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Sammanfattning    

 

Mer än var tredje patient som vårdas i hemmet drabbas någon gång av en vårdskada. Det 

kan handla om fall, undernäring, trycksår, läkemedelsavvikelser eller vårdrelaterade 

infektioner. Vården i den kommunala hemsjukvården utvecklas successivt till att bli allt 

mer avancerad. Detta ställer stora krav på distriktssköterskans kunskap och kompetens. 

Genom hembesök ges distriktssköterskan möjlighet att i god tid uppmärksamma risker 

och kan genom förebyggande åtgärder öka patientsäkerheten. Syftet med studien var 

därmed att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i den 

kommunala hemsjukvården. För studien användes en kvalitativ metod med induktiv 

ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer hölls med både distriktssköterskor och 

sjuksköterskor i en mellanstor västsvensk stad. Intervjuerna analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys och mynnade ut i ett resultat bestående av tre kategorier: Vikten 

av samarbete, patientsäker vård i hemmet och förutsättningar för patientsäkerhetsarbete. 

Resultatet belyser vikten av att göra patienten delaktig i patientsäkerhetsarbetet men även 

betydelsen av att involvera anhöriga och samarbeta tvärprofessionellt beskrivs som 

viktiga delar. Genom hembesök får distriktssköterskan en bra bild av eventuella risker 

som kan finnas, men att kunna sätta in adekvata åtgärder är inte alltid så lätt som det låter, 

då patientens självbestämmande alltid måste gå före det förebyggande arbetet. Resultatet 

visar även på hur distriktssköterskans administrativa uppgifter ofta stjäl värdefull tid från 

patienterna och hur stöd från organisationen därmed är viktigt. Distriktssköterskan måste 

för att kunna arbeta riskförebyggande besitta kunskap och kompetens, samt ha en 

förståelse för hur en ökad riskmedvetenhet kan leda till hållbar utveckling.   
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Vårdskada, Patientperspektiv, Samarbete, Kompetens 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 2 

Hemsjukvård _____________________________________________________________ 2 

Distriktssköterskans patientnära tid i hemmet __________________________________ 3 

Patientperspektiv __________________________________________________________ 4 

Distriktssköterskans kompetens och ledarskap i hemsjukvården __________________ 5 

Patientsäkerhet och vårdskador ______________________________________________ 6 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 8 

SYFTE ______________________________________________________________ 8 

METOD _____________________________________________________________ 9 

Ansats ___________________________________________________________________ 9 

Deltagare _________________________________________________________________ 9 

Datainsamling ____________________________________________________________ 10 

Dataanalys ______________________________________________________________ 11 

Etiska överväganden ______________________________________________________ 12 

Förförståelse _____________________________________________________________ 12 

RESULTAT _________________________________________________________ 13 

Vikten av samarbete ______________________________________________________ 13 
Samarbete med patient och anhörig _________________________________________________ 14 
Samarbete med omvårdnadspersonal ________________________________________________ 15 
Samarbete med övriga professioner och vårdinstanser __________________________________ 16 

Patientsäker vård i hemmet ________________________________________________ 16 
Säkerhetsaspekter i hemmiljön ____________________________________________________ 17 
Distriktssköterskans patientnära tid _________________________________________________ 17 
Patientens delaktighet och autonomi ________________________________________________ 18 

Förutsättningar för patientsäkerhetsarbete ___________________________________ 19 
Tidstjuvar i patientsäkerhetsarbetet _________________________________________________ 19 
Organisatoriskt stöd _____________________________________________________________ 20 
Kompetens och engagemang hos distriktssköterskan ___________________________________ 20 
Kunskap om hållbar utveckling ____________________________________________________ 21 

DISKUSSION _______________________________________________________ 22 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 23 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 26 

Slutsatser________________________________________________________________ 31 

Kliniska implikationer _____________________________________________________ 32 

REFERENSER ______________________________________________________ 33 
Bilaga 1 ______________________________________________________________________ 38 
Bilaga 2 ______________________________________________________________________ 40 
Bilaga 3 ______________________________________________________________________ 42 



 1 

INLEDNING 

I tidningen Vårdfokus (2018) går att läsa hur en äldre kvinna snubblar på en matta i 

hemmet och faller. Hon slår sig allvarligt i både ansikte och huvud och då patienten 

behandlas med Waran tillkallas ambulans. Tre dagar senare avlider patienten på grund av 

en hjärnblödning. Fallolyckor som denna är vanligt förekommande inom hemsjukvården 

och en stor andel av de drabbade får bestående men eller avlider precis som kvinnan i 

exemplet. Vårdskador inom hälso- och sjukvården ses stadigt öka. Inom slutenvården 

drabbas över 100 000 personer årligen och inom hemsjukvården utsätts mer än var tredje 

patient någon gång för en vårdskada.  

 

Hälso- och sjukvården orsakar således dagligen patienter onödigt lidande. Det kan handla 

om fall, undernäring, trycksår, läkemedelsavvikelser eller vårdrelaterade infektioner. Då 

vården i den kommunala hemsjukvården successivt blir allt mer avancerad ställs stora 

krav på distriktssköterskan. För att aktivt kunna arbeta riskförebyggande och på så sätt 

öka patientsäkerheten krävs flera faktorer. Däribland tid, kompetens och engagemang, 

vilket även ställer stora krav på organisationen i stort. Bristande bemanning och 

kompetens bidrar indirekt till en försämrad patientsäkerhet, något som i dagens hälso- 

och sjukvård på grund av personalbrist och förändrade förutsättningar upplevs ha blivit 

en allt vanligare syn.  

 

En god patientsäkerhet kännetecknas även av att patienten görs delaktig i 

patientsäkerhetsarbetet. Utifrån författarnas egna erfarenheter ses hur distriktssköterskans 

patientnära arbete i allt större utsträckning tas över av administrativa uppgifter, något som 

kan resultera i att hembesöken och de viktiga fysiska mötena med patienterna minskar 

eller helt uteblir. Att arbeta förebyggande och i god tid kunna sätta in åtgärder för att 

minska risken för vårdskador är något som båda författarna känner ett brinnande 

engagemang för. Trots att det skrivs och forskas allt mer inom området patientsäkerhet 

anses hemsjukvården dock vara en relativt outforskad verksamhet, vilket författarna 

genom detta examensarbete önskar ändra på.  En vision är även att öka det förebyggande 

arbetets prioritet och på så vis bidra till en bättre patientsäkerhet.  

 

Då examensarbetet utgår från distriktssköterskans profession kommer begreppet 

distriktssköterska (dsk) i första hand att användas trots att hälften av informanterna är 

sjuksköterskor. Då litteraturen dock ofta hänvisar till benämningen sjuksköterska (ssk) 

kommer även detta begrepp att användas.  
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BAKGRUND 

Hemsjukvården utvecklas successivt till att innefatta en allt mer avancerad hälso- och 

sjukvård, något som ställer stora krav på dsk patientsäkerhetsarbete. För att få en ökad 

förståelse för patientsäkerhet och den komplexa verksamhet som hemsjukvården innebär 

samt vikten av dsk kompetens och samarbete med patient och andra vårdprofessioner 

kommer i bakgrunden följande avsnitt att behandlas: Hemsjukvård, Dsk patientnära tid i 

hemmet, Patientperspektiv, Dsk kompetens och ledarskap, Patientsäkerhet och 

vårdskador. 

 

Hemsjukvård 

 

Hemsjukvård är en av grundpelarna inom svensk sjukvård och utgör idag den största 

delen av hälso- och sjukvården. Hemsjukvården berör ett stort antal patienter med olika 

behov, som ofta vårdas av flertalet olika vårdprofessioner. Sjuksköterskan som arbetar i 

hemsjukvården förutsätts ha en specialistutbildning, i första hand med inriktning mot 

distriktssköterska och i andra hand mot vård av äldre. Specialistutbildning inom psykiatri 

kan också förekomma. Specialistkompetens krävs för att kunna ge en så god vård som 

möjligt till den komplexa patientgrupp som hemsjukvården omfattar, där en stor variation 

gällande sjukdomstillstånd, ålder och grad av funktionsnedsättning kan ses hos 

patienterna (Drevenhorn 2017, s. 9).   

 

Hemsjukvård definieras enligt Socialstyrelsen (2008, s. 14) som ”hälso- och sjukvård när 

den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska 

åtgärderna är sammanhängande över tiden”. Hemsjukvård kan ges i såväl ordinärt som 

särskilt boende men även inom dagverksamhet och korttidsverksamhet, med landsting 

eller kommun som ansvarig vårdgivare. Vården omfattar medicinska insatser, 

rehabilitering, habilitering och omvårdnad som utförs av delegerad omvårdnadspersonal, 

men där den legitimerade personalen som inom hemsjukvården utför hälso- och 

sjukvårdsinsatserna består av ssk, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. I den kommunala 

hemsjukvården ska det enligt Socialstyrelsen (2018a) även finnas en eller flera 

medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). MAS har ett särskilt medicinskt ansvar för 

kvalitet och säkerhet, när det bland annat gäller rutiner och beslut kring 

läkemedelshantering, delegeringar och avvikelser. På samma sätt ska det även finnas en 

arbetsterapeut eller fysioterapeut som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). 

När det gäller läkarinsatser inom kommunen ska dessa enligt Socialstyrelsen (2008, ss. 

17, 25) alltid utgå från landstingen som ansvarar för att organisera primärvården. Läkaren 

har därmed inget ledningsansvar inom den kommunala hemsjukvården utan har en 

ställning som konsult i förhållande till kommunen. Det är MAS som ansvarar för att det 

finns rutiner för kontakt med läkare när det krävs. Det övergripande ansvaret för 

hemsjukvården i kommunen ligger dock på verksamhetschefen (Socialstyrelsen 2018a). 

 

Vidare beskrivs hur hemsjukvården förändrats sedan Ädelreformen 1992. Då 

kommunerna fick ett samlat ansvar för den medicinska vården för både äldre och personer 

med funktionsnedsättning i ordinärt boende och särskilda boenden. Ett ansvar som 

tidigare legat på landstingen. Hemsjukvården är en snabbt växande verksamhet och 

utvecklingen går framåt och alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs nu i 
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hemmet. I Sverige får cirka 250 000 personer med varierande åldrar hälso- och 

sjukvårdsinsatser från hemsjukvården, och av dessa patienter är hela 87 procent över 65 

år (Socialstyrelsen 2008, ss. 6-9; Josefsson 2017, s. 21). Antalet vårdplatser i slutenvården 

och särskilda boendeformer har blivit färre medan allt fler personer nu istället får vård av 

den kommunala hemsjukvården i ordinärt boende. Denna utveckling ställer ökade krav 

på att ssk och läkare ska finnas tillgängliga dygnet runt. Genom Socialstyrelsens 

undersökning ses dessvärre att tillgången i många fall inte är tillräcklig. Detta då en 

sjuksköterska i vissa verksamheter under jourtid ensam kan ansvara för upp till 400 

patienter. Sammantaget innebär utvecklingen en ökad risk för patientsäkerheten och att 

kraven på en god vård för patienter i hemsjukvården blir svåra att upprätthålla. För att 

kunna tillgodose patientens behov av god vård och samordning av vårdinsatser krävs 

därmed att det för varje patient i hemsjukvården finns en patientansvarig ssk 

(Socialstyrelsen 2008, ss. 6-9).  

 

Distriktssköterskans patientnära tid i hemmet   

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), (2017a, s. 14) belyser vikten av att patienterna 

görs delaktiga i det patientsäkerhetsarbete som bedrivs, något som är en självklar del i 

den kommunala hemsjukvården där vården bedrivs i patientens hem. Genom att använda 

den patientnära tiden vid hembesök till att exempelvis upplysa patienten om eventuella 

risker samt lyssna in hur patienten själv upplever sin vardag i hemmet görs patienten 

delaktig. Detta i sin tur kan öka patientsäkerheten och minska risken för vårdskador. 

Hembesöket beskrivs vidare av Behm och Gustafsson (2017, ss. 138-140) som ett 

självklart verktyg i dsk förebyggande arbete gällande patientsäkerhet. Att tillsammans 

med patienten göra riskbedömningar inom de fem områdena trycksår, fall, undernäring, 

blåsdysfunktion och munhälsa beskrivs som en viktig del i den preventiva processen av 

Senior alert som är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Genom att därefter 

sätta in adekvata åtgärder för att förebygga uppkomsten av ovan nämnda komplikationer 

kan även andelen sjukhusbesök minimeras, vilket bidrar till hållbar utveckling. (Senior 

Alert 2017). 

 

Det vårdande mötet belyses av Dahlberg och Segesten (2010, s. 192) som ett möte som 

stödjer patientens hälsoprocesser, där dock en viktig förutsättning är att ssk och patienten 

möts ansikte mot ansikte. Hembesöket i samband med inskrivning beskrivs av Josefsson 

(2010, s. 14) som ett bra tillfälle för att genom observation av hemmet och samtal med 

patient och anhöriga kunna identifiera och förebygga eventuella risker. Tingle (2017) 

beskriver hälso- och sjukvården som en riskfylld verksamhet, där både bristande 

kommunikation, otillräcklig utbildning och kunskap samt vårdkultur kan ses som 

bakomliggande orsaker till ett otillräckligt patientsäkerhetsarbete.  

