & Segesten, 2010, s15). Syftet med evidensbaserad 

vård är att förena vetenskaplig kunskap med beprövad erfarenhet, samt kunskap om 

enskilda patienters situation och upplevelser, för att kunna ge en så effektiv och god 

vård som möjligt. Det är också viktigt att kritiskt granska evidensbaserat kunskapsun-

derlag. Sjuksköterskor behöver kunskap om forskningsprocessen samt om grundläg-

gande forskningsmetoder, för att utifrån patienters önskemål och förväntningar, kunna 

integrera tillgången på evidens med kliniska erfarenheter. Det är också viktigt att sjuk-

sköterskor kan arbeta följsamt till evidensbaserade riktlinjer, samt förstå innebörden och 

betydelsen för konsekvenser att följa eller inte följa evidensbaserade riktlinjer (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010, 2013; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Förbättringskunskap 

Att utföra patientnära arbete samt utveckla system och rutiner inom området, är två 

uppdrag för alla som arbetar inom hälso- och sjukvård. Kunskap om system, variationer, 

förändringspsykologi och förändringsarbete kännetecknar förbättringskunskap, medan 

professionell kunskap har sin grund i omvårdnad, etik och personliga färdigheter. Att 

kombinera dessa underlättar utvecklingen och förbättringen av omvårdnaden samt bi-

drar till utveckling av olika vårdprocesser och system. Sjuksköterskan ska utveckla och 

bedriva omvårdnad utifrån patientens behov och behöver då ha kunskap och förståelse 

för vårdorganisationer och kunna följa upp kvalitet för att skapa en säker vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010, 2013; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 
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Kompetens och kunskap 

Kompetens innebär en professionell utveckling. Det börjar med att kunna förstå och 

tillämpa omvårdnadsvetenskap på avancerad praxis, som tillförskaffats genom formell 

utbildning och erfarenhet (Benner, 1984, 307s; Dreyfus, 1982). Enligt Socialstyrelsen 

(2018) genererar högre utbildningsnivå och längre yrkeserfarenhet ökad patientsäkerhet. 

Att ha otillräcklig kompetens innebär en risk som kan jämföras med dålig arbetsmiljö 

eller personalbrist. Det är därför av stor vikt att utveckla och säkerställa kompetens för 

att öka patientsäkerheten. Vårdteamet och den samlade kompetensen är viktig i arbetet 

med patientsäkerhet.  

 

Enligt Yanhua och Watson (2011) saknas definition av kompetens konsensus och förblir 

dolt och motsägelsefullt. En holistisk syn på kompetensbegrepp inkluderar kunskap, 

färdigheter, prestanda, attityder och värderingar. För legitimerad sjuksköterska innebär 

detta en förmåga att integrera och tillämpa kunskap, färdighet, klinisk bedömning och 

personliga egenskaper för att på ett etiskt och säkert sätt utöva sin yrkesroll. Enligt Wat-

son, Stimpson, Topping, och Porock (2002) kan kompetens endast uppnås genom ut-

bildning. Att mäta klinisk kompetens är svårt då tillförlitligheten inte kan garanteras och 

på grund av brist på instrument och metoder för bedömning. 

 

Kompetens hos sjuksköterskor har i en studie undersökts i relation till patientdödlighet 

och god omvårdnad är viktig för kvaliteten och säkerheten i vården, då sjuksköterskor 

kan uppmärksamma förändringar i patienters tillstånd. Den viktigaste indikationen för 

vårdkvalitet på sjukhus är dödlighet bland patienter. Antal sjuksköterskor, arbetsmiljö 

samt utbildningsnivå hos sjuksköterskor var signifikant associerade med patientdödlig-

het. Ökad arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö, ökar risken för patientdödlighet. Ju 

högre utbildningsnivå hos sjuksköterskor desto större möjlighet att upptäcka och identi-

fiera förändringar i patienters tillstånd och leder till minskad patientdödlighet (Cho, et 

al, 2015; Aiken, et al, 2014). 

 

Distriktssköterskor har, förutom en naturlig arbetsledande roll i kommunens hälso- och 

sjukvårdsorganisation, en unik kompetens i och med specialistutbildning. För att säker-

ställa kvaliteten på vården som ges i kommunen, behövs fler specialistutbildade sjuk-



11 
 

sköterskor. Det är viktigt att vården utförs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och att 

vården är säker, utförs med rätt kvalitet och kunskap (Josefsson & Ljung 2017; Åberg & 

Brindbergs, 2014, 32s). Sjuksköterskans ansvar är att kunna identifiera risker, arbeta 

förebyggande och på så sätt också samhällsekonomiskt, förbättra livskvalitet och 

minska lidande för patienter. Det ställs ett allt mer ökat samhällskrav på hälso- och 

sjukvården, många avancerade kombinationsbehandlingar som kan innebära en ökad 

risk för komplikationer, biverkningar men också ett ökat behöv av psykosocialt stöd till 

patienter och närstående. För att möta dessa krav krävs det specialistutbildade sjukskö-

terskor med både yrkeserfarenhet och akademisk examen. Kompetensen hos en allmän-

utbildad sjuksköterska är inte tillräcklig för att självständigt kunna möta komplexa om-

vårdbehov hos patienter. Fördjupade kunskaper inom evidens, forskningsmetoder och 

utvärderingsinstrument krävs för att kunna tillämpa kvalitetsarbete och använda förbätt-

ringsmetoder och denna kunskap förskaffas inte inom grundutbildning. En önskan är att 

minst 70 % av sjuksköterskor har specialistutbildning, då en kunskapsbaserad vård krä-

ver den kompetens för att kunna göra bedömningar med insikt om vilken roll den veten-

skapliga kunskapen har i vården, utifrån samhälleliga och etiska aspekter (Svensk Sjuk-

sköterskeförening, 2010, 2013). 

 

Hemsjukvården idag blir mer och mer avancerad, då patienters behandlingar också 

ibland kräver högteknologisk vård. Detta i sig innebär stora utmaningar för sjuksköters-

kor som arbetar i hemsjukvården då de är ansvariga för många svårt sjuka patienter. 

Sjuksköterskor i hemsjukvården vill genom sitt arbete bidra till en god och säker patien-

tvård. Det är viktigt med kompetensutveckling för att stärka patientsäkerheten, minska 

risken för utbrändhet hos personal samt minimera personalomsättning och bidra till en 

hållbar utveckling av arbetet. Där av är det viktigt att chefer inom den kommunala 

hälso- och sjukvården visar intresse och uppmuntrar sjuksköterskor till kompetensut-

veckling (Andersson, Lindholm, Pettersson, & Jonasson, 2017). 

