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Sammanfattning    
 
I takt med en åldrande befolkning, kortare vårdtider inom specialistsjukvården samt en 
önskan av vårdtagaren att få vårdas i hemmet har närvaron av medicinteknisk utrustning 
ökat inom hemsjukvården. Distriktssköterskan utför mycket ensamarbete vilket kräver 
en bred kompetens. Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors 
upplevelser i handhavandet av och ansvaret för den medicintekniska utrustningen för 
personer som vårdas i hemmet. Metoden som valdes är en kvalitativ metodologi och 
kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes med tio distriktssköterskor. Ur 
intervjumaterialet identifierades ett tema, tre kategorier och tio underkategorier. 
Resultatet visar att distriktssköterskorna känner ett stort ansvar inför handhavandet av 
den medicintekniska utrustningen men de anser ansvaret vara hanterbart. De upplever 
glädje och stimulans i arbetet med medicinteknik och tid tas alltid till att införskaffa 
kunskap inom området. Samordning förekommer i stor utsträckning med kollegor och 
specialistsjukvård för att erhålla kunskap. Det finns alltid en kollega att rådfråga samt 
möjligheten för två kollegor att vara samtidigt hemma hos vårdtagaren för upplärning. 
Information om medicinteknisk utrustning hämtar distriktssköterskan från 
specialistsjukvården och kollegor då många har olika kunskapsområden och kompetens. 
Information hittas även i skriftliga riktlinjer som till exempel vårdplaner. Dessa behöver 
kompletteras med annan information innan distriktssköterskan kan utföra 
arbetsuppgiften på ett säkert och korrekt sätt. Författarna diskuterar den goda dialogen 
som verkar finnas mellan hemsjukvård och specialistsjukvård vad gäller utbyte av 
information. Distriktssköterskornas stora ansvarstagande och riskbedömningar ses som 
modiga vilket visar sig vara en viktig del i professionen. Om distriktssköterskan är trygg 
i handhavandet av den medicintekniska utrustningen kan ett större fokus läggas på 
vårdtagarna och därmed öka deras välbefinnande. 
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INLEDNING 
Användandet av medicinteknisk utrustning i hemmet ökar och kommunal hemsjukvård 
tenderar därmed att bli mer avancerad. Detta beroende på en åldrande befolkning, 
kortare vårdtider på sjukhus och färre platser på vård och omsorgsboenden. I större 
utsträckning finns fler vårdtagare som önskar att vårdas i hemmet. För att möjliggöra 
vård i hemmet av svårt sjuka används medicinteknisk utrustning. I hemsjukvården 
förekommer mycket ensamarbete och distriktssköterskan måste ha en bred kompetens. 
Vidare förnyas och moduleras den medicintekniska utrustningen och måste anpassas till 
vårdtagarens ändrade behov. Det är därför av vikt att distriktssköterskan känner trygghet 
i handhavandet av den medicintekniska utrustningen för att ge vårdtagarna det stöd de 
är i behov av. Det finns forskning om vårdtagare och anhörigas upplevelser av att ha 
avancerad sjukvård i hemmet men det tycks som om det finns få publicerade studier 
som beskriver distriktssköterskans upplevelser av detta. Vi väljer att belysa 
distriktssköterskans upplevelse kring handhavandet av medicinteknisk utrustning då 
båda författarna har erfarenhet från hemsjukvård och träffat på detta i hög grad.  
 
 
BAKGRUND 
Harrefors, Sävenstedt och Axelsson (2009, s. 353) beskriver att många länder i Europa 
samt andra länder i västvärlden kommer att stöta på en demografisk förändring de 
närmaste åren. Tillväxten av antalet äldre är så stor att det beskrivs som en tyst 
revolution. I examensarbetet kommer benämningen hemsjukvård användas och det 
inbegriper kommunal och privat hemsjukvård. Vid benämningarna 
sjuksköterska/distriktssköterska kommer enbart distriktssköterska användas. 
Specialistsjukvård kommer ersätta sjukhus, landsting och mottagningar.  

 

Olika medicinteknisk utrustning som förekommer inom hemsjukvård  
Fex, Ek och Söderhamn (2009, s. 2809) och Lehoux, Saint-Arnaud och Richard (2004, 
s. 617-618) beskriver att användning av medicinteknisk utrustning ökar i de flesta 
industriländer till följd av hälsoreformer som syftar till att minska sjukhusvistelserna. 
Vidare menar Fex, Ek och Söderhamn (2009, s. 2810) att det krävs specialistkunskaper 
och färdigheter hos distriktssköterskan för att på ett säkert och lämpligt sätt kunna 
handha medicinteknisk utrustning. Mekanisk ventilation, peritonealdialys och 
syrgasbehandling blir allt vanligare i hemmet. Till exempel kräver behandling såsom 
dialys noggranna aseptiska förfaranden för att undvika infektioner. I Notisum 
(1993:584) anges bland annat att med medicinteknisk utrustning avses en produkt som 
enligt tillverkarens uppgift ska användas för att hos människor kunna påvisa, förebygga, 
övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, skada eller en funktionsnedsättning samt 
undersöka, ändra eller ersätta anatomin. Hilbers, de Vries och Geertsma (2013, s. 20) 
anser att fördelarna med medicintekniska produkter i hemmet är minskade 
samhällskostnader genom förkortade vårdtider samt en ökad livskvalitet hos 
vårdtagarna då de får vara hemma. Nedan följer exempel på de vanligaste 
medicintekniska utrustningarna som används för att behandla en vårdtagare i hemmet. 
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Dialysbehandling  
Baillie, Lankshear och Featherstone (2011, s. 1847-1848) beskriver att långvarig 
njursjukdom innebär ett permanent och dödligt tillstånd om det inte behandlas med 
njurersättningsterapi. Behandlingarna inkluderar hemodialys, peritonealdialys och 
njurtransplantation. På grund av stor organbrist är dialys det enda alternativet för många 
människor. Hemodialys sker oftast på sjukhus men även i den enskildes hem. 
Behandlingen sker i allmänhet tre gånger per vecka och tar cirka fyra timmar vid varje 
tillfälle. Hemodialys skiljer sig från peritonealdialys vad gäller tekniskt förfarande, 
behandlingsfrekvens och platsen där behandlingen utförs. Peritonealdialys är en daglig 
behandling där dialysen renar blodet från gifter genom att dialysat förs in i bukhinnan 
via en permanent inneliggande abdominal kateter. Det finns två typer av 
peritonealdialys: kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) och automatiserad 
peritonealdialys (APD). CAPD innebär påfyllning och tömning av dialysat genom 
bukhinnan i genomsnitt fyra gånger per dag, varje cykel tar cirka 30 minuter. APD är en 
nattlig behandling som tar cirka tio timmar och vårdtagaren är då ansluten till en 
dialysutrustning som cykliskt fyller och dränerar bukhinnan. Båda dialysbehandlingarna 
utförs i hemmet med kontinuerligt stöd från ett tvärprofessionellt team.  

Vidare menar Baillie, Lankshear och Featherstone (2011, s. 1847-1848) att 
distriktssköterskor spelar en nyckelroll i utbildningen till vårdtagaren och deras 
anhöriga att självständigt kunna genomföra peritonealdialys, övervakning av 
vårdtagarens tillstånd och att ge löpande support. Firanek, Sloand och Todd (2013, s. 
481) poängterar att om vårdtagaren ska sköta sin dialys självständigt krävs noggrann 
träning av dialysgenomförandet för att uppnå kompetens och garantera säkerheten i 
hemmet. Lika viktigt är medvetenhet om att distriktssköterskan måste kunna ge support 
dygnet runt och finnas tillgänglig för vårdtagaren under hembehandling. Det som 
försvårar dialysterapi för vårdtagaren är risken för peritonit som är ett allvarligt 
tillstånd. Risker med peritonealdialys är förutom peritonit obalans i kroppsvätskor och 
elektrolyter. Harwood och Clark (2012, s. 30) menar att peritonealdialys i hemmet 
kräver att vårdtagaren och familjen besitter den kognitiva förmågan att utföra dialys 
samt möjlighet att förvara stora leveranser och utrustning. Fördelarna för vårdtagare 
med peritonealdialys i hemmet är flexiblare dialysscheman, större möjlighet till adekvat 
dialys, högre bekvämlighet, mindre beroende och färre resor till sjukhus. Vårdtagaren 
ges större självständighet och kontroll över behandlingen och det medför till exempel 
mer tid för umgänge med familjen. Enligt sjukvårdsrådgivningen (2014) behandlas i 
dag cirka 3000 personer med hemodialys och cirka 800 personer med peritonealdialys. 
Varje år påbörjar cirka 1000 personer dialysbehandling i Sverige. Enligt Vetenskap och 
hälsa (2013) fick ca 100 personer hemodialys i hemmet under 2012.  

Smärt- och infusionsbehandling 
Kjällman Alm och Norbergh (2013, s. 32) framhåller att bedömning och observation av 
smärta och administration av smärtlindring görs av distriktssköterska. Ibland kan 
omvårdnadspersonal registrera en skillnad i vårdtagarens beteende och rapportera det.  
Vid bedömning av smärta används numerisk bedömningsskala, bildskala och fysisk 
bedömning. Den fysiska bedömningen kan vila på information från vårdtagarens 
ansiktsuttryck och hudfärg samt distriktssköterskans kliniska blick att uppfatta 
vårdtagarens ohälsa. Enligt Vårdhandboken (2012) är infusionsutrustningens uppgift att 
på ett kontrollerat sätt tillföra en infusionslösning, ett läkemedel eller sondnäring till en 
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vårdtagare. Läkemedel och infusionslösningar kan tillföras antingen intravenöst, 
intramuskulärt eller subcutant via medicinteknisk utrustning. I infusionsutrustningen 
ingår bland annat smärtpumpar och infusionsaggregat. Vid användning ska tillverkarens 
instruktioner och rekommendationer följas via bruksanvisning.     