 

Telefonen är ett självklart verktyg för dsk inom hemsjukvården. Via telefonen 

kommunicerar dsk med både patienter, anhöriga, omvårdnadspersonal och andra 

vårdgivare. Telefonsamtalen kan gälla allt från rådgivning, bedömningar, muntliga 

delegeringar eller koordination av arbetet. Då telefonen ständigt är påslagen under 

arbetspasset, förväntas det oavsett plats eller tid att dsk ska svara när det ringer, vilket är 

något som i allra högsta grad kan äventyra patientsäkerheten (Jonasson, Holgersson, 

Nytomt & Josefsson 2016). 
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När det gäller vårdkultur belyser Socialstyrelsen (2009, ss. 6 -7) hur en arbetsgrupps 

värderingar och attityder har stor inverkan på patientsäkerheten. Ett viktigt steg i 

förbättringsarbetet beskrivs därmed vara att identifiera eventuella svagheter och styrkor 

gällande patientsäkerhetskulturen inom organisationen. En aktuell rapport från 

Socialstyrelsen belyser vidare hur otillräcklig bemanning och brister i kompetens också 

ökar risken för vårdskador. En låg bemanning innebär oftast en ökad stress, vilket ökar 

risken för att göra fel. Dock anses bristande kunskap och kompetens vara ett ännu större 

hot mot patientsäkerheten, något som i dagens hälso- och sjukvård på grund av 

bemanningsbrist och en allt mer avancerad hemsjukvård upplevs ha blivit en allt vanligare 

företeelse (Socialstyrelsen 2018b, ss. 56-59). Antalet arbetsuppgifter, men även patienter 

som en ssk ska ansvara för har de senaste åren också ökat. Denna verklighet innebär 

därmed mindre tid hos respektive patient, något som i sin tur kan leda till en sämre vård 

och således även en reducerad patientsäkerhet (Aiken et al. 2001; Aiken & Sermeus 

2012). 

 

Patienterna måste kunna lita på att dsk har den kunskap som krävs för att kunna identifiera 

och förebygga risker som exempelvis fall, trycksår och undernäring. Att som dsk i sitt 

förebyggande och hälsofrämjande arbete ha den kompetens och förmåga som krävs för 

att stärka patienten till god hälsa belyses ytterligare i kompetensbeskrivning för dsk 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 7-8). Begreppet empowerment ligger 

här nära till hands och beskrivs av Williamsson (2007) som ett oberoende eller en 

egenmakt och syftar till att patienten själv ska känna att denne har makt över sin egen 

situation, något som dsk i sitt möte med patienten alltid bör försöka att åstadkomma.   

 

Patientperspektiv 

 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 103) beskriver hur vårdvetenskapen kännetecknas av 

hälsa som vårdandets mål och präglas på ett övergripande plan även av 

patientperspektivet, vilket innebär att patienten utgör medelpunkten för vårdandet. Det 

vårdvetenskapliga patientperspektivet innebär även att patienten ska förstås som en 

expert, då det bara är individen själv som kan veta hur det är att ha en sjukdom, medan 

vårdaren enbart rent generellt vet vad en sjukdom kan innebära. Ekebergh och Dahlberg 

(2016, s. 141) belyser hur dsk förståelse för patientperspektivet vidgas genom vårdande 

samtal. Varje nytt möte och samtal med patienten leder till ett lärande och en ökad 

förståelse. Samtal leder också till en ökad självkännedom hos patienten, vilket kan stärka 

förmågan till att hantera ohälsa. Berland, Gundersen och Bentsen (2012) belyser också 

vikten av patientens autonomi som alltid bör prioriteras före patientsäkerhet av dsk då 

vården bedrivs i patientens hem. 

 

Lindberg (2016, ss. 268-269) belyser att ett väl reflekterat patientperspektiv bör vara 

ledande för dsk vårdande både vid mötet med patienten och vid teamarbetet. Med ett 

vårdvetenskapligt patientperspektiv som utgångspunkt bör patienten och ibland även 

anhöriga ses som självklara teammedlemmar. Enligt patientlagen ska hälso- och sjukvård 

så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten samt ge 

närstående möjlighet att medverka (SFS 2014:821). Att anta ett patientperspektiv är ett 

gemensamt ansvar för all vårdpersonal i teamarbetet, men ssk har en central roll och 
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funktion i att leda vården mot ett helhetsperspektiv där patienten sätts i fokus (Lindberg, 

Persson, Hörberg & Ekebergh 2013). 

 

Distriktssköterskans kompetens och ledarskap i hemsjukvården 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017a) har under många år arbetat för att införa de sex 

kärnkompetenserna för ssk i både undervisning och i verksamhet. Kärnkompetenserna är, 

personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och 

förbättringskunskap. Målet med dessa sex kärnkompetenser är att öka vårdens kvalitet 

och säkerhet. 

 

Sjuksköterskan har flera specifika kompetensområden som utgår från 

omvårdnad/vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap samt 

beteendevetenskap med inriktning vårdpedagogik. Arbetet präglas även av ett etiskt 

förhållningssätt och omfattas av International Council of Nurses (ICN:s), etiska koder 

som innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande, 

vilket bland annat innebär att minska förekomsten av de vanligaste personskadorna 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014, ss. 3-6). Förutom ICN:s etiska koder omfattar dsk 

arbete även ansvar för att planera och utveckla arbetet och samarbeta med andra 

yrkesgrupper. Distriktssköterskan ska bland annat arbeta självständigt och i team, leda 

omvårdnadsarbetet, möta och vårda människor i alla åldrar, skapa relationer som stödjer 

patientens självbestämmande, integritet och delaktighet. Distriktssköterskans kompetens 

inom medicinsk vetenskap innefattar bland annat kunskap om de vanligaste sjukdomarna, 

läkemedels egenskaper, ordination, biverkningar och användningsområden. Dessutom 

ska dsk självständigt kunna förskriva vissa läkemedel efter behov. Distriktssköterskan 

ska även ständigt utvärdera sin egen verksamhet. Oavsett verksamhetsområde eller 

vårdform ska dsk arbete även präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt baserat 

på vetenskap och beprövad erfarenhet (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 

8-10,12).  

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017b, s.10) betonar vikten av ssk ledarskap för att skapa 

förutsättningar för en god och säker vård som främst ska vara riktad mot det patientnära 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan skall motivera och leda omvårdnadspersonal, ge 

återkoppling i omvårdnadsarbetet samt utifrån gällande föreskrifter delegera 

omvårdnadspersonal och fördela arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt, och genom detta 

möjliggöra kompetensutveckling hos omvårdnadspersonalen. Batalden och Davidoff 

(2007) beskriver också betydelsen av bra ledarskap för att all personal inom vården ska 

engagera sig för förändring.  Förbättring kräver ofta en förändring och alla som arbetar 

inom hälso- och sjukvården behöver därmed arbeta för att förbättra sin verksamhet. 

 

Yrkeskrav och behov förändras med tiden, vilket ställer krav på att ssk ska vara flexibel 

och utveckla sin kompetens. Utgångspunkten för ssk i hemsjukvården ska alltid vara 

patientens behov och att det är ssk som ansvarar för omvårdnaden (Josefsson 2017, s. 27). 

Det är inte ovanligt att dsk upplever att deras kompetens inte tas till vara och att det 

tidskrävande administrativa arbetet som utgör en stor del av jobbet stjäl värdefull tid från 

det viktiga patientnära arbetet. Dsk vill genom sitt arbete i hemsjukvården kunna bidra 

till en god och säker vård, men för att lyckas med detta samt få till ett ökat 
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patientsäkerhetsarbete krävs att chefer inom organisationen både ser och tar till vara den 

kompetens som finns samt fortlöpande uppmuntrar till kompetensutveckling (Andersson, 

Lindholm, Pettersson & Jonasson 2017). 

 

En studie gjord av Josefsson och Hansson (2011) visar att ssk ofta underskattar sitt 

ledarskap och påpekar därmed att ssk behöver vara mera tydliga i sitt ledarskap då det 

ökar vårdkvaliteten. Ledarskapets betydelse beskrivs även i en studie gjord av Kristensen 

et al. (2015) där information hämtats in från sju europeiska länder. Resultatet visar hur 

ett bra ledarskap och teamarbete både förbättrar arbetsklimatet och ökar 

patientsäkerheten.  

 

Josefsson (2017, ss. 28-29) beskriver att det behövs tillgång till läkare och ssk dygnet runt 

för en god och säker hemsjukvård. När ssk inte är tillgängliga läggs ett stort ansvar på 

övrig omvårdnadspersonal som får göra medicinska bedömningar vilket kan riskera 

patientsäkerheten. Omvårdnadspersonalen kan bestå av både undersköterskor och 

vårdbiträden med varierande erfarenhet och kompetens. Omvårdnadspersonalen arbetar 

nära patienterna i hemsjukvården och utför den grundläggande omvårdnaden. Därför är 

det avgörande att ssk leder den patientnära omvårdnaden för att säkerställa en god vård. 

 

Patientsäkerhet och vårdskador 

 

Patientsäkerhet är en grundläggande del av en god vård, som bland annat innebär att 

vården ska ges med respekt för självbestämmande och integritet, vara lättillgänglig, av 

god kvalitet och tillgodose kontinuitet och säkerhet. Patientsäkerhet innebär således att 

patienter i samband med vård och behandling och/eller på grund av uteblivna åtgärder 

inte ska komma till skada (Socialstyrelsen 2017a). I Patientsäkerhetslagen definieras 

patientsäkerhet som “skydd mot vårdskada”. Lagen riktar sig till både vårdgivare och 

hälso- och sjukvårdspersonal och syftar till att öka patientsäkerheten inom vården. En 

vårdskada innebär en fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som orsakar patienten 

lidande, vilket hade kunde undvikas om adekvata åtgärder satts in. En skada som lett till 

bestående men eller dödsfall klassas som allvarlig vårdskada. (SFS 2010:659). 

 

Inom slutenvården drabbas över 100 000 patienter årligen av vårdskador och ca 1400 av 

dessa avlider till följd av dessa vårdskador (Socialstyrelsen 2017b). När det gäller statistik 

inom den kommunala hemsjukvården finns betydligt mindre forskning gjord, men utifrån 

en omfattande journalgranskning gjord i hemsjukvården beskrivs i Dagens Samhälle hur 

mer än var tredje patient någon gång drabbas av en vårdskada. Dock misstänks det att 

många skador aldrig upptäcks och att det därmed finns ett stort mörkertal (Dagens 

Samhälle 2016). Trycksår, fall och undernäring är några exempel på risker som många 

äldre utsätts för. Många äldre behandlas även med felaktiga läkemedel som på grund av 

interaktioner och biverkningar drastiskt även kan öka risken för ovan nämnda vårdskador 

(Josefsson 2010, s. 13; SKL 2017b, s. 18). I Socialstyrelsens rapport inom 

patientsäkerhetsarbetet framgår dock hur vårdrelaterade infektioner (VRI), trots en 

minskning fortsatt är den absolut vanligaste vårdskadan, och även om de flesta 

punktprevalensmätningarna är gjorda inom slutenvården ses VRI som ett stort problem 

även inom den kommunala vården. I kommunen ligger följsamheten till basala 

hygienrutiner och klädregler enbart på 51% och ca 1,6 % av alla patienter i särskilda 
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boenden beräknas ha en pågående VRI (Socialstyrelsen 2017c, ss. 7,11-12). Genom ett 

förebyggande arbete och ett ständigt tillämpande av basala hygienrutiner kan dock 

förekomsten av VRI minska.  Ett sådant resultat ses av Rahmqvist, Samuelsson, Bastami 

och Rutberg (2016) även kunna generera sänkta sjukvårdskostnader, ökad chans till 

överlevnad och ett ökat välbefinnande samt minskat lidande för patienterna, vilket 

indirekt bidrar till en hållbar utveckling. Detta beskrivs enligt Kungliga Tekniska 

Högskolan (2018) som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet till att tillgodose sina behov”. 

 

Resultatet från en studie gjord av Nilsson et al. (2016) visar hur en tredjedel av alla 

personer, 65 år och äldre faller minst en gång per år, en andel som ses öka med stigande 

ålder och försämrad hälsa. Höftfrakturer ökar risken för dödsfall och 

funktionsnedsättning och innebär stora kostnader för hälso- och sjukvården. Något som i 

en snabbt åldrande global befolkning ses som ett växande hälsoproblem med betydande 

medicinska och ekonomiska konsekvenser. Berland, Gundersen och Bentsen (2012) 

beskriver vikten av patientsäkerhetsarbete i hemsjukvården när det gäller fall. Tyvärr så 

prioriteras många gånger dock patientsäkerheten inte förens efter det att olyckan har 

inträffat, då det redan kan vara för sent för patienten. Förebyggande åtgärder i detta skede 

kommer inte kunna förhindra de allvarliga konsekvenser som fallolyckan kanske redan 

orsakat. Detta då hälften av dem som drabbas av en höftfraktur aldrig återfår sin tidigare 

funktionsnivå och en av fem patienter dör redan inom tre månader. 

Patientsäkerhetsarbetet bör därmed sättas in i god tid, då det som gynnar patienterna mest 

är om de aldrig behöver uppleva ett fall.  

