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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård vårdar 

ibland sjuka barn i hemmet. Det kan innebära stress och osäkerhet då det ofta går lång 

tid mellan gångerna. Mötet med barnet och familjen ställer stora krav på 

sjuksköterskans kompetens. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur distriktssköterskor och sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård upplever att vårda barn i hemmet.  

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Elva distriktssköterskor och 

sjuksköterskor intervjuades med semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide. 

Intervjuerna analyserades med stöd av en kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård upplever 

glädje, sorg och pliktkänslor i vårdandet av sjuka barn i hemmet. För att känna trygghet 

i mötet med barnet efterfrågas erfarenhet, kunskap, uppföljning, kollegial handledning, 

reflektion, vetskap om vart man kan vända sig samt en god vårdrelation med 

föräldrarna. För att må bra själva använder sig distriktssköterskorna och 

sjuksköterskorna av olika strategier för välbefinnande samt ser möjligheter istället för 

hinder. 

Slutsats: Enligt föreliggande studie är distriktssköterskor och sjuksköterskor som 

arbetar i kommunal hemsjukvård, med erfarenhet av att vårda barn i hemmet, positivt 

inställda till detta vårdande. Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna i studien 

uttrycker sig positivt angående att vårda barn i hemmet och detta bör enligt vad studiens 

resultat visar kunna möjliggöra för fler barn att få vård i hemmiljö. 
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INLEDNING 
 

Sjuka barn vårdas på olika platser och av olika vårdgivare. Vilka rutiner som finns 

varierar utifrån lokala resurser och praxis. Målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska tillgodose patientens 

behov av trygghet, bygga på respekt för självbestämmande och tillgodose patientens 

behov av kontinuitet (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982: 763, 2 §). Lagen gör 

ingen skillnad på om patienten är barn eller vuxen. En granskning gjord av 

Barncancerfonden visar att barn inte har samma rätt till hemsjukvård som vuxna (Arnell 

& Lidström, 2010). Det beskrivs också att det till stor del är vilken kommun barnen bor 

i som styr om de kan vårdas hemma eller inte. Även huvudmannaskapet för vården är 

otydligt. Från 18 år och uppåt är det ofta den kommunala hemsjukvården som är 

huvudman, men för barn under 18 år varierar ansvaret mellan landsting och kommun 

(ibid.). Hemsjukvård för barn är såväl kostnadseffektivt som efterfrågat av familjerna 

(Hansson, 2012).  

 

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Hemsjukvård  

Nordisk Förening för sjuka barns behov [NOBAB] har i enlighet med FN:s 

barnkonvention utarbetat en standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård. 

I standard nummer ett står det att barn bara ska läggas in på sjukhus om den nödvändiga 

behandlingen och omvårdnaden inte kan ges på ett lika bra sätt i hemmet eller i 

öppenvård (NOBAB, 2012). Även Statens offentliga utredningar [SOU] 2001:6 tar upp 

att barn i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få vård i det egna hemmet och att 

det därför är viktigt med en samplanering mellan sjukhusansluten specialistvård, 

primärvård och kommun. 

 

Barn som kan vara aktuella för hemsjukvård är såväl barn med lindrig sjukdom som är i 

behov av exempelvis antibiotikabehandling, som barn med cancersjukdom och barn i 

palliativ vård. I Sverige insjuknar cirka 300 barn i cancer varje år. Cirka 80 procent 

överlever (Barncancerrapporten, 2013 ). Behandlingen pågår under långa perioder och 
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är jobbig såväl för barnet som för övriga familjen. Hela familjen påverkas och behöver 

stöd och hjälp (Björk, 2008). Den vanligaste dödsorsaken för barn är olyckor och 

cancer. År 2011 dog 150 barn i åldern 1–14 år (Folkhälsorapporten, 2013). 

 

Hemsjukvård kan se väldigt olika ut i olika delar av landet. På en del ställen kan alla 

kommuninvånare oavsett ålder få vård i hemmet, på andra ställen gäller det bara 

patienter som är över 18 år. I vissa län skickar sjukhusen hem egna team till patienter 

som vårdas hemma men är inskrivna på sjukhus, på andra ställen tar den kommunala 

hemsjukvården hand om de patienterna. Olika regioner och landsting har hittat sina 

egna lösningar (Bergqvist Månsson, 2013).  

 

2.2 Sjuksköterskans roll 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning som utformas av Socialstyrelsen (2005) står 

det att sjuksköterskans yrkesområde omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vidare 

står att arbetet ska bedrivas med en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt där omsorg 

och respekt visas för patientens autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska 

kunna uppmärksamma informationsbehov och arbetet bör utformas i samråd med 

patient eller anhörig för att möjliggöra delaktighet (ibid.). 

 

I den etiska koden för sjuksköterskor (International council of Nurses [ICN], 2012) 

framhålls att en god omvårdnad ska bedrivas oavsett om patienten är ett barn eller en 

vuxen. Det betonas också att sjuksköterskan ska uppvisa professionella värden som 

respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (ibid.). I NOBAB:s 

standard nummer åtta står att personalen ska ha en sådan utbildning och kompetens att 

de fysiska och psykiska behoven hos barnet och familjen kan mötas (NOBAB, 2012).  

 

Den viktiga roll sjuksköterskan har som vårdgivare beskrivs bland annat av Björk 

(2008). Hon framhåller vikten av en god vårdrelation mellan sjuksköterskan och 

familjen bland annat för att barnen ska kunna vara delaktiga i sin vård och behandling 

och för att de ska kunna känna trygghet. Föräldrarna är mycket viktiga för det sjuka 
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barnet och Björk tar upp hur viktigt det är att sjuksköterskan förstår föräldrarnas 

betydelse och ser dem som en resurs för barnet i vårdandet. 

 

Att sjuksköterskan behöver kunna interagera med barnet beskrivs av Rindstedt (2012). 