Andningsstödbehandling  
McGoldrick (2010, s. 212) beskriver olika andningsapparatur och rekommendationerna 
runt dessa. Syrgaskoncentratorer, behandling via andningsmask med continuous 
positive airway pressure (CPAP), bilevel- CPAP (BiPAP) och liknande är alla 
medicinteknisk utrustning för andningsstöd som ofta används av vårdtagare i hemmet. 
En risk med den medicintekniska utrustningen är en ökad tillväxt av mikroorganismer 
som direkt kan infektera vårdtagare när utrustningen blir förorenad. Enligt Swedevox 
(2013) hade 28 personer per 100 000 invånare syrgasbehandling i hemmet under 2012. 
Lynes och Kelly (2009, s. 41-42) anger att en syrgaskoncentrator är den mest 
kostnadseffektiva metod för tillförsel av syrgas i hemmet. Luften i ett rum består av 21 
% syre och cirka 78 % kväve. En syrgaskoncentrator är en medicinteknisk utrustning 
som använder omgivningsluft och genom absorption av kväve från luften ökar den 
procentuella andelen syre. En nackdel med användning av en syrgaskoncentrator är att 
vårdtagaren kan begränsas i sin hemmiljö men det finns ett utbud av bärbara enheter för 
ambulatorisk användning. Långsiktig syrgasbehandling kan vara aktuellt för vårdtagare 
med kronisk hypoxemi till följd av sjukdomar som cystisk fibros, kronisk hjärtsvikt 
eller nattlig hypoventilation orsakat av fetma eller sömnapné. Det primära målet är att 
korrigera hypoxemi, att uppnå en syremättnad över 90 %. Gustafsson, Löfdahl och 
Ström (2008, s. 209-210) menar att de vårdtagare som lider av hypoxi relaterat till 
exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som behandlas med syrgas kan 
fördubbla sin överlevnadstid efter diagnos.  

Vidare menar Lynes och Kelly (2009, s. 42) att initial och fortlöpande utbildning till 
vårdtagare och deras vårdare är därför en viktig yrkesmässig del för distriktssköterskan, 
oavsett hur länge behandlingen har funnits i hemmet. Vårdtagaren kan behöva stöd i 
psykosocial anpassning till att leva med långvarig syrgasbehandling. Distriktssköterskor 
bör uppmuntra rökavvänjning och vägledning bör ges gällande cylindrarnas explosions- 
och brandrisk.  

Risker med medicinteknik i hemmet  
Hilbers, de Vries och Geertsma (2013, s. 20) rapporterar att medicinteknik i hemmet 
även innebär risker. Trots ett stort stöd av hemsjukvården måste vårdtagaren känna sig 
trygg med sin komplexa medicintekniska utrustning då vårdtagaren oftast har mindre 
medicinsk och teknisk expertis och erfarenhet. Även för en professionell vårdare finns 
inte alltid möjlighet att utveckla tillräckliga kunskaper med all medicinteknisk 
utrustning de kan stöta på i det dagliga arbetet. Detta kan orsaka fel och oväntade 
situationer i den medicinstekniska utrustningen. Övriga riskmoment i hemmet kan vara 
husdjur, barn, fel temperatur och luftfuktighet, smuts, damm och begränsat utrymme 
som kan störa ett säkert handhavande av den medicintekniska utrustningen. Risker kan 
också uppstå om vårdtagarens fysiska eller kognitiva kapacitet försämras under 
behandlingsperioden. Dessutom kan problem orsakas av felaktig förvaring, rengöring, 
underhåll och kalibrering. Det finns ingen kontinuerlig observation av vårdtagaren 
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under varje behandling och då kan risken vara att problem inte alltid identifieras och 
löses snabbt.  

 

Hemsjukvård  
Sveriges Riksdag (2011) rapporterar att med hemsjukvård innefattas alla hälso- och 
sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet. Hemsjukvård tillhandahålls av legitimerad 
personal samt övrig personal med delegering. Det finns inga läkare inom 
hemsjukvården. Beck-Friis och Jakobsson (2012, s.171-172) beskriver att det finns två 
typer av hemsjukvård nämligen basal och avancerad hemsjukvård. Basal hemsjukvård 
leds av distriktssköterska och innebär ett enskilt arbete som mestadels utförs dagtid i ett 
begränsat område. Det innebär att endast sparsamt med medicinteknisk utrustning 
används, med undantag av allmän palliativ vård. Avancerad hemsjukvård är en 
teambaserad dygnet-runt-verksamhet med tillgång till specialistsjukvårdens 
patientansvariga läkare samt en vårdform som innehåller kvalificerad medicinskteknisk 
utrustning. Vårdtagaren tillhör en vårdavdelning på sjukhuset och behöver inte söka 
vård via akutmottagning, så kallad öppen retur till specialistsjukvården. Teamet arbetar i 
ett större upptagningsområde och arbetet innehåller huvudsakligen specialiserad 
palliativ vård. Lehoux, Saint-Arnaud och Richard (2004, s. 618) framhåller att 
hemsjukvård kan användas under kortare perioder för att till exempel behandla akuta 
tillstånd såsom infektioner. Hemsjukvård används även under längre perioder för att 
lindra symtom vid kroniska tillstånd som till exempel då personer drabbats av terminal 
njursvikt. Kjällman Alm och Norbergh (2013, s. 32) anger att svensk omsorg ges av 
kommunen efter godkänd ansökan från den enskilde vårdtagaren. I ansökan ska det 
framgå vilken hjälp vårdtagaren behöver. En bedömning av individuella behov görs 
därefter av legitimerad sjuksköterska eller socionom med utbildning i hälsolagstiftning 
och omsorg. Den senare med titeln biståndshandläggare. Vårdtagaren får därefter sin 
behovsbeprövade vård enligt gällande lagstiftning. Dessa behov kan tillgodoses genom 
ett vård- och omsorgsboende eller hemsjukvård. Josefsson och Ljung (2010, s. 16) 
rapporterar att en utveckling har skett vad gäller antal vårdtagare som får hemsjukvård. 
Det är idag en ökad andel personer med sjukvårdsinsatser hemma och detta beror på 
politiska beslut och/eller vårdtagarnas egna önskningar att få bo kvar hemma. Munck, 
Fridlund och Mårtensson (2011, s. 845) framhåller att distriktssköterskan inom 
hemsjukvården får ett visst antal vårdtagare tilldelat sig och det finns inget övre tak för 
antalet. Ett större antal kan leda till tidsbrist och inskränka på vårdkvalitén. 
Hemsjukvård innefattar alla grupper av vårdtagare från spädbarn till äldre.  

 

Distriktssköterskans ansvar  
Enligt Distriktssköterskeföreningen (2008, s. 3, 10) ska distriktssköterskans kompetens 
omfattas av fördjupade kunskaper inom omvårdnad. Detta gäller bland annat i 
förståelsen av vårdtagaren och familjens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv. 
Distriktssköterskan ska uppmärksamma och agera på förändringar utifrån vårdtagarens 
hälsotillstånd samt ha en stödjande funktion vid nedsatt hälsa vad gäller vårdtagarens 
dagliga liv. Med detta innefattar att ha respekt för individens val och livsvärld. De ska 
även reflektera över och vidta åtgärder för att behandla och lindra sjukdom och symtom 
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hos vårdtagaren och vara förtrogen med de praktiska momenten i dennes omvårdnad. I 
Sverige finns idag cirka 9 000 yrkesverksamma distriktssköterskor inom samtliga av 
hälso- och sjukvårdens sektorer. När det gäller medicinteknisk utrustning i hemmen 
beskrivs det i Vårdhandboken (2013) att hälso- och sjukvårdspersonal enligt 
tillverkarens instruktioner ska kontrollera den medicintekniska utrustningen innan den 
används på vårdtagare. Inom hemsjukvård har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 
(MAS) ansvaret för de produkter som används. Verksamhetschefen har det yttersta 
ansvaret för personalens sjukvårdande verksamhet. Josefsson och Ljung (2010, s. 20-
22) anger att distriktssköterskan måste ha en förmåga att kunna arbeta självständigt då 
arbetet inom hemsjukvård innebär mycket ensamarbete. Denne måste kunna ta ansvar 
och ha förmåga att fatta egna beslut. Specialistutbildningen ger en ökad kompetens vad 
gäller äldrevård, ungdomar och barn vilket anpassar sig för hemsjukvårdens 
arbetsuppgifter. Om distriktssköterskan har denna kompetens undviks negativ stress 
som annars kan resultera i ohälsa. Vidare är de utbildade för att självständigt kunna 
bedöma, planera, genomföra samt utvärdera de åtgärder som behövs för att främja 
fysisk, psykisk och social hälsa för vårdtagarna. Kjällman Alm och Norbergh (2013, s. 
32) tar upp att distriktssköterskan inom vård- och omsorgsboende kan ansvara för 20-40 
vårdtagare fördelat på en eller två avdelningar. Distriktssköterskan inom hemsjukvård 
kan vara ansvarig för ett stort område med flera vårdtagare som bor hemma. 

 
Distriktssköterskan och vårdtagarens möte i hemmet  
Papazissis (2004, s. 190) beskriver att från förhistorisk tid har människans tryggaste 
plats alltid varit dennes hem där kropp och själ slappnar av. Oavsett var har människan 
alltid haft en känsla av säkerhet och skydd i hemmet. Vård i hemmet startade i USA i 
början av 20-talet. Idén var att lindra en persons smärta i den plats som ger största 
mentala lugn, vårdtagarens eget hem. Tinetti, Charpentier, Gottschalk och Baker (2012, 
s. 1521-1522) uttrycker att många äldre vuxna med flera kroniska sjukdomar och 
funktionella begränsningar får hemsjukvård efter akut sjukhusvistelse. För en bra 
funktionell återhämtning hos vårdtagaren framkommer betydelsen av hur bemötandet 
blir i hemmet mellan distriktssköterskan och vårdtagaren. Författarna hävdar att ett bra 
bemötande minskar risken för återinläggning på sjukhus igen. Harrefors, Sävenstedt och 
Axelsson (2009, s. 354) beskriver i en intervjustudie om känslan ur ett 
vårdtagarperspektiv att vara beroende av andra i det dagliga livet. Så länge personen är 
frisk, stark och kan ta hand om sig själv är det svårt att förstå vad det innebär att vara 
beroende av andra. Ett åldrande är ofta förenat med sjuklighet och funktionshinder 
vilket leder till ett ökat beroende av vårdgivare. Enligt Josefsson och Ljung (2010, s. 21) 
är en förutsättning för distriktssköterskan i utförandet av vård i hemmet att ha förståelse 
över vad hemmet symboliserar för vårdtagaren. I hemmet är distriktssköterskan en gäst 
och måste acceptera vårdtagarens seder ur dennes livsvärldperspektiv.  
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 127) beskriver en livsvärldsteoretisk utgångspunkt för 
vårdvetenskapen. Det är genom livsvärlden som upplevelsen av god eller dålig hälsa 
utspelar sig. Ett vårdvetenskapligt vårdande måste kunna förstå livsvärlden och kunna 
möta den. Kvale och Brinkmann (2009, s. 46) anser att sfären mellan det privata och 
offentliga lätt kan suddas ut vid vård i hemmet. Fokus måste vara på vårdtagaren och 
dennes livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010, s. 117) tar upp att det är vårdtagaren 
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som ska vara i fokus och vårdtagarens behov som ska styra det etiska handlandet. 
Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 192) att oavsett omfattning av 
vårdrelationen är det viktigt att skapa en förutsättning för vårdande möten. En 
vårdrelation måste vara både inbjudande och berörande. När en professionell vårdare 
har för bråttom töms vårdtagaren på energi och välbefinnande. Den professionella 
vårdaren måste ha en medvetenhet om att denne har ett ansvar i samspelet med 
vårdtagaren. Dahlberg och Segesten (2010, s. 193) framhåller även att ansvar som 
livsvärldsteoretisk ansats har två innebörder som bör tillgodoses. Den professionella 
vårdaren har dels en skyldighet i egenskap av sin ställning, kompetens och kunskap att 
se till att mötet blir vårdande. En annan innebörd är att ha en öppenhet och följsamhet 
inför vårdtagaren och dennes livsvärld. 
 