 

Josefsson (2010, ss. 11,13,16) beskriver hur fallolyckor hos äldre kostar samhället cirka 

14 miljarder per år och i snitt orsakar tre dödsfall om dagen. Vidare beskrivs att 15 -22 % 

av alla inläggningar på medicinavdelningar beror på läkemedelsbiverkningar, vilket även 

är den fjärde till sjätte vanligaste dödsorsaken. Att vårdskador årligen kostar samhället 

stora summor pengar och skapar ett onödigt lidande för de patienter som drabbas blir 

därmed mycket påtagligt. Vårdskador är enligt Tingle (2017) ett globalt problem och har 

trots stora satsningar på ökad patientsäkerhet i många I-länder ej resulterat i någon större 

förändring de senaste 15 åren. Vårdskador klassas idag därmed som den 14:e vanligaste 

dödsorsaken i världen.  
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PROBLEMFORMULERING 

Fall, trycksår, undernäring, vårdrelaterade infektioner och läkemedelsavvikelser är bara 

några exempel på vårdskador som dagligen drabbar patienter i den kommunala 

hemsjukvården. Dsk närvaro i den patientnära vården i hemmet är en viktig förutsättning 

för en god och säker vård och dsk har därmed ett stort ansvar för att uppmärksamma risker 

och arbeta förebyggande för att öka patientsäkerheten. Genom att sätta patienten i fokus 

och anta ett patientperspektiv ökar både patientens delaktighet och tillit. För att lyckas 

med detta krävs dock både närvaro, tid och engagemang. Något som beroende på 

bemanning, arbetsklimat och arbetsmiljö inte alltid är lika självklart som det låter.  

Författarnas erfarenhet är att dsk arbete i hemsjukvården successivt blir allt mer 

administrativt, hembesöken blir kortare och görs allt mer sällan. Många hembesök ersätts 

med telefonkontakter och flertalet insatser delegeras ut till omvårdnadspersonal i 

hemtjänsten vilket många gånger leder till avvikelser då uppföljningar från dsk minskar. 

Aktuell forskning belyser den bristande patientsäkerheten och hur de vårdskador som på 

grund av detta uppstår orsakar patienterna onödigt lidande. Att som dsk kunna säkerställa 

den goda och säkra vård som patienterna är berättigade till är viktigt, men för att kunna 

förhindra denna oroväckande utveckling krävs förändring.    

Genom att undersöka dsk erfarenhet och syn på patientsäkerhet hoppas författarna kunna 

bidra till en ökad riskmedvetenhet hos hälso- och sjukvårdspersonal som är verksam inom 

den kommunala hemsjukvården. 

 

Frågor som varit vägledande för examensarbetet är: 

 Vilka erfarenheter har distriktssköterskor av patientsäkerhet i hemsjukvården? 

 Vilka möjligheter och hinder möter distriktssköterskan i sitt patientnära arbete? 

 Vilka faktorer är viktiga för att skapa en patientsäker vård i hemmet och därmed 

kunna bidra till en hållbar utveckling? 

 

 

SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården. 
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METOD 

Studien är utformad genom kvalitativ metod med en induktiv ansats. Datamaterialet 

samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna 

genomfördes i en västsvensk mellanstor stad under hösten 2018, där informanterna bestod 

av fyra dsk och fyra ssk verksamma inom den kommunala hemsjukvården. Dataanalysen 

utgjordes av kvalitativ innehållsanalys där meningsbärande enheter genom analysens 

gång omvandlades till underkategorier och kategorier med utgångspunkt från studiens 

syfte.   

 

Ansats 

 

För studien användes kvalitativ metod med en induktiv ansats. Induktiv ansats innebär en 

förutsättningslös analys av data som ofta utgår från människors berättelser, där 

beskrivningar av upplevelser eller erfarenheter undersöks. Författarna söker sedan efter 

mönster i det insamlade datamaterialet och strävar efter att hitta likheter och skillnader 

som sedan uttrycks i kategorier och teman utifrån olika nivåer av abstraktion och tolkning 

(Lundman & Graneheim 2017, s. 221). Induktiv ansats beskrivs med fördel kunna 

användas då det finns få tidigare studier som behandlar ämnesområdet (Elo & Kyngäs 

2008). 

 

Deltagare 

 

Författarna har valt att benämna deltagarna som informanter i detta examensarbete. 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara verksamma inom den kommunala 

hemsjukvården samt ha arbetat inom denna verksamhet i minst två år. Författarna 

eftersträvade även en variation gällande arbetslivserfarenhet, ålder och kön samt att 

informanterna skulle arbeta inom olika geografiska områden eller distrikt i kommunen, 

detta för att försöka uppnå en maximal variation (Polit & Beck 2012, ss. 516-517), se 

tabell 1. Målet var att inkludera åtta informanter, då detta ansågs vara ett rimligt antal att 

intervjua i förhållande till den tid som för studien gavs.  

 
 

Tabell 1. Demografisk information för informanterna som deltog i studien. 

 

Antal informanter 8 

Distriktssköterskor 4 

Sjuksköterskor 4 

Män 1 

Kvinnor 7 

Åldersspridning 38 – 60 år 

Medianvärde ålder 46 år 

Total arbetslivserfarenhet som ssk/dsk 9 – 37 år 

Medianvärde arbetslivserfarenhet som ssk/dsk 16 år 

Arbetslivserfarenhet inom hemsjukvården 2 – 16 år 

Medianvärde arbetslivserfarenhet inom hemsjukvården 6,5 år 
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Datainsamling 

 
För att få en ökad förståelse för ämnet patientsäkerhet som studien behandlar gjordes en 

artikelsökning samt inläsning av aktuell litteratur. Inför arbetet med att hitta informanter, 

kontaktades verksamhetschefen för vård och äldreförvaltningen i den stad där studien 

genomfördes. Verksamhetschefen informerades både muntligt och skriftligt angående 

studiens syfte, vartefter godkännande för att genomföra studien hämtades in, se 

informationsbrev (Bilaga 1). Därefter skickades samma informationsbrev gällande 

studien ut till samtliga enhetschefer för hemsjukvård i den valda kommunen, med 

förfrågan om att vidarebefordra informationsbrevet till sina anställda dsk/ssk i hopp om 

att finna informanter till studien. De dsk/ssk som ville ställa upp i studien ombads 

kontakta författarna för att boka tid för intervju. Några informanter uppgav efter utskickat 

informationsbrev direkt intresse att delta i studien, men för att uppnå en variation främst 

gällande kön och geografisk tillhörighet kontaktades även några dsk/ssk via telefon med 

information och förfrågan om att delta. Samtliga dsk/ssk som kontaktades via telefon 

tackade ja till att delta. Informanter kontaktades sedan via mail och telefon av författarna 

och alla önskade bli intervjuade under arbetstid på sin arbetsplats. Någon dag innan 

intervjun skulle äga rum skickades även ett informationsbrev ut till informanterna med 

ett ytterligare förtydligande av examensarbetet samt med information om frivilligt 

deltagande, se (Bilaga 2).  

 

Författarna genomförde totalt fyra intervjuer var med två dsk respektive två ssk under 

arbetstid i ett ostört rum i enlighet med informanternas önskemål. Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor användes (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 33-34). Intervju 

med öppna frågor är lämplig när personers upplevelser, erfarenheter, åsikter eller 

kunskaper skall studeras. Frågorna formuleras efter en viss struktur men ordningen kan 

därefter anpassas av intervjuledaren och intervjumetoden ses på grund av detta som 

flexibel (Danielson 2017, ss. 144-145). Frågorna som ställdes var följande: Vilka 

erfarenheter har du av arbete med patientsäkerhet i hemsjukvården? Vilka möjligheter 

finns till att arbeta patientsäkert? Vilka hinder möter du i ditt patientsäkerhetsarbete? 

Vilka faktorer anser du vara viktiga för att skapa en patientsäker vård? Ser du någon 

koppling mellan ett ökat patientsäkerhetsarbete och hållbar utveckling? Innebörden av 

patientsäkerhet och hållbar utveckling var inte helt självklart för en del informanter och 

därmed var en definition av begreppen behövligt innan intervjufrågorna kunde besvaras. 

För intervjuguiden i sin helhet se (Bilaga 3). 

 

Intervjuerna spelades in via mobilapplikation och varade mellan 20 - 30 minuter. De 

inspelade intervjuerna transkriberades sedan ordagrant av författarna, enskilt och i 

direkt anslutning till intervjuerna. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 234) 

beskriver vikten av att samtliga inspelade intervjuer noggrant transkriberas ord för ord till 

ett textformat innan analysen kan starta. Det är även bra att lyssna på och läsa texten 

samtidigt för att få in information som kan ha missats vid transkribering. Danielsson 

(2017, s. 152) belyser fördelen med att själv transkribera intervjuerna även om det kan 

vara tidskrävande, eftersom det ger en upprepning av intervjuerna och således en bättre 

grund för förståelse och analys.  
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Dataanalys 

 

Dataanalys har utförts enligt kvalitativ innehållsanalys, vilken fokuserar på tolkning av 

olika slags texter och används med fördel inom vårdvetenskapen då intervjuer 

transkriberats. Metoden fokuserar på att beskriva variationer i textinnehållet där 

skillnader och likheter uttrycks i kategorier och teman. Det uppenbara manifesta 

innehållet i en text presenteras i form av kategorier medan teman ses som uttryck för det 

latenta, underliggande budskapet (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & Graneheim 

2017, ss. 219-226). Författarna har utgått från det manifesta innehållet och arbetat med 

en viss grad av abstraktions- och tolkningsnivå, vilket enligt Lundman och Graneheim 

(2017, s. 222) är nödvändigt för att resultatet skall bli tydligt och meningsfullt, då en 

alltför textnära analys kan medföra risk för att förlora helheten. Alla intervjuer lyssnades 

på och lästes igenom flera gånger av båda författarna var för sig. Därefter reflekterade 

författarna tillsammans över innehållet i intervjuerna för att skapa en helhetsbild och 

utformade därefter färgkoder för att kunna ta ut meningsbärande enheter som innebär ord, 

meningar eller stycken av textinnehåll som hör ihop. Meningsbärande enheter 

kondenserades genom att korta ner texten utan att förlora det centrala innehållet. Därefter 

skapades koder som i sin tur bildade kategorier och underkategorier med hänsynstagande 

till studiens syfte (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & Graneheim 2017, ss. 219-

226). Se tabell 2.  

 
Tabell 2. Exempel på analysförfarandet 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

 Kod Underkategori Kategori 

Och sen tror jag också att 

samarbetet som jag har 

nämnt innan är jätteviktigt. 

Att man jobbar över 

gränserna med alla 

inblandade, anhöriga och 

patienten själv. Måste ha 

med patienten. 

Viktigt att man 

jobbar över 

gränserna med alla 

inblandade och ha 

nära samarbete med 

anhörig och patient. 

Nära samarbete 

med anhörig och 

patient 

Samarbete med 

anhörig och 

patient 

 

För hemtjänsten är ju 

otroligt viktiga för oss, för 

det är ju dem som är ute 

och ser patienten, det är ju 

dem som är nära, och att 

man är lyhörd för det dem 

säger. Dom är lite grann 

våra ögon och öron 

Hemtjänsten är 

viktiga för oss då det 

är dem som är 

närmast patienten, 

och att man är lyhörd 

för det dem säger. 

Hemtjänsten är 

viktiga för oss 

Samarbete med 

hemtjänst 

Vikten av 

samarbete 

Teammöten är jätteviktigt, 

åter igen det här med att 

man har goda kontakter 

både med rehab, 

vårdcentralen och 

biståndshandläggarna 

Teammöten är 

viktiga samt goda 

kontakter med övriga 

professioner och 

vårdinstanser 

Goda kontakter 

med övriga 

professioner och 

vårdinstanser 

Samarbete med 

övriga 

professioner och 

vårdinstanser 
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Etiska överväganden 

 

Etiska principer har varit vägledande för studien och funnits med under hela arbetet från 

början till slut. Forskningsetik ska värna och försvara människors grundläggande värde 

och rättigheter samt bidra till att skydda personer som deltar i studier. Alla ska bemötas 

med respekt både de som deltar och de som inte vill delta (Kjellström 2017, s. 57). Studien 

överensstämmer med de fyra allmänna huvudkraven för forskning som Vetenskapsrådet 

(2002, ss. 6-14) beskriver, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Verksamhetschefen i kommunen, alla 

informanter och deras chefer har informerats om studiens syfte och givit sitt samtycke. 

Informanterna fick både skriftlig och muntlig information om att medverkan i studien 

var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan någon förklaring. 

Allt material har hanterats konfidentiellt och innebär att data och personuppgifter 

förvarats på ett säkert sätt så att obehöriga inte kunnat ta del av informationen och så att 

ingen av deltagarna kommer att kunna identifieras vid publicering av studien. 

Informanterna har även fått information om att insamlad data enbart kommer att användas 

för forskningsändamål i examensarbetet. 

 

Forskningsetik regleras av lagen om etikprövning av forskning som avser människor. 

Syftet är att “skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning”. Lagen beskriver att endast forskning som utförs med respekt för 

människovärdet får godkännas och människors välfärd ska gå före samhällets och 

vetenskapens behov. I lagen framkommer det även att arbeten som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på både grund- och avancerad nivå inte behöver genomgå 

etikprövning (SFS 2003:460). Detta examensarbete har därmed inte etikprövats. 

 

Förförståelse 

 

Lundman och Graneheim (2017, ss. 230-231) beskriver hur resultatets trovärdighet ökas 

genom en noggrann beskrivning av analysarbetet samt om författarna kunnat hantera sin 

förförståelse under hela arbetets gång. Vikten av att vara medveten om sin förförståelse 

vid alla typer av forskning belyser även Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 135) 

då det annars kan påverka hela processen. Malterud (2009, ss. 45-46) menar dock att 

förförståelse även är en viktig del av författarnas motivation och kan 

underlätta uppstartandet av studier kring ett ämnesområde. Det är dock viktigt att ha ett 

medvetet förhållningssätt och förebygga förförståelsen så att denna inte tar över 

kunskapen som det empiriska materialet kan belysa. Ju fler överraskningar som det 

empiriska materialet ger, desto bättre anses författarna ha lyckats med att belysa ny 

kunskap. Författarna har tillsammans reflekterat över egna erfarenheter kring 

ämnesområdet och har redan från början av arbetet försökt kartlägga sin förförståelse. 