 

James, Andershed, Gustavsson och Ternestedt (2010) gjorde en studie där de tittade på 

hur sjuksköterskor ökar sin kunskap och vilka former av kunskap som används. Ständig 

kunskapsutveckling med kritiskt granskande och självinsikt, är viktig för att kunna få en 

förståelse för patienters situation. Enligt en studie av Josefsson, et al (2018) är det vik-
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tigt med kompetensutveckling för sjuksköterskor för att de ska kunna tillgodose patien-

ters behov. Sjuksköterskors viktigaste uppgift är att kunna bedöma och planera mål med 

vården, utifrån patienters behov, vilket förutsätter kontinuerlig kompetensutveckling. 

Sjuksköterskan ska ha kunskap om och behörighet till att besluta vilka åtgärder som 

behöver sättas in och när, att kunna prioritera i olika vårdsituationer, att kunna vara ste-

get före för att kunna förebygga och förhindra lidande. Patienter upplevde att erfarenhet 

gav en kompetens som ökade dess trygghet, att tryggheten ökade om sjuksköterskan var 

ärlig och insåg sina egna begränsningar. 

 

Patienters upplevelse av sjuksköterskans kompetens 

Calman (2006) har studerat sjuksköterskans kompetens i omvårdnad utifrån patientper-

spektivet. Ordet kompetens används ofta inom vårdutbildningar och anses vara en vä-

sentlig del i sjuksköterskeyrket. I studien beskriver patienter grunden för omvårdnads-

kompetens som teknisk omvårdnad. Dock är det osäkert om patienter kan bedöma sjuk-

sköterskans kompetens och färdigheter. Både kunskap och skicklighet som empati och 

skapa förtroende, är kompetens som värdesätts. Kunskap och tekniska färdigheter är 

kompetenser som är nödvändiga för sjuksköterskor för att uppfylla arbetskravet, men 

garanterar inte att sjuksköterskan har förmåga att vara empatisk, vänlig och omsorgsfull. 

Sjuksköterskor behöver personliga egenskaper för att verkställa tekniska färdigheter och 

kunskapserfarenhet till effektiva åtgärder. Det fanns en skillnad mellan professionell 

vård och personlig vård när det gällde teknisk skicklighet och vårdande egenskaper. 

Patienter anser att sjuksköterskor har en grundläggande kompetens, att endast behörig 

personal får arbeta som sjuksköterska. Mest troligt har patienter inte samma synsätt på 

kompetens som sjuksköterskorna själva.  

 

En viktig fråga är om patienter har förmåga att bedöma kompetens hos sjuksköterskor, 

då de saknar formell medicinsk utbildning och där av inte på ett adekvat sätt kunna be-

döma vårdkvaliteten. Kompetens beskrivs som en förmåga att observera, utvärdera och 

att agera utifrån de observationer som gjorts, vilket i sig ökar känslan av säkerhet hos 

patienter. Definitionen av kompetens inkluderar oftast en kombination av kunskap och 

erfarenhet, kommunikationsförmåga, kliniska bedömningar och undersökningar som 

påverkar patientnöjdheten (Linqvist Leonardsen, et al, 2016). 
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PROBLEMFORMULERING 
Hemsjukvård i Sverige ökar. Möten mellan patient och vårdpersonal, där fokus läggs på 

patientens delaktighet, är en viktig förutsättning för att kunna skapa en god vård. En god 

sjukvård är inte bara av botande eller lindrande form, utan det förebyggande arbetet är 

av lika stor del till att främja hälsa. Kompetens, bemanning, kontinuitet och interpro-

fessionellt arbete är förutsättningar för patientsäkerhet. Både tekniska färdigheter och 

kunskap, som empati och att inge förtroende, är kompetens hos sjuksköterskor som vär-

desätts av patienter. Som hälso- och sjukvårdpersonal är det viktigt att våga prata om 

olika riskfaktorer och ha förebyggande samtal med patienter. Det är viktigt att skapa 

förebyggande förutsättningar i patientens vardag, som minskar risken för nedsatt hälso-

tillstånd. Hemmet har betydelse för hälsa och välbefinnande hos patienter och ses oftast 

som en säker och trygg plats. Kontinuitet av vård i hemmet, att ha ett praktiskt stöd i 

sjuksköterskan som underlättande av kunskapsutbyte, är viktiga delar för patienter och 

som resulterade i trygghet. Då det arbetar olika aktörer i patientens hem när det gäller 

hälso- och sjukvård, kan det vara svårt för patienter att skilja på om det är patientansva-

riga sjuksköterska som utför hälso- och sjukvårdsinsatser eller om det är delegerad om-

vårdnadspersonal. Intresse för förebyggande arbete behöver öka hos hälso- och sjuk-

vårdspersonal, för att bidra till ökad hälsa hos patienter i kommunens hemsjukvård. Det 

behöver bli ett ökat intresse hos ansvariga i kommunens hemsjukvård, för utbildning, 

kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskor. Detta för att öka patientsäkerheten och att 

fler patienter kan vårdas i hemmet. Genom ett ökat förebyggande arbete och att främja 

kontinuitet hos patienter som vårdas i kommunens hemsjukvård, är det därför av bety-

delse att beskriva patienters upplevelse av omvårdnad utförd av patientansvarig sjuk-

sköterska i kommunens hemsjukvård. 

 

 

SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av omvårdnad utförd av patient-

ansvarig sjuksköterska i kommunens hemsjukvård. 
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METOD 

Design 
I denna studie användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats (Graneheim & 

Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Informanterna i studien var 

13 patienter i kommunens hemsjukvård. Intervjuerna utfördes i en mellanstor väst-

svensk stad under våren 2018. Insamlat datamaterial analyserades enligt kvalitativ inne-

hållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Den analysen är användbar för att kunna ta 

del av patienters verklighet, genom att använda en analys av innehållet i intervjuerna. 

Det gör det lättare att vara öppen och nyfiken på det fenomen som valts att studeras. För 

att få patienternas perspektiv och för att försöka förstå deras upplevelse av fenomenet, 

valdes ett livsvärldsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att beskriva patientens förhåll-

ningssätt till sin egen verklighet (Dahlberg, 2014, s. 60–61). 

