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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Många länder möter en demografisk förändring där antalet äldre människor 

ökar. Parallellt med denna utveckling öka behov av hemsjukvård där antal 

äldre människor som vill vårdas i sina egna hem ökar. Vård i hemmet beskrivs 

ofta som det bästa alternativet för många äldre människor. Tidigare forskning 

har visat att sjuksköterskor har både positiva och negativa erfarenheter av det 

dagliga arbetet hemmet.  

Syfte: Syfte med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda i 

hemmet. 

Metod: Intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor som arbetar inom 

hemsjukvård. Analys genomfördes med innehållsanalysmetod inspirerad av 

Graneheim and Lundman (2004). 

Resultat: I resultatet framkom att de sjuksköterskor som deltog i studien beskrev att de 

strävar efter att göra sitt yttersta för patienter trots att de ibland kan bli 

hindrade. Tre kategorier med tio subkategorier bildades utifrån intervjuerna. 

Kategorierna beskriver hur sjuksköterskan upplever att vårda i hemmet: 

Sjuksköterskans arbete i hemmet, Att vara professionell och Teamarbete. 

Diskussion: Utifrån studiens resultat beskrivs vårdkontext och sjuksköterskans bemötande 

som viktiga faktorer i mötet med patienten därför att det inbjuder till 

delaktighet och stödjer patientens självbestämmande. Det resulterar i att det 

rumsliga tillskrivs stor betydelse där sjuksköterskan upplever en dubbel roll 

som professionell yrkesutövare och som gäst i patientens hem vilket resulterar 

i att sjuksköterskan upplever både känsla av frihet och känsla av 

otillräcklighet. 

Nyckelord:    hemsjukvård, kvalitativ intervju, sjuksköterska, upplevelse. 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: Many countries are facing a changing demographic where the number of 

elderly people will increase. Parallel to this development there will be a rising 

demand for home-based care where more elderly people want to be cared for 

in their own home. Home-based care is often described as the best kind of 

caring for many elderly people. Earlier research has shown that nurses have 

both negative and positive experiences when it comes to home-based care. 

Aim: The aim of this study is to describe the nurses’ experiences of home-based 

care. 

Methods:  Interviews were performed with eight registered nurses who had experience 

of caring for people at their homes. The interviews were analyzed with 

qualitative content analysis inspered by Greneheim and Lundman (2004). 

Results: The result showed that the nurses who participated in the study stated that 

they strive to do their utmost for the patients although they sometimes can be 

prevented from doing that. Tre categories with ten sub-categories were 

generated from the interviews. The categories describe nurses’ experiences of 

caring for patients of their homes: Nursing at home, To be professional and 

Teamwork.  

Discussions: Based on the study the nursing context and the nurses’ approach are described 

as important factors in the meeting with the patient. Nursing context and the 

nurses’ approach are important because they invite to participation and 

support the patients’ autonomy. This results in that the space is given great 

importance where the nurse experiences a double role: As a professional and 

as a guest in the patients’ own home. This results in that the nurse experiences 

the feeling of freedom and the feeling of inadequacy. 

Keywords: Experiences, home care services, nurse, qualitative interview. 
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Inledning 

Intresset för vården i hemmet har stärkts under tiden jag skrev kandidatuppsatsen (Axtelius & 

Begenisic, 2010) som hade som syfte att beskriva äldre människors upplevelse av att vårdas i 

hemmet. Det visade sig att de äldre upplevde att sjuksköterskan påverkade vårdens kvalitet 

genom sitt sätt att genomföra omvårdnadsinsatserna och därmed påverkade de äldres 

upplevelse av hälsa. Allt fler människor blir äldre och vill vårdas i hemmet om de blir sjuka 

vilket innebär att sjuksköterskan kommer att möta fler äldre människor som vårdas hemma i 

sitt arbete. Mot bakgrund av den utvecklingen har jag valt att studera vården i hemmet från 

sjuksköterskans perspektiv.  

 

Bakgrund 

Vård i hemmet  

Forskningen visar att antal äldre människor ökar i många västerländska länder och allt fler 

behöver insatser från hälso- och sjukvården (Weman & Fagerberg, 2006; Hasson & Arnetz, 

2008; Karlsson & Berggren, 2011). Andra författare (Dale, Saeveareid, Kirkevold, & 

Södrehamn, 2008; Harrefors, Sävenstedt & Axelsson 2009) har funnit i sina studier att allt fler 

människor uttrycker sin önskan om att få vårdas i hemmet vilket leder till att behov av 

hemsjukvård ökar. Definitionen av termen hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2008) i lagstiftningen 

betyder ”hälso- och sjukvård i hemmet” och man diskuterar olika typer av hemsjukvård som 

exempelvis basal respektive avancerad hemsjukvård. Benämningarna syftar enligt socialstyrelsen 

oftast på organisationstillhörighet och har inget entydigt samband med funktion eller 

verksamhetsinnehåll. Vanligtvis handlar det om olika typer av hemsjukvård. Exempelvis basal 

hemsjukvård sker i primärvårdens regi och bedrivs under dag tid och avancerad hemsjukvård 

som utgår ifrån sjukhus och bedrivs under alla dygnets timmar.  

Harrefors et al. (2009) har i sin studie undersökt hur människor vill bli vårdade när de blir 

äldre och drabbas av sjukdom.  Det framkom att hem beskrevs som en speciell plats där de 

äldre hade en möjlighet att vara i nuet och bevara relationer med andra för de betydelsefulla 

personer, vilket bidrog till en känsla av mening och sammanhang. De flesta människor som 

ingick i den studien uttryckte sin önskan om att de ville bli vårdade i hemmet så länge som 

möjligt. Andra människor i studien uttryckte däremot en rädsla för ensamhet och ovilja att 

vårdas av många olika personer i sitt eget hem. 

Andra författare (Fromm, Johansson & Athlin, 2009) har funnit att den äldre människan 

uppskatade den välbekanta miljön i hemmet där egna ägodelar hade stor betydelse för det 

fortsatta livet i hemmet med bibehållna rutiner. Gamla minnen väcker tankar och funderingar 
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kring det förflutna och genom reflektion hur det var förr gör det lättare att vara i nuet även om 

förutsättningarna förändras. Iwarsson, Horstman och Slaug (2007) har funnit i sin studie att 

det är en viktig fråga att stödja äldre människor att leva i det egna hemmet därför att boende 

är en avgörande faktor för äldres upplevelse av hälsa och bidrar till att de äldre människorna 

upplever autonomi, delaktighet och välbefinnande. Majoritet av människor vill vårdas i 

hemmet därför att med stigande ålder får hemmet och hemmiljö allt större betydelse och har 

en positiv påverkan på tillfredställelse med livet och upplevd hälsa.  

Andra författare (Dahlin- Ivanoff, Fänge, Haak & Iwarsson, 2007) menar att hemmet 

symboliserar en plats som upplevs som en förutsättning för oberoende och frihet. Hemmiljön 

spelade en särskilt avgörande roll för självständighet där den äldre människan visade en stark 

vilja att leva som vanligt men utan användning av tekniska hjälpmedel, främst på grund av 

rädsla för att bli beroende samtidigt som de inte ville visa sig svaga för andra människor. 

Frihet att kunna fatta egna beslut utan att kontrolleras eller begränsas av någon värderades 

högt. Duke och Street (2003) menar att möjlighet att få vård i hemmet är en önskevärd 

alternativ för många människor och innebär en trygg och säker miljö för patienten. Under 

många år har sjukhusvård varit normen men under sista decennier återvänder vården av den 

äldre människan alltmer till hemmet. Skillnaden jämfört med tidigare hemsjukvård ligger i att 

allt mer tekniska hjälpmedel flyttar in i hemmet.    

Fex, Ek och Soderhamn (2009) har funnit att vården i hemmet och användning av 

medicinsk teknik i hemmet ökar i de flesta industrialiserade länder. Patienter med kroniska 

och livsstilsrelaterade sjukdomar har möjlighet att vårdas i hemmet och få hjälp med bland 

annat syrgasbehandling eller dialys vilket upplevs av patienter som frihet att kunna vårdas i 

hemmet och att kunna påverka sin vård utan att behöva åka till sjukhus. För att kunna 

använda tekniken i hemmet behövs kunskaper och är en förutsättning både för att kunna 

hantera tekniken på ett säkert sätt och för att vara delaktig i sin egen vård. Avancerad teknik i 

hemmet påverkar hemmiljö negtivt på grund av apparaternas design men ger en känsla av 

frihet och möjlighet att ha kontroll över sitt liv och gör personer mindre beroende av andra 

människor i det egna hemmet. Eloranta, Arve och Routasalo (2008a) har funnit i sin studie 

som hade för syfte att beskriva samarbetet mellan hemtjänst, hemsjukvård och läkare kring en 

patient. Sjuksköterskan i hemsjukvården spelar en avgörande roll för att stödja äldre personer 

i hemmiljö och samordning av de olika professionerna som ingår i vården kring en patient 

beskrevs som en utmaning i alla länder med en åldrande befolkning. Olika yrkeskategorier 

som samarbetade i vården kring den äldre människan ansågs vara experter på var sitt område 
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men brist på tid ansågs vara ett hinder för ett gott sammarbete och möjlighet att erbjuda god 

vård.   

Eloranta, Arve, Isoaho, Welch, Viitanen och Routasalo (2010) har funnit att äldre 

människor måste göras delaktiga i sin egen vård för att stödja de till olika aktiviteter och 

förhindra social isolering och uppleva välbefinnande. Lantz (1996, s.10) beskriver hemmet 

som något personligt och speciellt där den som utför vårdinsatser ställs inför alldeles specifika 

praktiska och etiska problem men skriver också att hemmets betydelse kan ändras vid 

förändrade livsvillkor. Wiles, Leibing, Guberman, Reeve och Allen (2012) menar att känsla 

av samhörighet och upplevelse av oberoende och frihet bidrog till att hemmet betydde mer än 

plats för boende.  