Detta har skett för att påverka studiens resultat så lite som möjligt. Genom ett aktivt 

och medvetet förhållningssätt har författarna försökt hantera sin förförståelse i hopp om 

att höja resultatets trovärdighet. 
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RESULTAT 

Resultatet beskriver dsk erfarenheter av patientsäkerhet i hemsjukvården och presenteras 

utifrån tre kategorier som i sin tur består av tre till fyra underkategorier, se tabell 3. 

 

 

 
Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

Vikten av samarbete Samarbete med patient och anhörig 

 

Samarbete med omvårdnadspersonal 

 

Samarbete med övriga professioner och 

vårdinstanser 

Patientsäker vård i hemmet Säkerhetsaspekter i hemmiljön  

 

Distriktssköterskans patientnära tid 

 

Patientens delaktighet och autonomi 

Förutsättningar för patientsäkerhetsarbete Tidstjuvar i patientsäkerhetsarbetet 

 

Organisatoriskt stöd 

 

Kompetens och engagemang hos 

distriktsköterskan 

 

Kunskap om hållbar utveckling 

 

 

Vikten av samarbete  

 

Vikten av ett tvärprofessionellt arbete belyses av samtliga informanter som en självklar 

del i det patientsäkerhetsarbete som bedrivs i den kommunala hemsjukvården. Patienter i 

hemsjukvården har ofta flertalet olika vårdkontakter varför det är av stor vikt att 

upprätthålla en god kommunikation och ett gott samarbete med dessa aktörer. Som dsk i 

hemsjukvården sker en samverkan med både sjukhus, primärvård, biståndshandläggare 

och rehabiliteringspersonal (rehab) bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 

rehabiliteringsassistenter. Vidare beskrivs vikten av ett nära samarbete med 

omvårdnadspersonalen, som är den yrkesgrupp som dsk i sitt förebyggande arbete är mest 

beroende av. För att patientsäkerhetsarbetet ska kunna generera i en ökad trygghet och 

säkerhet för patienten krävs även ett samarbete med patienten och ibland även med 

anhöriga.   
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Samarbete med patient och anhörig 

 

Att arbeta utifrån ett patientperspektiv innebär att dsk sätter patienten i fokus, något som 

för många informanter sågs som en självklarhet då mycket av dsk förebyggande arbete i 

den kommunala hemsjukvården sker just i patientens hem. Fall, trycksår och undernäring 

är några exempel på risker som dsk i sitt dagliga arbete måste kunna identifiera och 

åtgärda, vilket kräver ett gott samarbete med patienten. Att arbeta som patientansvarig 

dsk/ssk innebär att genom mötet med patienten bygga upp ett förtroende och en tillit, då 

en god relation med patienten både underlättar och förenklar arbetet.  

 

 

“Och sen är det också med förebyggande av trycksår att man hela tiden inventerar 

och för en dialog med patienten, om det är någon förändring i mobiliseringen, om 

dem blivit mer sängliggandes…” (SSK 3) 

 

Vidare beskrivs vikten av att involvera anhöriga och göra dem delaktiga, något som ofta 

blir en självklarhet då det gäller patienter som drabbats av någon form av 

demenssjukdom. Samarbetet med patient och anhöriga beskrivs dock inte alltid som 

positivt. Vissa av informanterna belyser hur patienter och anhöriga ibland kan utgöra 

hinder i patientsäkerhetsarbetet. Detta beror på att patient, anhörig och dsk inte alltid har 

samma syn på vad som är bäst för patienten. Många säkerhetsåtgärder såsom 

läkemedelsskåp, spisvakt, dörrlarm eller att ta bort mattor i hemmet kan påverka patienten 

negativt. Mot denna bakgrund beskrivs vikten av att alltid respektera patientens integritet 

och autonomi. Därmed betonas vikten av att som dsk i dessa situationer komma ihåg att 

man befinner sig i patientens hem och trots meningsskiljaktigheter alltid måste respektera 

patientens beslut. 

 

 

“Vi kan ju inte bestämma i ett hem, det går inte, vi kan rekommendera och förorda 

men vi kan aldrig komma in som poliser, nu ska den mattan bort! Sen om personen 

har ramlat över mattan för sjuttonde gången så kan vi fortfarande inte ta bort den 

om personen säger nej tack. Nä så det är jätteviktigt att få med patienten och 

anhöriga i detta” (DSK 1) 

 

 

När det gäller anhöriga så kan de i sig även utgöra en säkerhetsrisk för patienten, vissa 

patienter kan exempelvis ha anhöriga boendes hos sig mot sin vilja. De flesta gånger 

beskrivs det dock vara anhörigas okunskap om patientens sjukdomsbild och dess 

påverkan på patientsäkerhet som kan medföra hinder. Ett exempel som framkom 

beskriver hur en demenssjuk patient som ständigt gick ut nattetid till slut råkade riktigt 

illa ut på grund av att anhöriga ej ville sätta in ett dörrlarm.  
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Samarbete med omvårdnadspersonal 

 

Samtliga informanter beskriver samarbetet med omvårdnadspersonal som en självklar del 

i patientsäkerhetsarbetet. Samarbetet med denna yrkeskategori beskrivs som viktig då det 

är omvårdnadspersonalen som dagligen ser patienterna i deras hem och därmed har störst 

kännedom om eventuella förändringar såsom försämrad aptit, nedstämdhet eller 

försämrad gångförmåga som alla kan innebära en ökad risk för patienten.  

 

 

“För hemtjänsten är ju otroligt viktiga för oss, för det är ju dem som är ute och ser 

patienten, det är ju dem som är nära, och att man är lyhörd för det dem säger. Dom 

är litegrann våra ögon och öron så att…” (SSK 2) 

 

 

Att ha regelbundna möten med omvårdnadspersonalen där patienter kan diskuteras och 

eventuella risker identifieras beskrivs som en självklar del av samarbetet. Genom att vara 

lyhörd för omvårdnadspersonalen och genom diskussioner tillsammans kunna komma 

fram till förslag och lösningar i syfte att öka patientsäkerheten beskrivs av informanterna 

som mycket värdefullt. Flera av informanterna upplever dock stora brister i samarbetet 

med omvårdnadspersonalen, där otillräcklig kommunikation beskrivs som en av de 

vanligaste orsakerna till en bristande patientsäkerhet. Detta anses många gånger bero på 

att dsk och omvårdnadspersonalen träffas för sällan. Avståndet mellan 

omvårdnadspersonalens lokaler och dsk kontor är oftast stort och de värdefulla mötena 

med omvårdnadspersonalen har blivit allt färre och på vissa ställen helt dragits in. Denna 

utveckling erfars av många informanter som oroande. Detta förklaras av att viktig 

information gällande patienterna försenas eller uteblir, men även att det försämrade 

samarbetet med omvårdnadspersonalen erfars innebära att dsk kommer längre från 

patienten.  

 

Distriktssköterskans tid räcker inte till för att utföra alla insatser självständigt, varpå 

flertalet insatser som exempelvis läkemedelsadministration och såromläggningar ofta får 

delegeras till omvårdnadspersonalen. Trots att de flesta bland omvårdnadspersonalen 

upplevs göra ett mycket bra arbete så beskrivs ändå okunskap som ett stort problem. 

Vilket kan innebära stora risker för patienten och således äventyra patientsäkerheten. 

Detta problem beskrivs som särskilt påtagligt under somrarna då många vikarier arbetar. 

Vidare beskrivs vikten av hygien för att bland annat förebygga smittspridning och hur 

okunskap eller bristande intresse hos omvårdnadspersonalen när det gäller basala 

hygienrutiner också ses som ett hot mot patientsäkerheten. Trots information och samtal 

med personalgrupperna upplevs ingen förbättring. Målade, långa naglar eller 

påbyggnadsnaglar är tyvärr vanligt förekommande hos personalen, något som 

informanterna känner stor frustration över. 

 

Delegerade insatser innebär även att en ökad andel personer blir involverade i patientens 

vård något som många gånger inte är optimalt. När det gäller god sårläkning är det 

exempelvis viktigt med kontinuitet och god kunskap, vilket beroende på personalgrupp 

inte alltid är en självklarhet. 
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“Så fort man involverar andra yrkeskategorier så blir det svårare. Vi tar ett sår, 

jag delegerar ut det, omvårdnadspersonalen ska åka dit och då vill jag ju att så få 

personer som möjligt ska vara där, men i verkligenheten är det inte så… utan det 

är flera, och beroende på vilken hemtjänstgrupp det är så blir ibland sår sämre” 

(SSK 4)  

 

Samarbete med övriga professioner och vårdinstanser  

 

När det gäller samarbetet med övriga professioner beskrivs kontakten med rehab som en 

av de mest självklara. Informanterna beskriver vikten av att jobba i team tillsammans med 

bland annat rehab, och det tvärprofessionella samarbetet ses av de flesta som en styrka 

med goda förutsättningar till att jobba förebyggande och motverka olika typer av risker. 

Ändå beskrivs nästan uteslutande samarbetet med rehab som aktuellt då det rör sig om 

fallrisker.  

 

 

“Vid fallrisk blandas ju även rehab in, då gör man ju en total screening, över 

mediciner, hemmiljö och sjukdomstillstånd och försöker hitta någon slags nyckel 

till att motverka fall” (SSK 1) 

 

 

Det är vanligt att patienter i hemsjukvården har många olika vårdkontakter och 

informanterna beskriver hur en stor del av arbetet som dsk inom den kommunala 

hemsjukvården består av regelbundna kontakter med både primärvård och slutenvård, 

men även med biståndshandläggare och vårdplaneringsteam.  

 

Det tvärprofessionella arbetet beskrivs för det mesta som positivt och som en självklar 

del av patientsäkerhetsarbetet. Ett gott samarbete upplevs dessutom generera i ett ökat 

välbefinnande för patienten, något som även kopplas till hållbar utveckling, både utifrån 

en social och ekonomisk dimension. Dock erfars samarbetet många gånger som 

tidskrävande och allt för många aktörer kan ibland på grund av brister i kommunikation 

innebära en ökad risk för avvikelser. Då flertalet vårdgivare är inblandade erfars det 

dessutom ibland som svårt att få någon att ta ett helhetsansvar kring patienten.  

 

 

Patientsäker vård i hemmet 

 

Informanterna påpekar att det skall vara tryggt och säkert för patienten att få vård i sitt 

hem. Hemmiljön och miljön kring hemmet anses vara viktigt att ”säkra upp”, särskilt när 

det gäller att förebygga fallolyckor och övrig säkerhet för patienter med 

demenssjukdom.  Dsk patientnära tid i hemmet är avgörande för att kunna upptäcka risker 

i hemmiljön och upplysa patienten om dessa risker. Då vården bedrivs i hemmet är det 

nödvändigt att patienten görs delaktig i patientsäkerhetsarbetet, då det utan patientens 

godkännande inte är möjligt att genomföra förändringar i hemmiljön. 
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Säkerhetsaspekter i hemmiljön 

 

Informanterna nämner fallolyckor som en stor säkerhetsrisk i hemmiljön. Mattor som 

patienten inte vill ta bort, sladdar, trappor, dålig belysning och att det kan vara för trångt 

är några exempel på orsaker till fall, men också att patienten inte använder sina 

gånghjälpmedel. 

 

 

“Allt som det ser ut nu i hemmen, tänker på det är ju liksom trångt och mörkt och 

farliga trappor och allt som folk omger sig med det är... jag tänker på vintern... alla 

äldre som har där snön inte skottas dem själva ska gå ut och ramlar på sin trappa 

och bryter sig” (DSK 1) 

 

 

Säkerheten i hemmiljön anses vara extra viktig för patienter med demenssjukdom, som 

exempelvis kan ”irra bort sig” från sina hem och inte hitta tillbaka, påslagna spisplattor 

som glöms bort, läkemedel som patienten kan röra ihop och ta fel dos av. Riskerna ses 

som många, men genom enkla åtgärder såsom dörrlarm, spisvakt och låsta 

läkemedelsskåp upplevs patientsäkerheten kunna ökas. Dock förutsätter dessa preventiva 

insatser ett godkännande från patienten och/eller anhöriga innan de kan sättas in. Även 

mobilapplikationen Phoniro som nu ersatt den vanliga nyckeln till både patientens hem 

och läkemedelsskåp upplevs som positivt, både då det för patienten anses generera en 

ökad säkerhet, samtidigt som det för dsk sparar mycket tid.  

 

Hygienbrister i hemmiljön är också en säkerhetsaspekt som tas upp av informanterna. I 

vissa hem kan det vara både smutsigt, trångt och dåligt med rena ytor, vilket för dsk kan 

försvåra utförandet av olika insatser så som kateterisering av urinblåsan, intravenös 

behandling eller sårvård på ett hygieniskt säkert sätt. Trots att hemmiljön inte alltid är 

optimal ur en hygienisk aspekt beskrivs hur dsk ändå alltid försöker arbeta så rent som 

möjligt. 