 

Urval  
Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara inskrivna i kommunens hemsjuk-

vård och ha varit det i minst ett år. De skulle vara över 18 år och kunna delta i en 

svenskspråkig intervju. Totalt 13 informanter, sju kvinnor och sex män, intervjuades i 

åldrarna 37-106 år. De var från olika kulturella bakgrunder, samt boende både i ordinärt 

boende och på vård-och omsorgsboende. Patienterna hade olika insatser och olika antal 

insatser, som utfördes av patientansvarig sjuksköterska. En del patienter hade insatser 

enbart utförda av sjuksköterska och en del hade även hälso- och sjukvårdsinsatser ut-

förda av delegerad omvårdnadspersonal. 

 

Datainsamling 
För att få en fördjupning i ämnet och vad aktuell forskning visar gjordes en artikelsök-

ning med efterföljande inläsning av litteratur inom studiens problemområde. En inter-

vjuguide skapades (bilaga nummer 4). Kontakt togs med verksamhetschefen både munt-

ligt samt via mail, för vård- och äldreförvaltningen i aktuell stad, där syftet med studien 

presenterats och för inhämtande av godkännande för studien, se informationsbrev (Bi-

laga nummer 1). Brev skickades till alla sjuksköterskor i en mellanstor stad i 

Västsverige, (Bilaga nummer 2), där varje sjuksköterska identifierade lämpliga patienter 
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till studien. Sjuksköterskorna i sin tur lämnade informationsbrev (Bilaga nummer 3) till 

berörda patienter för att delge information om studiens syfte, tillvägagångssätt och för-

frågan om deltagande. Breven innehöll kontaktuppgifter till författare och handledare 

för studien. Patienterna kontaktades via telefon av författaren, för att boka tid för inter-

vju. Plats för intervju valdes av intervjupersonen. Alla informanter informerades i deras 

egna hem, utom en av patienterna som valde att besöka författarens kontor för intervju.  

 

En semistrukturerad intervju med en inledande öppen fråga genomfördes (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s 33-34), se bilaga 4. Då det behövdes ställdes följdfrågor, se bilaga 

4. Under intervjuerna strävade författaren efter att vara lyhörd för vad informanten be-

rättade, för att tygla sin förförståelse (Dahlberg, 2014, s46). Tid för intervju varierade 

mellan 5 - 20 minuter. Intervjuerna spelades in via en mobilapplikation och transkribe-

rats ordagrant. Korrigering av citat har gjorts från talspråk till skriftspråk. Korrigering 

har skett utan att ändra betydelsen i det uttalade (Kvale & Brinkmann, 2014, s 32- 109, 

331). För att kunna återge de upplevelser som informanten gett uttryck för, har samt-

liga intervjuer transkriberat noggrant. 

 

Dataanalys 
Analysen skedde enligt kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Graneheim & 

Lundman, 2004; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017) för att koda, kategorisera och 

sammanställa mönster som framkom i intervjuerna. Intervjuerna transkriberades och 

samtliga intervjuer kontrollästes noggrant flera gånger för att skapa en känsla för hel-

heten. Därefter särskildes meningsbärande enheter ut, som svarade gentemot studiens 

syfte. De meningsbärande enheterna skrevs ned i en tabell för att ge en överblick. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och gjordes om till koder. Slutligen skapades 

huvudkategorier och underkategorier och dessa skrevs ner i samma tabell för att på så 

sätt få en överblick och underlätta att följa innehållet.  
 

Etiska överväganden  
Studien följer de forskningsetiska riktlinjerna som grundar sig på informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Deltagandet i studien var frivilligt. Intervjupersonerna kunde när som avbryta medver-
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kan i studien, utan att uppge några skäl. Innan intervjuerna genomförs, skickas inform-

ationsbrev ut till deltagarna med uppgifter om studiens innehåll, samt att intervjuerna 

kommer spelas in. Enligt Kvale och Brinkman (2014,s 33-34) ska information om stu-

dien ges till de personer som deltar i forskningen, innan de avgör om de vill delta eller 

inte. Reflektion har gjorts av författaren över studien och vald design och vägt studiens 

risker mot studiens fördelar. Författaren har kommit fram till att nyttan med att under-

söka vuxna patienters upplevelse av omvårdnad utförd av patientansvarig sjuksköterska 

i kommunens hemsjukvård, väger långt över riskerna med studien. Intervjupersonerna 

lovades konfidentialitet och materialet behandlades konfidentiellt. Det går inte att av-

göra vilken intervjuperson som sagt vad. Studien har inte genomgått någon etisk pröv-

ning enligt Helsinforsdeklarationen (2018), då forskning som sker på Högskolor och 

Universitet på grund- eller avancerad nivå, inte behöver genomgå någon etisk prövning. 

RESULTAT 
Resultatet presenteras via följande fem huvudkategorier, som i sin tur innehåller fem 

underkategorier, se Tabell 1. 

 
Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier.  

Underkategori Huvudkategori  

Att ha samma personal Kontinuitet 

Att ha kompetens Säkerhet i yrkesutförande 

Att få vård i hemmet Hemmet 

Att ha förtroende Trygghet 

Samarbete mellan olika professioner Interprofessionellt vårdande 

 

Kontinuitet 

Patienterna visste vem som var deras patientansvariga sjuksköterska och också hur de 

kunde komma i kontakt med sjuksköterskan, utöver sedvanliga besök. Dock visste inte 

alla patienter vad deras patientansvariga sjuksköterska hette till namn. Patienterna upp-

levde att kontinuiteten var bra hos deras patientansvariga sjuksköterska. Sjuksköters-

korna besökte patienterna med olika frekvens, utifrån patientens behov. Behovet be-
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dömdes av patientansvarig sjuksköterska tillsammans med patienten. Utöver de fysiska 

besöken av sjuksköterskorna, upplevde alla patienter att de kunde ringa till sin patient-

ansvariga sjuksköterska vid behov. En del patienter hade hälso- och sjukvårdsinsatser 

utförda enbart av patientansvarig sjuksköterska, medan en del även hade insatser som 

utfördes av delegerad omvårdnadspersonal.  

 

”…det är lite olika, men jag vet att hon kommer med jämna mellanrum. Ut-

över det kan jag ringa...” 

 

Att ha samma personal 

Patienterna upplevde att det var tryggt när det alltid var samma sjuksköterska som kom 

och att de visste när sjuksköterskan skulle komma. De patienter som hade hälso- och 

sjukvårdsinsatser utförda av delegerad omvårdnadspersonal, upplevde att det blev lite 

olika kvalitet på utförandet. Det var oftast samma sjuksköterska som besökte patienten, 

men när det kom till omvårdnadspersonal kunde det variera på flera olika personer. 