 

Sjuksköterskan i hemsjukvården  

Den legitimerade sjuksköterskan arbetar inom många olika verksamhetsområden och 

vårdformer där arbetsuppgifterna är mycket skiftande. Sjuksköterskans arbete i hemmet 

innebär annorlunda villkor där sjuksköterskan bland annat ansvarar för att tillvarata det friska 

hos patienten, att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov och för att 

organisera eller delta i teamarbetet kring patienten (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans 

arbete vilar på en humanistisk människosyn där respekt för patientens autonomi, integritet och 

värdighet är vägledande. I mötet med patienten tillför sjuksköterskor sin professionella 

kunskap och vårdtagaren bidrar med viktig kunskap om sitt liv och hur den påverkas av 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

Olika krav ställs på sjuksköterskan som att hon ska vara kompetent, ha mod att finnas med 

och vara villig att göra sitt yttersta för att ge optimal och värdig vård. Dessutom måste hon 

vara trygg i sin egen roll och sin egen syn på döden för att våga stanna med patienten i svåra 

stunder, till exempel vid existentiell ångest (Karlsson & Berggren, 2011). Sjuksköterskan ska 

ha en god förmåga att reflektera över sitt arbete, motivera det hon gör och medverka till att 

utveckla en god vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2005). Krav som ställs på sjuksköterskan gäller 

oavsett om sjuksköterskan arbetar på en institution eller i patientens hem men vården i 

hemmet skiljer sig från vården på sjukhus (Lindahl, Lidén & Lindblad, 2011). Samma 

författare fann att sjuksköterskans närvaro i hemmet innebar en risk för intrång i patientens 

privata liv och krävde sjuksköterskans både fysiska och psykiska närvaro och en balansgång 

mellan att vara ansvarsfull, professionell och tillmötesgående för patientens behöv.  

Karlsson och Berggren (2011) fann att goda relationer och samarbete mellan 

sjuksköterskan och patienten och patientens familj är nödvändiga för att skapa en känsla av 
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trygghet för patienten som vårdas i hemmet. Skott och Lundgrens (2009) belyser i sin studie 

sjuksköterskans arbete i ett mångkulturellt område och har funnit att det innebar annorlunda 

utmaningar för sjuksköterskan bland annat därför att många länder saknar hemsjukvård 

liknande den som finns i Sverige. Erfarenhet av den professionella vården i hemmet saknas 

hos många människor som kommer från andra länder.  

I sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår att bevaka att all omvårdnad är evidensbaserad 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Evidensbaserat vård är ett känt begrepp världen över och har 

för syfte att förbättra vården genom att använda kunskap som vilar på vetenskapliga grunder 

(Boström, Ehrenberg, Gustavsson & Wallin, 2009; Koehn & Lehman, 2008). Duke och Street 

(2003) fann att vården flyttas från sjukhuset till hemmet vilket beskrevs av sjuksköterskan i 

den studien som en möjlighet till att arbeta självständigt även om arbetsbördan beskrevs som 

stor. Hallin och Danielsson (2008) fann i sin studie att sjuksköterskan beskrev sitt arbete som 

både stressigt, krävande och dåligt betald. Trots detta upplevdes val av yrket som relevant och 

gav en känsla av yrkesstolthet.  

  

Patienten i hemsjukvården   

Socialstyrelsen (2008) anger att 87 % av dem som vårdas i hemmet är över 65 år gamla. 

Fromm et al. (2009) har funnit att den äldre människan uppskatatar att fortsätta leva sitt liv 

som tidigare där möte med en vårdare som ser varje människa som en individ med egna 

behov bidrar till upplevelsen av en god vård. Frihet och oberoende i den moderna 

västerländska kulturen ses som ett mål för varje människa med rätt att fatta egna beslut 

(Harrefors et al. 2009).  Greaves och Rogers-Clark (2009)  menar att social samvaro minskar 

bland äldre människor på grund av att familjestrukturen ändras och bekanta åldrats eller dör 

vilket påverkar äldre människors känsla av välbefinnande. När vårdbehovet blir större 

upplever äldre människor lättnad over möjligheten av att kunna vårdas i hemmet.  

Kristensson, Hallberg och Ekwall (2010) visar i sin studie att de äldre uppskattar när det är 

samma vårdare som kommer på besök. Däremot känslan av att inte bli sedd av vårdaren som 

en person med egna behov väckte känslan av osäkerhet. Flera författare (Eloranta, Routasalo 

& Arve, 2008b; Eloranta et al. 2010) beskrev att äldre människor kände en maktlöshet i 

situationer där vårdaren hade bråttom och inte ens hade tid att lyssna om de äldre hade något 

att säga. Korta besök och bristande kommunikation ledde till att de äldre upplevde 

sjuksköterskans bemötande som dåligt med minskad möjlighet till delaktighet i sin egen vård. 

Socialstyrelsens (2009) prognos gällande morgondagens äldre visar att utbildningsnivå och 
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tillgänglighet på information gällande hälsa och hälsofrågor kommer att vara högre än den 

nivån dagens äldre personer har. Enligt prognosen kommer antal äldre födda i andra länder att 

öka och ställa ytterligare krav på sjukvården där patient och sjuksköterska formas i ett 

kulturellt sammanhang. Weman och Fagerberg (2006) beskriver familjen som en part i vården 

kring patienten där familjen ingår i patientens livsvärld. Deras studie visade att vissa 

familjemedlemmar uppvisar missnöje med både vårdare och vårdinsatser vilket kan vara 

tecken på deras dåliga samvete, men också ett uttryck för deras sorg och behov av stöd för att 

kunna bearbeta sina känslor och kunna vara delaktiga i vården. Vårdarens engagemang 

påverkar patienten och därför är det viktigt att uppmärksamma patientens både negativa och 

positiva upplevelser av vården för att kunna få en bättre förståelse för patienten och anpassa 

vårdinsatser efter varje patientens egna behov (Staniszewska & Henderson, 2005).   

Dahlberg och Segesten (2010) och Socialstyrelsen (2005) benämner vårdtagaren patient 

oavsett det verksamhetsområde och den vårdform där han/hon finns. För att öka läsbarheten 

benämns i denna studie människan som behöver vård patient, oavsett sjukdom eller ålder i 

enlighet med Dahlberg och Segesten (2010). Det måste förtydligas att trots att den sjuka 

människan ur sjuksköterskans perspektiv ses som patient menas inte att patienter ses som en 

homogen grupp.  

 

Problemformulering 

Antalet äldre människor ökar i Sverige och allt fler uttrycker sin önskan om att få vårdas i 

hemmet när behovet kommer. Majoritet av de som vårdas i hemmet är äldre människor vilket 

innebär att det är den gruppen av patienter som sjuksköterskan kommer att möta i sitt arbete 

allt oftare. Bakgrunden visar att sjuksköterskan har en viktig roll för att göra patienten 

delaktig i sin egen vård i hemmet. Vårdandet innebär ett möte med en annan person i den 

miljön där den befinner sig och ska vara stödjande för den äldre människan i strävan att uppnå 

en välbefinnande och hälsa. Uppmärksamhet och olika åtgärder från sjuksköterskans sida 

möjliggör att skapa ett möte som kan stödja patienten till delaktighet. När sjuksköterskan inte 

får den tid som behövs för att möjliggöra delaktighet kan de äldre inte få en vård på det sättet 

som önskas. Utifrån detta vill jag i detta arbete beskriva sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda i hemmet. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda i hemmet. 



 
 7 (35) 

 

 

Teoretisk referensram 

Den vårdvetenskapliga ansatsen i denna studie tar sin utgångspunkt i Dahlbergs och Segestens 

(2010) teori om hälsa och vårdande. Teorin beskrivs som en generell teori vilket innebär att 

den beskriver den teoretiska basen för vårdandet på ett övergripande plan och anknyter till 

och fördjupar innebörderna av de fyra konsensusbegrepp: patient/människan, hälsa, 

omgivning/miljö och vårdande. 

Teorin om hälsa och vårdande har fenomenologi som vetenskaplig ansats där ett centralt 

intresse ligger på livsvärlden. Livsvärldsbegrepp lanserades av Husserl som anses varA den 

moderna fenomenologins grundare (Bengtsson, 2001, s. 21; Dahlberg & Segesten, 2010, s. 

43).  Livsvärlden är värld så som den upplevs (Dahlberg & Segesten, 2010, s.128) och är unik 

för varje person. Den kan förstås som en privat värld och beskriver hur personen uppfattar sig 

själv och vilken livserfarenhet personen har gällande hälsa, sjukdom och lidande. Med 

livsvärlden som grund kan vi även förstå det rumsliga; vilken mening och innebörd den har 

för varje människa och hur den uppfattas från den människans unika perspektiv. Livsvärld 

kan förstås också som en medvärld som utgörs av den sociala världen och betecknar 

individens förhållande till andra människor, närstående och andra människor av betydelse för 

patienten, vilka ger och vilka tar patientens energi. Människan lever i ett sammanhang som 

både påverkar och påverkas av sjukdom och det är av vikt att och ha en öppenhet och 

förståelse över hur den påverkar livet för den enskilda människan. I livsvärlden inkluderas 

alltid vårdarens samt de närståendes perspektiv då de ingår i patientens värld.  