En barnorienterad attityd kan till exempel bestå i att sätta sig på huk i ögonhöjd framför 

barnet. Att sjuksköterskan har kunskap i att låta barnen vara medaktörer, låta dem delta i 

omvårdnadsåtgärder samt att ge uppmuntran och beröm är viktigt (ibid.). Att delaktighet 

handlar om så mycket mer än om information och råd menar också Dahlberg och 

Segesten (2010). Först när stödet och informationen förmår möta patientens livsvärld 

uppstår delaktighet. Det ingår då att sjuksköterskan stannar upp, lyssnar och förmår se 

både glädjen och sorgen som finns (ibid.). 

 

Att sjuksköterskan behöver involvera barnet i beslut som tas gällande dem stödjs av 

FN:s barnkonvention. I tolfte artikeln framhålls vikten av att barnets perspektiv lyfts 

fram och i tredje artikeln står det att barnens bästa ska komma i främsta rummet i allt 

som rör dem (Barnkonventionen, 2014). 

 

2.3 Sjuksköterskan och familjen 

I en familj är människor inkluderade i varandras liv och en förändring av livssituationen 

hos den ena kommer även att påverka livet för de andra. Det är därför önskvärt att 

barnet och dess familj ses som en enhet och att sjuksköterskan möter dem som en enhet 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). Att arbeta familjefokuserat innebär att lyfta fram 

hälsofrämjande faktorer för att familjerna ska kunna upprätthålla välbefinnande trots 

sjukdom hos någon familjemedlem. Sjuksköterskan kan stödja familjerna så att bättre 

hälsa för alla familjemedlemmarna uppnås (Rämgård, 2012). Genom att sjuksköterskan 

har ett familjefokuserat förhållningssätt kan hon utveckla en djupare förståelse för 

familjens inverkan på barnets livssituation (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 

2012a). Att sjuksköterskan ska ta tillvara de närståendes kunskaper och erfarenheter 

lyfts också fram i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005), 

under temat helhetssyn och etiskt förhållningssätt. 
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Barnet mår bäst då alla familjemedlemmarna är tillsammans (Nolbris, Enskär & 

Hellström, 2007). Barnet känner ofta trygghet i sin hemmiljö och det som är sig likt 

såsom lukter, möbler och leksaker ger trygghet (Ludvigsson, 2005). De barn vars 

sjukdom inte längre går att bota har ett särskilt behov av att ha sina föräldrar och syskon 

nära för att få tröst och närhet. Att få vara hemma tillsammans med familjen är då både 

tröstande och lugnande för barnet (Ångström-Brännström, 2010). 

 

För föräldrar till ett sjukt barn är det ofta en kamp att dela sin tid mellan sjukhuset, 

hemmet och de friska syskonen (Giovanola, 2005). Syskon till barn som dött i cancer 

vittnar också om en stor ensamhet när föräldrarna vistats mycket på sjukhus (Nolbris & 

Hellström, 2005; Nolbris, Enskär & Hellström, 2007). Vikten av kontinuitet i vården 

och synen att familjerna gynnas av en ”sömlös” vård betonas i flera studier (Fletcher et 

al., 2010; Heller & Solomon, 2005).  

 

Både sjuksköterskan och familjen tar med sig resurser och styrkor in i vårdrelationen. 

För sjuksköterskan är personliga egenskaper som humor och kreativitet styrkor. Även 

personlig och professionell erfarenhet är en styrka och resurs. Att våga komma nära, 

vara autentisk och närvarande i ett möte är också en styrka i ett professionellt 

förhållningssätt och detta kräver mod och självkännedom. Det är också en utmaning för 

sjuksköterskan att ta sig tid för detta i mötet med barnet och dess familj (Benzein et al., 

2012b).  

 

2.4 Det svåra vårdandet  

Sjuksköterskeyrket kan vara stressfyllt. Att vårda sjuka och döende barn i egenskap av 

sjuksköterska i hemsjukvården innebär dessutom en särskild stress som har med etiska 

konflikter, känslomässiga krav och begränsade resurser att göra (McCloskey & Taggart, 

2010). Brist på utbildning och resurser samt den känslomässiga ”kostnaden” av att 

komma nära för att sedan avsluta relationen till familjen beskriver Clark och Quin 

(2007). En sorg och saknad hos sjuksköterskorna när barn dör, till exempel över att 

känslomässiga band som knutits till barnet förloras och över behandlingar som inte 

leder till bot beskriver Liben, Papadatou och Wolfe (2008). I studien lyfts även att 

sjuksköterskorna upplever det svårt men också belönande att jobba med barn som 
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vårdas palliativt. En svårighet som tas upp är sjuksköterskornas egna reaktioner som 

väcks när barnen dör. Många sjuksköterskor känner en egen sorg och förlust men 

förväntas vara starka och tvingas då gömma undan sin sorg. När de inte kan visa sin 

sorg öppet kan de inte heller få hjälp att bearbeta den (ibid.). Svårigheter med att vårda 

barn hemma i palliativt syfte beskrivs även av Quinn och Bailey (2011). I studien 

efterfrågas sjuksköterskors upplevelser av att ta hand om barn och deras familjer i 

palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskorna var specialister i palliativ vård men saknade 

vidareutbildning i barnsjukvård. Resultatet visar bland annat att sjuksköterskorna 

upplever en svårighet med det tekniska som har med barnen att göra. De upplever även 

känslor av orättvisa inför att barn ska behöva dö samt att det är många aktörer 

inblandade i vården. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien efterfrågar psykologiskt 

stöd i samband med att de vårdar barn (ibid.).  

