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SAMMANFATTNING 
 

Att arbeta som distriktssköterska innebär ett brett arbetsfält och att träffa många 

patientkategorier och deras anhöriga. Det kräver att distriktssköterskan kan arbeta i team 

eftersom hon samverkar med många olika professioner, men också att kunna vara arbetsledare 

när så krävs. Erfarenheter visar att distriktssköterskor känner sig stressade på grund av hög 

arbetsbelastning. Vårt syfte med studien är därför att beskriva källor till stress hos 

distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvård. Studien har genomförts som en intervjustudie. 

Informanternas antal var åtta och alla hade minst fem års erfarenhet av att arbeta i 

hemsjukvård. Datamaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

visar fyra kategorier som beskriver källor till stress; känsla av uppgivenhet, att aldrig få vara 

ifred, att alltid vara duktig och att inte hinna med. Framträdande är lågt inflytande på 

arbetsmiljön och ett omfattande administrativt arbete är stressande. Detta resultat kan utgöra 

underlag för en diskussion av hur distriktssköterskors arbetsmiljö i hemsjukvård kan 

förbättras. Författarna ser att distriktssköterskan behöver få mer inflytande över sin 

arbetsmiljö och bli avlastade med administrativt arbete för att få mer tid att kunna arbeta 

kliniskt med patientarbete.  

 

 

Nyckelord: distriktssköterska, stress, arbetsmiljö, upplevelse, hemsjukvård. 
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INLEDNING 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

distriktssköterska (2008) framgår vilka krav som ställs på distriktssköterskans yrkeskunskap 

och roll. Att arbeta som distriktssköterska innebär att kunna arbeta flexibelt, det kräver hög 

kompetens och en tillgänglighet mot många samarbetspartners. Distriktssköterskan ska kunna 

arbeta självständigt och ha ett professionellt bemötande mot patienter och närstående, men 

också mot kollegor och andra professioner där samarbete krävs. Distriktssköterskan bör kunna 

kommunicera på ett korrekt sätt både i tal och skrift och vara uppdaterad inom nya datasystem 

och nationella register där statistik ska föras in. Det ställs också krav på att kunna följa och 

arbeta utefter nya vetenskapliga forskningsresultat. Vår erfarenhet är att många 

distriktssköterskor upplever sitt arbete som stressande och en del av dem ifrågasätter hur 

länge de ska orka arbeta i hemsjukvården. I arbetsmiljöverkets rapport (2010) framgår att 

under åren 2008-2009 hade distriktssköterskor flest anmälda arbetsrelaterade sjukdomar per 

tusen förvärvsarbetande och då kopplat till sociala och organisatoriska faktorer. Vi känner 

därför att vi med vår studie vill försöka öka kunskapen i ämnet och beskriva de källor som 

finns till att distriktssköterskor upplever stress i sin arbetsmiljö. 

 

BAKGRUND 

Stress  

Selye (1975) menar att vi människor påverkas på olika sätt av stress, det är den subjektiva 

upplevelsen som bör beaktas. Upplevelsen kan få oss att kämpa vidare eller ge upp och inte 

orka mer. Svårigheten kan vara att hitta en balans mellan negativ och positiv stress. Hans 

Selye (1975) introducerade begreppet stress inom medicinsk forskning. Han kallas för 

”stressbegreppets fader”. Han menar vidare att stress är ett begrepp som är subjektivt upplevt 

för den enskilda individen. Det blir därför svårt att definiera som begrepp men det finns 

däremot kända faktorer som framkallar stress och dessa är enligt samma källa följande: 

ansträngning, utmattning, smärta, rädsla, behov av koncentration, förödmjukelse i samband 

med kritik, blodförlust och plötslig framgång. Dessa faktorer kallas för stressorer. Stressorer 

är alltså orsaker och/eller källor bakom stress som kan utlösa en stressreaktion (Selye, 1975). 

Lazarus och Folkman (1984) menar att ett stimuli blir en stressor först när det ger upphov till 

en stressreaktion hos individen. Institutet för stressmedicin (2011) menar att begreppet stress 

används både för att beskriva det som stressar oss och vilka uttryck det kan få i vårt sätt att 

känna, tänka och vara. Men också vilka fysiologiska reaktioner och eventuella negativa 

hälsoeffekter det kan ge. Enligt Selye (1975) mår vi människor inte bra av att helt undvika 

stress i livet, han menar att stressen är livets krydda.  Selye menar dock att när en person 

utsätts för en situation som kräver mer resurser än de hon har, sätts en stressreaktion igång i 

kroppen. Signaler skickas till det autonoma nervsystemet som består av det sympatiska och 

det parasympatiska nervsystemet. När kroppen behöver extra kraft aktiveras det sympatiska 

nervsystemet och gör då att hjärtat pumpar fortare och luftrören vidgas så att vi får mer syre, 

allt för att orka mer. Det parasympatiska nervsystemet däremot har en motsatt effekt på 

kroppen. Det gör att hjärtat pumpar långsammare och hjälper kroppen att gå ner i vila för att 

kunna återhämta sig, spara energi och bygga upp krafter (Selye, 1975). Stress kan enligt 
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samma källa bli mycket negativ om människan under en längre tid tvingas hantera stressen 

enligt mönstren som kallas kamp- flykt eller spela död. På institutet för stressmedicin (2011) 

har stressforskare konstaterat att kroppen reagerar på långvarig stress genom att antingen fly 

eller ge upp. Vid det reaktionsmönster som kallas kamp eller flykt ställer hjärnan in sig på att 

antingen kämpa mot ett hot eller lägga energin på att fly ifrån det. Det sympatiska 

nervsystemet slås då på med full kraft och gör att kroppen står i maximal beredskap. Man kan 

bli rastlös och hyperaktiv. Reaktionen kan också leda till att man blir både rädd eller irriterad, 

arg och fientlig. Om hjärnan gjort bedömningen att det varken går att kämpa eller fly reagerar 

kroppen med att i stället bli passiv och skydda sig genom att spela död. En spela död reaktion 

kan göra att man känner sig trött, kraftlös, deprimerad och får problem att koncentrera sig. Vi 

blir passiva och hoppas att någon annan ska lösa problemen åt oss (Institutet för 

stressmedicin, 2011) 

 

På 1970-talet lanserade Robert Karasek en modell som hade till syfte att analysera 

arbetsrelaterade stressfaktorer som förklaringsvariabler till hjärt -och kärlsjukdomar. Hans så 

kallade krav- kontroll modell har efter det utvecklats tillsammans med Töres Theorell och 

blivit den mest dominerande modellen för att kunna analysera psykosociala 

arbetsförhållanden och dess effekter på hälsa. Modellen bygger på att förhållandet mellan 

upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen är avgörande för om arbetet ska leda 

till negativ eller positiv stress. I modellen definieras krav som psykosociala stressorer/ 

stressfaktorer i arbetssituationen, till exempel arbetsmängd och tidspress. Kontroll definieras 

som graden av egenkontroll/självbestämmande men även som utveckling och stimulans, till 

exempel varierande arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Karasek och Theorell (1990) menar vidare att en hög nivå av ett yttre krav tillsammans med 

en låg nivå av personlig kontroll, egenkontroll lätt skapar ett tillstånd av negativa spänningar 

som på sikt kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa. De menar ytterligare att om 

förhållandet höga krav i kombination med hög kontroll förekommer leder det däremot till ett 

tillstånd av positiv aktivitet som underlättar inlärning och utveckling. Sammanfattningsvis 

kan sägas att ju högre grad av kontroll en individ upplever, desto högre krav kan hon klara av 

utan att negativa effekter uppstår.  

Kompetens  

Distriktssköterskans kompetensområde spänner över ett brett fält. Det omfattar ett holistiskt 

synsätt på både patienter och närstående samt kräver stor förmåga att fatta egna beslut 

(Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 

2008). För att garantera en säker och god hemsjukvård behövs tillgång till distriktssköterska 

dygnet runt. Mycket arbete delegeras av distriktssköterskan till omvårdnadspersonal som 

undersköterskor och vårdbiträden. När en patient blir akut sjuk ställs ändå kravet på 

distriktssköterskan att kunna göra kvalificerade bedömningar och agera självständigt. Att 

besluta om läkaren skall kallas in eller inte. Distriktssköterskan måste ha kompetens att klara 

av kraven som arbetet i hemsjukvården innebär. Kompetens anpassad till de arbetsuppgifter 

som åligger distriktssköterskan är en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna i 

hemsjukvård (Josefsson, 2010b). 

 

I kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 

(2008) framkommer de krav som ställs på distriktssköterskan. Arbetet innebär att ha ett etiskt 

och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet och skall utföras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. 



3 

 

Distriktssköterskans etiska förhållningsätt är viktigt och innebär respekt för patientens 

unikhet, integritet och autonomi i de skiftande situationer och miljöer som är hennes 

arbetsfält. I patientens hem krävs balans mellan distans och närhet. I Socialstyrelsen (2008) 

framkommer att hemsjukvården har blivit mer och mer avancerad med teknisk utrustning. 

Nilsson, Skär och Söderberg (2008) menar att det ställs högre krav på distriktssköterskan idag 

än tidigare vad gäller teknisk kompetens och kompetensutveckling. I en kvantitativ studie 

med sjuksköterskor gjord av Verhaeghe, Vlerik, Gemmel, Van Maele och De Backer (2006) 

framkommer att arbetsmiljön och arbetssysslor för sjuksköterskor är under ständig förändring. 

Det krävs att sjuksköterskan ständigt är uppdaterad och alltid följer aktuell forskning. Vidare 

menar samma studie att dessa höga krav och den ständigt föränderliga arbetsmiljön gör att fler 

och fler sjuksköterskor är missnöjda med sitt arbete. Sammanfattningsvis kan sägas att 

distriktssköterskans kompetens omfattar hälsofrämjande arbetssätt för att möta, stödja, hjälpa, 

förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i livets alla skeenden 

utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom 

(Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, 

2008). 

 

I International Council of Nurses (ICN, 2006) finns beskrivet den etiska kod vilken 

sjuksköterskor internationellt är förpliktiga att följa. Koden ska fungera som en riktlinje och 

hjälpa sjuksköterskan att utgå från sociala värderingar och behov. Den innehåller fyra 

huvudområden vilka är; sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövning, 

sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan och medarbetare. Koden innebär bland 

annat att sjuksköterskan har krav på sig och ett personligt ansvar att arbeta för ett livslångt 

lärande som utvecklar och behåller yrkeskompetensen. Den innebär också ett ansvar att sköta 

sin egen hälsa för att orka ha förmåga att vårda andra. En studie gjord bland sjuksköterskor, 

av Maytum, Bielski Heiman och Garwick (2004) visar att sjuksköterskan kan må bättre om 

hon kan utveckla strategier som hjälper henne att inte ta med arbetet hem. Hon bör ha 

kompetens att kunna sätta gräns mellan arbete och privatliv. Samma studie kommer fram till 

att sjuksköterskor som kan visa sinne för humor och vara positiva mår bättre på arbetet.  