 

 

“Även om vi är jätteduktiga med hygienen och alltihopa, men hur man än vänder 

och vrider på det så blir det lite hemmamiljön, när man jobbar hemma och 

säkerheten och så… en del har det mer smutsigt och en del har det mindre 

smutsigt.” (DSK 3) 

 

 

Distriktssköterskans patientnära tid  

 

För att kunna göra en helhetsbedömning av patientens aktuella situation beskriver 

informanterna vikten av hembesök. Att fysiskt få möta patienten i sin hemmiljö erfars 

därmed som en självklar del i patientsäkerhetsarbetet. Genom närvaro och samtal görs 

patienten delaktig, vilket även ökar möjligheten för dsk att få en bättre förståelse för 

patientens livssituation.  Många gånger handlar hembesöken enbart om att göra enstaka 

insatser såsom att dela en dosett eller lägga om ett sår, men med dsk kliniska blick sker 

många gånger omedvetet så mycket mer vid hembesöket.   
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“Vid varje möte med en patient så tror man kanske att man ska dit och lägga om 

ett sår, men i efterhand så inser man ju att man har gjort en helhetsbedömning, man 

har kanske gjort en symtomskattning omedvetet … att man för en dialog med 

patienten” (SSK 3) 

 

 

Det framkommer dock hur den patientnära tiden i hemsjukvården blivit mindre och hur 

punktinsatser allt oftare ersätter de lite längre besöken. Dsk erfars även komma allt längre 

bort från omvårdnadspersonalen, vilket även innebär ett ökat avstånd till patienterna. 

Många arbetsuppgifter delegeras även på grund av dsk tidsbrist till 

omvårdnadspersonalen i hemtjänsten, vilket också beskrivs kunna resultera i mindre tid 

hos patienterna, vilket även bidrar till en sämre patientsäkerhet. 

 

 

“Man är ju inte nära patienten framförallt inte i hemsjukvården, utan det är ju 

mycket punktinsatser så man är ju där en oerhört kort tid och kanske inte jobbar så 

nära hemtjänsten heller alla gånger” (SSK 2) 

 

Patientens delaktighet och autonomi 

 

Patientens delaktighet och autonomi beskrivs som helt avgörande för att kunna 

åstadkomma förändringar i hemmiljön men även för andra förebyggande åtgärder i 

patientsäkerhetsarbetet. Genom att föra en dialog med patienten och upplysa om riskerna 

kan dsk öka patientens delaktighet och förståelse för sin ohälsa eller sjukdom. 

Informanterna beskriver dock svårigheter, då patienter inte alltid går med på att göra 

förändringar i hemmiljön eller förändringar av sin livsstil.  

 

Att styra över och säkerställa patienternas läkemedelshantering beskrivs av informanterna 

som en relativt enkel insats. När det istället handlar om att få patienten att använda 

gånghjälpmedel, påbörja kompressionsbehandling eller tryckavlastande behandling med 

antidecubitusmadrass ses ofta större svårigheter. Patientens autonomi har stor vikt då 

vården bedrivs i patientens hem. Förebyggande insatser gällande sårvård, nutrition, 

hygien eller bara att kunna möblera om i hemmet kan därmed bli svåra att genomföra om 

patienten inte är införstådd och delaktig i beslutet.  

 

 

“Det är ju arbetsmiljön i hemmen då, hur hemmen ser ut. Att det ju inte alltid är 

möjligt att göra det vi vill göra, att ge våran bästa vård. Så man får ju gå efter det 

och deras viljor då, vad dem vill, patienterna alltså, deras autonomi.” (DSK 4) 

 

 

Informanterna ser det som viktigt att informera, förklara och ständigt upplysa patienten 

om vikten av insatser och rekommenderade behandlingar och varför de bör ske. Att vid 

all patientnära vård göra patienten delaktig och undervisa dem beskrivs därmed som 

betydelsefullt.   
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”Jag tror absolut det viktigaste, det är ju att man har med sig sin patient i ett 

undervisande, att man undervisar, förklarar” (DSK 3) 

 

 

Förutsättningar för patientsäkerhetsarbete 

 

Att utifrån organisationen ges stöd och rätt förutsättningar till att arbeta patientsäkert är 

av stor vikt. Tillgång till aktuella styrdokument och rutiner beskrivs som självklart för att 

få information om på vilket sätt arbetet ska utföras. För att kunna arbeta patientsäkert och 

säkerställa en god vård krävs enligt informanterna även tillgång till adekvata hjälpmedel 

och bedömningsverktyg, men även tid, en fungerande bemanning, anpassade 

dokumentationssystem samt kompetens och engagemang från dsk.  

 

Tidstjuvar i patientsäkerhetsarbetet 

 

Administrativa uppgifter såsom planering av arbetet, dokumentation och telefonkontakter 

beskrivs av informanterna som en självklar del i ett välfungerande patientsäkerhetsarbete. 

Samtidigt är det ofrånkomligt att det är mycket tidskrävande och många gånger stjäl 

dyrbar tid från patienterna. En del informanter beskriver även en frustration över de 

dokumentationssystem som finns då man ej anser att de är anpassade till verksamheten 

och istället för att underlätta arbetet gör det krångligare.  

 

Telefonen är ett självklart verktyg för dsk och är oftast påslagen under hela arbetspasset.  

I och med detta förväntas det vanligtvis att dsk oavsett tid eller plats ska svara när det 

ringer, vilket medför att dsk ständigt kan bli avbruten i sitt arbete. Att via telefon även 

kommunicera med övriga vårdkontakter för att få ordinationer eller bedömningar gjorda 

beskrivs av informanterna som mycket tidskrävande.  

 

 

“Men tidstjuvar är väl… all dokumentation… mycket som ska dokumenteras, och 

det är ju också en säkerhet, dokumentationen alltså. Men liksom så fort man gör 

någonting så ska det ju ner och det tar tid […] Telefonen tar väldigt mycket tid. 

Jaga på folk tar väldigt mycket tid. Få tag i folk, ringa planeraren och så svarar 

inte den och då försöker man ringa dit och dit. Man kan ringa sjukhuset, nähä då 

hade inte dem telefontid… Telefonen som ringer hela tiden när man är hemma hos 

patienterna” (DSK 3) 

 

 

Informanterna beskriver även hur avstånd inom den kommunala hemsjukvården kan 

stjäla mycket tid. Dsk som arbetar i distrikt ute på landsbygden kan ha stora avstånd till 

sina patienter medan dsk som arbetar mer centralt ofta har betydligt närmare till sina 

patienter. Informanter som arbetar ute på landsbygden erfar att bilkörandet tar mycket tid 

och att det därmed är viktigt att planera sina körningar både för att spara tid och göra 

arbetet så tidseffektivt som möjligt, men även för miljöns skull. När det gäller tid och 

avstånd görs även jämförelser med sjukhuset, där allting finns så nära till hands. I 
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hemsjukvården oavsett om det gäller att ta en läkarkontakt eller att påbörja en ny 

behandling hos en patient upplevs arbetet innehålla så många fler moment och erfars 

därmed betydligt mer tidskrävande. 

 

Att ges rätt förutsättningar handlar även om att ha en fungerande bemanning. Att få in 

vikarier när det behövs är viktigt, så att ordinarie dsk inte behöver axla ansvaret för 

dubbelt så många patienter under en längre tid, vilket beskrivs kunna vara fallet vid 

långtidssjukskrivningar. När tiden på grund av bemanningsbrist inte räcker till försakas 

ofta det förebyggande arbetet och tas istället över av mer akuta punktinsatser.  

 

 

“Det är väl så att man ska prioritera de förebyggande insatserna eller så men 

ibland är man ju ändå så i det, så stressad så det blir släcka bränder istället för att 

förebygga branden.” (SSK 1) 

 

Organisatoriskt stöd 

 

De flesta informanter anser att det inom organisationen finns goda förutsättningar till att 

arbeta patientsäkert. Tydliga styrdokument och rutiner stärker dsk i sitt 

patientsäkerhetsarbete och tillgången till skattningsinstrument, riskbedömningar och 

avvikelserapportering förenklar arbetet samtidigt som det även innebär att dsk oavsett 

distrikt arbetar likadant. Skattningsskalor för bedömning av risker så som fall, 

undernäring och trycksår erfars som en självklar del i patientsäkerhetsarbetet. Dock erfar 

vissa informanter att alla dessa riskbedömningar ibland kan kännas lite överflödiga, men 

att det är något som ska göras. Det framkommer även att man genom riskbedömningar 

och skattningar ibland lyckas söka upp ett problem som egentligen inte är ett problem för 

patienten.  

 

 

“Ja, alltså vi har ju dem här alla, de här bedömningsinstrumenten, att man jobbar 

mycket med skattningsskalor, det är ju en del i det hela, det är ju jätteviktig del i 

patientsäkerhetsarbetet” (SSK 2) 

 

 

“Det står väl i och för sig ganska tydligt på MAS/MAR sidan där hur man ska jobba 

förebyggande, jag tycker ibland att det kan kännas lite onödigt alltså både hängslen 

och livrem i vissa fall och göra dem här riskbedömningarna, men vi ska ju göra 

dem..” (SSK 1) 

 

Kompetens och engagemang hos distriktssköterskan 

 

Distriktssköterskans kompetens är en viktig förutsättning för patientsäkerhetsarbetet i 

hemsjukvården där dsk anses ha det övergripande ansvaret för vården. Då hemsjukvården 

successivt även förändras till att bli allt mer avancerad beskrivs även vikten av att dsk 

utvecklar sin kunskap och sin kompetens och hela tiden håller sig uppdaterad. Att 
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rådfråga och ta lärdom från sina kollegor och/eller söka information via riktlinjer på nätet 

beskrivs som några sätt att öka och utveckla sin kunskap på. Även vikten av ett personligt 

engagemang och driv beskrivs av informanterna som en värdefull del i 

patientsäkerhetsarbetet. Om dsk har en negativ attityd och/eller helt saknar intresse för 

patientsäkerhet kommer det riskförebyggande arbetet att bli betydligt svårare att 

genomföra.  

 
 
“Så jag tycker nog mycket att det kan ligga i ens egna driv, hur man kan arbeta 

med patientsäkerheten” (SSK 3) 

 

 

För att kunna arbeta patientsäkert så krävs även en förståelse för begreppets 

innebörd.  Flera informanter erfor begreppet patientsäkerhet som stort och brett, och hade 

svårt att kortfattat sammanfatta dess innebörd. Informanterna hade emellanåt även svårt 

att begränsa sina erfarenheter kring området och svävade flertalet gånger ut med 

beskrivningar gällande yttre miljöer (isiga sjöar, halkiga vägar och samhället i stort) samt 

personalsäkerhet (stick/skärskyddade kanyler och hot/våld i hemmet). Det 

riskförebyggande arbetet ses dock av informanterna som en naturlig del av det dagliga 

arbetet, men en oro för nyutexaminerade ssk kunskap gällande patientsäkerhet och hur 

man aktivt jobbar med det framkom. Organisationen ansågs i detta avseende därmed ha 

ett stort ansvar, genom att bland annat se till att patientsäkerhetsarbete är något som bör 

ingå i introduktionen för nyanställda.  

 

I dsk kompetens ingår även att leda omvårdnadsarbetet samt delegera 

omvårdnadspersonal i syfte att öka deras kunskaper, vilket bidrar till en ökad 

patientsäkerhet i hemsjukvården. Att i detta ledande och lärande arbete som dsk, arbeta 

på samma sätt och göra rätt ansågs också som viktigt av flera informanter. 

 

 

“Vi utbildar våran omvårdnadspersonal för där är ju också otroligt viktigt att de 

arbetar efter samma sätt... men även när vi utbildar i mycket praktiskt förfarande 

att vi där säger samma saker, att vi jobbar på samma sätt, det ser jag som en viktig 

del i patientsäkerheten” (DSK 2) 

 

Kunskap om hållbar utveckling  

 

Att besitta kunskap om hur dsk förebyggande arbete kan leda till hållbar utveckling 

beskrivs som betydelsefullt av informanterna. En viktig del i dsk arbete är bland annat att 

förskriva olika behandlingshjälpmedel såsom exempelvis inkontinenshjälpmedel, 

diabetes och stomimaterial. Att i samband med förskrivning vara medveten om kostnader 

och säkerställa sig om att de produkter som beställs är individuellt utprovade till patienten 

erfars som viktigt. Dels utifrån patientsäkerheten, då dsk måste se till att patienten får rätt 

produkt men också då dsk genom en ekonomisk och ekologisk medvetenhet vid 

förskrivningen kan bidra till en hållbar utveckling. 
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“Typ exempel att vi beställer inkontinenshjälpmedel att vi lägger om sår, att vi 

använder materialet och resurserna på rätt sätt [...] där tror jag att vi som 

förskrivare och sjuksköterskor, distriktssköterskor kan göra ganska mycket och 

tänka till, för och bidra till minskad ekonomisk kostnad självklart men även om vi 

pratar miljö och såsom hållbar utveckling” (DSK 2)  

 

Beställning och förbrukning av förbandsmaterial för såromläggningar är en annan del 

som tas upp. Att vara medveten och ha kunskap om vilka omläggningsmaterial som bör 

användas till vilka sår samt använda dem på rätt sätt beskrivs som en självklarhet, inte 

bara för det förebyggande patientsäkerhetsarbetet utan även för en hållbar utveckling. 

Genom god sårläkning och förebyggande av trycksår kan dsk genom sin kompetens 

minska kostnader för både material och sjukhusvård samtidigt som ett ansvarsfullt 

materialanvändande också genererar en ekologisk hållbar dimension. Engångsprodukter 

såsom plasthandskar och förkläden nämns även av vissa informanter som en stor 

miljöbov. Samtidigt måste hygienen prioriteras och genom att på så vis förebygga 

infektioner anses dsk ändå bidra till en hållbar utveckling, dock ur en mer social och 

ekonomisk dimension.  

 

Genom att förbättra förutsättningarna för patienten och minska eventuella risker kan 

således både ekonomiska och ekologiska vinster göras, men kanske viktigast av allt är 

hur det förebyggande arbetet kan minska vårdlidande och säkerställa att patienten får en 

säker vård.  