 

Sjuksköterskor som jobbar inom hemsjukvård i England kommer relativt sällan i 

kontakt med barn som vårdas palliativt. Detta gör att det kan vara svårt med 

upprätthållandet av kunskap och rutiner kring dessa barn (Neilson, Kai, MacArthur och 

Greenfield, 2010). Även Reid (2013) pekar på svårigheten för sjuksköterskor som 

framför allt arbetar med vuxna i hemsjukvård, att vårda barn i livets slutskede. Hennes 

forskning visar att sjuksköterskorna ofta upplever att de blir inkopplade sent och 

därmed inte hinner etablera den önskade relationen med familjen. De upplever också 

kommunikationsbrister i samband med utskrivningen av barnet från sjukhuset samt att 

det är många specialiteter och professioner som har kontakt med barnet. Detta upplevs 

förvirrande för sjuksköterskorna då de i vården av vuxna är vana att ha ett större 

helhetsansvar (ibid.). 

 

Det är ofta nödvändigt för sjuksköterskor att härbärgera svåra saker. Att möta sjuka barn 

som lider och att vårda döende barn väcker egna känslor av hjälplöshet, obehag, 

frustration och maktlöshet hos sjuksköterskan. Det förekommer också att 

sjuksköterskan identifierar sig med föräldrarna till barnet, särskilt om det finns egna 

barn i samma ålder. Att sjuksköterskan får stöd själv i sina erfarenheter och upplevelser 

är av stor vikt för att inte den egna sorgen ska bli en tung belastning såväl privat som i 

yrkesrollen (Sourkes et al., 2005). Även Benzein et al. (2012b) poängterar vikten av att 

bearbeta svåra situationer såväl för sig själv som tillsammans med andra eller i 
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professionell handledning. Detta för att kunna lämna det emotionellt svåra som kan 

väckas hos sjuksköterskan i ett möte med ett sjukt barn, och gå vidare.  

 

Få studier har hittats som belyser sjuksköterskors upplevelser av att vårda såväl svårt 

sjuka som lindrigt sjuka barn i hemmet. Författaren har funnit viss forskning på 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn hemma som är sjuka i cancer samt barn 

som vårdas i ett palliativt skede. 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Ett grundantagande inom vårdvetenskapen är att människan är unik liksom att 

sjuksköterskan behöver vara öppen och följsam för varje patient (Dahlberg & Segesten, 

2010). Som sjuksköterska handlar det om att kunna använda sin expertkunskap på ett 

professionellt sätt och samtidigt kunna ha en ödmjukhet och lyhördhet i vården av varje 

patient och hans eller hennes närstående (ibid.). 

 

Vårdande 

Vårdande är ett av konsensusbegreppen inom vårdvetenskapen. Mänskligt vårdande 

berör den grundläggande existensen och innebär att lindra lidande och värna värdighet. 

Att hjälpa en människa att vara hel är ett uttryck för det sant mänskliga. Det är 

vårdandets innersta kärna (Eriksson, 2014). Vårdandet kan analyseras ur ett etiskt 

patientperspektiv. Det innebär att det alltid är patientens perspektiv som har företräde. 

Det etiska perspektivet utgår från patienten och riktas mot den professionella vårdaren. 

Det kännetecknas av värdighet och integritet, det vill säga patienten betraktas som den 

främsta experten på sig själv, sitt lidande och välbefinnande och sin livssituation. Det 

etiska i patientperspektivet, att patienten känner sig värdig att vårdas, medverkar i och 

med det till att patienterna kan känna förtroende för vården. Denna utgångspunkt 

betonar alltså patientens eget perspektiv på sin livssituation och på vårdandet. Det 

utesluter inte de närståendes perspektiv som kan vara särskilt viktigt vid vård av barn. 

Alltså kan ett etiskt medvetet patientcentrerat vårdande också innebära att man tillämpar 

ett familjeperspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
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Söderlund (2012) menar att i vårdandets värld lindras de anhörigas lidande genom att de 

blir visade förståelse och medkänsla.  

 

Vårdarens ansvar i vårdrelationen framhålls också av Söderlund (2012) som menar att 

vårdandet kännetecknas av en kamp för livet och för att lindra människors lidande. Ur 

vårdarens perspektiv präglas vården av ansvar och samarbete (ibid.). En vårdrelation 

definieras av Kasén (2012) som en vårdande relation där patientens lidande lindras. I 

den vårdande relationen mellan en sjuksköterska och ett barn är kommunikationen 

viktig och då kanske framför allt den emotionella kommunikationen som innefattar 

respekt, tröst och tillit (Fredriksson, 2012). Barn och föräldrar kan ses som en enhet i 

det vårdande mötet och det ställer stora krav på sjuksköterskan att kunna erbjuda ett 

omsorgsfullt vårdande som ytterst kan förmedla en känsla av tro, hopp och en mening 

med liv, lidande och död (Söderlund, 2012). 

 

Det teoretiska begreppet professionellt förhållningssätt definieras av Holm (2009) som 

en strävan efter att i sitt yrkesutövande styras av det som gagnar patientens legitima 

behov och inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Legitima behov är enligt 

Holm att få ta del av vårdarens kunskap och erfarenhet, mötas av respekt samt att få ett 

personligt bemötande.  Det finns två övergripande krav när det gäller professionell 

hållning. Det första är att den professionella hjälparen måste acceptera att relationen till 

patienten inte är jämlik och ömsesidig. Patientens behov har företräde och han/hon har 

rätt att få utrymme för sina problem medan vårdaren inte kan förvänta sig att få det. Det 

andra kravet som finns i definitionen av professionell hållning är att vårdaren själv 

måste vara medveten om sina känslor och behov. Det är bara genom att ha den 

medvetenheten som det finns en chans att kontrollera känslorna så att de inte tar 

överhanden i kontakten med patienten (ibid.) 