Arbetsmiljö   

Arbetsmiljön för distriktssköterskan ser olika ut beroende på var och hur hon arbetar.  Att 

arbeta med hemsjukvård ställer stora krav på flexibilitet och att kunna arbeta självständigt 

(Josefsson, 2010b). Arbetsmiljöverkets rapport (2010) visar att stress och psykiska 

påfrestningar är hos 11 % av kvinnorna och 6 % av männen i Sverige den vanligaste orsaken 

till arbetsrelaterade besvär. Arbetet inom hälso- och sjukvården är kunskapsintensivt med 

ständig utveckling och anpassning till nya rön och politiska inriktningar. Arbetet präglas av 

högt tempo, stor arbetsmängd, splittrade arbetsuppgifter och ofta under tidspress. Omvärldens 

krav på kvalitet ökar. Det är svårt att få tid för återhämtning och reflektion. Allt skall utföras 

mer och bättre. Risken att drabbas av fysiska och psykiska besvär är hög. Arbetsmiljöverkets 

arbetsmiljöundersökning 2005-2009 visar att distriktssköterskor hade flest anmälda 

arbetsrelaterade sjukdomar per tusen förvärvsarbetande 2008-2009 kopplat till sociala och 

organisatoriska faktorer (Arbetsmiljöverket, 2010). 

 

I en kvalitativ intervju studie av Erichsen, Hadd Danielsson och Friedrichen (2010)  ger flera 

sjuksköterskor uttryck för att det finns svårigheter att få tiden att räcka till. Sjuksköterskorna i 

Wallerstedt och Andersheds (2007) studie menar att personalen känner sig stressad när det 

råder personalbrist eller låg bemanning på främst kvällar och helger. De menar att 
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patientantalet och behovet är det samma oavsett tid på dygnet. I samma studie menar 

sjuksköterskorna att stressen kan leda till risker både på det personliga och organisatoriska 

planet. Sjuksköterskorna menar vidare att de upplevde det meningslöst att planera sitt arbete 

eftersom det sällan gick att genomföra som planerat. De upplevde också att vårdkvalitén blev 

låg då det fanns dåligt med tid för akuta ärenden. Flera sjuksköterskor menar vidare att de inte 

känner att chefen bryr sig om deras fysiska och psykiska hälsa. Erichen et.al (2010) menar 

vidare att det finns brister i stöd från chefen och betonar även att det ibland finns avsaknad av 

gemensamma riktlinjer och detta sammantaget skapar otydlighet i vårarbetet och leder till 

stress. 

 

I Karin Josefssons rapport (2010b) kan vi läsa att hemmet som vårdplats har fått en allt större 

betydelse. Varje år får ca 250 000 personer någon form av hemsjukvård. Av dessa är 87% 

äldre personer. Vården i hemmet ska skapa trygghet, erbjuda tillgänglighet, kompetens och 

samordning i en god miljö. Distriktssköterskan ska veta vilka behov äldre personer och deras 

familjer har. Det ingår också att kunna beskriva sina processer från bedömning av behov till 

effekt av givna åtgärder. Utvärdering ingår i arbetsuppgifterna för att på ett bra sätt kunna 

följa och agera utifrån de resultat som har god effekt. Sjuksköterskan ska kunna bedriva 

förbättringsarbeten inom sin verksamhet. Beck-Friis och Österberg (2005) menar att 

hemsjukvården ska bygga på en vårdfilosofi utifrån ett holistiskt synsätt. Hemsjukvården 

bygger också på effektiv symtomkontroll och att ge aktivt stöd till närstående. I Maytum et.al. 

(2004) visar det sig att många sjuksköterskor menar att formell handledning kan ha en positiv 

inverkan på arbetet, eftersom de menar sig då ha lättare att hantera sitt arbete i specifika och 

svåra situationer. Samma studie kommer fram till att stressen minskar och den är lättare att 

hantera om det finns en vänskaplig kultur kollegor emellan. Främst upplevs det positivt att 

kunna prata med någon som är införstådd i yrkets komplexitet. 

Patientnära arbete  

Josefsson (2010b) menar att distriktssköterskans uppgift är att finnas tillgänglig för patienter 

och närstående.  Arbetet innebär att komma nära men ändå kunna ha en professionell distans. 

Det är distriktssköterskans uppgift att arbeta kunskapsbaserat med patienter och deras 

anhöriga. Detta görs genom att förebygga, trösta, stödja, lindra, åtgärda och behandla. Den 

specialistutbildade sjuksköterskan ska arbeta nära patienten och vara tillgänglig för dem och 

deras anhöriga. Patienten och de anhöriga är auktoriteter utifrån kunskapsbasen om sig själva. 

Denna kompetens och erfarenhet som patienten har ska distriktssköterskan respektera och ta 

till vara i sitt arbete (Josefsson,2010b). En studie visar att ett långvarigt känslomässigt 

engagemang i svåra situationer kan leda till emotionell stress och utmattning för 

sjuksköterskan. Det är därför viktigt att kunna balansera mellan involvering och distansering i 

förhållande till patienter och anhöriga (Maytum et.al. 2004). Dahlberg, Segersten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003) menar i sin studie bland sjuksköterskor att de oftast engagerar 

sig för att skapa förutsättningar för en god vårdrelation, det kan då finnas risk att denna 

förväxlas och övergår till en vänskapsrelation. På grund av denna svåra balans kan 

sjuksköterskan uppleva rädsla att komma för nära patienten och det kan bidra till att en god 

och sund vårdrelation uteblir.  I en annan studie gjord av London och Lundstedt (2007) 

framkommer det att distriktssköterskorna har krav på sig att inte visa sig stressad eftersom det 

då ofta blev ett dåligt bemötande och skapade stor frustration hos närstående. De tyckte att 

den sjuke inte blev behandlad med värdighet och respekt. I en annan studie gjord av 

Wallerstedt och Andershed (2007) framkommer det att närheten till svårt sjuka patienter 

skapar känslor av frustration, otillräcklighet och sorg hos sjuksköterskorna. Många 

sjuksköterskor tycker det är svårt att släppa jobbet när de går hem. Det blir särskilt tydligt i de 



5 

 

fall då de kan identifiera sig med patientens livssituation, till exempel barn i samma ålder eller 

liknande. I Dahlberg et.al,(2003) kan vi läsa att stress och tidsbrist hindrar sjuksköterskorna 

från att kunna ha djupare samtal med patienter och närstående. I Wallerstedt och Andershed 

(2007) menar sjuksköterskorna att när de hade många svårt sjuka patienter samtidigt fanns det 

inte tillräckligt med tid för var och en och det kunde leda till att patienterna upplevdes som en 

belastning. 

Samverkan 
Distriktssköterskan har som uppgift att samarbeta med många olika professioner. Hon bör 

kunna leda och samordna teamarbete för att nå uppsatta omvårdnadsmål. Hon utgör en 

nyckelroll för god hemsjukvård. Hemsjukvården präglas av patienter som i de flesta fall 

behöver samordnade hälso -och sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 2008). För att uppnå en 

god och säker hemsjukvård krävs det team med kvalificerad kompetens som samverkar runt 

vårdtagaren, detta främjar kontinuiteten och överbryggar gränser i hemsjukvården. Ett team 

kan bestå av enhetschef, biståndshandläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Det är 

en nödvändig kärnkompetens som krävs av sjuksköterskan att kunna samarbeta i team, detta 

eftersom det är hon som ansvarar för att prioritera, leda, samordna och fördela arbetet i teamet 

(Bökberg & Drevenhorn, 2010). Distriktssköterskan är en nyckelperson för att skapa en god 

och säker hemsjukvård. Hon ska ha kompetens och kunskap att samordna allt från 

omsorgsbehov, omvårdnadsbehov till kontakter med specialistsjukvården (Josefsson, 2010a).  

I takt med att allt sjukare patienter vårdas hemma ökar samarbetet med hemtjänstpersonal, 

biståndshandläggare, enhetschefer, personliga assistenter, personal i kvälls och nattpatruller 

och andra grupper inom den kommunala socialtjänsten. Det ingår i distriktssköterskans/ 

sjuksköterskans arbetsuppgift att kunna identifiera samarbetspartners på olika nivåer och 

inom olika organisationer (Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen, 2008). I studien gjord av Wallerstedt och Andershed (2007) 

menar flera sjuksköterskor att de ofta blir uppsökta av personalen i hemtjänsten då de vårdar 

svårt sjuka patienter. Hemtjänstpersonalen känner sig osäkra och rädda i 

omvårdnadssituationer och behöver stöd. I Socialstyrelsen (2008) framkommer att det är 

vanligt inom hemsjukvården att olika typer av hälso och sjukvårdsuppgifter delegeras till 

personal i hemtjänsten. Det är distriktssköterskans/sjuksköterskans uppgift att kunna överlåta 

en arbetsuppgift till någon annan endast då det är förenligt med kravet på en god och säker 

vård. Det innebär också att hon måste utbilda och instruera personalen samt handleda när det 

finns behov av det.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Att arbeta som distriktssköterska innebär att arbeta med många patientgrupper och deras 

anhöriga. Det ställs krav på flexibilitet och att kunna ha ett professionellt bemötande i alla 

situationer. Mer avancerad teknisk vård i hemmet samt att patients och närståendes autonomi 

ska respekteras bidrar till att kraven ökar. Till detta kommer mer avancerade datasystem för 

dokumentation och fler registreringar i olika nationella register, vilket bidrar till att 

administrativ tid ökar. Det ställs även krav på god kommunikation och samverkan med andra 

professioner inom vård och omsorg. Denna krävande arbetssituation kan leda till stress för 

distriktssköterskan och i en förlängning också leda till negativa upplevelser för patienter och 
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närstående då det finns risk att nivå på vårdkvalitén blir sämre. Det finns begränsad forskning 

inom området. Mot bakgrund av detta vill vi med vår studie beskriva källor till stress för 

distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvård. Tanken är att resultatet ska kunna hjälpa 

distriktssköterskor att upptäcka stressorer i ett tidigt skede och att bättre kunna hantera sin 

arbetssituation när den blir krävande.  