Vårdtagarens och anhörigas trygghet 
Munck, Sandgren, Fridlund och Mårtensson (2012, s. 193-195) undersöker vårdtagarens 
upplevelser av medicinteknisk utrustning i hemmet, de lyfter i en intervjustudie fram tre 
teman. Det första temat är den mästerliga vårdtagaren. Här vill vårdtagaren självständigt 
eller med hjälp av anhöriga ansvara för sin medicintekniska utrustning. Nästa tema, den 
justerbara vårdtagaren anpassar livet till sin medicintekniska utrustning och planerar 
dagen efter behandlingarna. Tredje temat är den begränsade vårdtagaren. Dagligen 
påminns denne om sin medicintekniska utrustning vilket försvårar vid både inomhus- 
och utomhusaktiviteter. I en annan intervjustudie av Munck, Sandgren, Fridlund och 
Mårtensson (2012, s. 1871-1872) tar författarna upp anhörigas upplevelser av 
medicinteknisk utrustning i hemmet. Resultatet i studien visar bland annat hur anhöriga 
uppfattar att de är distriktssköterskans förlängda arm. Larmande pumpar kräver närvaro 
av anhöriga och innebär ett stort ansvar. Några anhöriga vill ha kontrollen medan andra 
absolut inte önskar det på grund av otillräcklig medicinteknisk kunskap om problem 
uppstår. När anhöriga själva är ansvariga för övervakningen av medicinteknisk 
utrustning minskar hembesöken vilket ger en ökad frihet och ostört privatliv. Nackdelen 
med få hembesök är att anhörigas egentid och trygghet försvinner. 

 
 
PROBLEMFORMULERING 
Kortare vårdtider inom specialistvården medför att vårdtagarna idag är i behov av en 
mer avancerad vård i hemmet. Vårdtagaren är inte alltid medicinskt färdigbehandlad 
och en avancerad sjukvård måste fortsätta i hemmet. Socialstyrelsen (2012) uppger att 
medelvårdtiden för somatisk slutenvård, exklusive geriatrik och psykiatri, under 2010 
var 4,3 dagar per vårdtillfälle. Detta är en minskning på 0,7 dagar mellan 1998-2010. 
Detta innebär att distriktssköterskan inom hemsjukvården har kortare tid och färre 
tillfällen att inhämta kunskap och erfarenheter vad gäller ny utrustning. Företag lanserar 
olika medicintekniska utrustningar och det kan därför vara svårt för distriktssköterskan 
att hålla sig uppdaterad. Distriktssköterskan måste ha en både bred och djup kunskap 
om den medicintekniska utrustningen för verksamheten kan bli sårbar om den ordinarie 
distriktssköterskan är frånvarande från arbetet. Problem kan uppstå vid otillräcklig 
kunskap om inte distriktssköterskorna haft möjlighet att undervisa och informera 
varandra i hur den medicintekniska utrustningen fungerar. På grund av den begränsade 
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forskningen är det av vikt att beskriva distriktssköterskors upplevelser i handhavandet 
av den medicintekniska utrustningen. Kunskapen leder till ökad fokus på vårdtagaren 
istället för att förstå användandet av den medicintekniska utrustningen vilket annars kan 
inskränka i vårdmötet. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva distriktssköterskors upplevelser i handhavandet av och ansvaret för 
den medicintekniska utrustningen för personer som vårdas i hemmet.  
 
 

 
METOD 
 

Ansats 
Som ansats har kvalitativ metodologi valts för att få nyanserade beskrivningar av 
upplevelser. Axelsson (2012, s. 214) beskriver att det med kvalitativ metod innebär att 
en helhet studeras till skillnad från enstaka beståndsdelar. Den kvalitativa 
forskningsmetoden beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009, s. 44-45) som ett 
privilegierat tillträde till hur den levda världen upplevs av människan där målet är att 
erhålla nyanserade beskrivningar. 
 

Urval 
Det aktuella fenomenet som studeras är distriktssköterskors erfarenheter och 
upplevelser av handhavandet av medicinteknisk utrustning i hemmet. Alvehus (2013, s. 
67, 80) framhåller att urvalet i en studie med kvalitativ metodologi bör vara de personer 
som kan förhålla sig till den frågeställning eller de problem som ska studeras. På samma 
sätt beskriver Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s. 195) att beroende på syftet 
med undersökningen avgörs vem som väljs att inhämta information från. Därför gjordes 
i det aktuella examensarbetet ett ändamålsenligt urval utifrån distriktssköterskor inom 
hemsjukvården med minst två års erfarenhet av yrket. Distriktssköterskorna skulle ha 
varit verksamma på minst 75 % inom hemsjukvård. Totalt deltog tio distriktssköterskor 
där samtliga är kvinnor i åldern 36-67 år. Intervjupersonerna har varit 
distriktssköterskor mellan 1-23 år och har arbetat inom hemsjukvård i 2-24 år. 
Hemsjukvård främst från tätort men även landsbygd i södra Sverige representerades 
bland de intervjuade.  
 

Datainsamling 
Brev med dokumenten “Information till intervjuperson” [bilaga 1], “Informationsbrev 
till verksamhetschef inom hemsjukvård om examensarbete som berör 
distriktssköterskans erfarenheter av att handha medicinteknisk utrustning i hemmen” 
[bilaga 2] och “Skriftligt samtycke till att delta i projekt kring studie om avancerad 
hemsjukvård” [bilaga 3] skickades till sex enhetschefer inom hemsjukvården i det 
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aktuella området där forskningen bedrevs. I breven medsändes frankerade svarskuvert 
som enhetscheferna delgav distriktssköterskorna. De intresserade distriktssköterskorna 
kunde returnera dokument om skriftligt samtycke. Intervjupersonerna kontaktades sedan 
av författarna för att avtala tid för intervju. Intervjuerna genomfördes med 
semistrukturerad metod. Enligt Trost (2010, s. 42) kan semistrukturerad intervju 
beskrivas som intervjun i hög grad är strukturerad men att själva frågorna är öppna 
frågor. En öppningsfråga ställdes: ”Vilken medicinteknisk utrustning har du erfarenhet 
av att använda?”. Som underlag vid intervjuerna användes “Intervjuguide” [bilaga 4] 
och intervjuerna genomfördes enskilt på intervjupersonens arbetsplats. Trost (2010, s. 
71-72) beskriver att intervjuguiden inte behöver vara strukturerad i logisk ordningsföljd. 
Intervjuguiden kan varieras mellan de olika intervjuerna men innehållet måste vara 
jämförbart.  
 
Vidare tar Trost (2010, s. 71-72) upp att intervjupersonens beskrivelser från ett eget 
perspektiv ligger som grund och syfte för den kvalitativa forskningsintervjun. Kvalitativ 
forskningsintervju för med sig ett arteget angreppssätt för den professionella intervjun.  
Kvale och Brinkmann (2009, s. 39) framhåller att den kvalitativa forskningsintervjun 
ska hjälpa att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden. Intervjuaren strävar efter att 
erhålla fördomsfria beskrivningar som ger en insyn i hur livsvärlden påträffas i 
vardagslivet och så som den upplevs direkt och omedelbart. Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 33-34) beskriver även intervjuandet som en aktiv process där kunskap 
produceras i ett samtalsförhållande mellan intervjupersonen och intervjuaren. 
Intervjuandet kan beskrivas som ett hantverk och följer inte någon regelstyrd metod 
utan bygger på intervjuarens praktiska färdigheter och personliga omdöme. 
Kunskapsproduktionen konstrueras tillsammans genom ett intersubjektivt och socialt 
samtal tillsammans av intervjupersonen och intervjuaren.  
 
Vidare uttrycker Kvale och Brinkmann (2009, s. 46) att den kvalitativa 
forskningsintervjun har ett fokus på bestämda teman men med öppna frågor. Alvehus 
(2013, s. 80) delger att kvalitativ forskning ofta baseras på intervjuer och genom 
intervjun erbjuds ett effektivt redskap. För att insamling av data ska bli meningsfull 
krävs att intervjuaren i förväg vet vilken slags information som behövs för att ge svar på 
frågeställningarna. Backman (2008, s. 60) rapporterar att den huvudsakliga analysen 
oftast sker kontinuerligt i momentet när datainsamling inhämtas. Intervjuerna varade 
mellan 17-36 minuter och spelades in med hjälp av en diktafon som senare 
transkriberades till text.  
 