Centrala begrepp i teorin om hälsa och vårdande är för det första hälsa som beskrivs som 

ett mångdimensionellt fenomen bestående av olika tillstånd som frihet och sårbarhet, livskraft 

och livslust, rörelse och vila, mening och sammanhang och en jämnvikt krävs för att 

människan ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande. För det andra beskrivs välbefinnande 

som en känsla av att må bra trots sjukdom och innefattar både den biologiska och existentiella 

dimensionen av hälsan. Den biologiska dimensionen är konstant genom livet medan i den 

existentiella perspektiv innebär en öppenhet för förändringar där våra liv ständigt formas och 

omformas.  Att vara i stånd till att fullfölja sina livsprojekt kan förstås som förmågan att 

genomföra det man anser vara av värde i livet, både i stort och smått (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

Grunden i vårdandet är att komma i kontakt med patientens värld för att vårdaren ska 

genom sina insatser hjälpa patienten att återfå upplevelsen av mening med livet (Dahlberg & 
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Segesten, 2010, s. 128). Vårdandets huvudperson benämns i teorin om hälsa och vårdande 

som patient (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 103). Patientens livsvärld är unik och enligt teorin 

om hälsa och vårdande är det en värld som också delas med närstående och vårdare, det vill 

säga att människan lever i ett socialt sammanhang. Ett vårdande som vilar på 

vårdvetenskapliga grunder innebär att patientens förmåga att hjälpa sig själv stärks och att 

patienten erbjuds mer hjälp när det behövs. Vårdarens uppgift är inte att ta över utan visa 

vägen till hälsa, det vill säga stödja patienten i att fullfölja sina livsprojekt, som kan vara allt 

ifrån enkla vardagliga saker till att ordna sitt testamente. Vårdande beskrivs som något som 

skapas i de mellanmänskliga mötena mellan vårdarna och patienterna och har för syfte att 

göra patienten delaktig i sin vård för att kunna öka sin egen förmåga till hälsa, bekämpa 

ohälsa och öka möjligheterna för välbefinnande oavsett sjukdom eller skada. 

Vårdmiljö kan förstås som ett vårdande redskap och är viktig att uppmärksammas då 

dagens sjukvård utförs allt mer i patientens hem där vårdaren måste ta hänsyn till patientens 

hemmiljö. Hemmiljö har en lugnande och hälsofrämjande effekt och påverkar hälsa positivt. I 

hemmet kan patienten leva bland sina ägodelar och med invanda rutiner och uppleva 

välbefinnande. Det är viktigt att planera tillsammans med patienten om förändringar i hemmet 

ska göras till exempel om sängen måste bytas ut mot en vårdsäng. Men om patienten inte kan 

lämna hemmet på grund av sjukdom blir inte den invanda miljön vårdande utan kan upplevas 

som en begränsning.  

Begrepp vårdare och sjuksköterska används synonymt i denna studie. Begrepp 

sjuksköterska tillskrivs i denna studie ingen könstillhörighet men feminina personliga 

pronomen användas endast för att öka läsbarheten. 

 

Metod 

Studiens design har en kvalitativ ansats där analysen är inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004) och skrivs inom ramen för vårdvetenskap.  Data för denna studie samlades 

in genom intervjuer med sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete möter människor i hemmet. 

Den kvalitativa forsknings intervjun söker meningen och utgår ifrån intervjupersonens 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Den kvalitativa forskningsintervjun försöker 

komma åt både fakta och mening i den levda erfarenheten och därför ansågs vara relevant 

som metod för att samla in data som kunde ge svar på studiens syfte. 

 



 
 9 (35) 

 

Urval 

Syfte med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att vårda i hemmet. 

Urvalet av informanterna har skett utifrån ett bekvämlighetsurval där en chefssjuksköterska 

känd av författaren kontaktades och gav tips om flera olika enheter inom hemsjukvård som 

kunde kontaktas. Förfrågan om deltagande i studien skickades till chefssjuksköterskor på fem 

enheter inom hemsjukvård som fanns i ett större geografiskt område (bilaga 1). Tanken var att 

få kontakt med sjuksköterskor som arbetade i olika områden för att få en större variation i 

berättelserna. Ålder på sjuksköterskor eller längd på arbetstidserfarenhet hade inte betydelse 

för studien. Inklusionskriterierna för de tillfrågade sjuksköterskorna var att de var 

legitimerade sjuksköterskor och hade erfarenhet av hemsjukvård. Av de åtta sjuksköterskor 

som svarade på förfrågan och valde att delta i studien, var sex kvinnor och två var män. En 

provintervju genomfördes med en bekant som är sjuksköterska och arbetar inom 

hemsjukvård. Detta ansågs vara fördelaktigt då författaren inte har tidigare erfarenhet av att 

intervjua och ville förbereda sig inför de andra intervjuerna. 

 

Datainsamling  

Totalt intervjuades nio personer under våren 2012. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 

minuter. En intervju spelades inte in på grund av tekniska problem med bandspelaren. 

Informanten har informerats om att intervjun har gott förlorad och intervjun gjordes inte om. 

Provintervjun ingår i studiens resultat därför att den innehöll relevant information för studiens 

syfte. Öppna intervjuer anses vara ett relevant sätt att komma åt människors upplevelser 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Öppningsfråga ”Kan du berätta om hur det är att 

vårda i hemmet?” ställdes till alla informanter med syfte att öppna upp för samtalet. 

Följdfrågor som ställdes var ”kan du ge ett exempel”, ”hur tänker du då”, ”kan du berätta 

mer”, beroende vad som framkom under samtalets gång. 

Provintervju genomfördes i informantens hem. Övriga intervjuer genomfördes på 

respektive arbetsplatser i ett ostört rum, under informanternas arbetstid. Mobiltelefoner var 

avstängda under intervjuns gång för att minimera risk för att bli störd eller avbruten. Samtliga 

intervjuer spelades in på en bandspelare. Resultatet bygger på åtta intervjuer som 

transkriberades ordagrant och analyserades. 
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Analys 

Den transkriberande texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004) . Texten analyserades enligt följande steg: 

Steg 1: De bandade intervjuerna transkriberades ordagrant och hänsyn togs till pauser, skratt 

och gester därför att det kunde avslöja den underliggande betydelsen även om tanken med 

analysen var att hålla sig så nära texten och beskriva vad texten talar om utan att tillskriva en 

mening som inte finns. Detta innebär att författaren är medveten om att det måste finans en 

balansgång mellan egna upplevelser och den texten presenterar. Den transkriberade texten 

läste igenom flera gånger för att få förståelse för helheten. 

Steg 2: Meningar eller delar av texten som var relevanta för studiens syfte och hade liknande 

innehåll bildade meningsbärande enheter. De meningsbärande enheter placerades i en 

arbetstabell för att få en bättre översikt av dessa. 

Steg 3: Nästa steg i analysprocessen var kondensering av de meningsbärande enheterna det 

vill säga att texten kortades ned utan att kärnan i innehållet gick förlorad.  

Steg 4: De kondenserade meningsenheterna abstraherades och märktes med en kod. 

Granneheim och Lundman (2004) beskriver en kod som en etikett på en meningsenhet, som 

kortfattat beskriver dess innehåll. 

Steg 5: Koderna sorterades in efter sitt innehåll och bildade tio subkategorier. 

Steg 6: Subkategorier med liknande innehåll sorterades i tre kategorier. Exempel på 

analysprocessen presenteras i tAbell 1. 

I analysprocessen har en pendling skett genom regelbunden återkopling mellan delar av 

texten och texten i sin helhet. Analys av texter resulterade i 10 subkategorier som sorterades i 

tre kategorier: Sjuksköterskans arbete i hemmet, Att vara professionell och Teamarbete och 

redovisas i tabell 2. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade  

meningar 

Kod Subkategori Kategori 

... utan att man hela tiden 

förmedlar budskapet att 

jag är sjuksköterska och 

jag är här för att jag 

arbetar ... det är också en 

utmaning att ... hålla reda 

på var den gränsen går, 

det är inte helt lätt... 

 ... jag är 

sjuksköterska och 

jag är här för att 

jag arbetar ... 

Sjuksköterska 

Budskap  

Arbetar 

Att sätta 

gränser 

Att vara  

professionell 

... en del personer har 

väldigt starkt integritet ... 

och kanske lite förnekelse 

i sin sjukdom. Man får 

jätte försiktigt gå fram, 

vara enormt varsamt så 

att man inte kränker 

någon 

… en del personer 

har väldigt starkt 

integritet ... och 

kanske lite 

förnekelse i sin 

sjukdom kräver 

varsamhet 

Stark patient 

integritet 

Förnekelse 

Kräver 

varsamhet 

Möte med 

patienten 

 

a... anhöriga till patienten 

möter man ju... antigen 

fru eller man eller döttrar 

eller det kan vara sambo 

partner, syskon, 

barnsambo partner, vad 

som... det är verkligen… 

man kliver in i patientens 

liv på något vis... 

faktiskt... med allt vad det 

innebär… 

Anhöriga till 

patienten möter 

man ju, man 

kliver in i 

patientens liv 

Anhöriga 

Möten  

Kliver in i 

patientens liv 

Möte med 

anhöriga 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Hela forskningsprocesen leds av etiska principer (Flick, 2009,s. 41, Codex, 2012) och målet 

var att respektera dessa under genomförandet av denna studie. En viktig aspekt vid empiriska 

studier är s.k. informerat samtycke. Samtliga informanter som deltog i studien har informerats 

både skriftligt och muntligt om studiens syfte, tillvägagångssätt och sin rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst utan vidare förklaring (bilaga 2). Information om studiens syfte gavs 

i både skriftlig och muntlig form. Alla informanter har frivilligt accepterat att medverka i 

studien. Innan intervjuerna påbörjades hade information lämnats till informanter om att 

personlig data skyddas så att ingen obehörig kan komma åt uppgifter. Den transkriberande 

texten innehåll inte uppgifter som kunde härledas till informanternas identitet.  
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Resultat 

Analys av texter resulterade i tio subkategorier som sorterades i tre kategorier: 

Sjuksköterskans arbete i hemmet, Att vara professionell och Teamarbete. 