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva källor till stress för distriktssköterskor.  

 

METOD 

Ansats  

En kvalitativ ansats, med intervjuer som datainsamlingsmetod valdes för denna studie. Enligt 

Kvale och Brinkman (2009) innebär en kvalitativ forskningsintervju att försöka förstå den  

levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Intervjuerna har baserats på öppna 

frågor och detta är enligt Kvale och Brinkman (2009) en bra metod för att få informanterna att 

återge vad de upplever som viktigast i frågeställningen. Metoden skapar möjlighet för 

människan att berätta om sin livsvärld med egna ord, samt berätta om sin uppfattning om den 

levda verkligheten. Materialet har sedan bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med 

en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att forskaren förutsättningslöst analyserar 

texten som bland annat kan vara baserad på människors berättelse om en upplevelse. Valet av 

analysmetod gjordes också, då kvalitativ innehållsanalys kan anpassas till olika syften och till 

forskarens erfarenheter och kunskap (Lundman & Hällgren Granheim, 2010). Lundman och 

Hällgren Graneheim (2010) menar vidare att fördelarna med en kvalitativ innehållsanalys är 

att metoden är applicerbar på olika texter och tolkning kan ske på olika nivåer. Metoden är 

vidare fördelaktig för att granska och tolka texter, såsom utskrifter av bandade intervjuer. 

Tolkning av texterna förutsätter enligt Lundman och Hällgren Granheim (2010) kunskap om 

sammanhanget i vilket studien genomförs. De menar vidare att textens innehåll måste förstås 

utifrån den text som kommer före och efter. Det innebär att delar ut texten inte kan plockas ur 

sin omgivning hur som helst utan bör tolkas i sitt sammanhang. 

 

 

Deltagare 

Inklusionskriterierna bestod i att alla informanter skulle ha specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot distriktssköterska. De skulle arbeta med hemsjukvård och ha minst fem 

års erfarenhet. Urvalet består av åtta distriktssköterskor varav en man och sju kvinnor. De är 

mellan 32 – 57 år gamla. Enligt Kvale och Brinkman(2009) är det beroende på studiens syfte 

och tidsram som får avgöra antalet intervjupersoner. För att få kontakt med informanterna 

skickades ett informationsbrev (bilaga 1) via e-post till tio verksamhetschefer för 
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hemsjukvården i Jönköpings län och till två enhetschefer i Region Halland. I brevet framkom 

syftet med studien och en önskan om att tillfråga distriktssköterskor i sitt område om 

någon/några kunde tänka sig att delta i studien. I brevet fanns en fråga om tillstånd att 

genomföra intervjuerna under distriktssköterskornas arbetstid. Verksamhetscheferna 

tillfrågade under arbetsplatsträffar sina medarbetare om de ville delta i studien. 

Distriktssköterskorna fick sedan anmäla sitt intresse. De flesta verksamhetscheferna skickade 

svar med en e-post adress till de distriktssköterskor som ville delta, så vi kunde kontakta dem. 

I något fall ringde informanten själv direkt till oss. I Jönköpings län var det många som ville 

delta, varpå vi fick tacka nej till fem stycken. Detta skedde då via e-post eller telefon. De som 

först svarade och vi bokade tid med fick utgöra urvalet. I Region Halland var det lite svårare 

att få svar från cheferna varpå vi fick söka dem via telefon och på det sättet få telefonnummer 

till distriktssköterskor som arbetade i hemsjukvården och ville delta. Ett informationsbrev 

(bilaga 2) skickades sedan till alla informanter och i detta framgick studiens syfte, hur den 

skulle genomföras, att materialet behandlades konfidentiellt och att de kunde avbryta när de 

önskade utan att behöva lämna orsak till detta. Dokument om samtycke till studien (bilaga 3) 

lämnades vid intervjutillfället. 

 

Datainsamling 

Denna studie har genomförts med åtta inspelade intervjuer. En provintervju genomfördes av 

båda författarna tillsammans innan de andra åtta intervjuerna gjordes. Detta för att få en 

uppfattning om inledningsfrågan svarade mot syftet. När tid för intervjuerna närmade sig togs 

en telefonkontakt med informanterna för att bestämma tid, plats och skapa en kontakt. Enligt 

Kvale och Brinkman (2009) är det viktigt med en orienteringsfas mellan intervjuare och 

informant. Alla intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i enskilt rum, utom 

en som utfördes i informantens hem utanför arbetstid. Innan intervjun startade fick 

informanterna förklaring av bakgrunden till studien, syftet och hur intervjun skulle gå till. De 

blev tillfrågade om de gick med på att intervjun spelades in på band och det var alla åtta 

positiva till. De fick också information om hur materialet skulle behandlas. En öppen fråga 

ställdes i början av intervjun och den var; kan du beskriva din arbetsmiljö med fokus på 

stress? Informanterna fick sedan berätta fritt utifrån den frågan. Sedan följde frågor utefter hur 

samtalet utvecklade sig. Författarna strävade mot korta och öppna frågor som; – Hur menar 

du då? – Hur tänker du då? – Kan du beskriva det lite mer? Kvale och Brinkman(2009) menar 

att intervjufrågor kan vara korta och enkla. Intervjuernas längd blev mellan 32 – 57 minuter. I 

samband med intervjuerna lämnades formulär med samtycke (bilaga 3). Alla informanter 

fyllde i detta och ingen har haft önskemål att avbryta studien. Samtycke är enligt Kvale och 

Brinkman (2009) en förutsättning för att kunna använda materialet i studien. 

 

Dataanalys 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2010) när en kvalitativ innehållsanalys ska genomföras. Författarna 

transkriberade de intervjuer de själva genomfört och detta är enligt Lundman och Hällgren 

Granheim (2010) en fördel då intervjuaren får en särskild känsla för hur språket använts under 

intervjun. Kvale och Brinkman (2009) menar att forskare som skriver ut sitt eget material bär 

med sig så mycket sociala och emotionella intryck från intervjun, att analysarbetet redan 

påbörjas i detta skede. I nästa steg läste båda författarna allt intervjumaterial upprepade 
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gånger. Efter detta började arbetet med att bryta ut meningsbärande enheter i texten och 

markera dessa med färg i materialet. Sedan kondenserades dessa vidare till egna meningar 

men kärnan i texten behölls. Meningarna skrevs ner och markerades från A-Å. Denna text 

abstraherades sedan genom att avsnitten parades ihop utifrån sitt innehåll. Detta innebär att 

texten lyfts till en högre logisk nivå. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2010) ska 

abstraktionen kontrolleras mot meningsbärande enheter och kondenserad text, så de stämmer 

överens. När texten kontrollerades enligt detta kunde en röd tråd ses. När texten bearbetades 

vidare utkristalliserades tio underkategorier. Under detta moment diskuterade författarna 

tillsammans för att känna sig säkra på innehållet och för att uppnå konsensus. Fortsättningsvis 

bearbetades textmassan genom att numrera in underkategorierna ett till tio. Dessa tio 

underkategorier smälte sedan samman på ett naturligt sätt till fyra kategorier, som under 

arbetets gång benämndes A, B, C och D. Sedan skrevs resultatet ner under respektive 

kategori. När författarna sedan försökte komma fram till ett tema så fann de inget sådant. 

Lundman och Hällgren Granheim (2010) menar att ett tema skall svara på frågan ”Hur?” Det 

skall utgöra en röd tråd genom kategorierna i hela arbetet. En översikt av underkategorier och 

kategorier finns presenterad i arbetet (tabell 1).  

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav under forskningsetiska principer för 

att skydda de medverkande i studien. Dessa huvudkrav är informationskrav som innebär att 

forskaren skall informera deltagarna om vilka villkor som gäller för deltagandet, att 

deltagandet är frivilligt. Samtyckekrav innebär att forskarna skall delge informanterna ett brev 

med information om frivillighet att medverka i studien och att de har rätt att avbryta när de 

tycker utan att motivera varför. Konfidentialitetskravet har ett nära samband med sekretess. I 

detta fall handlar det om att banden med de inspelade intervjuerna förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan komma åt dem. De transkriberade intervjuerna har endast funnits 

tillgängliga för författarna och handledaren under studiens gång. Det sista av de fyra 

huvudkraven är nyttjandekravet som handlar om att insamlad data endast kommer att 

användas i forskningssyfte. Insamlad data för studien får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). I denna 

studie finns etiska överväganden med i form av att informanterna fick ett informationsbrev 

inför intervjun. Där framgick att allt material behandlas konfidentiellt, därmed skulle de 

känna sig skyddade i sina uttalanden. Det var också viktigt att intervjuerna skedde på avskild 

plats och så var det i alla åtta intervjuerna. I samband med intervjutillfället lämnades 

dokument om samtycke till studien, det innebar att informanten kunde bryta studien när som 

helst utan att motivera varför. Detta dokument undertecknades i två exemplar, varav 

informanten fick ett tillhanda och författarna det andra. Intervjumaterialet har behandlats 

konfidentiellt vilket innebär att endast författarna och handledare har haft tillgång till det 

under arbetets gång. Efter studiens avslut kommer materialet förvaras inlåst av författarna i 

minst tio år. Materialet kommer inte användas annat än i forskningssyfte. 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i tio underkategorier och fyra kategorier som presenteras nedan (tabell 

1). Resultatet förstärks med citat och punkterna i början och slutet av dessa illustreras av att 

citatet är taget mitt i en mening. Siffran i slutet belyser från vilken intervju citatet är hämtat. 

 

Tabell 1 översikt över underkategorier (n= 10) och kategorier(n=4) 

Underkategori Kategori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister i samarbete 
 

 

 

Känsla av uppgivenhet 

 

 

Brist på inflytande 
 

 

Brister i rutinerna 

 

Tillgänglighet för patient och anhöriga 

 

 

 

Att aldrig få vara ifred 

 

 

Tillgänglighet för kollegor 

 

Tillgänglighet för andra professioner 

 

Krav på sin egen kompetens 
 

 

 

Att alltid vara duktig 
 

Krav på att sätta gränser mot patient och 

anhöriga och inför sig 

själv 

 

Oförutsedda situationer 
 

 

Att inte hinna med  

Administrativt arbete 
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Känsla av uppgivenhet 

Denna kategori speglar distriktssköterskornas arbetsmiljö i förhållande till den organisation de 

arbetar i och de samarbetspartners de har att förhålla sig till. Den visar också brister på 

inflytande och brister i rutiner i arbetsmiljön. 