Dataanalys 
Alvehus (2013, s. 106-108) beskriver att i dataanalysen möts den teoretiska 
referensramen med det empiriska materialet. Kvalitativ analys kan beskrivas som en 
konstform samt att analysen har en tolkande karaktär. Analysen eller tolkningen som 
författarna gör kan inte vara direkta återrapporteringar utifrån informanternas 
beskrivningar. Axelsson (2012, s. 214) tar upp att det inte blir tillräckligt att använda 
enskilda citat från en intervjuperson för att beskriva en studies resultat. För att en helhet 
ska framstå måste relevanta teman och kategorier som framkommer i studien användas. 
Metoden som används i analysarbetet av intervjuerna är kvalitativ innehållsanalys enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 189). Författarna framhåller att fokus vid 
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kvalitativ innehållsanalys bör vara att identifiera skillnader och likheter i 
intervjumaterialet för att kunna beskriva en variation. Författarna läste genom de 
transkriberade intervjuerna var för sig upprepade gånger och gjorde varsin analys av 
varje intervju. Domäner arbetades fram och markerades med fem olika färger i 
analysmaterialet. Domänerna var: ansvar, samordning, information, fördelar/nackdelar 
och medicinteknisk utrustning. Analysmaterialet jämfördes sedan och bearbetades till 
meningsenheter. Analysarbetet passerade igenom de olika stadierna meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Citat valdes ut som blev 
meningsbärande enheter, dessa kondenserades till ett tydligare innehåll. Koder 
arbetades fram för att höja abstraktionsnivån. Utifrån dessa formulerades 
underkategorier som besvarar frågan vad? och kategorier som svarar på frågan hur? 
framträdde. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 190) anser att en meningsenhet 
är en meningsbärande del av intervjun och bör vara lagom stor för att inte rymma flera 
betydelser. De meningsbärande enheterna kondenseras för att kortas ner. De 
kondenserade meningarna förses därefter med koder. Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012, s. 190) beskriver att en kod är en etikett som kort beskriver innehållet och är 
forskarens redskap att se materialet på nytt sätt. Efter det sammanförs koderna till 
underkategorier som sedan förs samman till kategorier. Vidare framhåller Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, s. 191) att benämningen av en kategori ska svara på frågan 
Vad? och ska relatera till kodernas innehåll på beskrivande nivå. All analyserad data ska 
kunna presenteras i de olika kategorierna. På liknande vis beskriver också Elo och 
Kyngäs (2008, s. 112) att analysen bör beskrivas tillräckligt detaljerat, starka sidor men 
också begränsningar ska lyftas fram så att läsarna har en klar uppfattning om hur 
analysen genomförts. Analysprocessen bearbetas för trovärdighet och giltighet i 
resultatet [tabell 1].  
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Tabell 1. Exempel på analysmodell enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

“Det är bara roligt 
att handha den 
medicintekniska 
utrustningen, att det 
varierar hela tiden. 
Jag ser det inte som 
nåt svårt utan ser 
det som en 
självklarhet och det 
ingår i vårt yrke. 
Vården förändras 
och fler och fler 
vårdas hemma, 
alltså det är så det 
ser ut och bara att 
följa med i den 
utvecklingen”. 
 

Roligt att 
handha 
medicinteknisk 
utrustning… 
det är inte 
svårt utan en 
självklarhet i 
yrket, då 
vården 
förändras och 
fler vårdas 
hemma. Det är 
bara att följa 
med i 
utvecklingen. 

Stimulerande 
arbetsuppgift 

Att inneha 
kunskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Känsla av 
ansvar 

“Jag vet vi har 
varit där och då är 
värmeplattan trasig 
och då blir det ju en 
förskjutning av hela 
[dialys]programmet 
hela dagen.” 
 

Värmeplattan 
är trasig vilket 
ger en 
förskjutning av 
dagens 
dialysprogram. 

Oplanerad 
tidsförskjutning 

Att ta sig tid  

 

Förförståelse 
Graneheim och Lundman (2004, s. 111) menar att intervjumaterialet alltid innehåller 
flera betydelser och forskarens tolkning påverkas av tidigare personliga erfarenheter. 
Författarna reflekterade och förde en dialog med varandra under analysarbetet så att inte 
förförståelsen skulle inverka på resultatet som skulle formas. Vidare talar Graneheim 
och Lundman (2004, s. 111) om forskarens förförståelse och menar att eftersom 
forskaren ofta samlar data och utför analysen är det viktigt att ha dennes kvalifikationer, 
utbildning och erfarenheter i beaktning. Författarna som både har och arbetar inom 
hemsjukvård försökte vara uppmärksamma på sin förförståelse och vid intervjuerna 
hålla tillbaka med frågorna så att intervjupersonen fick tid för eftertanke och kunna ge 
utfyllande svar. Ibland kan dock förförståelse vara av godo och leda till att författarna 
kunde ställa kompletterande följdfrågor. 
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Etiska överväganden 
Intervjupersonerna i studien har tagit del av kort information om studiens bakgrund, 
syfte och metod. I ett dokument om skriftligt samtycke har intervjupersonerna blivit 
upplysta om att deltagandet i studien är frivilligt och att de kan avbryta när helst önskas. 
Vetenskapsrådet (2002, s. 6-14) beskriver att enligt Helsingforsdeklarationen finns fyra 
huvudkrav på forskning för att skydda intervjupersonen. Informationskravet innebär att 
forskaren informerar intervjupersonen om dennes uppgift i projektet och att deltagandet 
är frivilligt. I samtyckeskravet inhämtar forskaren intervjupersonens samtycke. I början 
av varje intervju informerades intervjupersonerna om att deltagandet fortfarande var 
frivilligt trots att de redan skrivit på ett informerat samtycke och att de kunde avstå 
intervjun. Med konfidentialitetskravet menas att forskarna avger en tystnadsplikt 
avseende materialet vad gäller identifierbara uppgifter. Intervjumaterialet förvarades 
alltid under uppsikt av författarna vid studier på högskolan eller inlåst hemma. 
Nyttjandekravet beskriver forskningsändamålet och får inte användas i annat 
sammanhang. Intervjupersonerna informerades om att intervjuerna endast skulle 
användas till detta examensarbete och sedan makuleras. Kvale och Brinkmann (2009, s. 
35) tar upp att samspelet mellan intervjuare och intervjuperson är fyllt med etiska 
problem. Det kan råda en maktasymmetri i intervjusituationen och sociala konsekvenser 
kan uppstå. Författarna var medvetna om detta och valde bland annat att genomföra 
intervjuerna med endast en av oss närvarande vid varje intervju.  
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RESULTAT 
 
I resultatet benämns intervjupersonerna som distriktssköterskor. Resultatet presenteras 
under rubriker i form av ett tema, tre kategorier och tio underkategorier som 
framkommit i analysprocessen [tabell 2]. Kategorierna är Känsla av ansvar, Vikten av 
samordning och Inhämtning av information.  
 
Tabell 2. Redovisning av tema, kategorier och underkategorier 
 
Tema Kategori Underkategori 
 Känsla av ansvar Att känna trygghet 

 
  Att inneha kunskap 

 
  Att ta sig tid 

 
   
 Vikten av samordning Att samordna med kollegor 

 
Distriktssköterskans egna 
ansvar som även är 
beroende av andras 
engagemang 

 Att planera arbetet 

  Att samordna med 
specialistsjukvård 
 

   
 Inhämtning av information Att få information från 

specialistsjukvård 
 

  Att få information från 
kollegor 
 

  Att få information från 
vårdtagare och anhöriga 
 

  Att få skriftliga riktlinjer 
   
 

Känsla av ansvar 
Distriktssköterskornas upplevelse är att medicinteknisk utrustning har ökat inom 
hemsjukvården.  Ökningen ger ett större ansvar över vårdtagaren i handhavandet av den 
medicintekniska utrustningen. Att känna trygghet, inneha kunskap samt möjligheten att 
ta sig tid leder till en känsla av ansvar.  



 13 

 

Att känna trygghet 
Distriktssköterskorna beskriver hur det kan vara svårt att lämna vårdtagaren med 
pågående behandlingar men samtidigt är det så arbetssättet i hemsjukvården fungerar. 
Ibland uppstår obehagskänslor av att behöva lämna vårdtagaren ensam med 
medicinteknisk utrustning och en del berättar att de gör tillsynsbesök. Vårdtagaren 
informeras om att höra av sig om något problem uppstår, till exempel om en 
droppräknare börjar larma, om vårdtagaren kan det. Om möjlighet finns så kan 
distriktssköterskorna avsätta tid att vara kvar hemma hos vårdtagaren under 
behandlingen.  
 
“Alltså jag är ju trygg i det när jag har satt ett dropp exempelvis... att jag har gjort det 
på rätt sätt och jag har ställt in det så gott jag har kunnat, sen vad som händer under 
nattens timmar det kan jag ju inte veta, och det kan jag inte fundera på heller för då 
skulle jag bli tokig [skratt]”  
 
Alla distriktssköterskor beskriver att de upplever ett stort ansvarstagande. Erfarenhet av 
medicinteknisk utrustning medför trygghet och det är viktigt att förmedla en 
trygghetskänsla till vårdtagaren beskriver distriktssköterskorna. Några beskriver att 
arbetet i hemsjukvården är ensamt och att man är ensam med sitt beslut medan andra 
upplever att det alltid finns någon att kontakta, till exempel speciallistsjukvården. En 
intervjuperson uttrycker detta såhär: 
 
“... det är ju mitt beslut det här... jag vet hur jag ska göra för jag har ju erfarenhet... 
man får ta ställning och man får själv besluta alltså…” 
 
Distriktssköterskorna anser att om de handhar den medicintekniska utrustningen 
dagligen ger detta en ökad säkerhet då momenten bemästras med en större trygghet. 
Fokus är att lära sig grunderna om den medicintekniska utrustningen hos vårdtagarna 
som har det i sina hem. Någon generell utbildning om medicinteknisk utrustning 
förekommer inte.  
 

Att inneha kunskap 
Kunskap ger en säkerhet att våga vara ensam hemma hos vårdtagaren och ansvara för 
medicinteknisk utrustning. Arbetet som distriktssköterska i hemsjukvården innebär 
mycket ensamarbete. De berättar att oro finns innan de praktiskt utfört och fått 
upplärning om den medicintekniska utrustningen. De känner ett större lugn efter att de 
själva fått praktisera den medicintekniska utrustningen. Vidare delger 
distriktssköterskorna att kunskap om medicinteknisk utrustning inte är något som lärs ut 
under utbildningen utan det är kunskap som inhämtas i den kliniska verksamheten. 
 