 

”…man får ju många som tror att dom är experter. Det är ju lite si och så 

med hur det blir… för det mesta är det bra men det finns ju dom som faller 

ur…” 

 

Säkerhet i yrkesutförandet 

Patienterna förutsatte att sjuksköterskor har rätt kompetens för att utföra arbetet. I och 

med utbildning till sjuksköterska och legitimation, förväntar sig patienter att sjukskö-

terskan har både kunskap och kompetens att bedöma olika hälsotillstånd samt att utföra 

hälso- och sjukvårdsinstater på ett patientsäkert sätt. Patienterna upplevde kompetens i 

hur de blev bemötta. Ett bra och positivt bemötande var viktigt för patienterna och den 

sociala kompetensen vägde oftast tyngre än den tekniska kompetensen. De flesta av 

patienterna upplevde också att hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av sjuksköterskor 

gav mer trygghet då de har utbildning och kompetens för utförandet, än om det var de-

legerad omvårdnadspersonal som utförde insatser. Många patienter hade ingen uppfatt-

ning om patientansvarig sjuksköterska arbetade förebyggande. Endast en av de intervju-
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ade patienterna upplevde att patientansvarig sjuksköterska arbetade förebyggande ge-

nom samtal, men de flesta patienter upplevde att de patientansvariga sjuksköterskorna 

var förberedda när de besökte dem. När det gäller patientsäkerhet fanns heller ingen 

uppfattning hos patienterna. De förutsatte att patientansvarig sjuksköterska arbetade 

patientsäkert. 

 

”…det ska väl ingå i utbildningen antar jag, att alla ska ha samma utbild-

ning men tillämpar det på olika sätt, det är ju så, både tandläkare, sköters-

kor, läkare... ” 

 

Att ha kompetens 

Kompetens för patienter handlade många gånger mer om tryggheten att veta att patient-

ansvarig sjuksköterska besökte dem regelbundet, samt att de kunde ringa när behov 

fanns. Social kompetens bedömdes också mycket högt av patienterna. Att kunna ha för-

troende för patientansvarig sjuksköterska, att kunna prata om allt, var viktigt för patien-

terna. Det var också viktigt att kunna prata om annat än patientens hälsotillstånd, om 

vardagliga ting och att de hade en relation med sjuksköterskan. 

 

”…det ska väl alla kunna med legitimation, men att hon är glad och kan 

trösta och uppmuntra…”  

 

”…vi pratar om allt möjligt, hur jag mår och så också och vi pratar om jag 

har varit ute och gått och vi kan prata tv-spel…” 

 

Hemmet 

Hemmet upplevdes av patienterna som en trygg plats. De visste vart de hade alla sina 

saker. En del patienter hade svårigheter att ta sig ut på grund av nedsatt rörlighet och 

hälsotillstånd, medan någon av patienterna kunde uppleva att hemmet ibland blev isole-

rade.  
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”…och att jag är ute och rör på mig… det har jag börjat med ganska nylig-

en, så att jag inte isolerar mig för mycket för då mår jag sämre…” 

 

Patienterna upplevde aldrig att sjuksköterskan inkräktade i deras hem. De hade stort 

förtroende för sjuksköterskan och det var naturligt att sjuksköterskan besökte dem. Pati-

enterna upplevde att sjuksköterskor var inkännande och anpassade sig till den patient de 

besökte. Det fanns en liten annan uppfattning hos de patienter som hade hjälp från om-

vårdnadspersonal. En del patienter upplevde att det var många olika personer som kom 

till dem och alla hade inte förmågan att känna av situationen. 

 

”…en del är precis som om de tillhörde familjen och så kommer det någon 

annan bestämmande auktoritär…” 

 

Att få vård i hemmet 

Patienterna upplevde vården i hemmet som trygg. Många av patienterna hade svårighet-

er att ta sig ut och det innebar många gånger väldiga förberedelser och tog mycket kraft. 

Att få vård i hemmet, att ha hemsjukvård, betydde väldigt mycket för patienterna. Pati-

entansvarig sjuksköterska var ett stöd för patienterna i vården. De hälso- och sjukvårds-

insatser som utfördes, gjordes i samarbete med patienterna utifrån behovet. Uppstod nya 

behov fick de alltid hjälp. Många av patienterna upplevde att de inte ville vårdas på 

sjukhus och hemsjukvård var det bästa för dessa patienter, att någon kom hem till dem.  

 

”…man ska ju beställa sjukresa och sånt och i och med att jag inte får gå i 

trappor och har rullstol så måste jag ha trappklättrare och det måste jag 

beställa nästan två veckor i förväg om man ska få någon bil. Och jag slipper 

åka till akuten och kanske där vänta halva natten nu när jag har hemsjuk-

vård…” 

 

Trygghet 

Patienterna upplevde att det var tryggt att ha en patientansvarig sjuksköterska som re-

gelbundet besökte dem och som de kunde ringa när behovet fanns. Tryggheten fanns i 
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att veta vilka insatser som patientansvarig sjuksköterska utförde, men också att patien-

terna kunde få hjälp om nya behov uppstod. Att patientansvariga sjuksköterskor plane-

rad vården i samarbete med patienterna gav trygghet, men också om det hände oförut-

sedda händelser i patientens sjukdomstillstånd, fanns tryggheten i att sjuksköterskan 

hade förmåga och kompetens att kunna bedöma. 

 

”…hon räddade livet på mig när jag var sjuk. Hon kom och då sa hon, jag 

ringer efter ambulans genast, det måste tas om hand. Hon genast visste vad 

det var…” 

 

Att ha förtroende 

Det var viktigt för patienterna att känna förtroende för sjuksköterskan, vilket de också 

gjorde. Mycket som spelade in på om de kände förtroende för sjuksköterskan, var att de 

kunde prata om allt. Någon av patienterna hade haft olika patientansvariga sjuksköters-

kor och upplevde också att det var lite olika med hur de upplevde trygghet, men mycket 

som hade stor betydelse för tryggheten var i hur patientansvarig sjuksköterska bemötte 

patienterna. Ett bra bemötande och att vara inlyssnande ingav också förtroende.  

 

”…jag har förtroende för henne. Hon är alltid glad och uppmuntrande, all-

tid väldigt glad när hon kommer. Hon ser mycket positivt på det här...” 

 

Interprofessionellt vårdande 

Patienterna hade ingen upplevelse om samarbete mellan patientansvarig sjuksköterska 

och arbetsterapeut, fysioterapeut eller omvårdnadspersonal. Någon av patienterna upp-

levde där emot att patientansvarig sjuksköterska hade väldigt gott samarbete med ar-

betsterapeut och fysioterapeut och den vård som patienten fick i hemmet. De patienter 

som upplevde ett bra samarbete interprofessionellt, hade också fått besök av de olika 

professionerna samtidigt, vilket upplevdes som mycket positivt. 