Brister i samarbete 

Det visar sig vara stressande när svårt sjuka ska vårdas av ovan personal i hemtjänsten. Som 

exempel anges krav på att delegera avancerade omvårdnadsåtgärder som känns osäkra att 

överlåta. De vet inte om hemtjänstpersonalen förstått, men de hinner inte utföra insatserna 

själva. Informanterna menar vidare att det blir stressande när det är ny personal som ringer till 

dem om sjuka patienter. De kan inte lita på den personalen på samma sätt som på de som är 

kända för dem, de vet inte vilken kunskap de har. Det skapar en otrygghet för informanterna 

och leder till att de måste åka till patienten en extra gång för att göra bedömning. Detta görs 

ofta för att känna att de har ryggen fri. Denna situation blir än mer tydligt när informanterna 

beskriver när de arbetar i ett område utanför sitt eget.  

 

”…man vet inte vad de kan när man pratar med dom i telefon och 

man vet inte vem det är… det är stressande… men det går ju inte att 

dubbelkolla, men saker som jag skulle bett min personal att göra åker 

jag hellre ut och gör själv… om jag inte känner mig trygg med att 

lämna över.”(7) 

 

Det framkommer att personalen i hemtjänsten ofta har låg utbildning inom omvårdnad. Detta 

skapar stress för informanterna och gör det svårt att utföra kvalificerad omvårdnad 

tillsammans med dem. Det är speciellt krävande under sommaren då det är mycket ny och ung 

personal. De känner att arbetet inte blir riktigt bra utfört.  

 

 

”…svårt för dom har inte utfört dom här sysslorna… och det har jag 

full respekt för, men det är ändå dom som ska göra det och då är det 

stressande.”(1) 

 

Det finns en uppfattning av att hemtjänstpersonalen ofta är stressade. Hemtjänsten måste ofta 

rusa vidare, vilket gör att informanterna känner sig tvingad att stanna längre hos patienten och 

göra sådant som egentligen inte är deras arbetsuppgift. De känner att helheten i 

omvårdnadsarbetet går förlorad när de inte kan samarbeta fullt ut med personalen i 

hemtjänsten. 

 

Informanterna menar att det är krångligt när de måste skriva egenvårdsintyg för att insatser 

ska komma igång från hemtjänsten. Under tiden måste de själva utföra dessa insatser. De 

känner brist på resurser för dessa uppgifter som ofta tar mycket tid. Informanterna uttrycker 

vidare att det kan vara svårt att få tag i hemtjänstpersonalen ibland. Det kan även vara svårt att 

nå ut med information till alla i hemtjänstgruppen. 

 

Resultatet tyder på att informanterna känner stress när de ska försöka få tag i läkare på 

vårdcentralen, vid till exempel ändring i ordination för en patient. Sjukhuset kan också stressa 

informanterna, det är främst när de glömmer att rapportera över patienter eller glömmer 

skicka med material vid hemgång. De menar att det inte är ovanligt att patienter som behöver 
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mycket insatser kommer hem utan att det är gjort någon vårdplanering. De upplever då att de 

får lägga mycket tid på att ringa sjukhuset igen och det stressar.  

 

 

”…ja, det finns ju hur mycket rutiner som helst när det gäller 

hur det ska funka… men ändå följs det inte  och då blir det en 

massa trassel,  det är som att de förutsätter att vi har allting 

som de har på sjukhuset, och det finns ju inte…” (7) 

 

Några av informanterna menar att det är stressande i samarbetet runt patienter med palliativt 

vårdbehov. Det är många aktörer och alla blir väldigt engagerade. Därför skapas en otydlighet 

i samarbetet om vem som har kommandot. Informanterna vet inte alltid om det är de eller det 

palliativa teamet som har ansvaret. De upplever också stress i samband med att extravak ska 

bokas lång tid i förväg, det kan vara svåra bedömningar att göra. 

 

 

”Ibland är det nästan som en tävling om vem som gör mest, 

sätter in åtgärder och kommer med nya saker…” (3) 

 

 

Flera informanter beskriver att det kan vara stressande i samarbetet med kollegor i 

arbetsgruppen. Det kan vara att någon har 20 hembesök på en dag och en annan har fem. 

Ibland kan det vara svårt när de har olika målsättningar med sitt arbete och att de ser på sig 

själva på olika sätt. Detta skapar enligt informanterna stress, irritation och svårighet att lösa 

problemen konstruktivt. De uttrycker att stämningen kan bli irriterad i arbetsgruppen när 

stressen är hög och det kräver mycket samarbete. Informanterna beskriver att det ofta går 

snabbare att utföra en arbetsuppgift själv än att be en kollega om hjälp, även om de skulle 

behöva det för att hinna med. 

 

”… ibland blir det så att man hellre skyndar på att göra nåt 

själv för det tar ännu längre tid om man skall tala om för någon 

annan vad den ska göra.” (1) 

 

Informanterna menar att då dagens arbete ska fördelas mellan distriktssköterskorna skapar det 

stor irritation när någon sitter kvar på sitt rum och pratar i telefon istället för att komma till 

morgonmötet och planera dagens arbete. Det är också stressande när informanterna har 

patienter med palliativa vårdbehov hemma och behöver bli avlastade av kollegor. De upplever 

att det inte alltid är lätt att få kollegorna att förstå det.  

 

”… och att vi liksom tillsammans planerar arbetsdagen, det 

underlättar för oss alla, det är viktigt att vi alla vet vad var 

och en gör, att vi gemensamt ansvarar för arbetsdagen.”(4) 

 

 

Det visar sig vara stressande när arbetsuppgifterna fördelas ojämnt i arbetsgruppen. Det kan 

till exempel vara att en vikarie får fler uppgifter än vad hon klarar av. Det kan då skapa dåligt 

samvete för en del informanter, de känner behov att ursäkta sina kollegor inför vikarierna. 
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Brist på inflytande  

Det framkommer att det är stressande när chefen inte lyssnar. En del informanter berättar att 

de ibland påtalar till sin chef att arbetssituationen inte är hållbar på grund av stor 

arbetsbelastning. Det händer då att chefen till och med tycker att de har överkapacitet i 

bemanningen, detta stressar distriktssköterskorna. Det finns en känsla av att inte bli lyssnad 

på när de framför önskan om förbättringar vad gäller till exempel nya datasystem. Det känns 

över huvud taget stressande att inte få stöd från ledningen när det är rutiner och andra saker 

som inte fungerar. De menar att det är sällsynt att chefer lyssnar på önskemål och kritik och 

sedan lovar att se över det och ändra på det som inte fungerar. Detta skapar en uppgivenhet 

och känsla av att det inte går att diskutera. Informanterna tror att denna uppgivenhet är en 

farlig känsla när den infinner sig i en arbetsgrupp.  

 

”Det är ingen ide att försöka göra något åt det…ingen kommer 

nog försöka förbättra det utan det är nog bara att gilla läget och 

jobba i det och försöka göra det bästa av det. Så tror jag tyvärr 

att det är.”(1) 

 

Informanterna uttrycker sig stressade över att inte kunna påverka sin framtid på arbetet, till 

exempel vid stora omorganisationer. De undrar; vem blir min chef? Hur ska jag jobba? Hur 

kommer organisationen att se ut? Otydliga rutiner i organisationen kan också stressa, det kan 

gälla till exempel gälla vem som ansvarar för vad när en patient vårdas i hemmet. 

 

Det är flera informanter som menar att stress uppstår då det bara kommer påbud från 

ledningen att de ska mäta kvalitet i olika register, sen går det ett tag och då är det borta utan 

någon uppföljning och så kommer det något nytt som ska mätas. De menar att det känns 

kortsiktigt och inte förankrat i vekligheten. Dessutom är det oftast det som genererar pengar 

som ska mätas och inte det som gagnar patienterna, detta leder till stress och uppgivenhet. 

Informanterna uttrycker att det som bestäms aldrig blir gjort. 

 

”…men man har liksom knappt hunnit komma in i det 

kvalitetstänket förrän det kommer ett nytt spår, att det är nya 

saker som ska redovisas och det är nya saker som ska 

mätas.”(2) 

 

Informanterna menar att det skapar stress när det brister i arbetsmiljön. Det kan till exempel 

vara att de arbetar på kontor med tunna väggar där sekretessen bryts, det kan vara att det finns 

för få behandlingsrum så arbetet blir svårt att planera. Det finns en känsla av att de inte har 

möjlighet att förändra sin situation. Flera informanter tycker att de måste planera sin semester 

efter hur verksamheten ser ut på arbetsplatsen. Oftast blir de inte ersatta vid ledighet och då 

känner de stress mot kollegor som måste arbeta för dem. De menar att många har mycket 

semester som de aldrig kan ta ut. Några känner att arbetstiderna stressar och har lagt förslag 

om ändrat schema till cheferna. De menar då att chefen säger att det blir krångligt att göra nytt 

schema till alla, och allt rinner ut i sanden. Detta leder till stress och känsla av att inte kunna 

påverka sin arbetssituation. Några menar till och med att arbetet är så tungt från morgon till 

kväll att de funderar på hur de ska orka arbeta heltid med nuvarande arbetssituation. De 

uttrycker att de inte orkar med livet hemma på grund av att de är så trötta när de kommer hem. 

 

”…alltså det jag tänker som kan vara stressigt och som vi kan 

diskutera är också det här… det är ju våra arbetstider. Jag har 
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ju försökt bland annat att få igenom att jobba längre någon 

kväll till exempel, för då kunde jag känna att jag kunde sitta och 

dokumentera och ta hand om mina pappershögar…och man då 

fick igen det någon dag att man slutar tidigare.”(1) 

 

Flera informanter uttrycker att de nästan aldrig har någon tid avsatt för att prata med varandra. 

Många upplever att arbetet ofta är bekymmersamt och det finns ett behov av att prata av sig. 

Informanterna menar att de aldrig blivit erbjudna handledning av arbetsgivaren. Några menar 

vidare att detta har tagits upp som ett problem, men de får inget stöd från chefen. Några menar 

att det dras ner på utbildningar för dem och detta gör att de inte får uppdaterad information 

och kunskap, utan får söka den själva på nätet. Detta tar tid och det infinner sig åter en känsla 

av uppgivenhet. 