 

Tabell 2. Subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

 

Frihetskänsla 

 

Sjuksköterskans arbete i hemmet 

Ensamhetskänsla  

Anpassning till hemmet 

Anpassning till patienten 

 

Att sätta gränser 

Möte med patienten 

Möte med anhöriga 

 

Kollegor 

Handledning 

Organisation 

 

 

 

Att vara professionell 

 

 

 

Teamarbete 

 

 

Sjuksköterskans arbete i hemmet  

Sjuksköterskans upplevelse över det arbetet som utfördes i hemmet kan handlade om ett 

arbete där sjuksköterskan upplevde en frihet. Arbetet i patientens hem gjorde att man kunde 

bestämma tillsammans med patienten och anhöriga hur vården skulle utformas. Arbetet i 

hemmet handlade också om ensamhet som upplevdes i situationer då patientens tillstånd 

förändrades och snabba beslut skulle fattas. Arbetet i hemmet innebar även en viss anpassning 

där sjuksköterskan där hon låter patienten visa vägen och få som den vill i strävan att göra 

gott.  

 

Frihetskänsla  

Vården i hemmet gav sjuksköterskan upplevelse av frihet vilket beskrevs som en möjlighet att 

kunna sätta sig i bilen och åka iväg efter ett jobbigt patientbesök och inta sin måltid i en 

närliggande park vilket uppskattades:  

... och trädgårdarna ååååå och ... jag kunde se ... blommande träd, jag hade tid liksom att titta och det var så 

himla... och sedan när man hade varit på ett jobbigt hembesök då satt jag mig i bilen och så vred på radion, om 

det kom en bra låt så det bara dånade i bilen ... så bara körde jag iväg… det var som en mental dusch när jag 

hörde en bra låt... härligt ... då kom jag till nästa besök det gick väldigt bra … det mötet ... 
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Frihet upplevdes i situationer när sjuksköterska kunde självständigt planera sin arbetsdag och 

arbeta i sin egen takt: ”… men ... annars känner man att man tar ett besök i taget och 

fungerar för det mesta bra ...  man får en struktur på dagen, man blir inte störd av telefoner 

inte av kolleger som kommer runt omkring och ska fråga saker eller … man är sig själv...”   

Sjuksköterskan upplevde en frihetskänsla och förklarade det som ett arbete som kunde 

planeras tillsammans med patienten utan att behöva vara störd av varken telefoner, andra 

patienter eller kollegor. De sjuksköterskorna som intervjuades uppgav att den 

ensamhetskänslan de upplevde påverkade inte trivsel på jobbet negativt. 

 

Ensamarbete 

Frihetens och självständighetens andra sida beskrevs som ensamhet på både gott och ont. 

Ensamhet upplevdes som värst i situationer när patientens tillstånd förändras och 

sjuksköterskan inte kunde få stöd varken från kolleger eller jourhavande läkaren. 

Att arbeta ensam i patientens hem upplevdes som både positivt och negativt. Samtliga 

informanter berättade om att de var nöjda med det arbetet de gjorde och att de upplevde att de 

med sin närvaro skapade trygghet för patienten. Att kunna vara ensam med patienten och inte 

bli störd utan kunna fokusera på just den enskilda patienten sjuksköterskan hade framför sig 

uppskattades. Kontinuitet i arbetet gjorde att de hade en möjlighet att vårda samma patient 

under vissa perioder vilket upplevdes som positivt. Att vårda i hemmet innebar att ett stort 

ansvar låg på sjuksköterskan och hennes förmåga att kunna bedöma patientens behov och det 

beskrevs av en sjuksköterska som sa: 

.men ... man är oftast utlämnad till sig själv... tillsammans med patienten och … själv ska man 

ta ställning ... ska jag göra någonting här ... vad ska jag göra och så vidare … för det krävs 

ganska mycket av sjuksköterskor när man åker ut … att man har kött på benen helt enkelt, att 

man har kunskap och handlingsplan och man vet vad man ska göra... 

 

Ensamhet upplevdes negativt i situationer när patientens tillstånd förändrades och 

sjuksköterskan behövde fatta snabba beslut men inte kunde få tag på någon kollega eller 

läkaren som kunde ge råd i en sådan situation vilket bidrog till att kollegor ansågs vara viktiga 

genom att hjälpa och stötta varandra när det behövdes: ”vi försöker alltid att stötta varandra 

och ... följa upp... och leta reda på något... någon väg att gå helt enkelt... för att man är 

väldigt ensam i sitt arbete”.  

Sjuksköterskan upplevde att hennes privatliv hade påverkan på arbetet och förmågan att 

hantera den för att orka göra ett bra jobb tillskrevs en stor betydelse. En sjuksköterska 

berättade om en situation då hon var hos en patient och kopplade på ett dropp som det var 
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planerat tidigare. Under tiden hon var hos patienten tänkte hon på sina privata problem vilket 

märktes av patienten som frågade: ”... och hur mår systern idag?” 

 

Anpassning till hemmet 

Att utgå ifrån patientens behov var en självklarhet för de intervjuade sjuksköterkorna och 

innebar att man visade respekt. Flera av de intervjuade sjuksköterskor uppgav att de upplevde 

sig som gäster i patientens hem: ” … man är ju gäst hos patienten … .man visar respekt även på 

en avdelning naturligtvis också men det är lite speciellt när man kommer in till en patient … man 

är inne hos… i någons hem …”. 

De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde koma in i patientens hem utan att 

de först ringde på dörren och inväntade att bli inbjudna. När de kom in i hemmet anpassade de 

sig efter patientens rutiner och hemmets regler: 

... när du kommer hem till de... det är den personens rutiner som gäller ... inte dina egna ... 

du går inte och sätter dig var som helst utan du väntar ... när du kommer in genom dörren 

så väntar du tills patienten säger varsågod och sätt dig här... du går inte och sätter dig i 

vardagsrummet och säger här ska jag sitt utan ... då väntar in så att säga ... 

 

Varje hem hade sin egen historia att berätta och sjuksköterskan upplevde att genom att 

komma hem till patienten kunde hon få en bättre bild av patienten och det livet som den hade 

levt. Sjuksköterskan upplevde att plats för vårdande bidrog till att patienten blev sedd för den 

person man hade varit tidigare. En sjuksköterska sa: ”Man blir förvånad när man ser att det 

finns afrikanska skulpturer i hela huset ... och de har rest mycket... det har man ingen aning... 

det skulle man kanske inte ha trott om just den patienten.” 

Sjuksköterskan beskrev att hemmiljö var samtidigt en vårdande miljö för patienten.  

Däremot upplevdes den för patienten vårdande miljö som en dålig arbetsmiljö för 

sjuksköterskan. Vissa patienter ville behålla sina gamla, låga sängar och deras önskemål 

respekterades vilket innebar att sjuksköterskan behövde stå på knäna för att kunna utföra vissa 

arbetsuppgifter som provtagning eller såromläggning. Arbetsyta skapades i samråd med 

patienten där en fönsterbräda eller en byrå kunde fungerar som ett arbetsbord. Genom att 

sjuksköterskan anpassade sig till den miljön som rådde gavs patienten en möjlighet till 

delaktighet i att skapa en arbetsyta och samtidigt delaktighet i sin egen vård.  

Arbetet i hemmet upplevdes som både rolig och utmanande och möjlighet att kunna 

bemöta de utmaningar som hemmet erbjöd upplevdes som tillfredställelse med arbetet:  

... men... när man kommer hem till folk... då ser man ändå den här personen i om man 

säger … dess rätta miljö ... och det kan vara också spännande, alltifrån att vi har varit 

ombord på båtar ... och ... det är verkligen slott och koja här ... och allt emellan ... det är 
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också en utmaning i sig faktisk att kunna lösa såna problem, att kunna få en vård säng på 

en båt, det är jätte kul, det är det verkligen... 

 

För att kunna stödja patienten och erbjuda en god vård i hemmet visade de intervjuade 

sjuksköterskorna att det var nödvändigt att känna till vilken betydelse hemmet hade för 

patienten. Anpassning till hemmet upplevdes av sjuksköterskan som en möjlighet att närma 

sig patienten och patientens livsvärld.  

 

Anpassning till patienten 

Möjlighet att kunna se människan bakom patienten det vill säga att kunna se människan och 

inte en diagnos gav en positiv upplevelse av att vårda i hemmet. Sjuksköterskan upplevde att 

en bra relation med patienten var viktigt därför att den underlättade för patienten att uttrycka 

sina behov och för sjuksköterskan blev det lättare att tillmötesgå dessa genom att känna till 

patientens behov: ”ja det är det… vi anpassar oss till patienten in i detalj alltså ... vill de ha 

en stor dosett så får de det ... då letar vi fram...  vi säger inte att vi inte har…”.  

Följsamhet mot patientens vilja upplevdes av sjuksköterskan som en bidragande faktor till att 

patienten fick förtroende för sjuksköterskan. Följsamhet upplevdes också som en lärande 

situation där öppenhet för patientens önskemål vilket bidrog att sjuksköterskan upplevde en 

tillfredsställelse med det arbetet som gjordes: 

... han hade dropp, näringsdropp varje kväll... och då han hade sina ritualer för hur det 

skulle gå till när man skulle koppla och när man skulle koppla bort dropp .och lärde man 

sig det snabbt vilket jag gjorde… eftersom jag är ganska följsam ... så … vi fick vi också en 

jätte bra relation – -han och jag, han visste att jag gjorde precis så som han ville ... man 

skulle tejpa droppslangen på tre olika ställen... med en tejp bit, det skulle sitta på ett 

speciellt sett ... och så det var bara .och jag följde med liksom... och jag tänkte så... nää... 

han fick lära mig hur han ville ha det och sedan gjorde jag så ... 

 

Anpassning handlade också om att tillmötesgå patientens önskemål som tillexempel i 

situationer där patienten uttryckte sin önskan om att bli vårdad av en annan sjuksköterska. En 

sjuksköterska gav ett exempel som beskrev en sådan situation:  

... det kan vara en kvinna som inte vill ha en man eller en man som inte vill ha en kvinna 

och det får man respektera... det har vi haft... massa med gånger... det är inga konstigheter 

... .men det är bara att respektera... vi är inte själv... 