 

”…de samarbetar väldigt bra och kommer samtidigt, i måndags kom båda 

på en gång och tittade, fotograferade…” 
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De flesta patienter upplevde däremot att patientansvarig sjuksköterska och patientansva-

rig läkare hade bra samarbete om patientens vård. Sjuksköterskan var den som hade det 

övergripande ansvaret för patientens vård och uppföljningar gjordes med patientansva-

rig läkare när behov fanns. 

 

”…jag märker ju att dom är väldigt samstämmiga, dom är inne på samma 

linje och så där då så allt rullar på…” 

 

”…mycket bra samarbete med läkare för uppföljning av min vård…”  

 

 

Många patienter visste inte om att de hade hjälp av arbetsterapeut eller fysioterapeut i 

hemmet, trots att författaren själv kunde se vid intervjuer att patienten hade hjälpmedel 

förskrivna. De flesta patienter trodde att det fanns ett samarbete, men det var inget de 

märkte av. 

 

”…ja, det tror jag dom har, det kunde kanske vara lite bättre…” 

 

Samarbete mellan olika professioner 

Uppfattningen av samarbete mellan olika professioner är väldigt olika hos patienter. En 

del upplever ett bra samarbete mellan alla professioner och en del endast med viss yr-

keskategori. För de som upplevde ett samarbete mellan alla professioner inom hemsjuk-

vården, uppfattades samarbetet väldigt positivt, där samarbetet bidrog till en ökad 

trygghet för patienten. De patienterna var också medvetna om att det fanns olika pro-

fessioner att tillgå i kommunal hemsjukvård. För de patienter som inte upplevde något 

samarbete mellan patientansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut samt fysioterapeut, 

hade ingen uppfattning om att de saknade de olika professionerna i vården och såg hel-

ler inte vad samarbetet skulle kunna bidra med. 

 

”…jag vet inte faktiskt, men kanske dom har samarbete men jag är inte sä-

ker…” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Patienters upplevelse av trygghet grundade sig i kontinuitet och bemötande från sjuk-

sköterskan. Kontinuitet för patienter var en av de viktigaste delarna som framkom i stu-

dien. Det är då väldigt lite patientansvarig sjuksköterska behöver bidra med för att skapa 

och inge trygghet till patienterna. Uppföljningar hos patienterna kommer också bli 

bättre, om det är samma person som gör uppföljningarna. Då finns bakgrundsinformat-

ion med i bedömningen, som kanske många gånger är svårt att läsa sig till i patientjour-

nalen. Det är viktigt att arbeta vidare med kontinuitet i arbetet och att prioritera att pati-

entansvarig sjuksköterska gör uppföljningar på patienterna. 

 

Trygghet var en av de stora delar som framkom i alla intervjuer. Kontinuitet hade stor 

betydelse för patienterna. Det var viktigt för patienterna att veta vem som kom och när 

de skulle komma. Det var också viktigt för patienterna att veta hur de kunde komma i 

kontakt med patientansvarig sjuksköterska, vid de tillfällen de hade behov för detta och 

utöver de regelrätta fysiska besök som gjordes. De flesta patienter hade svårt att bedöma 

teknisk kompetens hos sjuksköterskan, utan förutsatte att alla sjuksköterskor hade rätt 

kompetens för yrket. Söderberg, Rydell Karlsson och Löfvenmark (2015) har gjort en 

studie där de tittat på patienters med kronisk hjärtsvikt och deras erfarenheter av trygg-

het och osäkerhet med hemsjukvård. Dessa patienter har ofta många sjukhusbesök och 

inläggningar på sjukhus. Patienterna upplevde det tryggt att ha ett tvärvetenskapligt 

team kring sig, att hälso- och sjukvårdspersonal tog sig tid att lyssna och att vårdfokus 

låg på patientperspektivet, vilket i sin tur skapade trygghet för patienten och minskade 

risken för otrygghet. 

 

Patienterna hade ingen direkt upplevelse av hur sjuksköterskan arbetade förebyggande 

och här skulle patientansvariga sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård kunna bli 

bättre och också tydligare i informationen till patienter om förebyggande arbete. Enligt 

Runciman, et al, (2006) och Josefsson, et al, (2018) är det hälsofrämjande arbetet av stor 

vikt för en ökad patientsäkerhet, ett ökat deltagande hos patienten och för att bidra till 

ökad hälsa, men också för att undvika vårdskador. Också när det gäller patientsäkerhet 
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saknades upplevelse hos patienterna. Många gånger arbetas det säkert efter riktlinjer och 

förordningar, men att informationen till patienterna kanske är bristfällig, att förklara för 

patienterna varför vissa saker behöver göras och vad syftet är till att det utförs bland 

annat riskanalyser. Då många patienter inte vill vårdas på sjukhus, skulle det vara en 

önskan att kunna utföra fler insatser, samt fler avancerade insatser, i patientens hem. 

Hemsjukvården går mot att bli allt mer avancerad. Vården kommer troligen inte se lika-

dan ut om några år, som den gör idag. Precis som Arman, et al, (2015, s 280-289) skri-

ver om att vårdvetenskap är den akademiska disciplinen inom vetenskapsområdet som 

ska ge oss kunskap och förståelse för vårt arbete, men också bidra till ett nytänkande 

och ge inspiration, för att ständigt sträva efter förbättring och utveckling. Det är därför 

viktigt att inte sätta några begränsningar i vilka insatser som kan utföras i patientens 

hem, att alltid sträva efter utveckling. En viktig del är då kompetensutveckling. För trots 

att patienterna inte hade någon direkt upplevelse av sjuksköterskans tekniska kompetens 

eller erfarenhet, utan såg den som en förutsättning, så kommer den ha stor betydelse för 

vilka insatser som kommer kunna utföra i hemmet. Mycket kommer handla om erfaren-

het och trygghet i yrkesrollen. Att få trygghet i yrkesrollen kommer oftast efter några år 

i yrket och det är viktigt att ständigt fundera på vilken kompetensutveckling som behövs 

i verksamheten.  