 

”Jag tycker vi har alldeles för lite tid för att prata och diskutera 

runt här på vår arbetsplats, det kan jag tycka är stressande.”(1) 

 

Brister i rutiner  

Det är stressande när det inte finns tillräckligt med bilar, det är kallt på vintern och det saknas 

ibland värmefläktar. Några informanter blir stressade för att de på helgen arbetar i ett område 

som de inte känner till, de vet inte vilken bil de ska ha och det tar tid att hitta och det skapar 

irritation. De upplever att rutiner runt rapportering ofta brister. 

 

”…man kan få en bilnyckel och så får man springa runt på 

parkeringen och leta efter bilen genom att se vilken som börjar 

blinka…ganska irriterande när man har bråttom och de ställer 

alla bilarna lite varstans…”(7) 

 

”…som man blir stressad av som distriktssköterska är när det 

saknas…rutiner, man måste ha fungerande rutiner…”(3) 

 

Det framkommer att organisationen känns tungrodd när informanterna är hemma hos en 

patient och denne behöver hjälp med fler insatser Det kan då vara en annan huvudman som 

sköter andra insatser, alltså måste det bli tjänsteköp. Det upplevs också som komplicerat och 

stressande när en distriktssköterska ska åka flera mil extra för att göra en insats och sedan blir 

kallad till en annan patient flera mil åt andra hållet och samtidigt finns en annan 

distriktssköterska närmare, men det är inte hon som ansvarar för det området. Några 

informanter påtalar också att det är ett problem med att växeln lämnar ut deras mobilnummer 

till allmänheten trots att de sagt till flera gånger.  De menar att det finns brister i rutiner i 

organisationen. 

 

”Vi kanske är där och delar en dosett..och så har de nåt annat och vi 

får tala om för dom att de får gå till vårdcentralen med det för det har 

vi inte fått tjänsteköp på.”(5) 
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Att aldrig få vara ifred 

Denna kategori speglar distriktssköterskans känsla av att ständigt vara tillgänglig för 

patienter, anhöriga, kollegor och andra professioner. Det blir en källa till stress att alltid vara 

nåbar. 

Tillgänglig för patient och anhöriga 

Några informanter menar att vårdtagarna kan vara en källa till stress, då de tar mycket tid och 

kraft. Detta blir särskilt tydligt när de har flera svårt sjuka hemma samtidigt. Patienter med 

palliativa vårdbehov beskrivs som mycket resurskrävande och har krävande medicinska 

insatser. Situationen beskrivs som att det kan krävas en person under en hel dag till en patient. 

Informanterna menar att de ska finnas tillgängliga hela tiden för dessa patienter och deras 

anhöriga för att skapa trygghet. De beskriver det stimulerande att göra ett bra arbete med 

dessa patienter men att de också blir stressade över att alltid vara nåbara. När dessa patienter 

ringer krävs det oftast att de släpper det de håller på med och åker till den patienten. 

 

”…har man nån palliativ som det är jättemycket med…med dropp och 

allt vad det är så är det…det kräver…så sväljer det massor med 

resurser.”(6) 

 

Vidare framkommer att anhöriga är mer och mer kunniga och ställer därför mer krav och då 

ökar stressen. De menar att anhöriga ringer till distriktssköterskan för sådant som den många 

gånger kunde klara själva eller be någon annan om hjälp med. De har ofta byggt upp ett 

förtroende och det leder till att patienter och anhöriga söker upp distriktssköterskan. 

 

”…och så ringer en anhörig som ska beställa blöjor och så ringer nån 

… och det rings mycket alltså och vissa dagar kan man känna… hjälp 

hur ska jag reda ut det här.”(4) 

 

”…det är ju…en oändlig tillgänglighet, tillgängligheten ska ju vara 

total.”(2) 

 

Tillgänglig för kollegor 

Stress beskrivs vara relaterat till att det saknas personal och att distriktssköterskorna behöver 

tjänstgöra för varandra. Ökad stress beskrivs som att behöva arbeta för varandra när någon är 

sjuk, har semester eller är på utbildning. De menar att det då är lätt att göra kollegornas arbete 

och vänta med det egna vilket resulterar i att de har sitt eget arbete kvar. Vidare framkommer 

att det stressar att behöva skjuta upp arbetet till dagen efter då det har en tendens att inte 

finnas mer tid då. Informanternas erfarenhet är att det är svårt att ta hand om kollegors 

patienter. De menar att alla distriktssköterskor planerar olika. Det visar sig vara stressande när 

det fattas material hemma hos patienter eftersom de då måste åka tillbaka och hämta det. Det 

tar tid och de blir försenade. 

 

”…stressande när nån kollega ska iväg på alla möten och 

utbildningar och sånt….man känner att man inte hinner med sitt 

vanliga arbete för vi skall lösa allt sånt med befintlig personal.”(8) 
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Det framkommer att när distriktssköterskorna har många svårt sjuka patienter att ta hand om 

krävs hög grad av samarbete i arbetsgruppen. Informanternas erfarenhet är att det krävs 

tillgänglighet mellan kollegorna, att de kan kontakta varandra för att få hjälp eller konsultera 

varandra. Detta kan bli stressande, då de kan få planera om sin dag flera gånger. Flera 

poängterar dock att detta samarbete är nödvändigt för att arbetet ska fungera.  

 

Tillgänglig för andra professioner 

Informanterna talar om att det är stressande att vara nåbar för många professioner. De menar 

att det kan skapa en känsla av otillräcklighet. De ska vara tillgängliga för läkare, palliativt 

team, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare med flera. De 

menar att de också ska finnas tillgängliga för att delta i olika möten, utbildningar och team 

träffar. Informanterna talar om sitt arbete som att vara ”spindeln i nätet”. Några menar att de 

förväntas vara på flera platser samtidigt. Det framkommer vidare hur det vissa dagar ringer i 

akuttelefonen nästan hela tiden. Några informanter beskriver det stressande när telefonen 

ringer hemma hos patienter eller under mottagningstid. Det hände att patienter och anhöriga 

blir irriterade och distriktssköterskorna måste då förklara varför de svarar i telefon.  

 

”…att vi i alla lägen ska vara tillgängliga för alla, oavsett vad vi gör 

och så där så är vi ju tillgängliga för andra saker, så man kan inte 

som tidigare alltså ta en sak i sänder utan ofta fem på gång 

samtidigt…”(2) 

 

Det framkommer att det är extra stressande när distriktssköterskorna har svår sjuka patienter 

hemma. De menar att de ska vara tillgängliga för många olika kliniker och professioner som 

har frågor runt vården av patienten. De menar vidare att det inta alltid syns på papperet hur 

mycket det är att göra, men det är stressande att ha allt i huvudet. Någon informant tror att det 

är den ökade mobiltillgängligheten som har öppnat upp för den oändliga tillgänglighet som 

distriktssköterskan ska stå för mot alla professioner.  

 

”… att vara spindeln i nätet har fått en helt annan innebörd, och jag 

ser ju liksom inte någon slags, vad säger man slut på det heller…”(2) 

 

Att alltid vara duktig 

Denna kategori speglar de problem distriktssköterskan kan ställas inför då hon på ett 

professionellt sätt ska vårda patienter i deras eget hem. Kategorin visar på kravet på att arbeta 

självständigt och att sätta gränser både mot patienter, anhöriga och inför sig själv. 

Krav på sin egen kompetens 

Ibland kan informanterna känna sig stressade över att den tekniska utrustningen i hemmen blir 

mer och mer avancerad, det ställs då krav på dem att lära sig att hantera utrustningen. Det 

beskrivs som jobbigt att inte behärska avancerad utrustning och att behöva tid för att hantera 

utrustningen.   

 



16 

 

”…det är ju så att dom patienterna vi vårdar idag är ju mer och mer svårt 

sjuka, sjukhuset har kortare behandlingstid. Folk kommer hem 

tidigare och tidigare och det är mer och mer som skall göras, mer 

apparater och avancerad sjukvård i hemmen..och då..blir det en 

stressfaktor…”(2) 

 

”….ja det måste ju bli rätt, jag vägrar göra saker jag inte 

behärskar…”(3) 

 

Informanterna beskriver att det ibland är stressande och tröttande att upprätta en kontakt med 

både patient och anhöriga, i de hem där patienten kommer avlida inom kort. Informanterna 

framhåller att stress inte är ovanligt när de har patienter som det är svårt att smärtstilla och 

som har ångest och oro. Svårt sjuka patienter beskrivs som mer krävande än andra genom att 

det krävs en engagerande relation i vårdsituationen. Viljan att göra ett bra arbete beskrivs som 

stressande. 

 

              ”…och när man har en sådan patient kräver det ju mycket av mig som 

människa för man går ju väldigt mycket mer in i den 

vårdsituationen…så då blir man ju väldigt trött och stressad…”(1) 

 
Patienter som är missnöjda framhålls som krävande. Att bli ifrågasatt i sin profession och av 

att känna sig utsatt och hotad om anmälan förekommer. Stressen beskrivs i sammanhanget då 

personkemin inte stämmer mellan distriktssköterskan och patient eller anhöriga. Det blir extra 

tydligt då de vårdar krävande patienter under en lång tid. De upplever att hur de än försöker så 

når de inte fram i kommunikationen. De kan också känna stress när anhöriga har orealistiska 

förväntningar och tror att informanterna skall göra underverk och blir besvikna på dem när 

patienten dör. Någon informant menar att det är stressande med de höga förväntningar som de 

känner att alla har på dem. Att det på sätt och vis kan vara mer stressande att ha mycket 

erfarenhet då de engagerar sig mer och kan se orsak och verkan i det de gör på ett annat sätt 

än när de var oerfarna. 

 

”….man förväntar sig att den här centralfiguren som 

distriktssköterskor har varit i alla fall hittills ska kunna lösa                

allt..från att sälja deras hus till att koppla intravenöst dropp….”(2) 

 

”…kan vara svårt att sätta gränser så att man inte blir uppäten av 

anhöriga….”(2) 

 

Svåra situationer stressar flera av informanterna och de känner höga krav på att klara arbetet. 

Vidare menar flera av distriktssköterskorna att de känner sig ensamma i sina beslut och att det 

kan vara stressande att alltid veta vad man skall säga till patienter och anhöriga. 