 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna uppgav att de anpassade sig till både olika patienter 

och olika hem i syfte att göra gott och stödja patienten men när det gällde det professionella 

vårdandet då beskrev de att alla patienter behandlades lika. Majoritet av patienter som de 

intervjuade sjuksköterskorna möte i hemmet var äldre patienter. De äldre patienter upplevdes 

som de som delade gärna med sig av sin livshistoria och inbjöd till samtal oftare än yngre 

patienter. En av de intervjuade sjuksköterskorna berättade: 
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... om jag får lite tid … jag tycker om att prata med människor som kan berätta vad har de 

gjort i sitt liv och… så deras livs erfarenheter...  det kan va verkligen intressant att höra… 

ibland blir man lite bekant med de här människorna också … de har någonting att 

berätta… det har de oftast de äldre människor, de har livshistoria så att säga … de unga 

människorna har inte det på samma sätt ... och så... 

 

Däremot var de intervjuade sjuksköterskorna tydliga i att berätta att de strävade efter ett gott 

bemötande och inte en personlig relation. Sjuksköterskan upplevde också att en för nära 

relation skulle vara ett sätt att ”lura patienten” och att det var nödvändigt att balansera mellan 

närhet och distans till patienten för då kunde sjuksköterskan erbjuda vård på ett professionellt 

sätt. 

 

Att vara professionell  

I sin vilja att göra gott och att arbeta utifrån ett professionellt sätt upplevde sjuksköterskan att 

en strategi för att sätta gränser för sig själv var nödvändig för att kunna ge god vård, vara en 

god vårdare och kunna bemöta patienten och dess anhöriga med respekt. Det professionella 

visade sig i ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten där de tillsammans försökte 

komma överens om hur vården skulle utformas. 

 

Att sätta gränser  

Patienter som tillbringade mycket av sin tid i hemmet på grund av sjukdom och hade tappat 

kontakt med vänner upplevdes av sjuksköterskan som de som sökte mest personlig kontakt. 

En sjuksköterska beskrev sitt sätt att arbeta och förklarade varför hon upplevde att det var 

viktigt att kunna sätta gränser: 

... man måste kunna sätta gränser... så att man inte kliver över det här ... utan att man hela 

tiden förmedlar budskapet att jag är sjuksköterska och jag är här för att jag arbetar ... det 

är också en utmaning att ... hålla reda på var den gränsen går och det är inte helt lätt... 

 

Det som upplevdes som viktigt var att sjuksköterska gjorde så mycket det gick inom sin 

profession, att hon visade empati, stöttade patienten att klara av själv så mycket som det gick, 

men sedan kunde lämna patienten och gå vidare till nästa utan att ha dålig samvete.  Ibland 

hände det att patienten och sjuksköterskan kom nära varandra där sjuksköterskan berättade 

även om sitt privata liv. En sjuksköterska förklarade hur hon tänkte kring gränser: 

... man försöker att sätta... att sätta ... gränser och det är framför allt att man är 

professionell... man får alltid en relation med patient och anhöriga ... men man måste sätta 

gränser ... och veta var ... var är gränsen helt enkelt ...  man kan inte bli vän med dem utan 

man är en professionell sjuksköterska som självklart alltid finns till hands... 
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Sjuksköterskans öppenhet ledde till att patienten fick större förtroende, öppnade sig och 

berättade om sitt liv. En sjuksköterska berättade att även när det hände att relationen blev 

personligare försökte de att hitta ett sätt för att inte gå över gränsen och sa:  

Jag kommer dit… jag är vänlig men jag är inte hennes kompis jag är 

sjuksköterska ... det här ska jag göra och det här ska jag hjälpa med man 

måste sätta en gräns ... och det kan man göra... med ord på ett bra sätt...  

 

Att arbeta professionellt innebar att utgå ifrån patientens behov och beskrevs som en 

självklarhet. På grund av att vissa rutiner tog lång tid hände det att sjuksköterskan inte hann 

med alla sina besök i tid. Detta ledde till att sjuksköterskan upplevde stress i arbetet.  

 

Möte med patienten 

Möte med patienten i hemmet upplevdes på olika sätt. En sjuksköterska som jämförde vården 

på en vårdavdelning med vården i hemmet tyckte att plats för vårdande hade betydelse för hur 

patienten blev bemött och sa: 

”jag tror tyvärr att många visar en annan respekt för patientens integritet i hemmet än på 

avdelningen... i och med att du är i deras hem ... och det inte är lika lätt att "klampa in där 

och ta över..." 

En annan sjuksköterska upplevde däremot att plats för vårdande spelade ingen roll i mötet 

med patienten: 

”... jag vet inte...  man har respekt för patienten var man än möter ... de kan jag tycka så ... 

det spelar inte så stor roll ... de kan bo... du kan träffa patienten som ser väldigt välskött 

och sedan när du kommer till hemmet det ser för jävligt ut, ursäkta uttrycket, man bemöter 

patienten på samma sätt ändå ... tycker jag ...”   

 

Att möta patienten i hemmet gav en klarare bild om patientens inställning till att vårdas i 

hemmet och hjälpte till att anpassa vårdinsatser efter just den patientens behov. 

Sjuksköterskan upplevde att särskild varsamhet behövdes i mötet med nyinskrivna patienter 

därför att de patienterna behövde tid att anpassa sig till den nya situationen som sjukdomen 

medförde. Att vara lyhörd och kunna stödja patientens förmåga att vara delaktig i sin vård 

upplevdes som en viktig del i arbetet och beskrevs av en sjuksköterska på följande sätt: 

... vi försöker… vi … att stötta och med de insatserna som behövs … vi vill aldrig ... ta över 

någons ... ansvar om det inte behövs… utan först försöker man å stötta personen i fråga att 

kunna klara så mycket som möjligt själv och att personen själv får känna att... nu ... är jag 

lite försämrad ... nu klarar jag inte det här ... att man då successivt tar över lite ansvar …  

 

Olika patienter behövde olika lång tid att anpassa sig till att de var beroende av vård i sitt eget 

hem. När de accepterade att sjuksköterskan fanns i hemmet upplevdes det som lättnad och 

beskrevs på följande sätt:  

... då är det roligt också när en sån person har fått tillit till oss ... och tycker att det börjar 

kännas bra att vi kommer hem ... och tycker att det är bra att vi kommer hem och uppfattar 

att vi har det stödjande och att vi inte kommer hem för att bara kolla hur den här personen 
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sköter mediciner och så vidare utan att vi verkligen vill stötta självständigheten hos den 

personen... 

 

Sjuksköterskan upplevde att möte med patienten blev givande då det gavs tid för vårdinsatser 

och om det skedde i samråd med patienten. En vårdinsats kunde vara att stanna hos patienten 

och bara finnas med och på det sättet möta patientens behov. Sjuksköterskor upplevde att 

stödjande handlingar som när de tog sig tid och stannade hos patienten och genom sin närvaro 

visade intresse för patientens behov uppskattades av patienter. Vetskap om att närvaron 

uppskattades gav sjuksköterskan kraft att stanna hos patienten även vid svåra stunder som 

exempelvis när patienter visade oro inför framtiden eller visade aggressivt beteende. 

Agressivitet upplevdes av sjuksköterskan som patientens uttryck för sorg över de förändringar 

i livet som medförde sjukdomen men sjuksköterskan upplevde också att det kunde lindras 

genom ett gott bemötande: 

… det är inte jobbet som är det jobbiga... det är bara att se till att allting fungerar … att 

allting finns ... utan det är bemötande ... att få ... du kan få rykte om patienterna ... att det 

är så himla besvärlig... då kan jag känna ... och hur ska det här bli ... och det blir alltid ett 

bra möte, det har alltid varit min intention och då blir det… för att man kan få den värsta 

surgubbe eller kärring att vända genom... genom sitt eget bemötande ... det är det som är 

så kul... 

 

Det beskrevs att förändringar i patientens tillstånd uppmärksammades och insatser anpassades 

utifrån den aktuella situationen. Sjuksköterskor upplevde i mötet med flera patienter att de 

ville vårdas i hemmet men när patientens hälsa försämrades tycktes då att hemmet inte var en 

trygg plats längre då de behövde mer hjälp. I situationer som den beskrivna bidrog 

sjuksköterskan med information och samordning med andra yrkeskategorier för att uppfylla 

patientens vilja och möjliggöra patientens förflyttning till en vårdavdelning. Sjuksköterskor 

upplevde sig själva som både lyssnare och koordinator mellan de olika yrkesprofessionerna i 

vården kring patienten. 

 

Möte med anhöriga  

De människor som sjuksköterskan mötte i hemmet, förutom patienten, var oftast patientens 

make, maka, barn, vänner och/eller bekanta. Sjuksköterskans medvetande om anhörigas 

betydelse för patienten var tydligt uttalad av alla informanter: 

”... vi vårdar inte bara patienten vi vårdar anhöriga också... det blir fint i just den här 

vårdformen, man får så otroligt fint kontakt med många ... hela familjer ...”  

Försämring i patientens tillstånd ledde till att anhöriga kunde uppleva situationen i hemmet 

som ohållbar och det uppmärksammades av sjuksköterskan.  Anhöriga upplevdes som en 

resurs i hemmet därför att de var viktiga för patenten och sjuksköterskor upplevde att de hade 



 
 19 (35) 

 

en viktig roll i att stödja dem. Oftast skedde det genom samtal och det upplevdes som 

betydelsefull att ta sig tid och lyssna på vad anhöriga hade att säga. Sjuksköterskor upplevde 

att de hade en stödjande funktion i relation till anhöriga, för att anhöriga skulle orka vara med 

och inte känna sig utlämnade till sig själva. Anhörigas tillvaro påverkades både av att se sin 

nära sjuk och att många andra personer kom in i hemmet. Sjuksköterskans möte med anhöriga 

beskrevs som en viktig del av arbetet i hemmet: 

... ibland så får vi kämpa lite grann för att just få den här kontakten och... det kan vara 

svårt ... många har svårt att prata om hur allvarligt sjuk man är … men i slutändan så 

brukar det oftast bli väldigt bra … och att hela familjen på något sätt tycker att det känns 

bra och att det känns tryggt med den här formen av vård ... 
 