 

Empati beskrivs av Holm (2009) i betydelsen att fånga upp och förstå en annan 

människas känslor och att vägledas av den förståelsen i kontakten med den andra 

personen. Det bemötande en patient får i vården antas vara beroende av den 

professionella hjälparens förmåga till empati. Holm skiljer på empati och sympati, där 

sympati innebär att vara välvilligt inställd till någon eller att hålla med någon. Om den 

professionella hjälparen i hög grad styrs av sympati är det troligen starka behov av att 
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hjälpa och vara omtyckt som får styra. Empati däremot, är ett neutralt begrepp som inte 

handlar om att tycka om utan att förstå. En förutsättning för empatisk förmåga är bland 

annat en stabil identitet och självkänsla (Holm, 2001; Holm, 2009). 

 
 

Psykologiska strategier kan användas för att beteckna hur människor bär sig åt för att 

möta krav som ställs på dem i olika situationer (Holm, 2009). Syftet med psykologiska 

strategier kan vara att minska den fysiska, emotionella och psykologiska belastning som 

är förknippad med olika situationer. Det kan ingå medvetna såväl som omedvetna 

handlingar, attityder och beredskap till handlingar. En psykologisk strategi kan vara att 

söka kunskap. En annan strategi är att söka hjälp eller vägledning hos andra. Detta kan 

ske hos kollegor men även i exempelvis handledning (ibid.). 

 

 

4 PROBLEMFORMULERING 

 

Hemsjukvård syftar till att ge människor en bättre och mer sammanhållen vård och 

omsorg. Distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård förväntas 

ibland vårda sjuka barn. Detta ställer stora krav på sjuksköterskan. Krav på att vara 

empatisk och professionell i sin roll, krav på att kunna se barnet och familjen, krav på 

tekniska färdigheter och förmåga att göra barnet delaktigt, krav på självkännedom samt 

att kunna inse sina begränsningar. Att få ett ”barnärende” på sitt bord kan innebära en 

tillfällig kontakt på ett par dygn eller att under en lång period vårda ett barn i palliativt 

skede. 

 

Få studier belyser distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

sjuka barn i hemmet. De artiklar som återfunnits berör främst barn i palliativ vård eller 

barn som vårdas i samband med cancersjukdom. Många studier finns dock som visar på 

vinsterna för såväl barnet som syskonen och föräldrarna med att få vård hemma.  

 

Det sjuka barnet och dess familj önskar i stor utsträckning hemsjukvård och 

distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård förväntas utföra 

vården. Det är därför mycket angeläget med ökad kunskap om hur dessa 

distriktssköterskor och sjuksköterskor upplever att tillhandahålla denna vård. 
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5 SYFTE  

 

Syftet med den föreliggande studien är att belysa hur distriktssköterskor och 

sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård upplever att vårda barn i hemmet.  

 

 

6 METOD 

 

6.1 Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats då detta ger en möjlighet att utveckla en 

fördjupad förståelse av distriktssköterskors/sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

barn i hemmet. Metod för datainsamlingen var intervjuer med semistrukturerade frågor 

som utgick från en intervjuguide. Data analyserades med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

6.2 Deltagare  

Deltagarna i studien var tio kvinnor och en man. Åldern varierade mellan 29-60 år med 

en medelålder på 47 år. Sju av deltagarna hade vidareutbildning till distriktssköterska 

och fyra var grundutbildade sjuksköterskor. En deltagare hade vidareutbildning till både 

distriktssköterska och barnsjuksköterska. Antal år som legitimerad sjuksköterska 

varierade mellan nio månader och 34 år, genomsnittet var 18,5 år. Tiden som 

distriktssköterska varierade mellan sju och 22 år med ett genomsnitt på 13 år. 

Distriktssköterskornas/sjuksköterskornas erfarenhet av att arbeta i kommunal 

hemsjukvård varierade mellan sex månader och 34 år. Genomsnittet låg på 12,5 år. 

Deltagarna arbetade såväl på landsbygden som i stad och tätort. Deltagarna arbetade i 

sex av länets åtta kommuner.  

 

6.3 Urval 

Urvalet av deltagare gjordes med hänsyn till syftet för studien. Informanterna valdes 

utifrån ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att deltagare väljs som kan ge 

informationsrika beskrivningar och på så sätt skapa ett underlag som kan svara på syftet 

(Henricson & Billhult, 2012). Vid studier med ändamålsenligt urval är det viktigt att 
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informanterna har kunskap som är baserad på erfarenhet i ämnet. Det kan vara svårt att 

få fram ny kunskap eller att öppna för nya frågor om informantgruppen är mycket 

homogen. Variationsbredd hos deltagarna ger möjlighet att beskriva fler nyanser av ett 

och samma fenomen (Malterud, 2002).  

 

Inklusionskriterier var att deltagarna arbetade som distriktssköterskor/sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård i Kronobergs län. De skulle vid något tillfälle ha vårdat ett 

sjukt barn (0-18 år) i hemmet. Ingen diagnos var exkluderad. 

 

Efter godkännande från medicinskt ansvariga sjuksköterskor kontaktades de föreslagna 

sjuksköterskorna via brev, e-post eller telefon beroende på hur det uppgetts att 

sjuksköterskorna kunde nås. I samband med detta bestämdes tid och plats, enligt deras 

önskemål, för att genomföra intervjuerna.  

 

6.4 Datainsamlingsmetod  

Totalt har elva intervjuer genomförts. Dessa varade 18-45 minuter. Intervjuerna 

spelades in och skrevs ut av författaren till studien. 

 

För att få tillstånd att genomföra studien skickades informationsbrev till medicinskt 

ansvariga sjuksköterskor i de åtta kommunerna i Kronobergs län (Bilaga 1). I 

informationsbrevet beskrevs bakgrundsinformation till studien samt syftet. Tillstånd att 

genomföra studien gavs skriftligt. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna ombads 

också i brevet att ge förslag på distriktssköterskor/sjuksköterskor som kunde vara 

aktuella för att delta i studien. Ett frankerat svarskuvert bifogades informationsbrevet. 