Informanterna blir mer stressade av att kraven på deras kompetens ökar hela tiden. Stressen 

ökar då de känner krav på sin profession att alltid vara närvarande här och nu. De blir oroliga 

att de skall förmedla signaler till patienter och anhöriga, att dessa inte känner att deras behov 

är viktiga.  
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”…att vara där närvarande..utan att stressa, jag tror det är viktigt att 

de  känner att jag är här och nu och kan ge patienten och övriga 

familjen  tid.”(4) 

 

Krav att sätta gränser mot både patienter, anhöriga och inför sig själv 

Det kan vara stressande när det inte går att koppla av arbetet när arbetsdagen är slut. Det visar 

sig speciellt i de fall då det är något som inte har blivit bra. Det är lätt att grubbla på hur de 

kunde gjort annorlunda.  Informanterna menar vidare att de känner sig stressade när de måste 

sätta gränser och släppa kontrollen för att orka med arbetet. Flera menar att de känner sig 

kluvna mellan arbetet och hemmet. De menar också att det är svårt att släppa allt och gå hem  

om de har flera sjuka och patienter med långa vårdtider. Vissa kan känna att de inte sover så 

bra för att de är rädda och stressade över att de kanske har glömt att utföra något. En del 

upplever tidsfaktorn så stressande att när de är hos en patient så är de redan i tanken hos nästa. 

 

”…visst kan jag vaknar på nätterna och funderar på att… hjälp nu 

glömde jag det…man försöker ju att inte ha det så men visst händer 

det..speciellt när det är mycket och speciellt på sommaren så gör man 

ju det, absolut  visst stressar det.”(2) 

 

Det framkommer att det är stressande när många ställer krav samtidigt. Flera uppger att de 

ofta tänker att: Om jag bara gör det också, så kanske arbetet flyter bättre i morgon. Vidare 

menar de att de ganska ofta gör sakerna själv för att slippa be en kollega om hjälp. Flera 

informanter uppger att de ofta arbetar övertid för att få arbetet att fungera och de har svårt att 

veta var gränsen går för att inte göra för mycket. De beskriver att det kan vara lättare att göra 

saker själv än att lägga tid på att informera och delegera till andra.  

 

”…jag tänker inte låta det äta upp mig för det är ett underbart 

yrke..och tillåta stressen..det går bara inte..då går man sönder…”(6) 

 

Att inte hinna med 

Denna kategori speglar vilken flexibilitet som krävs av distriktssköterskan då många 

oförutsedda arbetsuppgifter dyker upp under dagen. Den speglar också hur många känner sig 

stressade över ökad administrativt arbete med mycket journalskrivning, olika register och 

system att arbeta i. 

 

Oförutsedda situationer 

Det handlar enligt flera informanter om att kunna prioritera och det kan stressa speciellt då 

patientantalet kan variera stort från ena veckan till den andra. De menar att de ibland kommer 

in i en fas med mycket dåliga patienter som kräver många insatser per dag. Dessa insatser är 

många gånger svåra att förutse innan. Detta kan resultera i att de behöver planera om många 

gånger under samma dag. Informanterna menar att det kan vara stressande när de måste fixa 

dagens uppgifter oavsett vad som dyker upp.  
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”…ett stressmoment är då det kommer till sådant som man inte räknat 

med..akuta saker som gör att allt slås på ända så att säga…så man 

inte hinner med det man hade räknat med..då får man ibland 

prioritera om…och vissa saker får man skjuta på….”(1) 

 

”…tänker att nu har du det och jag det..delar upp arbetet mellan sig 

och tänker att det här blir nog bra, men så händer det typ tio saker till 

som man måste fixa…”(4) 

 

Administrativt arbete 

Det framkommer att administrativt arbete ökar i tid och detta verkar stressa 

distriktssköterskorna. Informanterna menar att de inte kan se något slut på denna utveckling. 

Flera uttrycker att det tar mycket tid att skriva i komplicerade journalsystem, att logga in i 

olika system och register. Informanternas erfarenhet är att de skjuter upp det administrativa 

arbetet under dagen och arbetar över många kvällar. Informanterna menar att organisationen 

byggt ett system där distriktssköterskorna ska ingå i så många kvalitetsmätningar och ska vara 

uppdaterade inom så många områden, att det för många skapar en uppgivenhet när de inte 

hinner med. Några uttrycker att de inte har utbildat sig till distriktssköterskor för att sitta 

framför en dator.  

 

”Dokumentationen gick smidigare förr alltså, men den tar otroligt 

mycket tid nu och då känner jag ju mer och mer att så här ska det 

egentligen inte behöva va.”(2) 

 

”… det är allt möjligt, det är senior alert till exempel som är… jag 

har lagt det åt sidan, jag hinner inte, jag struntar i det, sen får de säga 

vad de vill.”(4) 

 

Det visar sig vara stressande när datasystem är krångliga att dokumentera i. Detta blir särskilt 

tydligt när vårdplaner är komplicerade att både hitta i journalen, skriva i och att läsa. De 

känner sig stressade över att inte hinna skriva i journalen innan de ska lämna över till 

sjuksköterskan på kvällen. Systemet bygger på att ingen rapport ska ske muntligt. Många 

känner sig missnöjda med sig själva när de skriver slarvigt i journalen på grund av tidsbrist. 

 

”… det läggs ju på mycket mer och mer … de tar ju beslut och det ska 

genomföras, vi ska ju göra vårdplaner som ska läggas ut på alla 

problemområden som ingår i HSL, till exempel sårvård, nutrition… 

det ska ligga färdiga planer i datorn…”(5) 

 

Datasystemet stressar också då det kräver mycket kontroller av bokningar för att inte någon 

patientbokning ska falla bort. Alla moment måste ske i en viss ordning för att det inte ska bli 

fel, det krävs många klick för att få allt tydligt. Detta blir särskilt tydligt då informanterna ska 

vara lediga några dagar, då finns press på att kollegorna ska förstå informationen i 

bokningarna. De känner också att det är mycket tid som läggs på att skriva olika intyg och 

dokument om tjänsteköp. Några uttrycker det också mycket stressande med det omfattande 

informationsflödet som kommer via mejl och på intranätet. Det är svårt att sortera vad som 

gäller dem och vad de kan lämna.  
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”… alltså det som också är en stress i arbetet är ju all den här 

enorma informationsflödet, det är ingen sortering på informationen, 

intranätet bara sprutar ut information och jag tycker det är en 

informationsstress.”(3) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Deltagarna i studien var åtta distriktssköterskor. Inklusionskriterierna för att delta var att de 

skulle ha minst fem års erfarenhet av att arbeta i hemsjukvård. Kriteriet erfarenhet kändes 

relevant eftersom författarna tror att en erfaren distriktssköterska lättare kan bedöma helheten 

i sitt arbete och därmed också se vilka källor till stress som finns. Intervjuer verkade vara ett 

bra sätt för oss att ta reda på distriktssköterskors upplevelse av stress. Kvale och Brinkman 

(2009) menar att kvalitativ forskningsintervju försöker förstå den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades perspektiv. Enligt samma källa skapar metoden möjlighet för människan att 

berätta sin livsvärd med egna ord. Kvale och Brinkman (2009) menar vidare att det är viktigt 

att intervjun börjar med en orienteringsfas då den intervjuade får bakgrundsfakta kring 

intervjun och den första kontakten mellan intervjuaren och informanten skapas. I denna studie 

fanns en strävan från författarna att få informanterna att känna sig bekväma i 

intervjusituationen. Därför genomfördes alla intervjuer i avskildhet på informanternas 

arbetsplatser, utom i ett fall då den utfördes i informantens hem. Det var viktigt att utföra 

intervjuerna i enrum eftersom materialet skulle behandlas konfidentiellt och informanterna 

skulle känna sig trygga i sina uttalanden. 

 

Informanterna fick en öppen fråga i början av intervjun, den var; - Vill du berätta om din 

arbetsmiljö med fokus på stress? Därefter följde korta öppna frågor. Detta styrks i Kvale och 

Brinkman(2009) som menar att en följdfråga kan lyda; - Kan du berätta mer? - Hur menar du 

då? Intervjumetoden fungerade bra då informanterna berättade mycket utifrån öppningsfrågan 

och följdfrågorna. Författarna är medvetna om att den första öppna frågan kan vara vinklad 

mot upplevelse av stress, detta kan ha påverkat resultatet. Vår strävan har dock varit, att vara 

så neutrala som möjligt under intervjuerna. Det är enligt Dahlberg (1993) viktigt att forskaren 

har en öppenhet under intervjun så att informanten kan fördjupa sin berättelse kring det 

studerade ämnet. Vi hade hjälp av att vi genomfört en provintervju tidigare. Vi kunde då 

upptäcka det som behövde justeras i intervjufrågorna, så de svarade mot syftet. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att det är svårt att genomföra kvalitativa intervjuer och att det är en 

metod som kräver mycket träning. 

 

Författarna har läst samtliga intervjuer och genomfört analysen gemensamt. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2010) gör detta att tillförlitligheten i resultatet ökar.  

Transkriberingen underlättades då författarna själva hade utfört alla intervjuerna. Det tog 

cirka sju timmar att skriva ut varje intervju. Med fokus på syftet lyftes meningsbärande 

enheter ut ur materialet, underkategorier skapades och detta fungerade bra. Författarna 

diskuterade och reflekterade sedan inför tematisering. Enligt Lundman och Hällgren 
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Graneheim (2010) skapas ett tema genom att sammanbinda det underliggande innehållet i 

kategorier. Trots mycket diskussioner tyckte författarna inte att det gick att finna något tydligt 

tema. Vidare användes färgpennor för att markera delar i intervjumaterialet. Dessa delar 

benämndes sedan med siffror och bokstäver efterhand som underkategorier växte fram. Vi 

tyckte detta var en bra och väl fungerande metod, dock krävdes det mycket diskussioner och 

analysarbete för att rätt textmassa skulle hamna under rätt kategori. Detta styrks i Lundman 

och Hällgren Graneheim (2010) som menar, för att bedöma trovärdigheten i forskning är 

reflekterande och resonerande delar viktiga i varje steg. När man utför detta blir subkategorier 

och kategorier mer stringenta. Vidare när reflektion och diskussion över texten sker uppnås 

samstämmighet vid tolkningen. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2010) har en 

noggrann beskrivning av analysarbetet redovisats, detta för att stärka tillförlitligheten i 

resultatet.  

 

För att lättare kunna bedöma överförbarhetens värde har en noggrann beskrivning gjorts av 

urval, deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontext för studien. 

Författarna till studien har en del förförståelse i ämnet då båda är sjuksköterskor och en av 

dem arbetar i hemsjukvården. Detta tror vi kan ha haft viss betydelse under analysprocessen 

då det är svårt att vara helt neutral med lång erfarenhet.  Förförståelse kan enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2010) ha betydelse i kvalitativ forskning eftersom intervjustudien 

inte kan ses som oberoende av forskaren då dennes delaktighet under intervjun blir 

medskapande av texten. Detta ses som en avgörande aspekt i tolkningsprocessen.   