Några sjuksköterskor upplevde att möte med anhöriga och stöd som erbjuds gav en känsla av 

tillfredställelse i arbetet men andra beskrev en annan bild. Alla möten med anhöriga 

upplevdes inte som lika trevliga, däremot visade sjuksköterskor sin förståelse för anhörigas 

situation:  

... det är väl klart… ibland blir det ... mindre trevliga möten med anhöriga… och 

framförallt att ... för att många befinner sig i en väldig… stress och vi är ju den som då 

kanske finns där just då... och då alla kanske inte alltid är snälla men det är bara att svälja 

och gå... man hittar alltid någon väg att gå... 

 

Sjuksköterskor upplevde att synen på döden skilde sig i olika kulturer och i vissa familjer 

inte fick döden ens nämnas. Oftast var det närstående som inte var med på att patientens liv 

höll på att ta slut. Det framkom att anhöriga hade även synpunkter om mediciner som de 

ansåg vara farliga för hälsan och försökte hitta alternativa lösningar som att anlita läkare som 

erbjöd mediciner som fanns i andra länder. Sjuksköterskor upplevde att hoppet fanns hela 

tiden hos framförallt anhöriga och de inte var villiga att ta hoppet ifrån varken från patienten 

eller anhöriga men att var exponerad för anhörigas sorg upplevdes som jobbigt. 

Sjuksköterskan berättade att hon mötte en del människor en stund i livet och engagerade 

sig i deras liv men var medvetna om att nya patienter och nya familjer skulle komma och då 

var det viktigt att kunna ”... ge lika mycket till de nya som kommer”... 

 

Teamarbete 

Som tidigare nämndes upplevdes ensamhet bland sjuksköterskor som vårdar i hemmet men 

det betydde inte att sjuksköterskan var ensam i vården av patienten. Stöd som sjuksköterskan 

fick av sina kollegor gav en upplevelse av en fungerande arbetsgrupp. Problem som uppstod i 

arbetet kunde bearbetas under handledning. Organisationen påverkade sjuksköterskans 

upplevelse av sitt arbete. 
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Kollegor  

En sjuksköterska berättade att det var viktigt att komma ihåg att man inte behövde uppleva 

ensamhet i vården av patienten eftersom:  

... vi är ett team som jobbar … man är många, det är teamet som jobbar med patienten, det 

ska inte vara bara du .eller läkare utan det är teamet .det måste man förstå... att det är 

teamet... och det är viktigt för patienten … det är viktigt... det är många… många bitar 

som... runt omkring ... som gör att patienten känner sig trygg... 

 

Oförutsedda händelser, som när patientens tillstånd snabbt försämrades ledde till stress och 

gav en upplevelse av hög belastning i arbetet. Det förklarades med att de insatser som måste 

göras i akuta situationer var tidskrävande och den tiden fanns inte med i arbetsplaneringen. 

Att bli fördröjd och ligga efter med de övriga planerade besöken gjorde att sjuksköterskan 

måste omprioritera eller be sina kollegor om hjälp. Även om alla kollegor hade fullt förståelse 

för det som händer i jobbet, upplevdes akuta situationer som ett stressmoment. De intervjuade 

sjuksköterskorna upplevde sig inte mindre effektiva därför att de stannade med patienten som 

behövde stöd och att de inte hann med de övriga inplanerade besöken.  Tvärtom, närvarande i 

mötet och förmågan att se patientens behov uppskattades av kollegor eftersom tiden användes 

till att göra ett gått arbete och göra patienten nöjd. 

 

Handledning 

Handledning upplevdes vara en nödvändig och uppskattad del av arbetet där sjuksköterskan 

kunde reflektera över sitt arbete tillsammans med sina kollegor där hon dessutom kunde få 

professionellt stöd när det behövdes. Situationer som diskuterades vid handlednings tillfällen 

var de som upplevdes som svåra var exempelvis möte med missnöjda patienter, möte med 

familjer där det fanns sociala problem och våldsamma anhöriga. Att handla rätt upplevdes 

som viktigt och i situationer där sjuksköterskan hade funderingar över sina handlingar var det 

av stor betydelse att ha någon att prata med och få den stöd och råd som behövdes. 

Handledningstillfällen uppskattades och en sjuksköterska upplevde handledarens råd som ett 

värdefullt stöd i mötet med patienten:  

” ... det var bra som en handledare sa, det var för många år sedan... det gällde... när man 

kom dit...  att ta på sig sin professionella rock, utanpå sig själv... att verkligen tänka sig en 

rock, det var en bra hjälp faktiskt...” 

 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att de behövde mer handledning och utbildning i bland 

annat samtal och samtalsteknik. Deras upplevelser var att mer kunskap behövdes också i 

bemötandet av hela familjen i ett tidigt skede när patientens tillstånd försämrades och 

patienter låg på sitt yttersta. Sjuksköterskor upplevde att vissa anhöriga hade svårt att närma 
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sig döden och överhuvudtaget tankarna kring döendet oavsett härkomst. Mer kunskap också 

om vad ett bra samtal om döden var efterfrågades med önskan om att kunna hjälpa personer 

att lite tidigare förstå vad som höll på att ske för att anhöriga skulle kunna känna att de ändå 

var med. Sjuksköterskor upplevde att de behövde mer kunskap som kunde bidra till en 

trygghet och därmed också en möjlighet att kunna erbjuda bra vård. Sjuksköterskan upplevde 

att mer kunskap kunde minska känslan av otillräcklighet och motverka stress.  

 

Organisation 

De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde tillgodose alla  patentens behov 

alla gånger även om patientens behov var utgångspunkt för vårdande. Orsaken till detta fann 

de i arbets organisation. Det förklarades med att patienter de mötte var indelade i  två grupper, 

beroende på hur sjuka de var. Till grupp ett  tillhörde de svårast sjuka patienter, oftast de som 

led av olika former av cancer, och de var även anslutna till en vårdavdelning men vårdades i 

hemmet. I fall deras tillstånd förvärrades och de ville komma till en avdelning fick de hjälp 

med det. Patienter som ingick i grupp två var de patienter som led av exempelvis hjärtsvikt 

eller KOL där flera vårdgivare var inblandade. De intervjuade sjuksköterskorna berättade  att 

patienter som tillhörde grupp två fick de i förväg bestämda insatserna och om det tillkom nya 

problem kunde de inte erbjuda hjälp utan patienterna hänvisades till vårdcentralen. Detta 

upplevdes  som att det var det organisatoriska som styrde sjuksköterskans vårdande eftersom 

det var olika kriterier för att få vård i hemmet beroende på patientens tillstånd. Det var också 

olika huvudman som sjuksköterskor hade som sin arbetsgivare och då upplevdes det som att 

de inte kunde erbjuda lika vård för alla patienter. Den avsatta tiden som sjuksköterskan kunde 

vara hos en patient som tillhörde grupp två var kortare och sjuksköterskan kände sig 

fokuserad på den uppgiften som skulle utföras och patientens individuella behov därmed blev 

ofta förbisedda. Sjuksköterskan upplevde sig otillräcklig vid sådana besök och den vårdande 

relationen uteblev vilket förklarades på följande sätt: 

 ... i dessa vårdande relationer så blir grupp ett patienterna sedda som helhet och får 

därmed mer tid ... än grupp två patienter ...  som inte blir sedda av oss på samma sätt... 

utan måste ha fler vårdgivare och det påverkar i slutändan att våden blir annorlunda för 

dessa patienter ... det är iallafall vad jag tror... 

Upplevelsen av otillräcklighet ledde till stress och det var kopplat till hur sjuksköterskans 

arbete var organiserad vilket hon själv inte kunde påverka mycket: 

... då man ofta har flera besök under en typ cirka två timmar på kvällen så har man inte 

samma tid att stanna hos patienten utan att känna sig stressad, det blir ofta in och ut besök, 

man gör det man ska men har inte tid för något extra. Om någon är mycket sjuk och 

behöver ... att man stannar en längre tid så leder det till att man blir försenad till besöken 
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man ska till efter. Även om man tycker att man från början har gott om tid till de 

inplanerade besöken så räcker det med att det larmar en eller två patienter så spricker hela 

tidsplanen... 

 

Tiden upplevdes som en viktig faktor i sjuksköterskans arbete. Även om det fanns en plan på 

vilka insatser som skulle göras hos respektive patient hände det att sjuksköterskan var 

tvungen att prioritera mellan patienter:  

... ibland är det svårt att prioritera... när man får fler a larm... en får smärtgenombrott och 

en har krampanfall...  och du har bara den tiden och du måste göra ett beslut, det är inte 

säkert att du gör det rätta, du måste göra en bedömning... 

 

Sjuksköterskan upplevde att det inte fanns lika mycket tid för att kunna erbjuda en god vård 

på lika villkor för alla patienter. Det framkom också att sjuksköterkor hade en del synpunketer 

på det organisatoriska och framförde sina åsikter till arbetsledningen med syfte att i en dialog 

kunna förändra och utveckla sitt arbete. Sjuksköterskorna ville göra gott och därför upplevde 

de att det var viktigt att framföra sina åsikter:  

... jag har en förmåga att klaga därför att jag vill ha en god arbetsförmåga, en god 

arbetsmiljö och kunna göra ett gott jobb, ha goda arbetskamrater och goda 

arbetsförhållande ... bara för att man vill göra gott, man ska inte acceptera vad som helst … 

många jobbar deltid för att de inte orkar jobba hel tid och det säger också något ...  
 