Sju medicinskt ansvariga sjuksköterskor svarade varav sex av dem hade 

distriktssköterskor/sjuksköterskor i sin kommun som uppfyllde inklusionskriteriet att 

vid något tillfälle ha vårdat ett sjukt barn i hemmet. 

 

Samtliga elva intervjuer ägde rum på deltagarnas arbetsplatser. De utfördes under mars 

och april månad 2014. Innan intervjuerna påbörjades gjordes i enlighet med Kvale och 

Brinkman (2009) och Danielson (2012a), en orientering där undertecknad berättade kort 

om syftet med intervjun, att den spelades in samt den ungefärliga tidsramen för 
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intervjun. De deltagare som inte tidigare gett sitt skriftliga informerade samtycke gjorde 

det innan intervjun startade på talongen som följde med informationsbrevet (Bilaga 2). 

 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer. Som en hjälp att täcka de 

önskade ämnesområdena utformades en intervjuguide (Bilaga 3). För att kunna vara 

lyhörd, lyssna med öppet sinne och höra det nya eller oväntade under intervjun gjordes 

inte intervjuguiden för detaljerad eller följdes exakt. Om frågorna är för detaljerade kan 

det förstöra interaktionen i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Frågeområdena under intervjuerna togs inte alltid upp i ordning utan intervjuaren 

anpassade sig till vad som kom upp och lät deltagarna berätta utan att bli störda 

(Danielson, 2012a; Malterud, 2002). Den rikaste kunskapen hittas ofta om deltagarna 

uppmuntras att dela med sig av sina egna erfarenheter i form av konkreta händelser 

(Malterud, 2002). Således ombads deltagarna inledningsvis att berätta fritt om ett 

tillfälle då de vårdat ett sjukt barn i hemmet.  

 

För att hjälpa deltagarna att rikta uppmärksamheten mot mera djupt förankrade 

uppfattningar istället för åsikter eller allmänt tyckande ställdes, enligt Dahlberg (1997), 

frågor så att de berättade mer, förtydligade sig och ibland också gav exempel på det de 

beskrivit. Vid en intervju var ytterligare en person med i rummet och detta upplevdes av 

intervjuaren som ett störande moment. I samband med flera av de andra intervjuerna 

förekom störningar i form av att någon kom in i rummet och sedan gick ut igen.  

 

Två pilotintervjuer genomfördes för att testa intervjufrågorna, upplägget samt om den 

tekniska utrustningen fungerade. Vissa korrigeringar gjordes därefter i uppdelningen av 

frågeområden för att få bättre flyt i intervjuerna. Pilotintervjuerna bedömdes kunna 

inkluderas i studien.  

 

6.5 Dataanalys  

Data analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). En induktiv ansats eftersträvades, vilket innebär en förutsättningslös 

analys av texterna baserade på distriktssköterskornas/sjuksköterskornas berättelser om 

sina upplevelser. I den kvalitativa traditionen finns uppfattningen att sanningen finns i 

betraktarens ögon. Forskaren är medskapare i forskningsprocessen och texten som ska 



 

 

12 

 

analyseras måste ses i sitt sammanhang, såsom i vilken kontext studien är genomförd 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Det manifesta innehållet i kvalitativ innehållsanalys handlar om det textnära, uppenbara 

innehållet. Fokus ligger på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och 

likheter i textinnehållet (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

 

I det första skedet av analysen är det helhetsbilden av textens innehåll som är i fokus. 

Det transkriberade materialet lästes därför igenom upprepade gånger för att få en 

helhetsbild och en första förståelse (Dahlberg, 1997; Danielsson, 2012b). Nästa steg var 

att finna meningsbärande enheter i materialet. En meningsbärande enhet är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) meningar, påståenden eller korta textstycken som 

genom sitt innehåll är relaterade till varandra. Författaren relaterade gång på gång de 

meningsbärande enheterna till studiens syfte. Nästa steg var att kondensera de 

meningsbärande enheterna, det vill säga korta ner texten för att göra den mer 

lätthanterlig utan att förlora innebörden (Graneheim & Lundman, 2004). De 

kondenserade enheterna kodades sedan genom att abstrahera texten. Det innebär att 

innehållet lyfts till en högre abstraktionsnivå. En kod är ett samlingsnamn för den 

kondenserade meningsenheten och beskriver med några sammanhängande ord dess 

innehåll (Danielson, 2012b; Graneheim & Lundman, 2004). Liknande koder kan sedan 

bilda underlag till kategorisering. I föreliggande studie bildades nio underkategorier 

som sedan kunde sammanställas under tre huvudkategorier. Det är önskvärt att 

kategorierna ska vara uteslutande mot varandra, vilket innebär att liknande data inte bör 

finnas i två kategorier. När det handlar om mänskliga erfarenheter är det dock inte alltid 

möjligt att skapa helt och hållet exklusiva kategorier gentemot varandra (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det är viktigt att komma ihåg att analysen inte är någon linjär process 

utan att man måste pendla fram och tillbaka mellan delarna och helheten (ibid.). 

Exempel på hur analysprocessen gick till visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

 

Meningsbärande 

enhet  

 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det räcker att det 

är nåt litet ord 

som blir tokigt 

och så blir det 

jättedumt, så jag 

tycker alltid det 

är tryggt att åka 

två faktiskt 

Rädslan för 

missförstånd gör 

att det känns 

tryggt att ha en 

kollega med sig. 