Distriktssköterskorna upplever en stor respekt inför att arbeta med medicinteknisk 
utrustning och har stor medvetenhet om att handhavandefel kan medföra en risk för 
vårdtagaren. Samtidigt menar de att den medicintekniska utrustningen är säker och 
larmar vid fel och då finns möjlighet att åtgärda felet. En del distriktssköterskor nämner 
att den medicintekniska utrustningen är mer lätthanterlig idag. I intervjuerna 
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framkommer även att ett ansvar finns när det gäller att senarelägga en vårdtagares 
hemgång från specialistsjukvården. En del ser det som ett ansvar, en del ser det som en 
önskan. Dels för ett säkerställande att medicinteknisk utrustning ska vara på plats i 
hemmet samt att erforderlig kunskap finns. Att ha kunskap om den medicinsktekniska 
utrustningen är en förutsättning och upplevs givande berättar distriktssköterskorna.  
 
“Det är bara roligt att handha den medicintekniska utrustningen, att det varierar hela 
tiden. Jag ser det inte som nåt svårt utan ser det som en självklarhet och det ingår i vårt 
yrke. Vården förändras och fler och fler vårdas hemma, alltså det är så det ser ut och 
bara att följa med i den utvecklingen”. 
 
Distriktssköterskorna framhåller vikten av att vara förberedd och påläst inför 
hembesöket då flertalet ansåg det obekvämt att behöva fråga vårdtagaren om hur 
eventuell medicinteknisk utrustning fungerar. Innan hembesöket inhämtas kännedom 
om vårdtagaren och den medicintekniska utrustningen. Kunskap om att observera 
insticksställen och när vårdtagaren behöver extra läkemedel vid behov är viktigt för 
distriktssköterskorna. En del påtalar även vikten av att vara uppfinningsrik då 
förutsättningarna i hemmet inte är desamma som till exempel inom 
specialistsjukvården. Om det skulle saknas en droppställning kan distriktssköterskan 
behöva använda en tavelkrok till upphängning av droppet. De är inte främmande för att 
visa när kunskap saknas och om det finns osäkerhet så medger distriktssköterskorna det. 
Onödiga risker tas inte vad gäller den medicintekniska utrustningen. De talar också om 
kunskap av att läsa av och kontrollera den medicintekniska utrustningen så den fungerar 
tillfredställande. Däremot delger distriktssköterskorna att de inte ansvarar för själva 
apparaturen, utan vid apparaturfel tas kontakt med tekniker. 
 

Att ta sig tid 
Distriktssköterskorna talar om vikten att ha tid, för att i lugn och ro kunna förkovra sig i 
information kring den medicintekniska utrustningen. De anser att de tar sig tid då 
information ses som väldigt väsentlig att inneha. För att uppnå ett vårdande möte krävs 
att vara påläst inför hembesöket samt avsätta tid för vårdtagaren. Om problem uppstår 
med den medicintekniska utrustningen medför det en tidsförskjutning och en stressfylld 
situation. Andra arbetsmoment kan uppstå, till exempel om en läkemedelspump slutar 
att fungera. Distriktssköterskan söker då kontakt med läkare för en ny ordination och 
kan administrera läkemedel på annat sätt. Ibland kan dock situationen inte lösas 
manuellt utan distriktssköterskan får avvakta att starta ny behandling. 
 
“Jag vet vi har varit där och då är värmeplattan trasig och då blir det ju en 
förskjutning av hela [dialys]programmet hela dagen.” 
 
Distriktssköterskorna påtalar väsentligheten av att ha kontroll för att uppnå ett bättre 
resultat, därför är det av vikt att ha tid för att kunna göra momenten i rätt följd och inte 
missa något. Arbetsdagen tillåter inte alltid möjligheten för extra tillsyn hemma hos 
vårdtagaren därför är det angeläget att ta sig tid vid hembesöket. Distriktssköterskorna 
delger att de oftast kan planera sin arbetsdag och försöker att lägga mer tid hemma hos 
en vårdtagare när medicinteknisk utrustning ska handhas. Visserligen är denne ensam 
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med ansvaret vid arbete i hemsjukvården men fördelen är ett mer ostört arbete. En 
intervjuperson berättar:  
 
“Det är ju inte någon som frågar, kan du komma lite? Som det var när jag jobbade på 
sjukhuset. Det händer ju inte utan man är där och får ta den tiden. Så det känns ju 
säkrare på det viset att man inte blir avbruten i sitt jobb” 

   
Distriktssköterskorna lyfter även fram synpunkter om att ha ett noggrant 
förhållningssätt till att arbeta hygieniskt vilket kräver gott om tid. De påpekar 
betydelsen av att följa hygienrutiner såsom användande av handdesinfektion, 
engångsförkläde och handskar vid behov. Flera menar att det inte finns samma 
förutsättningar i hemmet vad gäller att förbereda läkemedel innan handhavande av 
medicinteknisk utrustning. Rena avlastningsytor och bra belysning kan saknas. De 
behöver utrymme för att kunna bereda läkemedel. Vårdtagaren kan ha husdjur hemma 
och distriktssköterskorna har erfarenhet av anhöriga som önskar sköta utrustningen men 
saknar rätt kunskap och utbildning för uppgiften. Fördelen som lyfts fram är att 
vårdtagaren bara kommer i kontakt med sina egna bakterier och vårdtagaren är i sin 
egen hemmiljö.  
 

Vikten av samordning 
Distriktssköterskorna menar att en underlättande faktor i handhavandet av den 
medicintekniska utrustningen är att kunna samordna. Samordning innebär samarbete 
med kollegor inom kommun, primärvård. Planering av arbetet samt samordning med 
specialistsjukvård såsom mottagningar, vårdavdelningar och specialistteam för att 
uppnå bästa vård.  
 

Att samordna med kollegor 
I samordning med kollegor tar distriktssköterskorna upp möjligheten av att vara två som 
gör hembesök till vårdtagaren. Det ger en trygghet och möjlighet till inlärning samt att 
praktiskt kunna utföra handhavandet under stöd av en kollega. En intervjuperson säger: 
 
“… hon [kollegan] visade mig, hon gjorde momentet och gick igenom 
instruktionsboken… sen gick vi tillbaka dagen efter och så gjorde vi väl det ihop... 
innan jag kände mig säker, att göra det själv.” 
 
Samtliga talar om att de möts i början av arbetspasset för genomgång av 
arbetsuppgifter. Då finns möjlighet till kollegialt samarbete och utbyte av kunskap. 
Distriktssköterskorna uppger att patientansvarig sjuksköterska (PAS) oftast gör 
hembesök till vårdtagarna i sitt distrikt. Men vid PAS frånvaro är det lämpligt att hålla 
kontinuitet så långt det är möjligt, det vill säga att en och samma distriktssköterska gör 
hembesöken. För att arbetsmomenten ska fortlöpa så smidigt som möjligt talar många 
om vikten av att planera att all utrustning och material till handhavandet av den 
medicintekniska utrustningen finns i hemmen. Distriktssköterskorna menar att det 
främst är PAS som har ansvarsområdet för medicinteknisk utrustning och inventering av 
material men att de givetvis hjälps åt.  
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“… är man inte PAS för den [vårdtagaren] så har man inte samma ansvar att det ska 
beställas material, är man själv PAS får man ju se till att det finns… då ligger ju 
huvudansvaret kanske att beställa och att det finns saker hemma hos den…”  
 

 

Att planera arbetet 
Distriktssköterskorna är måna om att planera sitt arbete och informera kollegorna om 
vårdtagarna och eventuell medicinteknisk utrustning inför egen ledighet. Flera påtalar 
vikten av tydliga vårdplaner för att kunna följa dessa och arbeta så lika som möjligt.  
 
“Jag tycker det är otroligt viktigt att man har noggranna vårdplaner, det handlar ju 
inte bara om att jag som ansvarig sköterska ska ha kännedom om det utan det är ju 
även mina kolleger när jag själv inte är i tjänst.” 
 
Distriktssköterskorna talar även om vikten att planera sitt arbete inför en vårdtagares 
hemgång från sjukhuset. Det är att föredra att vårdtagaren kommer hem i början av 
veckan så det finns utrymme till att lära upp flera kollegor, inventera att material finns i 
hemmet samt att delegera omvårdnadspersonal. Att delegera arbetsmoment är en del i 
att planera sitt arbete så att distriktssköterskan kan fokusera på sina arbetsuppgifter. 
Vidare upplevs att omvårdnadspersonalen delegeras i större utsträckning idag på diverse 
uppgifter så som skötsel av dialys och andningsstöd. Distriktssköterskorna delger en 
delad uppfattning angående omvårdnadspersonalens kunskaper i att handha 
medicinteknisk utrustning. En del berättar att omvårdnadspersonalen är osäkra på grund 
av för lite kunskap medan andra anser att omvårdnadspersonalen har god kunskap och 
även kan delge distriktssköterskan ny kunskap. Yttersta ansvaret vilar fortfarande hos 
distriktssköterskan att handhavandet kring den medicintekniska utrustningen utförs på 
ett säkert och korrekt sätt. De upplever att omvårdnadspersonalen kontaktar dem om 
problem uppstår kring den medicintekniska utrustningen. 
 

Att samordna med specialistsjukvård 
Distriktssköterskorna anser att de undervisar varandra om den medicintekniska 
utrustningen. När ytterligare undervisning krävs kontaktas andra vårdgivare som 
innehar relevant kunskap om den medicintekniska utrustningen. Vidare framhålls att 
specialistsjukvården tillhandahåller ett gott bemötande och ger god hjälp och 
information. Distriktssköterskorna känner sig bekväma med att kontakta 
specialistsjukvården under dygnets alla timmar om de har frågor kring den 
medicintekniska utrustningen. Vilket uttrycks som:  
 
“Sjukhuset är en jättebra resurs oavsett, man kan ringa till olika avdelningar…” 

 
Ibland följer även omvårdnadspersonalen med till specialistsjukvården för upplärning i 
arbetet kring den medicintekniska utrustningen. En distriktssköterska delger att det är 
positivt att medicinteknisk utrustning tillfälligt kan lånas från primärvården. En annan 
berättar om erfarenheten av ett narkosteam som gjorde hembesök till en vårdtagare som 
var immobil.  
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Distriktssköterskorna delger sina erfarenheter av att handha medicinteknisk utrustning 
när vårdtagaren är ett barn. Vid dessa situationer känner de en ännu större angelägenhet 
att konfirmera till exempel läkemedelsordinationer med specialistsjukvården. 
Distriktssköterskorna upplever att de är välkomna att ha en tät kontakt med 
specialistsjukvården och hellre ta kontakt en gång för mycket än en gång för lite.  
 