Arbetsledningen hade en viktig roll i vilket stöd erbjöds till sjuksköterskan och hur hon 

upplevde sitt arbete. ”Det är en utmaning för vad man har för arbetsledningen ... för att 

kunna göra att bra arbete och må bra... och att jag faktisk ska fungera länge” sa en 

sjuksköterska. Flera av de intervjuade sjuksköterskor upplevde att problem som uppstod i 

arbetet måste göras synliga. 

 

Diskussion 

Diskussion presenteras i två delar: en som resultatdiskussion och en som metoddiskussion. 

 

Resultatdiskussion 

Syfte med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda i hemmet och 

studiens resultat visar på vikten av vårdkontex- det rumsliga, och den dubbla rollen som ger 

sjuksköterskan både känsla av frihet och känsla av otillräcklighet. 

 

Upplevelse av det rumsliga  

Utifrån studiens resultat beskrivs vårdkontext som betydelsefull. Alla sjuksköterskor som 

intervjuades jämförde sitt arbete i hemmet med arbetet på en vårdavdelning för att på ett 

tydligare sätt framföra hur de upplever att vårda i hemmet. Arbetsytan i hemmet skapas i 
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samråd med patienten för att minska risk för att patienten ska uppleva sjuksköterskans 

närvaro som intrång i sitt privata liv och känna sig ockuperad av alla främmande föremål som 

tillexempel sjukvårdsartiklar. Öresland, Määttä, Norberg, Winther, Jörgensen och Lützén 

(2008) poängterar att hem är en privat sfär där sjuksköterskan ska anpassa sig till hemmets 

regler samtidigt som den sjuke ska anpassa sig till att andra människor kommer in och 

påverkar det dagliga livet. Båda parter är beroende av ömsesidig respekt. Öresland, Määttä, 

Norberg och Lützén (2011) har funnit att hemsjukvård innebär en utmanande miljö för 

sjuksköterskor där hon ska kunna förhålla sig professionellt i patientens hem och bevara 

patientens integritet. Patientens rum blir offentlig plats när sjuksköterska kommer in och 

vården i hemmet blir en process som befinner sig i ständig rörelse. För att kunna klara av de 

ständiga förändringarna behöver sjuksköterska ha en etisk mognad och förmågan till 

anpassning. 

 Denna studies resultat visar att det för patienten trivsamma hemmiljön upplevs inte lika 

trivsamt av sjuksköterskan eftersom det innebär en minskad möjlighet för ett ergonomiskt 

arbetssätt och ökad risk för kroppsskador. Trots det visade sjuksköterskor i denna studie 

glädjen i att arbeta i patientens hem. Dahlberg och Segesten(2010, s.130) anger att med 

livsvärlden som grund kan det rumsliga förstås bättre.  

Duke och Street (2003) beskrev att vården i hemmet innebär en trygg och säker miljö för 

patienten och hade en positiv påverkan på upplevelsen av hälsan. I hemmet kunde patienten 

styra sin dag och inte behövde styras av personalens rutiner. Rytterström, Unosson och 

Arman (2010) finner att arbetet i hemmet ger större handlingsfrihet än vid arbete på sjukhus 

och beskriver rutiner som en central del i varje människans liv där patientens rutiner kan 

förstås som meningsfulla och möjliggör att liv som man är van vid medan sjuksköterskans 

rutiner kan upplevas som styrande och påverka hälsan negativt. Om den rumsliga aspekten är 

omsluten av ett meningsfullt sammanhang kan den uppfattas helt annorlunda än om det hela 

känns helt utan mening och utan sammanhang. Detta går i linje med Dahlberg och Segesten 

(2010) där den rumsliga får mening och innebörd från varje människans unika perspektiv. 

 

Upplevelsen av den dubbla rollen 

Utifrån denna studies resultat framkommer det hur sjuksköterskan förhåller sig till sin 

profession. På en vårdavdelning är sjuksköterska i första hand en professionell yrkesutövare 

och i hemmet upplever sjuksköterskan en dubbelroll: en som gäst och en som professionell. 

Att känna sig som gäst i patientens hem visar att sjuksköterska både har och visar respekt för 

patienten genom anpassning till både patienten och hemmet men en risk finns att den 
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professionella delen blir undangömd om sjuksköterskan ska uppföra sig som gäst och göra 

bara det hon är tillåten att göra. Det har visat sig i denna studie att det professionella 

yrkesansvaret inte är bortglömt utan kommer fram när det behövs. Patienten i hemmet är i 

behov av vård och för att kunna erbjuda vård måste sjuksköterskan lyfta fram sina 

professionella kunskaper viket hon också gör. Att känna sig som gäst i hemmet är acceptabelt 

men att känna sig som gäst på sin arbetsplats kan diskuteras. Sjuksköterskan känner sig som 

gäst i hemmet men människan i hemmet är för sjuksköterskan en människa som behöver vård 

och benämns patient, det vill säga någon som är i behöv av hjälp. Ett sätt att förstå 

sjuksköterskans upplevelse av att vara gäst i patientens hem kan vara att hon anstränger sig att 

mötas på samma villkor, som gäster och värdar gör. Att närma sig patienten såsom gäst ger 

sjuksköterskan en större möjlighet att närma sig patientens livsvärld. 

Öresland et al. (2008) visade också att vissa sjuksköterskor anser sig vara gäster när de 

kommer hem till patienten och andra sjuksköterskor blir bemötta av familjemedlemmar som 

gäster. Den dubbla rollen beskrevs även av andra författare och hemmet angavs vara 

patientens privata sfär där sjuksköterskan strävade efter att stödja patienten (Dybwik, Nielsen 

& Brinchmann, 2011; Öresland, Määttä, Norberg & Lützén, 2009) 

Sjuksköterskans bemötande är en viktig faktor i mötet med patienten och upplevs som ett 

sätt att inbjuda till delaktighet och stödja patientens självbestämmande. Att bidra till 

patientens upplevelse av delaktighet och sammanhang i situationen bekräftar sjuksköterskans 

professionalitet och upplevs som en process där patientens liv utgör grunden för vårdandet. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att i vården, liksom i de flesta andra mänskliga 

aktiviteter som domineras av den verbala kommunikationen är viktigt att inte glömma de icke 

verbala uttryckssätten. Denna studies resultat visade att genom öppenhet och följsamhet tar 

sjuksköterskan hänsyn till patientens livsvärld och på det sättet stödjer patienten att hjälpa sig 

själv och uppleva välbefinnande. Teori om hälsa och vårdandet pekar på öppenhet som 

innebär att sjuksköterskan är medveten om vilka behov patienten har och om vikten att stödja 

patienten så att den inte blir en passiv mottagare av vård. Att kunna stödja patienten i sina 

hälsoprocesser uppskattas av sjuksköterskan och upplevs som arbetstillfredställelse. 

 

Frihetskänsla  

Vården i hemmet präglas av en frihetskänslan både för patienten och för sjuksköterskan. 

Patienten uppskattar att vårdas i hemmet därför att hemmet ger en möjlighet till frihet att vara 

bland sina egodelar, göra vad man vill och när man vill, vilket gör att patienten upplever 

självbestämmande och delaktighet. Frihetskänsla möjliggör att patienten kan organisera sitt 
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livsutrymme och allt annat i sin omvärld på sitt eget sätt (Tollèn, Fredriksson & Kamwendo, 

2008). 

Sjuksköterskan upplever frihet i arbetet genom att kunna planera sin arbetsdag och har tid 

och möjlighet att komma nära patienten och se dennes behov. Att vara närvarande i mötet 

med patienten visar på sjuksköterskans engagemang och strävan att möta patientens behov 

och erbjuda en god vård. Bargagliotti (2011) beskriver engagemang i arbetet som en positiv 

upplevelse av arbetet som ger kraft att arbeta och leder till välbefinnande. Sjuksköterskans fokus 

ligger på patienten och hon anpassar sig till patientens värld utan att för den skull hamna i en 

vänskapsrelation som eventuellt skulle hindra henne från att komma med obekväma förslag 

om vården så krävs. I en vänskapsrelation finns en jämvikt som inte återfinns i den 

professionella relationen (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 191). Sjuksköterskans arbete i 

hemmet är krävande och det krävs erfarenhet för att kunna göra ett bra arbete (Sneltvedt, 

Odland, & Sørlie, 2010). 

Frihetskänsla över det arbetet som görs har sitt pris i form av ensamhet. Ensamhet som 

sjuksköterskor upplever bidrar till att kollegor, och stöd de får från varandra när det behövs, 

uppskattas. Att arbeta i team inebär ett samarbete mellan alla de som ingår i vården kring 

patienten. Dahlberg och Segesten (2010, s. 126) menar att ett gott vårdande bygger på ett gott 

teamarbete. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) och Kvarnström och Cedersund (2006) 

beskriver att team upplevs som ett stöd i det dagliga arbetet och innebär en möjlighet att 

kunna kontakta sina kollegor i svåra situationer. Olika personligheter och erfarenheter i 

vårdteamet kompletterar och förstärker varandra vilket uppskattas av sjuksköterskan.  

Resultat i denna studie visar också att sjuksköterskan upplever en försiktighet i mötet med 

patienten därför att de vill närma sig patienten och patientens livsvärld utan att samtidigt 

skapa personliga relationer. En personlig relation kan leda till att sjuksköterskan blir 

engagerad i patienten för mycket vilket skulle kunna överbelasta sjuksköterska i längden. Att 

utgå från patientens vilja är bra för patienten men kan innebära risker att sjuksköterskan inte 

hinner koppla av ifrån arbetet och återhämta krafter. Resultatet visar att sjuksköterskan värnar 

sin profession genom att sätta gränser mest för sig själv men är fortfarande öppen för 

patientens livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010, s. 127) visar att vårdarens uppgift inte är 

att ta över utan visa vägen till hälsa det vill säga att stödja patenten i att fullfölja sina 

livsprojekt. Sjuksköterska i denna studie visar sin medvetenhet om att det ska vara en balans 

mellan arbete och vila, självständighet och frihet i relation till patienten, andra människor och 

till livet i övrigt.  
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Upplevelsen av otillräcklighet 

Att sjuksköterskan upplever otillräcklighet och behöver stöd i sitt vårdande bekräftas av 

resultatet där det framkommer att handledningstillfälle upplevs som en möjlighet att dela 

olika upplevelser med andra sjuksköterskor. Handledning upplevs som en viktig del av arbetet 

där arbetsutvecklingen sker genom dialog och reflektion. Samma resultat kan ses i en annan 

studie som beskriver att handledningstillfällen uppskattas av sjuksköterskan. Att kunna 

reflektera och få stöd i situationer som upplevs stressiga stödjer sjuksköterskan i sin roll 

(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007). 