 

 

“Dels att man kan minimera risker i hemmet och det betyder ju att patienten kan 

klara sin vardag bättre och då minimerar det att man behöver inte åka in akut 

kanske för allting utan det är redan påtittat av oss [...] så i det långa loppet så kan 

man ju minimera vårdkostnader och vårdlidande, absolut “ (DSK 4) 

 

Ett annat område som informanterna beskriver har förbättrat patientsäkerheten är 

apodosförpackade läkemedel som idag allt oftare ersätter dosetten. Apodos innebär inte 

enbart en ökad säkerhet för patienten utan kopplas även till hållbar utveckling genom att 

skräp från läkemedel som tidigare delats i dosett nu minskas. Även 

läkemedelsgenomgångar kopplas till hållbar utveckling. Genom regelbundna 

läkemedelsgenomgångar och uppföljningar minskar risken att patienter behandlas med 

felaktiga läkemedel, vilket i sin tur kan leda till vårdskador. Detta ses kunna minska både 

överförskrivningar och sjukhusbesök, vilket för patienten innebär ett ökat välbefinnande 

och för sjukvården i stort minskade vårdkostnader.  
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DISKUSSION 

Diskussionen beskrivs i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen tar upp studiens styrkor och svagheter utifrån begreppen förförståelse 

och trovärdighet. Resultatdiskussionen belyser studiens resultat mot bakgrunden samt 

författarnas reflektioner kring resultatet.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats bedömdes som en lämplig metod då syftet 

med studien var att undersöka dsk erfarenheter av patientsäkerhet i hemsjukvården. 

Deduktiv ansats ansågs ej som ett alternativ då författarna önskade genomföra en 

förutsättningslös analys och inte i förväg hade någon utarbetad modell som de önskade 

undersöka (Lundman & Graneheim 2017, s. 221). Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor som datainsamlingsmetod valdes. Då det genom denna metod gavs 

möjlighet att ställa följdfrågor upplever författarna att en djupare beskrivning av dsk 

erfarenheter kunnat samlas in.  

 

Det faktum att författarna själva hade egna erfarenheter gällande begreppet 

patientsäkerhet skulle för examensarbetet kunna innebära en svaghet, detta då tidigare 

tankar och idéer kring det område som ska undersökas kan försvåra upptäckten av nya 

aspekter än de som redan finns.  För att minimera denna risk har författarna tillsammans 

reflekterat över sina egna erfarenheter kring patientsäkerhet och har med ett medvetet 

förhållningssätt försökt hantera sin förförståelse genom hela examensarbetets gång, något 

som istället beskrivs som en styrka (Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2008, s. 135; 

Malterud 2009, ss. 45-46). Varje människa besitter sin unika förförståelse, varpå en text 

utifrån detta även kan komma att tolkas på olika sätt. Norberg och Fagerberg (2017, ss. 

250, 259) menar att detta skulle kunna leda till att viktig information går förlorad, 

beroende på vem som tolkar texten. Författarna har dock flertalet gånger lyssnat på och 

läst igenom samtliga intervjuer och under hela examensarbetets gång även ifrågasatt och 

kritiskt granskat sin egen förförståelse. I analysfasen har även stor vikt lagts på att 

tillsammans jämföra och diskutera sina tolkningar och analyserad data, vilket enligt 

Norberg och Fagerberg (2017, s. 250) istället beskrivs som en styrka, då risken för att 

missa värdefull information ses minska. Genom denna ständiga reflektion vill författarna 

därmed påstå att studiens trovärdighet ökar.  

 

Författarnas erfarenheter inom ämnesområdet kan även påverka intervjusituationerna och 

insamling av data, något som Polit och Beck (2012, ss. 521-522) menar kan förekomma 

hos nybörjare inom kvalitativ forskning. Ofta behövs flera intervjuer utföras för att uppnå 

en mättat data. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 33-34) är intervjuandet ett hantverk 

som kräver praktisk övning, där kvaliteten på intervjun påverkas av intervjuarens 

praktiska färdigheter och omdömen. Författarna genomförde innan studiens start varsin 

provintervju i samband med föregående metodkurs för att få en viss kunskap om 

intervjumetoden. Detta har varit givande för de intervjuer som under aktuellt 

examensarbete sedan har genomförts.  
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Det upplevdes som enkelt att komma i kontakt med verksamhetschefen i kommunen som 

godkände studien. Detsamma gäller kontakten och samarbetet med enhetscheferna för 

hemsjukvården. Att båda författarna arbetar inom den aktuella kommunen där studien 

utfördes och genom arbetet därmed tidigare haft kontakt med flera av de deltagande 

dsk/ssk har även underlättat insamlandet av intresserade informanter till studien. Då det 

utifrån den tidsmässiga aspekten kändes viktigt att komma igång med intervjuerna så fort 

som möjligt kontaktades dock vissa informanter via telefon med förfrågan om att delta. 

Alla dsk/ssk som kontaktades via telefon tackade ja. Detta tillvägagångssätt har inneburit 

en viss selektion, men då författarna eftersträvade en variation av informanter inom 

kommunen sågs detta handhavande öka variationen av erfarenheter både utifrån kön och 

geografisk tillhörighet.  

 

Det faktum att intervjuledare och informanter kände till varandra sedan tidigare skulle 

kunna ses som en nackdel. I en sådan situation beskriver Thomsson (2010, ss. 126-132) 

hur intervjuledarens förförståelse i allt högre grad kan komma att påverka 

intervjusituationen, vilket kan resultera i att informanten exempelvis inte tillåts svara fullt 

ut på de frågor som ställs. En tidigare relation mellan informant och intervjuledare kan 

även ses som en fördel, eftersom detta för informanten kan skapa en ökad trygghet, vilket 

kan resultera i att informanten mer öppet vågar berätta om sina erfarenheter, jämfört med 

om det hade varit en okänd person som hade utfört intervjun. Författarna upplevde 

intervjusituationerna som avslappnade och erfor att det faktum att flera av informanterna 

kände till intervjuledarna sedan tidigare skapade en trygghet. Författarna har dock 

medvetet valt att inte intervjua dsk/ssk som arbetar inom samma distrikt som de själva. 

Detta val gjordes för att minimera påverkan av sin förförståelse så mycket som möjligt, 

vilket kan ses som en styrka i studien.  

 

Det faktum att en definition av begreppen patientsäkerhet och hållbar utveckling i flertalet 

intervjuer fick göras innan frågorna kunde besvaras, kan ha påverkat informanternas svar 

och således resultatet. För begreppsdefinition se intervjuguide (Bilaga 3). Författarna såg 

ett förtydligande av begreppen som en förutsättning för att kunna få relevanta erfarenheter 

beskrivna, som således kunde svara på syftet.   

 

Det finns flera sätt att bedöma trovärdigheten i en studie, att kunna se “den röda tråden” 

och ge en noggrann beskrivning av hela arbetet är två viktiga aspekter. Studiens 

trovärdighet kan även bedömas utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet.  Resultatets giltighet stärks genom att studien lyfter fram det som är 

specifikt och utmärkande för ämnesområdet som har studerats, vilket även innebär att 

syfte, datainsamlings- och analysmetod utifrån vad som önskas undersökas är lämpliga. 

Även urval av informanter som bedöms ha erfarenheter av ämnet som ska undersökas har 

betydelse för resultatets giltighet (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & Graneheim 

2017, ss. 230-233). En kvalitativ studie med induktiv ansats ansågs av författarna vara en 

lämplig metod då syftet med examensarbetet var att undersöka erfarenheter, vilket genom 

en kvantitativ studie inte hade kunnat göras. Då kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 

och Graneheim (2017, s. 231) fokuserar på att beskriva variationer har författarna 

eftersträvat variation både gällande arbetslivserfarenhet, ålder och kön samt att dsk/ssk 

skulle arbeta inom olika geografiska distrikt i kommunen, vilket redovisas i tabell 1. 

Dessa kriterier anses ha uppfyllts, förutom kön då det endast var en manlig informant som 

deltog i studien. Detta kan ses som en svaghet, samtidigt som det belyser verkligheten då 
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det är få män som arbetar inom hemsjukvården i den aktuella kommunen, varav vissa 

distrikt helt saknar manliga dsk/ssk. Författarna hade eftersträvat att hitta informanter 

med minst fyra års erfarenhet inom hemsjukvården, men då några informanter med 

kortare erfarenhet visade intresse sänktes inklusionskriterierna till minst två år i 

hemsjukvården. Anledningen till att detta kriterium användes var att säkerställa att 

deltagande informanter hade erfarenhet av det som examensarbetet önskade undersöka, 

vilket enligt Lundman och Graneheim (2017, s. 231) beskrivs som en förutsättning för ett 

bra resultat. Trots viss osäkerhet gällande begreppen patientsäkerhet och hållbar 

utveckling anser författarna att ett rikt datamaterial genom intervjuerna erhölls.  

 

Informanterna som deltog i studien arbetar inom flera olika distrikt, vilket också bidrar 

till en variation av erfarenheter. Dock har inte samtliga distrikt eller verksamheter inom 

den kommunala hemsjukvården kunnat involveras. För detta hade krävts ytterligare 

informanter, vilket givetvis hade varit önskvärt men då tiden inte ansågs som tillräcklig 

gjorde författarna avgränsningen till att involvera åtta informanter. Enligt riktlinjer för 

examensarbete på magisternivå anses detta vara tillräckligt (Högskolan i Borås 2017, s. 

6). Vidare beskrivs hur en presentation av citat från intervjuerna i resultatet ger läsaren 

möjlighet att bedöma giltigheten i författarnas tolkningar (Graneheim & Lundman 2004; 

Lundman & Graneheim 2017, ss. 230-233). Författarna har därmed valt att i studiens 

resultat presentera citat från samtliga informanter som deltog i studien. 

 

För att stärka studiens tillförlitlighet har en beskrivning av analysen gjorts i metoden och 

ett exempel från analysarbetet presenteras i tabell 2. Att intervjuerna har utförts av två 

personer har medfört att det har ställts olika följdfrågor till informanterna utefter 

intervjuns gång, vilket enligt Lundman och Graneheim (2017, s. 231) kan ses som både 

en svaghet och en styrka. Författarna ser det som en styrka då det upplevs ha givit ett 

rikare datamaterial med variation av dsk erfarenheter. Intervjuerna har sedan 

transkriberats enskilt men båda har lyssnat av och läst intervjuerna flera gånger. 

Regelbundna möten, oftast flera dagar i veckan har också gjorts av författarna, varpå stora 

delar av analysarbetet genomförts tillsammans vilket enligt Lundman och Graneheim 

(2017, ss. 231-232) är något som ytterligare kan öka resultatets tillförlitlighet. Då 

författarna sedan tidigare inte har någon erfarenhet av att genomföra kvalitativ 

innehållsanalys eller hantera stora mängder data, upplevdes analysarbetet till en början 

som ganska svårt. Författarna har dock genom kontinuerlig reflektion och diskussion 

tillsammans försökt utveckla sin kunskap. Genom hela arbetet har dessutom en 

kontinuerlig dialog med handledaren förts, vilket har underlättat analysarbetet då 

kategorier och underkategorier skulle bildas. 

 

Överförbarhet innebär i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra 

verksamheter vilket är något som läsaren avgör. Författarna kan öka resultatets 

överförbarhet genom en utförlig beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och 

dataanalys (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & Graneheim 2017, s. 232). 

Författarna anser att studiens resultat är tillförlitligt och har även eftersträvat en 

överförbarhet. Dock har examensarbetet utförts med ett begränsat antal informanter och 

endast inom en kommun, vilket kan begränsa överförbarheten, varför fler studier kring 

området patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården skulle behöva genomföras. 
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar hur vikten av samarbete, patientnära tid och rätt förutsättningar från 

organisationen av dsk erfars som tre viktiga grundpelare när det gäller 

patientsäkerhetsarbete. Både positiva och negativa aspekter framkommer när det gäller 

samtliga områden. Samarbete med patient, anhörig och övriga professioner beskrivs som 

en självklar och betydelsefull del som när det fungerar optimalt genererar en ökad 

trygghet och delaktighet för patienten. Motsatt kan patientens säkerhet minska när 

samarbetet av olika anledningar inte fungerar. Att möta patienten i dennes hem beskrivs 

vidare som en självklarhet i det ständiga förebyggande arbete som dsk bedriver, men då 

åtgärder inte kan göras utan patientens medgivande kan patientens självbestämmande 

”sätta käppar i hjulet” för dsk patientsäkerhetsarbete. Hemsjukvården utvecklas till att bli 

en allt mer avancerad verksamhet och då resultatet beskriver hur faktorer såsom tid, 

avstånd och administration ofta stjäl värdefull tid från patienten, ställs ytterligare krav på 

dsk kompetens, engagemang och förmåga att planera. Detta gör att stöd från 

organisationen beskrivs som en viktig förutsättning. För att kunna arbeta 

riskförebyggande krävs även att dsk besitter kunskap samt har en förståelse för hur en 

ökad riskmedvetenhet kan leda till en hållbar utveckling. 

 

Att involvera patienten i dsk patientsäkerhetsarbete beskrivs som en självklar del då 

vården bedrivs i patientens hem. Genom att sitta ner och tillsammans med patienten göra 

symtomskattningar och riskbedömningar får dsk en tydlig bild av patientens livssituation 

samt om eventuella risker som kan finnas i hemmet. Adekvata och genomförbara åtgärder 

kan i samråd med patienter efter detta tas fram, något som beskrivs som en naturlig 

process. Det är dock inte alltid en självklar process, då patienten har en autonomi som 

måste respekteras. Installation av en spisvakt eller att flytta på en matta i syfte att minska 

risken för skada ses ofta av dsk som små men effektiva åtgärder, medan det för patienten 

kan kännas både kränkande och respektlöst. Informanterna belyser därmed vikten av att 

alltid respektera patientens självbestämmande, även om det kan försvåra själva 

patientsäkerhetsarbetet.  