 

Resultatdiskussion 

I arbetets resultatdiskussion har uppdelning gjort utifrån de fyra kategorierna som 

framkommit. Dessa delar diskuteras individuellt mot bakgrund och annan vetenskaplig 

forskning inom ämnet. Syftet finns med som en röd tråd i resultatdiskussionen. Det framkom i 

denna studie att det finns en mängd stressorer i distriktssköterskans arbetsmiljö. Det visar sig 

att informanterna blir mycket stressade av den organisation de arbetar i och den låga påverkan 

de har på den samma. De stressas av att få en mängd påbud att förhålla sig till och detta 

skapar en uppgivenhet. Det är främst den ökade administrativa arbetstiden och andra 

samarbetsrutiner som stressar dem. Det finns identifierat patient -och anhörigkontakter som 

stressar också, men informanterna verkar vara mer motiverade att hantera den typ av stress. 

De brinner för det kliniska patientmötet och menar att de inte är motiverade till så mycket tid 

framför datorn. 

 

Känsla av uppgivenhet 

Karasek och Theorell (1990) menar med sin modell att förhållandet mellan upplevda krav och 

upplevd kontroll i arbetssituationen är avgörande för om arbetet skall leda till negativ eller 

positiv stress. De menar vidare att brist på egenkontroll lätt skapar negativa spänningar som 

på sikt kan leda till psykisk och fysisk ohälsa. I denna studie framkom att informanterna är 

mycket trötta efter dagens slut, flera tycker att arbetstiderna är krävande och de känner att de 

kanske inte orkar arbeta heltid. Flera får symtom i form av spänningshuvudvärk. Detta kan 

enligt Karasek och Theorell (1990) vara ett tecken på höga yttre krav tillsammans med låg 

nivå av personlig kontroll. Informanterna menar att en bidragande orsak kan vara att de inte 

får stöd från chefer och ledning. De försöker komma med förslag på förändringar men de 
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upplever sällan att de får gehör för sina åsikter. Några har kommit med schemaförslag, men 

inte fått något gensvar. De tvingas också ofta ta semester när det passar verksamheten och inte 

när de själva önskar. Detta skapar en känsla av uppgivenhet som kan bidra till att deras 

engagemang för att påverka sin arbetsmiljö uteblir. Ekedahl och Wengström (2007) menar att 

när arbetsmiljön är stressig och tidskrävande ställs högre krav på stöd från chefer för att klara 

det krävande arbetet. Några i vår studie känner sig stressade relaterat till låg påverkan på 

arbetsuppgifter, främst framkommer administrativa uppgifter som en stor del som de inte kan 

påverka. Det kommer ständigt påbud om olika kvalitetsmätningar som de skall genomföra 

men de ser sällan något resultat eller förändring relaterade till mätningarna. Informanterna 

menar också att det finns en risk att mätningar som genererar pengar prioriteras av 

arbetsgivaren. Detta framkommer också i en studie av Goubic, Milosevic, Knezevic och 

Mustajbegovic (2009) där de menar att organisationens ekonomiska perspektiv bidrar till 

stress för sjuksköterskor. 

 

 Currid (2009) menar att det tvärprofessionella arbetet är mycket krävande. Det handlar om att 

kunna räcka till för många och att kunna utföra en god och säker vård. Informanterna 

upplever stress när många olika aktörer är inblandade i vården av en patient. Detta blir särskilt 

tydligt runt patienter med palliativt vårdbehov då det är många aktörer och alla blir väldigt 

engagerade. De upplever då att det kan bli en otydlighet om vem som har kommandot. 

Wallerstedt och Andershed (2007) menar också att det ställs krav på distriktssköterskans 

profession då hon ofta blir uppsökt av hemtjänstpersonal som känner sig osäker och rädd i 

omvårdnadssituationer, de önskar då sjuksköterskans stöd. Informanterna i vår studie berättar 

att de ofta blir uppsökta av osäker och ovan personal från hemtjänsten. De upplever att 

hemtjänstpersonalen inte har tillräcklig utbildning eller erfarenhet för att ta hand om svårt 

sjuka patienter i hemmet. De upplever att detta blir särskilt tydligt på sommaren då det är 

mycket vikarier. Deras erfarenhet är att hemtjänsten är mycket stressad vid sina besök och 

ibland får distriktssköterskan ta över deras arbetsuppgifter som de inte hinner med.  

 

Efter att ha ställt denna studies resultat mot tidigare forskning kan författarna konstatera att 

det är av avgörande betydelse att kunna ha inflytande och kunna vara med och påverka sin 

arbetsmiljö. Informanterna verkar mer stressade över administrativa uppgifter än kontakt med 

patienter och anhöriga. De menar att det är tröttande och svårt att sortera i det enorma 

informationsflödet som kommer till dem via internet. Det verkar också finnas en lojalitet mot 

arbetsgivaren då många planerar sin ledighet utifrån hur verksamheten ser ut. Studien visar att 

det ibland finns en otydlighet i samarbetet med andra professioner. Författarna kan konstatera 

att det ställs stora krav på distriktssköterskan att samarbeta i det tvärprofessionella team som 

hemsjukvården utgör. Vi kan tycka att det bör finnas riktlinjer om hur samverkan ska fungera, 

detta för att var och en ska veta vem arbetsuppgifterna tillhör. Arbetsgivaren bör också lyssna 

på medarbetare för att skapa ett bra arbetsklimat och engagerade medarbetare. Detta kan i en 

förlängning minska stressen för alla parter. 

 

Att aldrig få vara ifred  

Currid (2009) menar att en stor stressor för sjuksköterskor är den höga arbetsbelastningen 

som blir i mötet med patient och anhöriga. Några av informanterna i denna studie menar att 

patienter och anhöriga är en stor stressor i arbetsmiljön. Det kan vara allt ifrån att upprätta en 

god kontakt till att smärtstilla, ta bort ångest och oro hos svårt sjuka patienter. De känner 

ibland höga orealistiska förväntningar från patienter och anhöriga. Josefsson (2010b) menar 
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att den specialistutbildade sjuksköterskan ska arbeta nära patienten och vara tillgänglig för 

dem och deras anhöriga. Informanterna i denna studie menar att detta blir extra tydligt då de 

vårdar patienter med palliativt vårdbehov i hemmet. De menar att de ofta kommer mycket 

nära dessa patienter och deras familjer. De ser tillgängligheten som ett sätt att skapa trygghet 

och är en förutsättning för god vård. Dock blir de ofta stressade då dessa patienter kan ringa 

många gånger om dagen och de behöver lägga mycket tid på dem, det kräver då om planering 

av andra hembesök. Känslan av att komma nära dessa patienter talar också Dahlberg et.al, 

(2003) om när de menar att sjuksköterskan oftast engagerar sig för att skapa förutsättningar 

för en god vård. Josefsson (2010a) menar att det känslomässiga engagemang som 

sjuksköterskan utsätter sig för när hon vårdar svårt sjuka patienter ofta kan leda till emotionell 

stress och utmattning. Informanterna i denna studie menar att de ofta känner sig mycket trötta 

när de går hem. Det är särskilt påtagligt då de vårdar många svårt sjuka samtidigt. 

 

Det framkommer i denna studie att informanterna blir stressade av att vara tillgängliga för så 

många. De ska finnas till för sina kollegor, för hemtjänstpersonal och för andra professioner. 

De känner sig som ”spindeln i nätet” och några uttrycker att det är mobiltelefonerna som har 

bidragit till denna oändliga tillgänglighet. De menar att de aldrig får vara ifred. De menar 

dock att hemsjukvården bygger på teamarbete och flera säger att de alla är beroende av 

varandra. Distriktssköterskan får dock ofta en nyckelroll i vården av hemsjukvårdspatienter. I 

Socialstyrelsen (2008) står att för att uppnå en god och säker hemsjukvård krävs team med 

kvalificerad kompetens. Det står vidare i Bökberg och Drevenhorn (2010) att det krävs av 

sjuksköterskan att hon har det som krävs för att leda och samordna ett team. Informanterna 

menar i denna studie att de arbetar nära hemtjänstpersonalen. Tillgängligheten är hög mot 

hemtjänsten och det ställer stora krav på flexibilitet från distriktssköterskan. 

 

När tidigare forskning studerats mot det resultat som framkommit i denna studie kan ses att 

det stämmer ganska väl överens med hur sjuksköterskor upplever vården av patienter med 

palliativt vårdbehov i hemsjukvård och den nödvändighet av att vara tillgänglig för dem och 

deras anhöriga. Författarna tror att för att svårt sjuka patienter ska kunna vara hemma i livets 

slutskede är det nödvändigt att de snabbt ska kunna komma i kontakt med distriktssköterskan. 

De kan annars känna sig otrygga och situationen blir ohållbar. Distriktssköterskan bör nog 

vara införstådd i den roll hon har i team arbetet och vara förberedd på att vara nåbar för 

många andra professioner. För att underlätta stressen kan distriktssköterskorna turas om att ha 

en akuttelefon och på så vis få stunder av att inte vara nåbara.   

 

Att alltid vara duktig    

I arbetsmiljöverkets rapport (2010) framkommer att arbetet för distriktssköterskan präglas av 

högt tempo, stor arbetsmängd och splittrade arbetsuppgifter under tidspress. Denna studie 

visar att det finns en upplevelse hos distriktssköterskorna att de alltid skall vara 

professionella. De skall finnas till för patienter, anhöriga och andra professioner. Patienter 

med palliativt vårdbehov är särskilt resurskrävande och har oftast mycket medicinska insatser. 

Denna patientgrupp kräver också att distriktssköterskan har kompetens att hantera avancerad 

medicinskteknisk utrustning. Vår studie visar att distriktssköterskor blir stressad om de inte 

får tillräcklig information och kunskap om utrustningen. Det bekräftas via Socialstyrelsen 

(2008) att hemsjukvården har blivit mer och mer avancerad med teknisk utrustning. Också 

Nilsson, Skär och Söderberg (2008) menar att det ställs högre krav på distriktssköterskan idag 

än tidigare vad gäller teknisk kompetens och kompetensutveckling. 
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Josefsson (2010b) menar att kompetens anpassad till de arbetsuppgifter som åligger 

distriktssköterskan är en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna i hemsjukvården. För att 

klara arbetet menar informanterna i vår studie att de måste sätta gränser och släppa kontrollen 

för att orka med sitt uppdrag. De menar dock att det kan vara svårt då de har flera svårt sjuka 

patienter hemma samtidigt. En del sover sämre då de är rädda och stressade över att de kanske 

har glömt att utföra något. I Wallerstedt och Andersheds(2007) studie framgår att närheten till 

svårt sjuka patienter skapar frustration, otillräcklighet och sorg hos sjuksköterskorna. Många 

sjuksköterskor menar vidare i samma studie att de har svårt att släppa arbetet då de går hem, 

särskilt om de vårdar patienter där de kan identifiera sig i familjesituationen. Att sätta gräns 

för arbete och privatliv tycker informanterna i denna studie också kan vara svår. 