 

En annan viktig del, som framkom i resultatet som något negativ, var upplevelsen av 

interprofessionellt arbete. Att sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt omvård-

nadspersonal bidrar med sina specifika kunskaper för att få en helhet när det gäller pati-

entens vård är av stor vikt, vilket styrks av Leine, et al, (2017) och Lennartsson (2017, 

s9-13). För att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med patienter, är då viktigt och att 

inte var profession för sig, arbetar på respektive kammare utifrån vår egen profession. 

Det är viktigt att arbeta tillsammans för att kunna ge patienten bästa tänkbara vård. I 

resultatet var det patienter som inte hade någon upplevelse av om de ens hade insatser 

utförda av arbetsterapeut eller fysioterapeut, trots att många hade hjälpmedel förskrivna. 

Dock fanns det patienter som upplevde ett väldigt gott samarbete mellan dessa profess-

ioner och att detta samarbete ökade trygghetskänslan. Att arbeta interprofessionellt för 

att få ett helhetsperspektiv över patientens hälso- och sjukvårdsinsatser, tror jag leder till 

minskade vårdskador och på sikt också minskade vårdkostnader. Då befolkningen idag 
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blir äldre, kommer också antalet patienter med multisjuklighet öka, vilket i sin tur 

kommer innebära ökade vårdkostnader. Det är då viktigt att hälso- och sjukvårdsperso-

nal i kommunens hemsjukvård vara med och bidra till minskade vårdkostnader genom 

att arbeta utifrån hela patienten (Josefsson & Meranius, 2018). 

 

Resultatet visade att patienterna hade svårigheter i att ta sig ut från sitt hem. För dessa 

patienter var det en stor trygghet att få hälso- och sjukvårdsuppgifter utförda i sitt eget 

hem, både när det gällde planerade som oplanerade insatser. Hemmet var många gånger 

som en trygg plats för patienterna, de visste vart de hade alla sina saker. Hilli och Eriks-

son (2017) skriver om hemmets betydelse för hälsa och välbefinnande och ses som en 

säker och trygg plats. Människor kan vara hemma eller känna sig hemma. Hemmet är en 

plats för människan att hitta energi, att vara hel och äkta. Att uppleva hälsa är en process 

och ett tillstånd där integritet, identitet och säkerhet kan bevaras.  

 

Patienter upplevde att patientansvarig sjuksköterska blev som en del av familjen och 

precis som Hilli och Eriksson (2017) skriver om att det handlar om att känna sig trygg, 

att finna sig själv. Det är viktigt att ha en stark förståelse för hemmets betydelse och 

mening, att hemmet är viktig för patienter och hur det kan påverka deras välbefinnande 

och hälsa. 

 

Patienterna upplevde att hemmet isolerade, ett behov av att komma ut för att må bra och 

öka livskvaliteten. Även här skriver Hilli och Eriksson (2017) om att hemmet inte alltid 

upplevs som positivt, att det inte alltid är en trygg plats. En negativ atmosfär kan bero 

på bristande kommunikation, oärlighet, ett undvikande beteende av sjuksköterskan. Att 

känna sig hemlös kan leda till tidig död. Patienter kan känna sig som främlingar i sitt 

eget hem om de upplever dålig behandling eller brist på respekt från sjuksköterskan. 

Dock var det inte sjuksköterskans insatser som upplevdes som negativ av patienter, utan 

att hemmet i sig, ledde till isolering och minskat välbefinnande. 

 

Mycket av hälso- och sjukvården utförs idag i patienters hem, vilket resulterar i att pati-

enters hem blir vårdpersonalens arbetsplats. Detta kan leda till en känsla för patienter att 

det privata området förändras, en förlust av integritet. Relationer mellan hälso- och 
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sjukvårdspersonal och patient utvecklas till en professionell vänskap men det är viktigt 

att inte tappa sitt professionella förhållningssätt. Hälso- och sjukvårdpersonal inkräktar 

på patienters och närståendes värderingar, kultur, vanor och kontroll. I professionella 

yrkesrelationer är vänskapen inte vald av individerna, utan skapad utifrån patienters 

sjukdom och omvårdnadsbehov (Liaschenko, 1997; Lindahl, Lidén & Lindblad, 2010).   

 

Att som sjuksköterska ha erfarenhet om organisation av vården, besitta kvalifikationer 

samt ha erfarenhet i yrket, resulterar i trygghet och ökar säkerheten i vården för patient 

och närstående. Kommunikation och kontinuitet och att arbeta mot gemensamma mål i 

relation med patient och närstående ökade också tryggheten för patienten och bidrog till 

en bättre relation. För att få en förståelse för patientens livsvärld krävs tid och kompe-

tensutveckling. Att som sjuksköterska ha ett öppet sinne, att vara lyhörd och kunna läsa 

av patienten genom icke-verbal kommunikation uppkom efter en tids vårdande, när en 

relation hade skapats (Josefsson, et al, 2018). 

 

Förslag till vidare forskning kan vara att studera patientansvariga sjuksköterskors upp-

levelse av kompetens; hur det interprofessionella arbetet kan säkras och förbättras och; 

hur kan det förebyggande arbetet med patienter säkras och förbättras i kommunens 

hemsjukvård. 

 

 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras uppsatsens styrkor och svagheter utifrån kvalitetsbe-

greppen förförståelse, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lund-

man, 2004; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Det har varit väldigt intressant att 

göra denna studie, framför allt för att få en förståelse hur patienterna upplever sjukskö-

terskans arbete i kommunens hemsjukvård.  För att ta del av tidigare forskning gjordes 

till en början en genomgång av aktuell forskning. Detta för att få en fördjupning i det 

ämne som avsågs att studera. Den kvalitativa metoden med innehållsanalys, valdes för 

att kunna ta del av patienters upplevelser. Denna metod anses vara bäst lämpad för att 

komma nära patienternas upplevelse och få deras syn på hur de upplever insatser ut-

förda av patientansvarig sjuksköterska. Innehållsanalys tar fram människors tankar 
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bakom handlingen, vilken är en öppen och följsam analys för det som beskrivs och för 

att få fram en ökad kunskap.  

 

Inför intervjuer med patienterna, skickades ett mail ut till verksamhetschef samt alla 

verksamhetschefer för kommunal hemsjukvård, i den aktuella staden. Efter godkän-

nande av cheferna, informerade de själva sjuksköterskorna i organisationen via mail. 