Risk för 

missförstånd 

minskar om 

man arbetar 

tillsammans 

Kollegial 

handledning 

och teamarbete 

Trygghet i 

mötet med 

barnet 

Jag menar, vi 

hade ju doktorns 

direktnummer. Vi 

använde inte det, 

men bara den 

vetskapen 

Sjuksköterskan 

hade möjlighet 

att ringa läkaren 

direkt 

Direktkontakt 

med 

sjukhuset 

Att veta vart 

man ska vända 

sig 

Trygghet i 

mötet med 

barnet 

Ja alltså, det är ju 

så himla roligt att 

kunna hjälpa de 

här, det är så 

tacksamt 

Roligt och 

tacksamt att 

kunna hjälpa 

Glädje över 

att ge 

efterfrågad 

vård 

Glädje och 

sorg  

Känslor som 

väcks 

Vi i 

hemsjukvården 

vårdar allt från 

noll år, vi kan 

inte säga nej 

Hemsjukvården 

ger vård till alla 

oavsett ålder 

Skyldighet 

att vårda 

Pliktkänsla Känslor som 

väcks 

Antingen bara 

tänker jag att jag 

kan inte göra 

något åt det här 

eller så stiger jag 

fram och talar om 

att nu tycker jag 

att vi jobbar så 

här 

Sjuksköterskan 

har möjlighet att 

påverka och göra 

skillnad 

Påverka och 

göra skillnad 

Att se 

möjligheter 

Att bevara hälsa 

 

 

6.6 Förförståelse 

Förförståelse handlar om att vi kan och vet en hel del redan innan vi påbörjar en studie. 

Ofta är förförståelsen en viktig del av motivationen just för att sätta igång med studien 

(Priebe & Landström, 2012). Att förförståelsen har dubbla egenskaper menar Dahlberg 

(2014). Förförståelsen, som består av erfarenheter och kunskaper som alla människor 

bär på, är värdefull eftersom den bidrar till en säkerhet men den kan också stänga för 
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nya intryck och ifrågasättanden. Att reflektera över, tydliggöra, diskutera och 

verbalisera sin kunskap och sina erfarenheter är ett sätt att göra det outtalade konkret 

och hanterbart. Att sakta ner sin förståelseprocess på det sättet och inte dra för snabba 

slutledningar kräver tålamod. Det kan kallas att ha en tyglande hållning (ibid.). 

 

Författaren till förestående studie är barnsjuksköterska på en barnklinik och har 

erfarenhet av att barn som vårdas inneliggande ibland även får vård i hemmet genom 

kommunal hemsjukvård. Med målet att kunna erbjuda en mer enhetlig vård är det därför 

betydelsefullt att få större inblick i hur distriktssköterskor och sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård upplever att vårda sjuka barn i hemmet. Det finns alltså ett 

starkt engagemang i ämnet. En medvetenhet om denna förförståelse har eftersträvats för 

att inte hota trovärdigheten i materialet. En öppenhet och lyhördhet har också varit 

målet i intervjuerna för att inte tolkningar utifrån egen erfarenhet ska dominera. 

Förförståelsen har diskuterats ingående med handledaren för studien. 

 

6.7 Etiska överväganden 

Den svenska etikprövningslagen gäller i Sverige vid forskning som har med människor 

att göra. I första paragrafen står att syftet med lagen är att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning (SFS 2003:460, 1 §).  

 

Studentarbeten omfattas i viss mån av kravet på etikprövning. För granskning kan man 

vända sig till regionala nämnder och så har också gjorts med föreliggande studie som 

har granskats och godkänts av Etikkommittén Sydost (Bilaga 4-5). 

 

I de etiska övervägandena för studien har Helsingforsdeklarationens etiska principer 

följts samt Vetenskapliga rådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet som är 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden kan konkretiseras i fyra huvudkrav. 

Enligt informationskravet har distriktssköterskorna/sjuksköterskorna informerats om 

den övergripande planen med studien och om syftet. Information har också givits att 

deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst kan avbryta utan att ange orsak. 

Information har givits att intervjuerna spelas in samt att materialet inte kommer att 

användas för något annat syfte än föreliggande studie. Enligt samtyckeskravet har 
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deltagarnas godkännande att delta i studien inhämtats. Detta har gjorts genom att 

distriktssköterskornas/sjuksköterskornas informerade och frivilliga skriftliga samtycke 

inhämtats (Bilaga 2). Konfidentialitetskravet innebär att det man talar om inte kommer 

att kunna kännas igen av utomstående och knytas till en viss person. Privata data som 

identifierar deltagarna i undersökningen har alltså inte avslöjats. Personuppgifter har 

förvarats så att ingen utomstående kunnat ta del av dem. Materialet har avidentifierats 

och inspelat material kommer att raderas efter genomförd studie. Enligt nyttjandekravet 

har materialet till föreliggande studie endast använts till en magisteruppsats. (Kvale & 

Brinkman, 2009; Trost, 2005; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

7 RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier med sammanlagt nio underkategorier enligt 

tabell 2. Ingen jämförelse eller skillnad görs i resultatet mellan distriktssköterskor och 

sjuksköterskor. Såväl distriktssköterskor som sjuksköterskor benämns därför 

sjuksköterskor i resultatet. Utvalda citat från intervjudeltagarna presenteras. 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier som beskriver 

distriktssköterskors/sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i hemmet 

 

Huvudkategori Underkategori 

Trygghet i mötet med barnet  Erfarenhet och kunskap 

Kollegial handledning och teamarbete 

En god vårdrelation med föräldrarna 

Reflektion och uppföljning 

Att veta vart man ska vända sig  

Känslor som väcks Glädje och sorg 

Pliktkänsla 

Att bevara hälsa Strategier för välbefinnande 

Att se möjligheter  

 

 

7.1 Trygghet i mötet med barnet 

Det var viktigt för sjuksköterskorna att uppleva trygghet i mötet med barnet. 

Sjuksköterskorna beskrev dels vad de upplevde sig behöva för att vara trygga i mötet 
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och dels vad de redan hade med sig i sitt ”bagage” som hjälpte dem att uppleva 

trygghet. Det sjuksköterskorna beskrev har sammanförts i kategorierna Erfarenhet och 

kunskap, Kollegial handledning och teamarbete, En god vårdrelation med föräldrarna, 

Reflektion och uppföljning samt Att veta vart man ska vända sig. 