 

Denna studies resultat kan konstatera att distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvård ofta 

kommer i kontakt med avancerad teknisk utrustning. Författarna kan förstå 

distriktssköterskornas stress om de inte får tillräcklig information och kunskap om teknik som 

de skall behärska när de står ensamma hemma hos patienten. Det verkar vidare som att 

distriktssköterskan bör ha förmåga att sätta gränser både mot patienter, anhöriga och inför sig 

själv. Om detta inte lyckas leder det till stress och kan då få negativa konsekvenser både i 

arbetet och i privatlivet. Författarna kan tycka att det är av intresse för arbetsgivaren att se till 

att distriktssköterskan får tid till de utbildningar de behöver i sitt arbete. Det kan också vara 

positivt att i vissa lägen erbjuda handledning eller reflektionstid när det är hög 

arbetsbelastning eller då distriktssköterskan vårdat patienter som engagerar mycket och där 

hon haft svårt att sätta gränser. 

 

Att inte hinna med  

Chang, Hancok, Johnson, Daly och Jackson (2005) menar att stress är en kombination av flera 

faktorer. Informanterna i vår studie upplever ökad stress när de måste täcka för varandra vid 

plötslig ökad arbetsbelastning, det är främst när de har många svårt sjuka hemma. De menar 

att dagens planering kan se ut på ett sätt på morgonen och när de går hem blev dagen helt 

annorlunda. Wallerstedt och Andershed (2007) menar i sin studie att personalen känner sig 

stressad när det råder personalbrist. I vår studie menar informanterna att hur än 

personalsituationen ser ut måste de fixa dagen uppgifter oavsett vad som dyker upp. Det 

handlar om att prioritera eftersom patientantalet och arbetsuppgifterna kan variera kraftigt. I 

en studie gjord av Erichsen et.al. (2010) menar flera sjuksköterskor att det är stora svårigheter 

att få tiden att räcka till. Informanterna i vår studie upplever också stress inför ökat 

administrativt arbete. De menar att de inte ser något slut på det, det blir bara mer och mer tid 

framför datorn. Även i Ekedahl och Wengströms (2007) studie framkommer att administrativ 

tid är en stor stressfaktor för distriktssköterskorna. I vår studie menar flera att de inte har 

utbildat sig till distriktssköterskor för att lägga så mycket tid framför datorn. De tycker det är 

roligt att arbeta kliniskt med patienter, men får inte göra det i så hög grad som de vill. Det 

administrativa arbetet innebär att dokumentera i komplicerade journalsystem, logga in i 

många system och register. Deltagarna i studien beskriver att det förekommer flera olika 

kvalitetsmätningar som de skall ingå i, men att de sällan får någon återkoppling på dessa. Det 

gör att de känner att det inte leder till något. Författarna tror att det skulle kunna minska 

stressen och öka motivationen hos distriktssköterskorna om de får se uppföljning och resultat 

av de olika kvalitetsmätningar som de har lagt tid på. En del menar vidare att de skjuter upp 

administrativt arbetet under dagen vilket gör att de behöver arbeta över på eftermiddagen. De 
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känner stress över att göra tydliga bokningar i datasystemet så kollegor kan förstå hur arbetet 

skall utföras, särskilt om de ska vara lediga. Det är många moment och de måste dubbelkolla 

för att inte glömma några bokningar. De känner ansvar inför sina patienter och har höga krav 

på sig själva att inte missa något. Tidigare forskning och vår studie överensstämmer om att 

stressen är hög för distriktssköterskor. De upplever det svårt att hinna med allt arbete under 

dagen och det krävs flexibilitet då de hela tiden kan behöva åka på oplanerade hembesök. Det 

verkar som om distriktssköterskan prioriterar sina patienter först och lämnar det 

administrativa arbetet till senare. Det administrativa arbetet finns ändå kvar och verkar vara 

en stor källa till stress för de distriktssköterskor som ingick i vår studie. Författarna upplever 

att det finns en generell uppgivenhet bland informanterna vad gäller den ökade administrativa 

arbetsbördan. Det finns inte så mycket tidigare forskning som visar på att distriktssköterskor 

upplever så stor ökning av administrativt arbete, kan detta bero på en snabb ökning av dessa 

arbetsuppgifter under senare tid?  
 

SLUTSATS 

I denna studie framkommer att det finns en mängd källor till stress i distriktssköterskors 

arbetsmiljö. De ska finnas tillängliga för många, kunna arbeta i team och de har krav på sig 

själva att alltid vara duktiga. De känner sig ofta otillräckliga mot sina patienter och då främst 

för att administrativt arbete upptar deras tid i allt högre grad. Det framkommer tydligt att en 

stor källa till stress är den låga inflytandenivå de har på sin arbetsmiljö. Distriktssköterskorna 

önskar kunna få mer tid med kliniskt patientarbete och menar att de har valt yrket för att de 

vill arbeta nära patienter. Deras upplevelse är dock att de tvingas till att utföra alltmer 

administrativa arbetsuppgifter. Denna situation skapar en uppgivenhet som flera informanter 

uttrycker som farlig för yrkeskåren. Detta kan ses som ett stöd för att det efterfrågas 

förändringar i distriktssköterskans arbetsmiljö. Det borde underlätta för distriktssköterskorna 

om de blev avlastade med administrativt arbete och i större utsträckning fick mer patientnära 

tid. Det skulle troligtvis minska källor till stress i deras arbetsmiljö. Kanske finns det någon 

annan yrkesgrupp som kan avlasta, till exempel sekreterare eller andra administratörer? 

Vidare studier inom ämnet skulle kunna vara att undersöka vilka symptom stressen ger 

distriktssköterskan. Det skulle också vara intressant att studera hur stressen hanteras och 

vilken hjälp distriktssköterskan kan få från arbetsgivaren. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

skulle det vara mycket intressant att undersöka om distriktssköterskans stressiga arbetsmiljö 

påverkar patienterna och i vilken grad i så fall. Blir kvaliteten på vården sämre när 

distriktssköterskan är stressad? 
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Till enhetschefer för hemsjukvården i Region Halland och i Jönköpings läns landsting. 
Vi är två distriktssköterskestudenter vid Högskolan i Borås som under hösten 2011 kommer 

skriva vår magisteruppsats. Syftet med vår studie är att kartlägga distriktssköterskans 

upplevelse av stress i sitt arbete, med betoning på vad som bidrar till stress och hur hon/han 

hanterar det. Vår önskan med detta brev är att få möjlighet att intervjua sex till åtta 

distriktssköterskor. Eftersom vi kommer vända oss till fler verksamheter i närområdet, 

handlar det om två till tre intervjuer från just Er verksamhet. Hälften av intervjuerna kommer 

genomföras i Jönköpings län och hälften i Hallands län, detta eftersom författarna är 

verksamma i dessa län. 

Datainsamling kommer göras genom kvalitativa intervjuer, dessa beräknas ta cirka 30-45 

minuter. De intervjuade distriktssköterskorna kommer att fritt få berätta sin upplevelse av 

stress i sitt arbete. En kvalitativ innehållsanalys kommer användas för att tolka och tydliggöra 

vårt resultat. Syftet med studien är att den ska kunna hjälpa kollegor i framtiden att hantera en 

stressad arbetssituation på ett bättre sätt.  

Vår förhoppning är att Ni ger oss ert medgivande att få genomföra intervjuer under 

distriktssköterskornas arbetstid. Med detta brev har vi också en önskan att genom Er som 

enhetschefer få namn på den/de distriktssköterskor som kan tänka sig att delta i studien. Vår 

önskan är att Ni tillfrågar era medarbetare och sedan sänder namn tillbaka till oss på den/de 

som vill delta. Att delta är frivilligt och det går bra att när som helst avbryta sitt deltagande.  

Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt, helst inom en vecka. Om du har frågor eller 

önskar mer information är du välkommen att ta kontakt med oss på telefon eller e-post. 

 

Med vänliga hälsningar 

Marianne Hörnmark (Jönköping)                                        Marita Lindskog (Halland)  

e-post: xxx                                                                           e-post: xxx 

telefon: xxx                                                                          telefon:xxx 
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Till berörda distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården  

Vi vill börja med att tacka för din kommande medverkan i vår studie där syftet är att kartlägga 

distriktssköterskans upplevelse av stress i sitt arbete, med betoning på vad som stressar och 

hur stressen hanteras. Vi som genomför studien heter Marianne Hörnmark och Marita 

Lindskog, vi studerar sista terminen på distriktssköterskeprogrammet på högskolan i Borås 

och intervjuerna ingår i vår magisteruppsats. Vi är verksamma som sjuksköterskor i 

Jönköping respektive Hallands län. 

Studien innefattar 8-10 kvalitativa intervjuer som beräknas ta cirka 30 – 45 minuter vardera. 

Vi kommer be dig att fritt berätta din upplevelse av stress i arbetet, följdfrågor kommer 

handla om vad som stressar dig och hur du hanterar stressen.  En kvalitativ innehållsanalys 

kommer sedan att användas för att tolka och tydliggöra resultatet. Det innebär att med din 

tillåtelse kommer intervjun spelas in på band och sedan skrivas ut i sin helhet till en text. 

Texten kommer sedan analyseras och utgöra resultatet av vår studie.  

Resultatet kommer att redovisas så att ingen enskild person går att identifieras. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen annan än vi och vår 

handledare Anders Jonsson(universitetslektor) har tillgång till den. Både inspelade band och 

text kommer att förvaras som sekretessbelagd handling. Du kommer ha rätt att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marianne Hörnmark                                                               Marita Lindskog 

e-post: xxx                                                                              e-post: xxx 

telefon: xxx                                                                             telefon: xxx 
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Samtycke till att medverka i studien 

 

 

Frivillighet 

Jag har tagit del av skriftlig information om deltagande i studien. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att 

behöva motivera varför. 

 

 

 

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

Ort och datum                                                                   Namnunderskrift 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Arbetsplats  

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer 

 

 