 

Resultatet beskriver även hur samarbetet med anhöriga ofta blir en viktig del då det gäller 

demenssjuka patienter. Att dessa patienter ofta saknar sjukdomsinsikt och därmed ej 

förstår uppenbara risker rättfärdigar ofta det faktum att dsk istället söker medhåll hos 

anhöriga. Utifrån resultatet kan det även handla om anhöriga som sätter sig emot 

föreslagna åtgärder och på så vis förhindrar patientsäkerhetsarbetet. Dessa situationer kan 

många gånger innebära svåra etiska dilemman för dsk som bara vill göra gott. Berland, 

Gundersen och Bentsen (2012) bekräftar i sin studie den frustration som dsk kan uppleva 

då patienter av olika anledningar inte vill lyssna till eller förstå innebörden av de risker 

som kan finnas i hemmiljön. Dock beskrivs hur patientens autonomi trots detta måste 

respekteras och därmed alltid sättas före patientsäkerheten. Författarna vill här även 

trycka på vikten av att redan vid inskrivning i hemsjukvården göra patient och anhörig 

delaktig och successivt bygga upp en god relation präglad av tillit och respekt. Denna 

relation kan senare komma att öka dsk inflytande när det gäller åtgärder för att öka 

patientsäkerheten. Detta styrks genom en ännu inte publicerad studie gjord av Jonasson 

(2018) som belyser vikten av etiska värden i mötet med äldre patienter. Att som dsk alltid 

låta respekt ligga till grund för patientens vård beskrivs som en förutsättning för 

ömsesidighet. Om patienten kan känna förtroende för sin dsk medför detta även en 
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säkerhet och trygghet, vilket beskrivs som en av de mest fundamentala delarna för 

patientsäkerhet. På samma vis beskrivs vikten av att göra anhöriga delaktiga och få dem 

att känna sig som en viktig resurs för patientens vård. Distriktssköterskan bör därmed 

alltid försäkra sig om att etiska värden såsom att bli visad respekt, ligger till grund för 

samarbetet med patient och anhörig. Genom ett sådant förhållningssätt har dsk redan 

påbörjat en stor del av patientsäkerhetsarbetet.  

 

I resultatet framgår även vikten av att ha ett gott samarbete med omvårdnadspersonalen, 

då de i det förebyggande arbetet beskrivs vara dsk förlängda arm. Dock beskrivs 

kunskapsbrister och uteblivna möten med omvårdnadspersonalen samtidigt som ett hot 

mot patientsäkerheten. Gransjön Craftman, Grape, Rignell och Westerbotn (2016) 

beskriver hur en slimmad organisation som hemsjukvården är helt beroende av delegerad 

omvårdnadspersonal. Att ssk självständigt skulle behöva hantera all medicinhantering är 

inte ett alternativ, varpå delegeringar blir en oundviklig del av ssk arbete. Kunskapsnivå, 

motivation och intresse skiljer sig mycket mellan omvårdnadspersonalen, och trots att ssk 

ibland känner en stark osäkerhet i samband med delegeringar upplever många ändå en 

press att skriva dem, främst för att inte stjälpa organisationen.  

 

Även författarna erfar en kraftigt varierande kunskapsnivå hos omvårdnadspersonal, 

något som egentligen är helt oacceptabelt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är målet med 

hälso- och sjukvården en god hälsa och vård på lika villkor för alla, vilket bland annat 

innebär att patientens behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet måste tillgodoses (SFS 

2017:30). Om detta krav ska kunna upprätthållas krävs att omvårdnadspersonal håller en 

likvärdig kunskap och kvalitet och dsk måste därmed våga agera när det blir tydligt att 

denna kunskap saknas. Berland, Holm, Gunderson och Bentsen (2012) belyser även hur 

dsk många gånger erfar en frustration och otrygghet över att outbildad personal utför 

viktiga insatser hos patienterna, främst beskrivs okunskap gällande enkla 

omvårdnadsåtgärder, dokumentation och hygien vilket upplevs som stora hot mot 

patientsäkerheten. Det är av stor vikt att ständigt eftersträva en hög patientsäkerhet, något 

vi som dsk är skyldiga att se till att även omvårdnadspersonalen strävar mot. För att kunna 

samarbeta på bästa sätt krävs enligt resultatet även regelbundna möten med 

omvårdnadspersonalen, något som inom den aktuella organisationen saknas på många 

ställen. Att åter hitta tillbaka till dessa möten och prioritera det nära samarbetet med 

omvårdnadspersonalen anser författarna även vara en viktig faktor för att få bukt med de 

kunskapsluckor som erfars.   

 

Distriktssköterskorna anser att det skall vara tryggt och säkert för patienten att få vård i 

sitt hem och att säkerhetsrisker i hemmiljön därmed behöver förebyggas, främst för att 

kunna förhindra fallolyckor. När informanterna berör området fall och förebyggande 

åtgärder för detta, nämns nästan uteslutande att ett eller flera fall redan inträffat när det 

förebyggande arbetet börjar prioriteras på allvar. Tidigare forskning gjord av Berland, 

Gundersen och Bentsen (2012) styrker studiens resultat av att fokus på det förebyggande 

arbetet ofta inte prioriteras förrän efter att en fallolycka redan har inträffat. Att vänta med 

det förebyggande arbetet tills efter att olyckan inträffat anses därmed inte öka 

patientsäkerheten, då ett fall många gånger räcker för att ge patienten bestående men. 

Författarna anser att kunskapen och förståelsen för betydelsen av tidiga preventiva 

åtgärder måste ökas. Som dsk i samband med inskrivningar och sedan fortlöpande 

tillsammans med patienten använda sig av de riskbedömningar som finns är värdefullt så 



 28 

länge som de av dsk erfars som värdefullt. Att enbart göra riskbedömningar i syfte “ att 

det är något som ska göras” kommer enligt författarna aldrig att generera en ökad 

patientsäkerhet.  

 

I en studie gjord av Brownhill (2013) beskrivs hur man genom en utbildnings och 

stödmodell gällande riskförebyggande arbete riktad till omvårdnadspersonal och dsk på 

äldreboenden lyckats reducera både andelen fall och trycksår grad 2 med 63 %, vilket 

även resulterade i att andelen sjukhusbesök minskade med 51 %. Studien visar således 

hur en ökad riskmedvetenhet och insättande av preventiva åtgärder i ett tidigt skede kan 

höja patientsäkerheten markant. Här framgår tydligt vikten av kunskap och samarbete 

vilket även författarna tror behöver stärkas för att kunna öka patientsäkerheten. Vikten av 

att jobba tvärprofessionellt och även samarbeta med arbetsterapeut och fysioterapeut 

framkommer från resultatet som en viktig del i det förebyggande arbetet. Vad som kan 

tyckas lite överraskande är hur informanterna tydligt beskriver vikten av att samarbeta 

med rehab, men detta uteslutande i samband med fallrisk. Enligt författarnas erfarenheter 

besitter rehab värdefull kunskap gällande riskförebyggande åtgärder. Då dsk många 

gånger är dåliga på att konsultera rehab i ärenden som inte har med fall att göra går mycket 

av denna värdefulla kunskap förlorad. Distriktssköterskans arbete med rehab behöver 

därmed förbättras och utvecklas. Att i allt större utsträckning konsultera och vid 

hembesök tillsammans med rehab se över eventuella risker och gemensamt hitta 

fungerande åtgärder anser författarna vara ett sätt att öka patientsäkerheten på. 

 

Resultatet belyser vidare patientnära tid som en självklar förutsättning för en ökad 

patientsäkerhet. Tyvärr ses att den patientnära tiden inom den kommunala hemsjukvården 

i allt större utsträckning tas över av administrativa uppgifter såsom telefonkontakter och 

dokumentation. Detta belyses även av (Aiken et al. 2001; Aiken & Sermeus 2012) som 

ett hot mot patientsäkerheten. Magnusson, Ekebergh, Jutengren och Knutsson (2014) 

beskriver hur en patientnära vård som arbetsmodell de sista åren implementerats på 

flertalet slutenvårdsavdelningar i syfte att öka tiden och delaktigheten hos patienten. 

Genom att dokumentation och telefonsamtal delegerats bort så har ssk kunnat lägga mer 

tid på den patientnära vården, vilket enligt Kjörnsberg, Karlsson, Babra och Wadensten 

(2010) skapat en ökad tillfredsställelse för både för ssk och patient. Att implementera en 

liknande modell även i hemsjukvården hade enligt författarna kunnat vara en god åtgärd 

i syfte att öka dsk patientnära tid. Frågan är bara till vem som dessa administrativa 

uppgifter skulle delegeras bort?  I Marks kommun i Västra Götaland har problemet med 

telefonsamtal lösts, eftersom det enligt Björk och Börjesson1 inom organisationen 

utvecklats något som kallas ”Servicedesk”. Detta beskrivs som en telefonväxel där sex 

dsk inom den kommunala hemsjukvården på vardagar turas om att ansvara för 

samordningen av alla inkommande telefonsamtal. Samtliga samtal går därmed direkt till 

samordnarna och enbart de riktigt akuta samtalen kopplas fram till patientansvarig dsk. 

Samtal som till exempel rör förskrivning, rådgivning, avvikelser eller överrapportering 

från andra vårdinstanser hanteras därmed av ”Servicedesk” Detta upplevs av de 

verksamma ssk inom kommunen som både tidssparande och patientsäkert. Att som dsk i 

hemsjukvården alltid vara tillgänglig och nåbar via telefon beskrivs av Jonasson, 

Holgersson, Nytomt och Josefsson (2016) som en självklarhet, vilket dock också innebär 

att dsk ständigt kan bli avbruten i sitt arbete. Genom att ständigt vara tvungen att avbryta 

                                                 
1 Ulf Björk och Maria Börjesson (Sjuksköterskor) inom Marks Kommun. Telefonsamtal den 14 november 

2018. 
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olika arbetsmoment för att svara i telefon påverkar inte enbart det fysiska mötet med 

patienten utan kan även riskera patientsäkerheten. Genom att minska mängden samtal 

som dsk dagligen behöver svara på hade kunnat vara ett steg i rätt riktning mot en ökad 

patientsäkerhet. Att fler kommuner därmed borde ta efter och införa det 

telefonsamordningssystem som ovan beskrivs anser författarna som en nödvändig och en 

relativt enkel åtgärd i syfte att öka patientsäkerheten samt kvaliteten på den patientnära 

vården. Genom en sådan förändring ses även hur dsk kompetens betydligt bättre kommer 

att tas till vara.  

 

Även bemanningsbrist och avstånd mellan dsk och patient beskrivs utifrån resultatet som 

två bidragande faktorer till minskad tid hos patienten och således en minskad 

patientsäkerhet. Bemanningsbrist beskrivs även av Socialstyrelsen (2018b, ss. 56-59) som 

ett hot mot patientsäkerheten, då en undersökning gjord inom slutenvården visar hur en 

hög arbetsbelastning på grund av underbemanning ofta leder till stress vilket ökar risken 

för att göra misstag. Bristande kompetens beskrivs dock som ett ännu större hot mot 

patientsäkerheten, och innefattar då främst bristande erfarenhet. Att som patient vårdas 

av en ssk med fel eller otillräcklig kompetens beskrivs kunna leda till direkt 

livsfara.  Detta styrker studiens resultat där även kompetens och engagemang beskrivs 

som en viktig förutsättning för en hög patientsäkerhet.  

 

Då en allt mer avancerad sjukvård flyttar in i hemmen ökar kraven på dsk kompetens. Att 

som dsk alltid hålla sig uppdaterad och när kunskapsluckor uppstår konsultera kollegor 

och/eller söka kunskap via riktlinjer på nätet beskrivs av informanterna som självklara 

sätt att öka sin kunskap på. Då ett nära samarbete med läkare inom hemsjukvården inte 

alltid är självklart får dsk många gånger ta självständiga beslut kring patientens vård och 

behandling. Förmågan att se sina egna begränsningar anses därmed av författarna vara 

mycket viktigt för patientsäkerheten, men även för dsk kunskapsutveckling. Saknad 

självinsikt gällande sin kompetens kan annars leda till ökade risker och vårdskador. För 

att öka patientsäkerheten och få bukt med risker och vårdskador ger Socialstyrelsen 

(2018b, ss.75-79) i sin undersökning några åtgärdsförslag. Dessa innebär bland annat att 

låta patient och anhöriga få en större roll inom patientsäkerhetsarbetet. Stärka och skapa 

förutsättningar för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, stärka multiprofessionella 

team samt stärka kompetensutveckling och ständigt lärande. Att Socialstyrelsens 

framtagna fokusområden till stor del liknar de som i studiens resultat framkommer som 

prioriterade områden ser författarna som en styrka. Då Socialstyrelsens undersökning är 

gjord inom slutenvården och författarnas studie är gjord inom hemsjukvården så framgår 

det hur upplevelser och erfarenheter av patientsäkerhet inom vården ser ganska lika ut 

oberoende av var dsk arbetar. Detta stärker det faktum att bristande patientsäkerhet är ett 

område som måste prioriteras, inte bara i hemsjukvården utan i hela hälso- och 

sjukvården.  