Det var sedan sjuksköterskorna som i sin tur identifierade lämpliga patienter för delta-

gande i intervju utifrån inklusionskriterierna. Det var relativt lätt att få patienter som 

ville delta i studien, vilket var väldigt uppskattat av författaren. Författaren hade ingen 

möjlighet att vara med att välja ut informanterna, utan patienterna valdes ut av patient-

ansvarig sjuksköterska. Detta kan ses som en svaghet i studien, då det finns en risk att 

det endast har valts ut patienter som är positivt inställda till hälso- och sjukvårdsinsatser 

utförda av patientansvarig sjuksköterska. De patienter som sedan godkände att med-

verka i intervju, kontaktades via telefon av författaren själv. De patienter som valde att 

delta i studien, var positiva till att få berätta om sina upplevelser av hälso- och sjuk-

vårdsinsatser utförda av patientansvarig sjuksköterska. Patienterna som deltog i inter-

vjun bodde både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboende. Författaren ställer 

sig frågan om resultatet blivit annorlunda om enbart patienter i ordinärt boende eller 

boende på vård- och omsorgsboende hade intervjuats. Författaren har också reflekterat 

över om urvalet har varit för stort, men såg nyttan med att få patienter som represente-

rade hela staden samt även de två olika förvaltningarna inom hemsjukvården, både 

Vård- och äldreförvaltningen samt Sociala Omsorgsförvaltningen. Som informanter i 

studien deltog 13 patienter. Det var 7 kvinnor och 6 män och författaren anser att det är 

en jämn fördelning av både män och kvinnor. Graneheim och Lundman (2014), anser 

att, för att stärka trovärdigheten i kvalitativa studier, skall författare eftersträva stor vari-

ation i urvalet av informanter, vilket också ger en tillförlitlighet. Författare bör öva in-

tervjutekning innan intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014, s33). Detta gjordes inte 

innan första intervjun, mer än att författaren tidigare gjort en intervjustudie för några år 

sedan. Detta märktes som en osäkerhet hos författaren vid första intervjutillfället.  

 

Patienterna valde själva plats och tid för intervjuerna. Alla patienter utom en, valde att 

intervjuas i sitt eget hem, medan en patient valde att intervjuas på författarens kontor. 



27 
 

Det faktum att de flesta intervjuerna skedde i patientens eget hem på avsatt tid, medför-

de att informanterna inte blev störda utan kände sig trygga. Att alla intervjuer spelades 

in via mobilapplikation, upplevdes av författaren inte som att informanterna kändes sig 

obekväma med, utan patienterna pratade på fritt. Då författaren själv arbetar som di-

striktssköterska i kommunens hemsjukvård, gjorde att författaren fick arbeta med att 

lägga sin förförståelse åt sidan. Dock anser författare att en viss förförståelse nästan 

alltid finns, vilket kan göra att intervjun förs framåt. Författaren hade en nyfikenhet på 

vad informanterna hade att delge och väldigt mån om att patienternas specifika erfaren-

heter skulle lyftas fram. Författaren försökte se allt material med öppna ögon och för-

sökte förstå vad texten berättade, genom att fundera och reflektera över texterna utifrån 

intervjuerna. När meningsbärande enheter tagits fram och kondensering gjorts, analyse-

ras materialet av författaren. Författaren försökte se hur allt hängde ihop och kondense-

ring fördes ihop i olika koder som sedan bildade underkategorier och huvudkategorier. 

Författaren anser att resultatet av studien har en tillförlitlighet och överförbarhet på 

hemsjukvård i andra kommuner och andra delar av Sverige. Enligt författaren skulle det 

vara intressant att göra en kompletterande studie i samma stad, men där man intervjuar 

patientansvariga sjuksköterskor, för att se vad resultatet hade blivit av den studien. 

 

Slutsatser och kliniska implikationer  

Att som patientansvarig sjuksköterska arbeta förebyggande är att föredra, för att för-

hindra försämringar i patientens hälsa och bidra till ökad livskvalitet. Genom att ha 

kännedom om patienters diagnoser och hälsotillstånd, och arbeta utifrån dessa i samråd 

med patienten, skulle patientansvarig sjuksköterska kunna öka det förebyggande arbetet. 

Patientansvarig sjuksköterska skulle också genom förebyggande arbete, kunna bidra till 

minskade vårdtider på sjukhuset genom att utföra mer hälso- och sjukvårdsinsatser i 

patientens hem. Erfarenhet visar att hemmet har stor betydelse för patienten och den 

vård som bedrivs. Som hälso- och sjukvårdspersonal är man gäst i patientens hem, men 

patientens hem blir också en arbetsplats. Det kan ibland vara svårt att inte inkräkta på 

patientens integritet. En del patienter upplevde att patientansvarig sjuksköterska blev 

som en del av familjen, medan de upplevde lite olika kvalitet på utförandet av hälso- 

och sjukvårdsinsatser utförda av delegerad omvårdnadspersonal i hemmet. Patienterna 

upplevde att vård i hemmet var värdefull för dem, då det fanns svårigheter att ta sig ut 
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ur hemmet. Det är viktigt att, som sjuksköterska kunna vara personlig, men att kunna 

skilja på personlig och privat. Patienterna upplevde inte att det fanns något interprofess-

ionellt arbete, för utom när det gällde samarbetet mellan patientansvarig sjuksköterska 

och läkare. Dock upplevde patienter att de var delaktiga i de beslut som fattandes när 

det gällde hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån individuella behov. Genom att arbeta 

interprofessionellt, genom att arbeta utifrån helhetsperspektivet, skulle stärka patientens 

hälsa och det förebyggande arbetet skulle kunna bli än bättre då alla professioner sam-

arbetar och bidrar med sin specifika kunskap. Det fanns heller ingen direkt uppfattning 

hos patienterna om patientansvarig sjuksköterska arbetade patientsäkert och här skulle 

patientansvarig sjuksköterska kunna arbeta mer informativt för att göra patienten mer 

delaktig i det patientsäkra arbetet. Ett bättre förebyggande och patientsäkert arbete 

skulle, ur ett större samhällsperspektiv, kunna leda till ett ökat välbefinnande hos pati-

enter i kommunens hemsjukvård och också minskade vårdtillfällen inom slutenvården. 
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Informationsbrev till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 
Jag, Linda Carslöv, studerar på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan 
i Borås. Som en del i Masterutbildning i omvårdnad med inriktning mot vårdande i hög-
teknologisk och prehospital miljö, gör jag ett examensarbete. 
 
Syftet med mitt examensarbete är att utforska hur patienter upplever trygghet av vården 
i den kommunala hemsjukvården. Därför planerar jag en interventionsstudie med pati-
enter.  
 