Inhämtning av information 
Information ses som en viktig del i handhavandet av den medicintekniska utrustningen. 
Information hämtas främst från specialistsjukvården, kollegor, vårdtagaren själv eller 
dennes anhöriga. De hämtar även skriftliga riktlinjer från vårdplaner, internet, manualer 
och instruktionsböcker.  
 

Att få information från specialistsjukvård 
Distriktssköterskorna lyfter fram fördelen av att kunna kontakta specialistsjukvården för 
instruktioner i hur den medicintekniska utrustningen fungerar innan vårdtagaren 
kommer hem. Att få instruktioner från specialistsjukvården upplevs som positivt och 
möjligheten att åka flera gånger eller flera kollegor samtidigt finns.  
 
“Känner jag att jag har ett behov av att lära mig om det så säger jag till 
[specialistsjukvården] i god tid och åker upp och tittar på det tillsammans med 
avdelningspersonalen ihop med patienten, de är alltid tillmötesgående. Hitintills i alla 
fall har de vart det.”  
 
Distriktssköterskorna upplever ett gott samarbete med mottagningar inom 
specialistsjukvården såsom andningsresursteamet och palliativt resursteam. När en 
vårdtagare vårdas i ett palliativt skede förs en tät kontakt med sjuksköterskan i palliativt 
resursteam.  
 

Att få information från kollegor 
Distriktssköterskorna framhåller ovan att hemsjukvården innebär mycket ensamarbete, 
men menar samtidigt att kollegorna alltid finns nära att rådfråga. Olika kompetens och 
bakgrunder kan vara en fördel, det utgör en större kunskapsbas och ger trygghet. En 
intervjuperson uttrycker det så här:  
 
“Vi kommer från olika ställen, några har medicinsk bakgrund, några har kirurgisk och 
ja… iva, och vårdcentral… man kompletterar varandra. Det är en fördel.”  
 
Distriktssköterskorna delger att de inte är främmande för att ta kontakt med en kollega 
från en annan stadsdelsförvaltning för att inhämta information om medicinteknisk 
utrustning. Flera berättar att de är angelägna om att informera sjuksköterskornas kvälls- 
och nattorganisation då de ansvarar för vårdtagarna kvälls- och nattetid.  
 

Att få information från vårdtagare och anhöriga 
Distriktssköterskorna framhåller att vid handhavandet av den medicintekniska 
utrustningen informeras vårdtagaren om de olika momenten som utförs. Vårdtagaren 
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innehar ibland information om den medicintekniska utrustningen som är värdefull och 
ses som ett komplement till distriktssköterskans kunskap. De vill ogärna hamna i 
situationer då de behöver rådfråga vårdtagaren kring den medicintekniska utrustningens 
funktion. Vårdtagaren och anhöriga har ofta en stor medvetenhet i hur den 
medicintekniska utrustningen fungerar.  
 
”… ofta tycker jag att den här patienten, han visste ju precis… innan man kommer in 
säger han: du kan sitta där, du kan lägga grejerna där…” 
 
Mycket information kan inhämtas från vårdtagarna då de oftast är väldigt 
välinformerade från specialistsjukvården. Det kan inge en trygghet för 
distriktssköterskan men samtidigt kännas obekvämt då de kan uppleva sig iakttagen av 
vårdtagaren. Distriktssköterskorna delger dock att det inte behöver vara en negativ 
upplevelse att vårdtagaren iakttar dem utan det är för att vårdtagaren litar på dem.  
 

Att få skriftliga riktlinjer 
Distriktssköterskorna upplever en trygghet i att ha tillgång till skriftliga riktlinjer. 
Riktlinjerna ger en god hjälp i handhavandet av medicinteknisk utrustning men behöver 
kompletteras med till exempel vårdplan, erfarenhet eller information av kollega. De 
menar att de inte vill läsa på om den medicintekniska utrustningen inför vårdtagaren. 
Samtidigt känner de inga svårigheter i att vara ärliga och medge att de vill kontrollera i 
instruktionsboken innan behandling startar. En distriktssköterska delger att tillverkaren 
av den medicintekniska utrustningen besökte hemsjukvården för utbildning. En 
distriktssköterska beskriver det som: 
 
”… det är ju bra att ha instruktionsboken tillhands… de [tillverkaren] skickar ju alltid 
med instruktionsböcker vad det än gäller…” 
 
En distriktssköterska upplever att broschyrerna ibland kan innehålla information som 
inte har lärts ut från specialistsjukvården.  Hon menar att den informationen kan vara 
förvirrande för att korrekt ta hand om den medicintekniska utrustningen. 
Distriktssköterskorna berättar om vikten att inhämta ny information då det är svårt att 
inneha all erforderlig kunskap samt hålla sig uppdaterad inom alla områden.  
 
 
DISKUSSION 

 
Resultatdiskussion 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att distriktssköterskorna känner ett stort ansvar inför 
handhavandet av den medicintekniska utrustningen men anser det hanterbart och 
upplevelsen är positiv. Resultatet belyser att de flesta distriktssköterskor finner arbetet 
stimulerande. Författarna har reflekterat över att några distriktssköterskor har ett 
kontrollbehov över den medicintekniska utrustningen. De upplever det obekvämt att 
lämna vårdtagaren med pågående behandling. Det kan vara en personlighet hos 
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distriktssköterskan att vilja ha kontroll men det kan samtidigt bero på att de känner ett 
så pass stort ansvar när det gäller att kontrollera pågående behandling. Holmdahl, 
Sävenstedt och Imoni (2013, s. 92) beskriver distriktssköterskans behov av stöd i sitt 
arbete för att kunna klara ett stort ansvar. Stödet får de delvis av kollegor på 
morgonmöten och raster men även från till exempel specialistsjukvård. 
Distriktssköterskorna i Holmdahl, Sävenstedt och Imonis (2013, s. 92) artikel tog också 
upp vikten av att våga be om hjälp och känna att stöd finns att få. Vilket även 
framkommer tydligt i detta examensarbete. 
 
I examensarbetets resultat visar det sig att samtliga distriktssköterskor känner sig trygga 
med att arbeta med den medicintekniska utrustningen. Författarna hade uppfattningen 
att de skulle ha en större osäkerhet och rädsla. Osäkerheten antogs ligga i en rädsla inför 
tekniska moment. Däremot visades en stor respekt för den medicintekniska utrustningen 
och en medvetenhet om att fel kan uppstå. Genom att ha respekt för den 
medicintekniska utrustningen visar distriktssköterskan ett stort mod. Att visa mod är att 
trotsa en osäkerhet inför det okända. Hawkins och Morse (2014, s. 263) skriver att 
begreppet mod är relevant för omvårdnad och ger en unik aspekt av området. Att 
utveckla och stärka mod hos distriktssköterskor förbättrar inte bara yrkesintegritet utan 
förbättrar även säkerheten kring vårdtagaren. Vidare framhåller Hawkins och Morse 
(2014, s. 263) att Nightingale tog upp begreppet mod. Trots detta tidiga exempel på 
mod som ett integrerat värde i omvårdnad är begreppet inte längre en del av någon 
omvårdnadsteori. Mod ingår som en inre styrka eller moralisk dygd grundläggande till 
individens förmåga till vårdande beteenden eller medkänsla. Konsekvenserna av mod 
ses när vårdpersonal agerar för vårdtagarens bästa genom att ifrågasätta en ordination 
eller tvivla på en läkare.  
 
En intervjuperson talade om fördelen av ensamarbete att få kunna arbeta ostört hemma 
hos vårdtagaren. Det är en intressant infallsvinkel som delges, ofta erfars 
hemsjukvårdens ensamarbete som något negativt. Sällan uppmärksammas att 
ensamarbete kan vara positivt, en fördel med det är att fokus läggs på uppgiften och 
vårdtagaren. Kollegial konsultation är inte alltid ett behov och det kan vara 
tillfredsställande att slippa avbrytas i sitt arbete. Det verkar finnas dåligt med forskning 
som styrker distriktssköterskans positiva upplevelser av ensamarbete. En vetenskaplig 
artikel som hittades av Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking och Weinehall (2006, s. 
450-451) beskriver att distriktssköterskan upplever att ensamarbete ger en ökad 
självständighet och en ökad självkänsla. Däremot bidrar ensamarbete till 
kommunikationshinder och mindre reflektion. Övriga vetenskapliga artiklar beskriver 
mest negativa sidor och risker med ensamarbete. Till exempel tar Snow (2007, s. 9) upp 
risker med hot och våld i vårdtagarens hem samt hur lite tränad distriktssköterskan är i 
säkerhetsförebyggande åtgärder.  
 
Författarna anser att trots distriktssköterskornas stressiga vardag tas stort ansvar när de 
tar sig tid till upplärning. Där uppvisar de en förmåga att kunna prioritera viktiga 
arbetsuppgifter. Dahlberg och Segesten (2010, s. 193) beskriver hur vårdtagare kan få 
ett sämre välbefinnande och tömmas på energi om en distriktssköterska stressar och ger 
ett känslokallt intryck. Distriktssköterskan kan uppfattas som oengagerad av 
vårdtagaren. En medvetenhet måste finnas om vilket intryck som utstrålas till 
vårdtagaren. Författarna förstår svårigheten i balansen mellan en god arbetsmiljö och att 
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distriktssköterskan inte inkräktar i vårdtagarens livsvärld. Trots stressig vardag tar de 
sig tid till goda hygienrutiner vilket minimerar risken att överföra smitta till nästa 
vårdtagare.  
 
Det uppfattas som det kollegiala samarbetet fungerar väldigt väl. Författarna reflekterar 
över att distriktssköterskorna verkar ha en låg tröskel för att be varandra om hjälp och 
gå två till vårdtagaren om det behövs. Det verkar inte finnas någon ram för när 
dubbelbemanning är befogat utan avgörs från gång till gång. Mycket ensamarbete och 
ett brett spektra av vårdtagare gör att distriktssköterskan måste inneha en bred 
kompetens. Till skillnad från specialistsjukvården där arbetet är väldigt specialiserat är 
det inte samma behov av ett lika brett kunskapsområde. Författarna uppfattar att PAS 
har ett stort ansvar i att uppdatera vårdplan och beställa material.  
 