 

7.1.1 Erfarenhet och kunskap 

Sjuksköterskorna betonade erfarenhetens och kunskapens betydelse för att känna sig 

trygga i mötet med barnen och familjerna. De flesta sjuksköterskor ansåg sig ha den 

kunskap de behövde i det praktiska handhavandet men upplevde att de saknade 

erfarenhet för att få en rutin. Sjuksköterskorna tog upp problematiken med att det kunde 

gå lång tid mellan gångerna då ett barn fanns i hemsjukvård i deras kommun.  

 

”Vi måste ju få upp en rutin i kommunen så att man liksom hittar bra rutiner för hur 

det ska ske, för jag menar nu kanske det dyker upp, det kanske går ett år mellan man 

har ett barn så det tycker jag är lite synd.” (8) 

 

Problemet med att upprätthålla kompetensen för något man inte jobbar regelbundet med 

belystes och sjuksköterskorna uppgav att de hade kollegor som tyckte det var jobbigt att 

ta emot barn. Förslag på hur kompetensen skulle upprätthållas var dels att barnkliniken 

uppmanades ”släppa” fler barn i hemsjukvård, dels att personal från barnkliniken skulle 

komma ut i kommunerna vid aktuella fall för att stötta och informera. Det vill säga 

praktisera någon form av rådgivande team.  

 

Sjuksköterskorna kände sig trygga med det praktiska handhavandet, som att till exempel 

hantera infusions- och smärtpumpar samt ta prover ur centrala infarter. Man upplevde 

sig ha rutin på detta och tyckte inte att det tekniska och praktiska skiljde sig nämnvärt 

från vuxenvården. Det belystes dock att det var farligt att koppla på rutinen då doser och 

styrkor på läkemedel skiljer sig jämfört med vuxna. En sjuksköterska med kort 

yrkeserfarenhet uttryckte viss oro över det praktiska handhavandet. För att känna 

trygghet hemma hos barnet följde ibland en kollega med sjuksköterskan hem till 

familjen. 

 

Flera av sjuksköterskorna efterfrågade mer kunskap i barnsjukvård. En sjuksköterska 

uppgav särskilt att man i den kommun hon jobbade, behövde få mer kunskap om att 
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vårda små barn, i synnerhet vad gällde läkemedelshantering och hur miljön på bästa sätt 

kan anpassas runt barnet. Några sjuksköterskor uppgav att de skulle vilja gå någon form 

av kurs eller vidareutbildning inom barnsjukvård. Andra kände att eftersom man vårdar 

barn sporadiskt blir kunskapen en färskvara som inhämtas vid aktuella fall. 

Sjuksköterskorna uppgav att det var deras eget ansvar att ta reda på det som behövdes 

om det kom ett barn till deras område. Det framkom förslag på att gå bredvid på aktuell 

barnavdelning som kompetensutveckling. Flera sjuksköterskor med lång erfarenhet i 

yrket kände sig väldigt trygga med att vårda barn. 

 

”Vi frågade lite vad det är vi ska göra för någonting och det var ju inga konstigheter 

med en subkutan venport som skulle skötas. Man skulle ge honom intravenös 

antibiotika, så alltså det kände vi att det har vi gjort så mycket så det var inga 

konstigheter.”(6) 

 

Sjuksköterskorna tog upp egna personliga erfarenheter, både som hjälp i arbetet och 

som hinder. Att ha barn och barnbarn kunde upplevas som en hjälp att ge 

åldersadekvat information och rätt förberedelser till barnet. Att ha barn själv och 

vara i ungefär samma ålder som föräldrarna till barnen som vårdades, upplevdes 

ibland svårt då sjuksköterskorna lätt identifierade sig med mamman eller pappan.  

 

7.1.2 Kollegial handledning och teamarbete 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade kollegial handledning, det vill säga att man 

pratade mycket med varandra på arbetsplatsen och att detta fungerade som en hjälp att 

vara trygg i sin yrkesroll och i mötet med barnen. Man beskrev att de äldre 

sjuksköterskorna handledde de yngre. Upplevelsen av professionell handledning var 

liten bland sjuksköterskorna.  

 

”Jag har hittills inte behövt handledning men som sagt vi pratar rätt mycket här med 

varandra, bra ventiler ändå på nåt vis men om det blir komplicerade saker så tror 

jag nog att det vore bra och då tror jag nog att vår chef skulle kunna ordna det.”(8) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade gott stöd av varandra i den grupp de arbetade i. 

Ett uttryck som framkom var att ”trygga” för varandra. Ett sätt att trygga kunde vara att 

ge såväl muntlig som skriftlig rapport om ett barn. Ett annat sätt var att åka två personer 
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till familjer i början av vårdepisoden eller att en erfaren person följde med en mindre 

erfaren kollega. Att trygga innebar också att allt praktiskt med läkemedel och 

ordinationer var väl förberett när en kollega skulle ta över. En del sjuksköterskor 

önskade att komma in till sjukhuset för vårdplanering när ett barn skulle komma hem 

medan andra uppgav att man försökte dra ner på vårdplaneringarna på sjukhuset och 

gärna såg att barnet kom hem och att man möttes där direkt. Man kunde trygga för 

nattsköterskan genom att han/hon kom tidigare på kvällen för att följa med till barnet 

första gången. 

 

Det upplevdes som en trygghet för såväl familjerna som sjuksköterskorna att inte en 

sjuksköterska stod ensam med kunskapen om en patient. Några sjuksköterskor uppgav 

att de så ofta det gick var två stycken hemma hos barnet samtidigt. 

 

”Vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Att ha en kollega med sig då. Vi kan ju inte 

alltid vara båda två men i möjligaste mån. Så mycket vi kan så är vi det. Och det är 

ju för att hålla oss uppdaterade på varandras ärenden för vi har ju lediga dagar 

också och så. Det är en trygghet. Egentligen både för oss och för patienten och för 

de anhöriga då.” (11) 

 

Det uppgavs vara positivt att åka två till familjerna för att man ser olika saker när man 

är två. Det upplevdes också lättare att möta barn och föräldrar när man inte var ensam. 