 I patientens värld ingår även anhöriga och sjuksköterskans sätt att bemöta deras vrede 

genom att ”bara svälja och gå ”visar att arbetet innebär mer än trevliga möte. Alla möte är inte 

alltid optimala men resultatet pekar på att sjuksköterskan anpassar sig i syfte att undvika 

otrevliga situationer som kunde såra anhöriga och påverka patientens välbefinnande negativt. 

Det är viktigt att de otrevliga upplevelserna tas upp och diskuteras för att kunna orka arbeta 

vidare. Genom att reflektera över det arbetet som görs har sjuksköterska med möjlighet att 

anpassa vården uifrån patientens behov men också att kunna bearbeta sina egna känslor. Detta 

är viktigt att sjuksköterskan ska uppleva välbefinnande i arbetet för att kunna erbjuda en god 

vård. När vårdaren inte kan erbjuda ett gott vårdande kan det få tråkiga konsekvenser för 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 211 ).  

Burtson och Stichler (2010) har i sin studie undersökt förhållande mellan sjuksköterskans 

tillfredställelse med arbetet och otillräcklighet och har kommit fram till ett resultat som visar 

hur viktigt det är att stödja sjuksköterskan i för att hon ska ha kraft att i sin tur stödja patienten 

och erbjuda en god vård. Stöd möjliggör en positiv påverkan på både sjuksköterskans och 

patientens livskvalitet.  

Enligt Dalhberg och Segesten (2010) ska vårdarna också vårdas för att de ska kunna 

erbjuda en god och säker vård. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes för att samla data för studien kan anses vara relevant eftersom 

sjuksköterskor som har erfarenhet av att vårda i hemmet och var villiga att dela med sig sina 

upplevelser intervjuades. Kvale och Birkemann (2009, 35) beskriver intervju som ett sätt för 

intervjuaren och intervjupersonen att konstruera kunskap tillsammans. Studiens resultat visar 

på en rad olika upplevelser som sjuksköterskor beskriver i samband med vårdandet i hemmet. 

För att få svar på studiens syfte formulerades en fråga och samma öppningsfråga ställdes till 
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alla informanter och syfte med den var att öppna upp för samtalet där de intervjuade 

sjuksköterskorna skulle berätta fritt om sina upplevelser av att vårda i hemmet. En inledande 

fråga enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 150) som börjar med ”kan du berätta” kan 

stimulera intervjupersonen till att berätta om vad just den personen upplever som viktig 

aspekt av det undersökta fenomenet. Korta följdfrågor ställdes i situationer när det ansågs var 

relevant och var inte tänkta som ledande frågor utan för att få ytterligare förklaring om det 

som var relevant för studiens syfte. Dahlberg et al. (2008, s. 191) menar att för många 

följdfrågor kan vara störande och öppna för nya frågor som inte är relevanta för studiens 

syfte.  

Sjuksköterskor som deltog i studien var verksamma i olika bostadsområden och var både 

män och kvinnor. I vissa bostadsområden bodde en del människor från andra kulturer vilket 

gav variation i upplevelser. Val av deltagare som arbetar med människor med olika bakgrund 

gav en möjlighet att beskriva forskningsfrågan från flera olika aspekter (Graneheim och 

Lundman (2004). Att sjuksköterskor som deltog i studien var både män och kvinnor gav inte 

så stor variation i berättelserna. Även om alla berättelsen är olika så kan en likhet ses mellan 

de som hade en lång arbetslivserfarenhet.  

Urvalet av informanterna har skett utifrån en bekvämlighets urval där en 

chefssjuksköterska känd av författaren. De sjuksköterskor som ställde upp för en intervju 

rekommenderades av respektive chefs sjuksköterska på de olika avdelningarna. Dessutom 

genomfördes intervjuerna på informanternas arbetsplatser. Det kan vara en felkälla och 

nackdel för studiens resultat eftersom informanterna kan undvika att berätta om det som de 

upplever som mindre bra. Alla intervjuade berättade om att de upplevde att de hade det bästa 

arbetet. Konfidentialitet, vilket innebär att privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale & Birkmann, 2009, s.88) har garanterats och 

deltagare var informerade att det var maximalt två personer från samma arbetsplats som 

deltog vilket kunde bidra till att de kände sig friare att berätta öppet om sina upplevelser. En 

nackdel med konfidentialitet är att forskningsresultat kan beskrivas så som forskaren vill utan 

att bli motsagd av intervjupersonenen. 

En provintervju med en bekant som arbetar inom hemsjukvård genomfördes i dennes hem. 

Det var ett trevlig och avslappnad samtal som gav en bra beskrivning av olika upplevelser av 

att vårda i hemmet. Den inkluderas i studiens resultat därför att det bedömdes att det innehåll 

information som hade relevans för studiens syfte. Informanten är informerad om detta. 

Nackdel med en intervju med bekanta kan vara att de öppnar sig och berättar på det sättet att 
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det blir svårt att utvärdera om den öppningsfrågan som ställdes var bra eller om den behövde 

formuleras på ett annat sätt.  

Text analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Författarna till analysmetoden hävdar att text omfattar flera betydelser och 

att det alltid finns en viss tolkning när text bearbetas. Elo och Kyngäs (2008) menar att 

innehållsanalys är relevant sätt att bearbeta data inom omvårdnadsforskning. Resultat från 

denna studie beskriver hur vårdandet framstår för just den här gruppen av sjuksköterskor och 

det är upp till läsaren att fatta beslut om studiens resultat kan överföras till en annan kontext 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Slutsats och förslag för vidare forskning 

Antal äldre människor ökar i samhället och allt fler vårdas i hemmet. Därför är det viktigt att 

ha kunskaper för att kunna bemöta deras behov. Det visar sig att sjuksköterskan upplever att 

vården i hemmet ger en arbetstillfredställelse trots svårigheter. Sjuksköterskans anpassning 

till både hemmet och patienten kan ses som en förmåga att balansera mellan närhet och 

distans till patientens livsvärld i syfte att erbjuda en god vård. Möjlighet att reflektera över 

sina upplevelser är viktigt eftersom vården i hemmet innebär ett möte med människor som 

befinner sig i kris och exponering för andras lidande i strävan att göra gott kan överbelasta 

sjuksköterskan och leda till stress. Sjuksköterskans positiva upplevelser av 

handledningstillfälle och stöd av kollegor visar att det finns upplevelser som måste 

synliggöras och bearbetas.  

Denna studie kan bidra med kunskap som är viktig för att förstå vårdarens upplevelser av 

välbefinnande men det är också viktigt att systematiskt fortsätta med att utforska 

sjusköterskans upplevelser av att vårda i hemmet. Mer forskning kring sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda i hemmet kan ge en bättre bild av vilka krav ställs på sjuksköterskan 

och vilket stöd hon behöver. Engagerad och nöjd vårdare kan erbjuda en god vård för 

patienten och minska risk för onödig lidande för både patienten, dennes familj och vårdaren 

själv. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i undersökning 

Deltagarinformation 

 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor inom hemsjukvård och avser undersöka 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda i hemmet. Mer uppmärksamhet kring situationer som 

uppkommer kring vårdandet kan leda att utveckla nya arbetssätt och anpassa vården efter de 

nya förutsättningarna för att kunna erbjuda en god och säker vård. 

 

Med denna information tillfrågas Du som är verksamhetschef om samtycke till att 

sjuksköterskor i er verksamhet får delta i studien. 

 

Min önskan är att få intervjua 6-8 sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvård. Intervjun är 

som ett vanligt samtal under ca 45 minuter, och kommer att spelas in. Intervjuerna kommer 

sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra 

personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Intervjuupptagningen kommer att 

sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport 

kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten 

kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal 

högskolas bibliotek. 

Om du har några frågor om studien, kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Handledare:                  Student: 

Franklin-Dwyer Lise-Lotte, Leg. SSK, med dr 

E-post: lise-lotte.franklin-larsson@esh.se 

Novka Begenisic, Leg. SSK, fil kand  

novka.begenisic@student.esh.se 

 

. 

http://www.esh.se/forskning/enheten-foer-forskning-i-palliativ-vaard/kontakta-anstaellda/vaardvetenskap/franklin-dwyer-lise-lotte.html
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning  

 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor och avser undersöka sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda i hemmet. Målsättningen med undersökningen är att möjliggöra 

utvecklingen av vården i hemmet. 

 

Med denna information tillfrågas Du som är sjuksköterska om Du kan tänka dig delta i 

undersökningen. 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal under ca 45 minuter, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna 

kommer sedan att skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller 

andra personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är Novka Begenisic 

som kommer att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). 

Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer 

är genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i 

pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek 

 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad av att delta så kontakta nedanstående för att komma överens om tid och 

plast för en intervju: 

 

Handledare:                     Student: 

  Franklin-Dwyer Lise-Lotte, Leg. SSK, med dr 

  E-post: lise-lotte.franklin-larsson@esh.se 

 

Novka Begenisic, Leg. SSK, fil kand  

novka.begenisic@student.esh.se 

http://www.esh.se/forskning/enheten-foer-forskning-i-palliativ-vaard/kontakta-anstaellda/vaardvetenskap/franklin-dwyer-lise-lotte.html
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