Resultatet visar på distriktssköterskornas önskan i att senarelägga hemgångar från 
specialistsjukvården. En bra planerad hemgång ger en bättre förutsättning för 
säkerställning att den medicintekniska utrustningen och att material är på plats hos 
vårdtagaren. Kelly och Penney (2011, s. 132) rapporterar att kommunikation är en 
viktig del i samordning runt vårdtagaren. Om kommunikationen brister kan information 
och viktiga detaljer förloras när en vårdtagare skrivs ut från specialistsjukvården till 
hemsjukvården. Vidare menar examensarbetets författare att distriktssköterskan och 
eventuella kollegor samt omvårdnadspersonal måste få tid till upplärning. En reflektion 
som gjorts är att omvårdnadspersonal verkar delegeras i större utsträckning nu än förr i 
tiden. Gillen och Graffin (2010, s. 2) beskriver hur distriktssköterskor delegerar vissa 
arbetsmoment till omvårdnadspersonal. Den globala bristen på legitimerade 
sjuksköterskor och den åldrande befolkningen har resulterat i ett växande behov av 
personal utan legitimation. På grund av ovan givna argument måste distriktssköterskor 
kontinuerligt delegera lämplig omvårdnadspersonal. De måste säkerställa att personen 
som delegeras besitter kunskap, skicklighet och kompetens för att utföra vården. Vidare 
spekulerar författarna till examensarbetet att detta kan bero på ökade arbetsuppgifter 
som till exempel mer dokumentation. I framtidens hemsjukvård kan dokumentationen 
säkert göras smidigare med hjälp av bättre mobil teknik. 
 
Det framkommer i examensarbetet hur väl samarbetet fungerade mellan 
specialistsjukvård och hemsjukvård, dels för att få rådgivning och dels för praktisk 
inlärning. Positivt är att distriktssköterskorna inte undviker att ta kontakt under kvälls- 
och nattetid vid frågor eller problem med medicinteknisk utrustning. Kvälls- och 
nattarbete utförs under två tredjedelar av dygnet så det är av stor vikt att 
specialistsjukvården även kan nås då. Författarnas uppfattning var att det skulle vara ett 
stort glapp mellan dessa instanser och att det ibland tenderar att vara en “vi och de” 
känsla. Denna känsla kan medföra en bristande förståelse och insikt i varandras 
arbetssituation.  Den goda kommunikationen kan bero på intresse från båda instanser att 
minimera återinläggning inom specialistsjukvården. Olsen, Østnor, Enmarker och 
Hellzén (2013, s. 2970) beskriver i sin studie om problem som kan uppstå i 
informationsutbytet mellan hemsjukvård och specialistsjukvård. De olika instanser har 
olika förväntningar på vilken information som är viktig.  Distriktssköterskorna inom 
hemsjukvårdden ser vårdtagaren i sitt eget hem och utifrån den fysiska miljön ser vilka 
behov som behövs. Inom specialistsjukvården är fokus mer på det akuta tillståndet. Som 
en följd av stress samt att ideligen bli avbruten i arbetet kan informationsutbytet bli 
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lidande.  Olsen et al (2013, s. 2970) bekräftar författarnas tidigare uppfattning angående 
svårigheterna kring samarbete mellan specialistsjukvård och hemsjukvård. 
Examensarbetets resultat talar starkt emot slutsatsen som Olsen et al (2013, s. 2970) 
kom fram till och detta gläder författarna. En skiftande yrkesbakgrund ger en ökad 
kompetens till personalgruppen och författarna anser liksom intervjupersonerna att det 
är en stor fördel inom hemsjukvården. Det framkommer som att det inte verkar finnas 
någon prestige utan information delges gärna. Även mellan olika hemsjukvårdsområden 
delges information och det ger ett ökat förbättringsarbete. Risken minimeras att hjulet 
uppfinns flera gånger. 
 
Distriktssköterskan kan få bekräftelse att de gör rätt i handhavandet av medicinteknisk 
utrustning av vårdtagaren och anhöriga det kan ge trygghet för distriktssköterskan. 
Munck et al (2012, s. 193-195) tydliggör detta gällande den mästerliga vårdtagaren som 
gärna delger sina kunskaper och information till distriktssköterskan. Vidare beskrivs i 
resultatet hur vårdtagaren får upplevelse av trygghet när distriktssköterskan innehar en 
stor kunskap. När distriktssköterskan är trygg med medicintekniken kan denne bekräfta 
och engagera sig i vårdtagaren i större utsträckning. Även detta beskrivs i artikeln av 
Munck et al (2012, s. 193-195) då distriktssköterskan är tydlig med information om 
momentet som utförs så känner sig även den begränsade vårdtagaren trygg.  
 
Skrivna riktlinjer ses som en bra hjälp men behöver kompletteras för att fungera helt ut 
då varje vårdtagare är unik. Till exempel behöver en vårdplan kompletteras för att ge 
tydlig information. Manualerna kan vara av skiftande kvalitét och ibland kan till och 
med svensk bruksanvisning saknas. Vidare reflekterar författarna över svårigheter kring 
vilka skrivna riktlinjer som rekommenderas i verksamheten. Distriktssköterskorna 
måste ha ett källkritiskt förhållningssätt i informationsinhämtning över internet. Lantz 
och Ottosson (2013, s. 605) framhåller vikten av tydliga individuella vårdplaner. De bör 
uttryckligen innehålla riktlinjer om handhavandet av den medicintekniska utrustningen.   
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv diskuterar författarna att den avancerade hemsjukvården 
gagnar samhället på ett ekonomiskt plan då vårdtiderna inom specialistsjukvården kan 
förkortas samt att det behövs färre platser på vård- och omsorgsboenden. Karlsson, 
Mayhew, Plumb och Rickayzen (2006, s. 188) rapporterar att en åldrande befolkning är 
en gemensam trend för alla industriländer som utmärker sig i form av en ökande andel 
äldre i befolkningen. Detta fenomen har uppstått inte bara för att folk lever längre utan 
även för att kvinnor i genomsnitt föder färre barn än tidigare. Medicinteknisk utrustning 
i hemmen kommer troligtvis att öka ännu mer då krävs även en ökad kunskap inom 
området. Idag finns fler behandlingsmöjligheter som tillsammans med en åldrande 
befolkning förutsätter en stor kompetens inom området. Vårdtagarna har idag ett ökat 
medvetande och många önskar lära sig handha sin medicintekniska utrustning 
självständigt. Självständigheten kräver en upplärning av distriktssköterska och en 
lättillgänglighet av denne under behandlingar.  
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Metoddiskussion 
 
Författarna valde kvalitativ metodologi som ansats då det ansågs kunna ge mest 
information om distriktssköterskans upplevelser av ämnet som skulle studeras. 
Kvalitativ metod ansågs kunna ge utförliga beskrivningar i handhavandet av 
medicinteknisk utrustning. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 188) anser att 
en kvalitativ ansats gör att intervjuaren kan växla mellan närhet och distans. Därmed 
blir intervjuaren i en högre utsträckning medskapare i forskningsprocessen.  
 
Samtliga enhetschefer i området i södra Sverige där intervjuerna skulle genomföras 
kontaktades tidigt på höstterminen för att de i lugn och ro skulle kunna sätta sig in i 
examensarbetets syfte samt tillfråga lämpliga intervjupersoner efter författarnas 
önskemål [Bilaga 2]. Intervjupersoner söktes inom hemsjukvårdens dag, kvälls- och 
nattorganisation. I de fall där det dröjde med respons från några av enhetscheferna tog 
författarna ny kontakt. Dokument angående skriftligt samtycke signerades av respektive 
intervjuperson och det var ingen som valde att sedan avstå. Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström (2008, s. 130) framhåller vikten av att intervjupersonerna fått informationen att 
de kan avbryta intervjun eller tacka nej när helst de önskar. Intervjuerna genomfördes 
sedan efter överenskommelse i månadsskiftet augusti/september. Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, s. 198) framhåller att strategier för urval har betydelse för 
resultatets giltighet. Eftersom kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva 
variationer föredras det att både män och kvinnor inkluderas i studien. 
Intervjupersonerna i vårt examensarbete bestod av endast kvinnor. Det hade vart 
önskvärt med några manliga intervjupersoner men i det område intervjuerna skulle 
genomföras arbetade inga manliga distriktssköterskor. En bredd i ålder och erfarenhet 
hos intervjupersonerna eftersträvades och de målen uppfylldes.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 189) menar att i en kvalitativ 
innehållsanalys ligger fokus på att beskriva skillnader och likheter i underlaget till 
resultatet. Fem intervjuer var genomfördes med underlag av intervjuguiden som 
formades utifrån problemformulering och syfte. Det är en styrka för examensarbetets 
validitet att hela tio intervjuer ligger till grund för resultatet. Efter första intervjun 
gjordes en genomgång av intervjuguiden och då ändrades något i ordningsföljden bland 
frågorna. För att få med nyanser och uttryck transkriberades intervjuerna omgående av 
intervjuaren. Kvale och Brinkmann (2009, s. 197) beskriver att före transkribering 
påbörjas måste det bestämmas hur detaljerat intervjuerna ska transkriberas med pauser, 
skratt och förekommande upprepningar. Problem som uppstod under transkriberingen 
var en del ord som inte kunde uppfattas från upptagningen. Vid analys av 
intervjumaterialet utmärkte sig domäner och ur dem kunde tydligt ett tema och tre 
kategorier identifieras.  

Elo och Kyngäs (2008, s. 112) delger att för genomförande av en framgångsrik 
innehållsanalys krävs att forskaren kan analysera och förenkla data och bilda kategorier 
som speglar ämnet som studeras på ett tillförlitligt sätt. Det finns universella faktorer för 
kvalitativ forskningsdesign att ta hänsyn till vid rapportering av analysprocessen och 
resultat. På samma sätt beskriver Dahlberg (2014, s. 111) att en analys vars avsikt är att 
belysa hälsa och vårdande måste präglas av en öppenhet. En följsamhet till den 
inneboende mångtydighet som återfinns i livsvärlden eftersträvas. I analysarbetet till 
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studien valdes att använda modell enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 
189). Då intervjumaterialet blev omfattande på grund av både bredd och djup i 
intervjuerna krävdes till de tre kategorierna tio underkategorier. Underkategorierna 
styrks med lämpliga citat. Sandelowski (1994, s. 480) beskriver att citat kan användas 
med finess för att tillhandahålla bevis för en tolkning, påstående eller slutsats. Med 
kvalitativ forskning önskas att komma så nära mänskliga erfarenheter som möjligt. Citat 
kan därför belysa konkreta exempel eller representera tankar, känslor eller en 
sinnesstämning.  
 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 130) rapporterar om vikten av att tygla sin 
förförståelse. Forskare ska ha ett disciplinerat förhållningssätt till sin förförståelse så att 
inte det studerade fenomenet förstås för snabbt. Examensarbetets författare upplevde att 
de tyglade och reflekterade över sin förförståelse och höll tillbaka med följdfrågor så att 
intervjupersonen fick tala till punkt. 
 