 

För att kunna arbeta patientsäkert krävs utifrån resultatet även ett personligt driv och 

engagemang, något som enligt författarna även organisationen bär ett stort ansvar för. Att 

ständigt uppmuntra och utbilda sin personal i syfte att öka kunskap och intresse är en 

viktig del. Annars finns risken att det patientsäkerhetsarbete som utförs enbart görs utifrån 

plikt, och genom detta arbetssätt kommer dsk aldrig att kunna bidra till en ökad 

patientsäkerhet.  
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Resultatet visar även hur innebörden av begreppet patientsäkerhet inte alltid är helt 

självklart. Samtidigt som patientsäkerhet av informanterna ansågs som ett stort och 

komplext område så hade många svårt att helt avgränsa dess innebörd. På grund av detta 

så fick en definition av begreppet ges till flera av informanterna innan intervjufrågorna 

kunde besvaras. Patientsäkerhet definieras som “skydd mot vårdskada” (SFS 2010:659) 

och innebär att patienter i samband med vård och behandling och/eller på grund av 

uteblivna åtgärder inte ska komma till skada (Socialstyrelsen, 2017a). Trots denna 

definition belystes flertalet gånger ändå yttre miljöer samt personalsäkerhet som kopplat 

till patientsäkerhetsarbetet. Enligt författarna är patientsäkerhet ett vanligt förekommande 

begrepp inom hälso- och sjukvården men ett begrepp som enligt resultatet lite 

överraskande uppvisar en begränsad förståelse för dess innebörd. För om förståelse för 

betydelsen av begreppet saknas, hur ska dsk då kunna arbeta med patientsäkerhet? Detta 

resultat visar vikten av att prioritera kunskap om patientsäkerhet både under grund- och 

specialistutbildningar för ssk. Samtidigt som ett stort ansvar även vilar på 

organisationsnivå där kontinuerliga samtal och information gällande patientsäkerhet 

enligt författarna borde prioriteras mer, och kanske främst vid introduktion till 

nyanställda.  

 

Vidare belyser resultatet vikten av förståelse för kopplingen mellan dsk förebyggande 

arbete och hållbar utveckling. Att i samband med förskrivning/beställning av 

förbrukningsartiklar och förbandsmaterial vara medveten om kostnader, och att i 

samband med exempelvis såromläggningar använda rätt omläggningsmaterial beskrivs 

som några viktiga insatser för att bidra till en hållbar utveckling. Förståelse för hur enkla 

förebyggande åtgärder såsom god sårläkning eller förebyggande av fall kan generera i 

stora ekonomiska vinster för samhället samt öka patientens välbefinnande ser författarna 

som en självklar del i dsk kompetens. Genom att inse i vilken utsträckning arbetet kan 

leda till hållbar utveckling tror författarna skulle kunna öka riskmedvetenheten samt 

engagemanget och viljan hos dsk att arbeta patientsäkert.  

 

För att kunna arbeta patientsäkert och bidra till en hållbar utveckling krävs även 

ekonomiska resurser från samhället. I Svenska Dagbladet (2017) beskrivs en intressant 

jämförelse mellan vårdskador och trafikolyckor. Här framkommer hur cirka 1400 

personer årligen avlider på grund av vårdskador som kunde ha undvikits, vilket är långt 

många fler än antalet människor som årligen dör i trafikolyckor. Enligt 

Transportstyrelsens (2018) officiella statistik ligger antalet omkomna i vägtrafikolyckor 

runt 260 personer per år och under år 2017 var siffran ännu lägre. Då uppgifter om 

vårdskador saknas från många organisationer inom vården antas mörkertalet vara stort, 

och omfattningen av vårdskador och dödsfall är därmed troligen betydligt högre än vad 

som ovan angetts. Årligen satsar samhället 100 miljoner kronor på forskning för att 

minska dödligheten inom trafiken. När det gäller det förebyggande arbetet av vårdskador 

och forskning i syfte att öka patientsäkerheten satsas dock enbart någon miljon kronor 

(Svenska Dagbladet 2017). Detta är enligt författarna oroväckande uppgifter, för om inte 

ens samhället är beredda att prioritera patientsäkerheten hur kan då dsk förväntas göra 

det? 

 

Vidare beskriver Svenska Dagbladet (2017) hur de extra vårddagar inom slutenvården 

som dessa vårdskador leder till, årligen kostar vården 9 miljarder kronor extra. Skulle 

dessutom kostnader för förlorad arbetsinkomst och rehabiliteringskostnader räknas med 
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skulle den totala samhällskostnaden bli mångdubbelt högre. Forskning och kunskap om 

patientsäkerhet behöver därmed prioriteras högre och goda forskningsresultat måste 

kunna tillämpas inom hälso- och sjukvården för att förbättra patientsäkerheten. Att det 

satsas så lite på patientsäkerhet i jämförelse med trafiksäkerhet anser författarna som 

orimligt. De få miljoner som årligen satsas på forskning gällande patientsäkerhet räcker 

ju inte ens till för att fylla hålet för vad de extra vårddagar som vårdskadorna genererar i 

kostnader. För att minska de stora samhällskostnaderna och därmed bidra till en hållbar 

utveckling krävs betydligt högre prioritet på patientsäkerhetsarbetet och ett gemensamt 

ansvarstagande inom hela hälso- och sjukvården.  

 

Slutsatser  

 

Studiens resultat visar hur patientsäkerhet upplevs som ett brett och komplext område 

som i den kommunala hemsjukvården behöver prioriteras högre. Patientsäkerhet omfattar 

många områden och det finns flertalet bakomliggande orsaker och/eller brister som kan 

leda till att patienter i hemsjukvården drabbas av vårdskador. Trots detta var innebörden 

av patientsäkerhet inte alltid självklar för informanterna. Samtliga informanter 

erfor ämnesområdet som stort och hade ibland svårt att avgränsa begreppets innebörd och 

fullt ut förstå dess definition. Detta gällde även deltagande dsk vars utbildning är betydligt 

mer inriktad mot patientsäkerhet än vad grundutbildningen är. Detta belyser vikten av att 

prioritera kunskap om patientsäkerhet i både grund- och specialistutbildningar för ssk, 

och att därefter fortsätta diskussionen och kunskapsutvecklingen gällande patientsäkerhet 

på arbetsplatser runt om i den kommunala hemsjukvården, och särskilt i samband med 

introduktion av nyanställda.  

 

För att kunna bryta den oroväckande utvecklingen med vårdskador och bristande 

patientsäkerhet krävs ett gemensamt ansvarstagande från alla professioner som arbetar 

inom hemsjukvården. Ett gott samarbete och en god kommunikation med patient, 

anhörig, omvårdnadspersonal samt övriga professioner och vårdinstanser ses som en av 

de viktigaste förutsättningarna för att kunna skapa en positiv förändring. 

Distriktssköterskans kompetens, ledarskap och engagemang är också avgörande för att 

skapa en patientsäker vård i hemmet. För att kunna skapa förtroende och bygga upp en 

god relation med patienten krävs att dsk är fysiskt närvarande. Detsamma gäller när det 

handlar om att upptäcka säkerhetsrisker i hemmiljön och utifrån patientens hälsotillstånd 

kunna göra en helhetsbedömning. Distriktssköterskans patientnära tid ökar patientens 

delaktighet och tillit och därmed möjligheten till ett lyckat patientsäkerhetsarbete då det 

utan patientens medgivande är omöjligt att genomföra förändringar. Patientnära tid och 

hembesök är därmed en självklar del i dsk förebyggande arbete, och måste prioriteras. 

Resultatet visar tyvärr i motsatt riktning på hur dsk patientnära tid i hemsjukvården 

minskar, vilket leder till bristande patientsäkerhet och ökade vårdskador. Stöd från 

organisationen är också en viktig förutsättning för att kunna arbeta patientsäkert, och en 

omfattande översyn och bättre planering krävs för att kunna minska på de tidskrävande 

uppgifter som i patientsäkerhetsarbetet stjäls från den patientnära tiden. Dsk kompetens 

behöver tas till vara och användas bättre, och då kunskap om patientsäkerhet med fördel 

skulle kunna införas i delegeringsutbildningar i syfte att öka omvårdnadspersonalens 

kunskapsutveckling, ser författarna hur dsk kunskap i dessa forum skulle kunna få stor 

betydelse.  



 32 

Kliniska implikationer 

 

Författarnas förhoppning är att studiens resultat ska kunna bidra till ökad riskmedvetenhet 

för hälso- och sjukvårdspersonal verksam inom den kommunala hemsjukvården. Genom 

att prioritera det riskförebyggande arbetet kan vi tillsammans öka patientsäkerheten och 

minska förekomsten av vårdskador. Indirekt kommer detta arbete även att bidra till 

minskade sjukhusbesök, sänkta vårdkostnader och ett ökat välbefinnande för våra 

patienter, vilket i slutändan innebär ett ökat ansvarstagande för en hållbar utveckling.  

 

Vidare forskning behövs dock för att öka fokus på och förbättra patientsäkerheten inom 

hemsjukvården. För att få en bättre förståelse för förekomsten av vårdskador och 

förebyggande åtgärder är ett förslag på vidare forskning, att inom den aktuella kommunen 

genomföra en journalgranskning gällande registrering av riskbedömningar och antal 

vårdskador och avvikelser. Vidare forskning kring dsk förståelse av begreppet 

patientsäkerhet är också ett område som utifrån examensarbetets resultat eventuellt 

behöver kartläggas bättre. Detta skulle förslagsvis kunna utforskas genom ytterligare en 

intervjustudie.  

 

Författarna anser även att den aktuella kommunens hemsjukvård samt övriga kommunala 

verksamheter runt om i landet borde ta efter när det gäller införandet av en särskild 

”telefonsamordning” som belyses i diskussionen. Genom att kunna minimera andelen 

telefonsamtal som dagligen stjäl värdefull tid från dsk patientnära arbete ses hur dsk 

stressade arbetssituation kan förbättras, något som även kommer att resultera i en ökad 

patientsäkerhet.  
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Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 

Vi är två sjuksköterskor, Anemone Nordin och Ayse Kaya, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

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

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. I vår magisteruppsats har vi valt 

att undersöka hur patientsäkerheten ser ut i hemsjukvården och vilka möjligheter samt 

svårigheter som distriktsköterskan möter i sitt patientnära arbete.  

Syftet är att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor har av patientsäkerhet inom 

hemsjukvården samt belysa vilka faktorer som de anser är viktiga för att skapa en 

patientsäker vård i hemmet. Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ 

innehållsanalys baserad på semistrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske 

genom bandade intervjuer med distriktssköterskor/sjuksköterskor inom hemsjukvården. 

Vi vänder oss till distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetat minst 4 år inom 

hemsjukvården. Intervjuerna kommer att ske hösten 2018, under v 38 – 40 och kan gärna 

ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 

30 och 40 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.  

Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor/sjuksköterskor till 

vår studie. Förhoppningen är att totalt hitta åtta distriktssköterskor/sjuksköterskor för 

intervjuer i hela kommunen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande senast den 17/9 v 38. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven 

adress så snart som möjligt.  

 

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

handledare. 

 

Hälsningar 

 

Ayse Kaya    Anemone Nordin   

ayse.kaya@boras.se   anemone.nordin@boras.se  

                         

Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
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Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ayse Kaya och Anemone Nordin 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Stad /2018 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Förfrågan om ditt deltagande i en studie om distriktssköterskans 

erfarenhet av patientsäkerhet i hemsjukvården 
 

Vi är två sjuksköterskor, Anemone Nordin och Ayse Kaya, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Verksamhetschefen har gett tillåtelse till att vi får kontakta dig.  

Syfte och betydelse 

Studiens syfte är att beskriva distriktsköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i 

hemsjukvården. 

Studiens genomförande 

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med ca 8 till 10 

distriktssköterskor/sjuksköterskor inom hemsjukvård. Intervjuerna kommer hållas på 

lämplig plats vald av dig under hösten v.38 till 40, 2018. Intervjun beräknas ta ca 30-40 

minuter och kommer att spelas in. Inspelningarna kommer att hanteras konfidentiellt så 

att inga obehöriga kan ta del av den. Insamlat material kommer enbart att användas för 

denna studie. Resultatet kommer att publiceras i vårt examensarbete där inget av det som 

du under intervjun uppgett kommer kunna härledas till dig.  

 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och du kan välja att avbryta när som helst utan motivering. 

 

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

handledare. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ayse Kaya    Anemone Nordin   

ayse.kaya@boras.se   anemone.nordin@boras.se  

                         

 

Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
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Skriftligt samtycke till att delta i studien 
 

Jag har tagit del av skriftlig information om studien och samtycker till 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. Här definieras begreppet patientsäkerhet efter behov och syftet 

med studien presenteras. Syfte: Att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av 

patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården. 

 

Bakgrundsfrågor 

- Kön…. 

- Ålder…. 

- Antal år som informanten varit färdig ssk? 

- Antal år som informanten arbetat inom hemsjukvården?... 

- DSK eller SSK?... 

 

Huvudfrågor 

- Vilka erfarenheter har du av arbete med patientsäkerhet i hemsjukvården? 

- Vilka möjligheter finns till att arbeta patientsäkert?  

- Vilka hinder möter du i ditt patientsäkerhetsarbete? 

- Vilka faktorer anser du vara viktiga för att skapa en patientsäker vård? 
 

- Ser du någon koppling mellan ett ökat patientsäkerhetsarbete och hållbar 

utveckling? 

 

 

Exempel på följdfrågor 

- Kan du berätta lite mer om… 

- Hur menar du då…. 

- Kan du ge några exempel… 

 

Avslutning 

- Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

 

# Definition Patientsäkerhet = ”Skydd mot vårdskada” (patientssäkerhetslagen) 

 

# Definition Hållbar utveckling = är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjlighet till att tillgodose sina behov. En 

ansvarsfull utveckling. Tre aspekter, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  