Patienterna ska vara inskrivna i den kommunala hemsjukvården, kunna delta i en 
svenskspråkig intervjustudie, samt att de har varit inskrivna i den kommunala hemsjuk-
vården i minst ett år.  
Intervjuerna planeras att ske under tidig vår 2018. Intervjuerna kommer ske i samråd 
med patienterna på av patienterna vald lämplig plats. Det är frivilligt att medverka i 
studien och deltagarna kan när som helst avbryta utan förklaring. Allt insamlat material 
hanteras konfidentiellt. I examensarbetet kommer varken deltagare eller arbetsplats att 
kunna spåras till deltagare eller till arbetsplats.  
Jag behöver din tillåtelse till att kontakta sjuksköterskor inom den kommunala hem-
sjukvården, för att nå patienter som kan delta i studien.  
Om du ger din tillåtelse till studien kommer jag maila ut informationsbrev till respektive 
enhetschef för hemsjukvården, för vidare information till verskamma sjuksköterskor.  
 
Vid frågor är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Carslöv 
Distriktssköteska 
linda.carslov@boras.se 
0721-600739 
 
Karin Josefsson Leg. sjuksköterska 
Docent, Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
Karin.josefsson@hb.se  
Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 
 

mailto:annika.knutsson@lilve.se
mailto:Karin.josefsson@hb.se
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Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie. Tillstånd att in-
hämta data för en empirisk studie tillstyrks: 
 
………………………………………………  
Namn 
 
………………………………….  
Datum 
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INFORMATIONSBREV 
Till dig som arbetar som sjuksköterska inom hemsjukvården. 

Jag arbetar som distriktssköterska och har arbetat många år i kommunens hemsjukvård. 
Nu studerar jag en Masterutbildning i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i 
högteknologisk och prehospital miljö vid Borås Högskola. Under våren 2018 skriver jag 
ett examensarbete. Din verksamhetschef har gett sitt tillstånd till studien och att kon-
takta dig. 
Syftet med examensarbetet är att beskriva vuxna patienters upplevelse av omvårdnad 
utförd av patientansvarig sjuksköteska i kommunens hemsjukvård.  
 
Studiens upplägg  
En intervjustudie med 10-12 patienter. 

 
Jag frågar Dig om du kan hjälpa mig med deltagare. Patienterna ska ha varit inskrivna 
i minst ett år i kommunens hemsjukvård, vara minst 18 år och kunna delta i en svensk-
språkig intervjustudie. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan mo-
tivering. Studien följer nationella forskningsetiska krav. Intervjuen får endast jag och 
min handledare tillgång till. Resultatet kommer att presenteras i mitt examensarbete 
utan att det varken kan härledas till patient eller arbetsplats. Deltagarna och du får till-
gång till färdigt examensarbete om så önskas.   

Vänligen kontakta mig om du har patienter som passar in på kriterierna och är intresse-
rade av att delta. 

 

Med vänliga hälsningar 
  Linda Carslöv 

Distriktssköterska 
linda.carslov@boras.se 
0721-600739 
      
Karin Josefsson, handledare 
Leg. sjuksköterska 
Docent, universitetslektor                                                                                                                 
Medicine Doktor i Klinisk Äldrevård 
karin.josefsson@hb.se  
  

mailto:annika.knutsson@lilve.se
mailto:karin.josefsson@hb.se
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Förfrågan om ditt deltagande i en studie om patienters upplevelse av sjuksköters-
kans omvårdnad i kommunens hemsjukvård 
 
Jag, Linda Carslöv, studerar på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högsko-
lan i Borås. Som en del i en Masterutbildning i omvårdnad,  gör jag ett examensarbete. 
Verksamhetschefen har gett tillåtelse till att jag får kontakta dig. 
 
Syfte och betydelse 
Studiens syfte är att beskriva vuxna patienters upplevelse av omvårdnad, utförd av pati-
entansvarig sjuksköteska i kommunens hemsjukvård.  
  

Studiens genomförande  
En intervju kommer att ske på lämplig plats vald av dig under våren 2018. Intervjun 
beräknas pågå cirka en timma. Intervjun kommer att spelas in, som behandlas konfiden-
tiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av den. Insamlade uppgifter kommer 
endast användas för denna studie. Resultatet planeras att publiceras i en artikel där inget 
av det du sagt kommer att kunna härledas till dig. 
 
Frivillighet 
Deltagandet är frivilligt. Du kan avbryta när som helst utan motivering. 
 
 
Vid frågor är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Carslöv  
Distriktssköterska    
linda.carslov@boras.se    
0721-600739    

     
Karin Josefsson, handledare 
Leg. sjuksköterska 
Docent, universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
karin.josefsson@hb.se 

mailto:linda.carslov@boras.se
mailto:karin.josefsson@hb.se
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Skriftligt samtycke till att delta i studien 
 
Jag har tagit del av skriftliga informationen om studien och samtycker om att 
delta. Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta utan motivering. 
 
Underskrift: 

……………………………….......................... 

Ort/datum: 

…………………………………………………. 

Telefon/E-post: 

……………………………………………. 

 
Du undertecknar vid intervjun 
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INTERVJUGUIDE 
 
Inledning  
Presentation av studien. Beskriva patienters upplevelse av omvårdnad utförd av patient-
ansvarig sjuksköterska i kommunens hemsjukvård.  
 
Bakgrundsfrågor  

- Kön….. 
- Ålder …..  
- Antal år inskriven i kommunal hemsjukvård….. 
- Vem är din ansvariga sjuksköterska?..... 
- Hur ofta får du besök av ansvarig sjuksköterska?..... 
- Vilka insatser får du av ansvarig sjuksköterska?..... 

Huvudfrågor  
- Kan du berätta om hur du upplever hälso- och sjukvårdsinsatser du får i hemmet 

av sjuksköterskan som ansvarar för dig?   
 

Personcentrerad vård 
- Kan du berätta hur dina behov av vård blir tillgodosedda av din ansvariga sjuk-

sköterska?  
 

Samverka i team och ledarskap 
- Kan du berätta hur du upplever att din ansvariga sjuksköterska arbetar för att 

olika yrkesgrupper samverkar när det gäller den vård du får?  

Säker vård och evidensbaserad vård 
- Kan du berätta hur du upplever att din patientansvariga sjuksköterska arbetar fö-

rebyggande? 
- Kan du berätta hur du upplever att din patientansvariga sjuksköterska arbetar pa-

tientsäkert? 
 
Följdfrågor 

- På vilket sätt…? 
- Vad menar du när du säger…? 
- Kan du berätta lite mer om…? 
- Menar du att…? 
- Kan du ge några exempel…? 

 
Avslutning 

- Finns det något du vill tillägga innan intervju avslutas? 
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