Etik kring bemötandet av intervjupersonerna är något som författarna reflekterat kring. 
Intervjuaren ska inte ha en personlig relation till intervjupersonen, till exempel att det är 
en kollega som intervjuas. Då en av studiens författare arbetar inom hemsjukvården i 
det aktuella området så utförde studiens andra författare intervjun av intervjupersonen 
där. En av författarna har haft verksamhetsförlagd utbildning i det aktuella området så 
därför kunde inte denne utföra någon intervju där. Öresland (2010, s. 43-44) framhåller 
att omvårdnadsetiken beskrivs som en situationsbunden etik med fokus på privata 
frågor. Det kan till exempel vara känslor samt vårdansvar inom privata relationer. 
Författarna upplever att ett etiskt förhållningssätt följdes då det undveks att intervjun 
genomfördes med en intervjuperson som någon av författarna tidigare hade en personlig 
relation till.  
 

Kliniska implikationer 
Resultatet belyser vikten av tydligt skrivna och nyuppdaterade vårdplaner och 
beskrivningar för aktuella teknologier. Det är av stor vikt att distriktssköterskan får 
möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för handhavandet av den medicintekniska 
utrustningen. Enhetschefer bör stödja samarbete mellan olika hemsjukvårdsområden för 
att tillvarata den stora kunskapsbredd som finns angående medicinteknisk utrustning.  
 

Vidare forskning 
Det hade varit av intresse att läsa om studier som belyser distriktssköterskors positiva 
upplevelser av ensamarbete inom hemsjukvården. Vidare forskning om 
distriktssköterskors upplevelser av att vårda barn med medicinteknisk utrustning i 
hemmet hade varit betydelsefullt. I examensarbetet framkommer att flera 
distriktssköterskor var engagerade i ämnet men författarna valde att inte beskriva det 
ytterligare. Det hade blivit ett sidospår i detta examensarbete men kan med fördel 
forskas vidare på.   
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Slutsats 
Resultatet i uppsatsen visar att distriktssköterskorna har positiva upplevelser av att 
handha medicinteknisk utrustning. De erfar ett stort ansvar men anser det vara 
hanterbart och ensamarbetet upplevs som både positivt och negativt. 
Distriktssköterskorna upplever att de tar sig tillräcklig med tid för upplärning för att 
inge trygghet till vårdtagaren. De har ett gott kollegialt samarbete och även samordning 
med specialistsjukvården faller väl ut. Att planera sitt arbetspass ses som en 
förutsättning för att få ett gott möte med vårdtagaren. Informationen hämtar 
distriktssköterskorna från kollegor, specialistsjukvården, vårdtagare, anhöriga och 
skrivna riktlinjer. När distriktssköterskan är trygg i handhavandet av den 
medicintekniska utrustningen kan ett större fokus läggas på vårdtagarna och därmed öka 
deras välbefinnande. 
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Bilaga 1 
 

 
 

Information till Intervjuperson 
 
Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid Högskolan i Borås och 
Institutionen för Vårdvetenskap. Under hösten 2014 kommer vi genomföra vårt examensarbete på 
magisternivå, där syftet är att skildra distriktssköterskans erfarenheter av att handha avancerad 
medicinteknisk utrustning i hemmen. 
 
Studiens bakgrund 
Området valdes utifrån att det finns begränsad forskning angående hur distriktssköterskor erfar den allt 
mer komplicerade medicinsktekniska utrustningen i vårdtagarens hem, exempelvis dialysutrustning, 
andningsapparatur och infusionspumpar. På grund av de kortare vårdtiderna på sjukhus och att fler svårt 
sjuka vårdas i hemmen krävs därför en bred kompetens hos distriktssköterskor. Vi tillfrågar därför Dig 
som distriktssköterska om ditt deltagande eftersom Du har erfarenhet inom området. 
 
Studiens genomförande 
Om Du väljer att delta kommer Du att ombes bidra i form av en intervju. Tid och plats bestämmer vi i 
samråd. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. 
Intervjuerna utförs med endast en av oss närvarande. Den inspelade intervjun kommer att skrivas ut till 
text för att därefter analyseras. Resultatet kommer att redovisas i form av en uppsats på magisternivå. När 
uppsatsen är examinerad och godkänd vidarebefordrar vi den gärna till Dig, så Du kan ta del av det 
färdiga materialet. 
 
Hantering av data och sekretess 
Det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och det är endast vi och vår handledare som 
kommer att läsa materialet. Den inspelade intervjun och den utskrivna texten kommer att förvaras i ett låst 
utrymme, ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet. När examensarbetet är dokumenterat och 
godkänt raderas inspelningen och de utskrivna intervjuerna förstörs. Den utskrivna texten kommer att 
vara avidentifierad och kommer inte i examensarbetet att kunna kopplas till Dig som person. Hanteringen 
av dina personuppgifter kommer att regleras av Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
 
Frivillighet 
Deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att ange skäl. 
 
Frågor 
Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer 
 
Ansvariga för studien: 
Anna Claesson     Jessica Säll  
Leg. Sjuksköterska    Leg. Sjuksköterska  
E-post    E-post  
Tfn     Tfn  
 
Handledare 
Berit Lindahl 
Universitetslektor, Docent  
Inst. för Vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post  



 

Bilaga 2 

 
 
Informationsbrev till verksamhetschef inom hemsjukvård om examensarbete som 
berör distriktssköterskans erfarenheter av att handha medicinteknisk utrustning i 
hemmen. 
 
Vi, Anna Claesson och Jessica Säll studerar till distriktssköterskor på Högskolan i Borås och Institutionen 
för Vårdvetenskap. I utbildningen ingår ett Examensarbete på magisternivå som vi vill informera om samt 
be om tillstånd för att få genomföra vår datainsamling, i form av intervjuer med distriktssköterskor inom 
ert distrikt. 
 
Det finns en del forskning om vårdtagares och anhörigas upplevelser av att ha avancerad sjukvård i 
hemmet, men inte många studier som beskriver distriktssköterskans upplevelser/erfarenhet av att ansvara 
och handha medicinskteknisk utrustning i vårdtagares hem. Vårt syfte är därför att skildra 
distriktssköterskans erfarenheter inom detta område. Intervjuerna kommer att ligga till grund för vår 
magisteruppsats i ämnet vårdvetenskap med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde. 
 
Om vi får tillåtelse att genomföra intervjuer inom Ert distrikt ämnar vi genomföra en individuell 
djupintervju med två till tre distriktssköterskor inom varje distrikt. Vi önskar att ni hjälper oss och välja ut 
och tillfråga två till tre distriktssköterskor som passar våra urvalskriterier till intervjun. Våra 
urvalskriterier är distriktssköterskor som arbetat inom nuvarande hemsjukvård i minst två år. Det är 
önskvärt att båda könen representeras och att deltagarna har en anställningsgrad på minst 75 % inom 
hemsjukvården. Vidare att personen har erfarenheter inom området och bedöms som intresserad av att 
berätta om det aktuella området. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in med 
hjälp av diktafon. Vi kommer kontakta Er via e-post eller telefon i början av vecka 34 för att få 
kontaktuppgifter till de distriktssköterskor som är intresserade av att delta, för att avtala tid för intervju. 
Intervjuerna planeras att genomföras under vecka 34 och 35 eller när det passar verksamheten och 
intervjupersonerna. 
 
Efter att intervjuerna genomförts kommer vi skriva ut dessa i sin helhet till text. Utskrifterna behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att endast vi och vår handledare Berit Lindahl, Universitetslektor vid 
Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås, har tillgång till materialet. Allt material kommer att 
förvaras i låst utrymme under den tid vi inte arbetar med det och när examensarbetet är examinerat 
kommer samtliga intervjuinspelningar och utskrifter att förstöras. Hanteringen av uppgifter regleras av 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Resultatet kommer att redovisas så att ingen enskild person kan 
identifieras. Alla distriktssköterskor som deltar ger sitt samtycke skriftligt och informeras om att de när 
som helst kan avbryta utan att ange orsak. 
 
Ansvariga för studien: 
Anna Claesson     Jessica Säll  
E-post    E-post  
Tfn    Tfn  
 
Handledare 
Berit Lindahl, Docent i Vårdvetenskap  
E-post  
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Skriftligt samtycke till att delta i projekt kring studie om avancerad hemsjukvård. 
 
Jag har muntligen och skriftligen informerats om detta projekt som rör ovan nämnda studie. Jag har fått 
möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro och fått möjligheter att ställa frågor. Härmed ger jag mitt 
samtycke till att intervjuas. Jag är väl medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag kan avbryta 
närsomhelst utan att motivera varför. 
 
 
Ort och datum 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänligen återsänd denna bilaga underskriven snarast i bifogat kuvert till 
 
Jessica Säll 
Adress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 
 

Intervjuguide 
 

Inledningsvis uppgifter om: 
Namn och titel? 
Hur länge har du varit distriktssköterska? 
Hur länge har du arbetat inom hemsjukvården? 
Vilken sysselsättningsgrad har du? 
Hur många vårdtagare är du omvårdnadsansvarig distriktssköterska för? 
 

Intervjufrågor: 
Vilken medicinteknisk utrustning har du erfarenhet av att använda? 
 
Hur upplever du handhavandet av medicinteknisk utrustning? 
 
Hur upplever du ansvaret för den medicintekniska utrustningen? 
 
Kan du berätta om någon specifik situation...? 
 
Kan du utveckla det...? 
 
Kan du berätta mer...? 
 
Hur menar du...? 
 
Hur kände du då...? 
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