Sjuksköterskorna hade en medveten tanke och erfarenhet av att dela upp sig hos 

familjerna så att en var hos barnet och en gick undan och pratade med föräldrarna. Att 

kunna göra så upplevdes positivt av sjuksköterskorna då de ibland uppfattade att 

föräldrarna hade olika önskemål i vården av sitt barn. 

 

Att arbeta i team upplevdes också som en möjlighet att kunna hjälpa och avlasta 

varandra. Sjuksköterskorna uppgav att det fanns stor förståelse för om man en dag 

behövde pausa från ett visst besök eller dylikt. Även i små områden löste man detta 

genom att kollegor i närheten ställde upp. Teamarbete framställdes som positivt men det 

fanns också motiv för att inte åka två stycken tillsammans. Det framställdes som att man 

ville möta barnet på lika villkor. Upplevelsen fanns att fokus togs bort från barnet om 

man åkte två stycken och att det då kändes som att sjuksköterskorna befann sig i ett 

överläge.  
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7.1.3 En god vårdrelation med föräldrarna 

Att ha en god vårdrelation till föräldrarna ansågs viktigt för att kunna ge en bra vård. En 

god vårdrelation innebar bland annat att kunna ge föräldrarna trygghet och få dem att 

känna sig bekväma. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna kände sig trygga när de 

var välinformerade om barnets vård, när hemmiljön var sig så lik som möjligt, när 

bemötandet från sjuksköterskan var gott, när det var en god stämning i hemmet och när 

sjuksköterskan själv var trygg i sina arbetsuppgifter. Förmågan att förmedla trygghet till 

familjen uppgavs vara beroende av sjuksköterskans egen trygghet i vårdandet. Flera 

sjuksköterskor uppgav att de lämnat ut sina privata telefonnummer när deras kollegor 

varit osäkra i vården av ett barn. Vikten av att ha föräldrarna med sig, att samarbeta med 

dem, betonades. 

 

”Är det ett litet barn så tycker jag att föräldrarna är väldigt viktiga. Och då är det ju 

bra med ett samarbete med föräldrarna också då. Att man har en bra relation, en bra 

vårdrelation, det tror jag är A och O alltså och det tycker jag är grunden för att vi ska 

kunna utföra vårt arbete fullt ut.” (11) 

 

Att anpassa vården individuellt för just det barnet man vårdade ansågs viktigt, samt att i 

möjligaste mån hålla kontinuiteten. Ibland krockade dock barnets behov av att till 

exempel gå i skolan och träffa kompisar, med sjuksköterskans mål att ha en god 

kontinuitet. I någon kommun kunde man lösa det så att dagsjuksköterskan åkte hem till 

ett barn varje morgon innan skolan började. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde 

prioritera sitt arbete så att besöken fick den tid som behövdes.  

 

Vikten av att göra föräldrarna delaktiga lyftes fram. En sjuksköterska berättade om hur 

mamman låg i sängen och tröstade barnet medan hon själv satt på golvet och försökte ge 

medicinen så fort som möjligt. Få sjuksköterskor nämnde syskonen när de berättade om 

hur de upplevde att vårda barn i hemmet. En sjuksköterska berättade om hur syskonen 

kom och ville vara med när hon packade upp sina saker och förberedde för att ge 

medicinen. 

 

Flera sjuksköterskor upplevde att föräldrarna kopplade av när de kom för att göra en 

vårdinsats hos barnet. Föräldern kunde till exempel gå undan en stund och göra 

någonting annat. Detta upplevdes positivt, att föräldern litade på sjuksköterskan fullt ut. 
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En sjuksköterska hade upplevelser av föräldrar som kontrollerande och övervakande. 

För att sjuksköterskan skulle känna trygghet hos patienten togs i början av vårdperioden 

en kollega med vid besöken. 

 

”Alltså, det är ju, det är ju speciellt alltså med föräldrar och barn, det är det ju, den 

relationen. Man blir ju iakttagen vad man än gör. Mycket därför ville man ju ha med 

sig nån i början också just för att man blir iakttagen.”(5) 

 

De sjuksköterskor som hade vårdat svårt sjuka barn hade starka upplevelser av att 

familjen var tryggast hemma. Man ville då ge dem den möjligheten i så stor 

utsträckning som möjligt.  

 

7.1.4 Reflektion och uppföljning 

Tid för reflektion togs upp som viktigt. Dagar då det inte fanns denna tid var det svårare 

att mentalt lämna jobbet när man gick hem och jobbet bearbetades hemma istället. Att 

bo och arbeta på samma ort gjorde det också svårare att kunna koppla bort jobbet 

hemma. Att ha restid till och från jobbet beskrevs som positivt. Det var då möjligt att 

kunna reflektera på vägen hem i bilen eller på bussen. Både reflektion enskilt och 

tillsammans med kollegor beskrevs som positivt.  

 

Sjuksköterskorna beskrev ett behov av att reflektera kring barns medbestämmande i 

olika vårdsituationer. Det upplevdes ibland svårt att veta hur mycket man skulle 

informera föräldrarna och hur mycket man skulle vända sig direkt till barnet. 

Sjuksköterskorna reflekterade över föräldrars delaktighet och hur de skulle bete sig i 

hemmet för att inte ta över vårdaransvaret från föräldern. 

 

”Och sen framför allt, jag tror det är jätteviktigt att föräldrarna är delaktiga, att det 

liksom är de som har ansvaret för barnet, och tillsammans så hjälps vi åt. För att jag 

tror att det är lite risker med att ta över för mycket från föräldrarna så att de känner 

sig osäkra i sin roll sen.” (9) 

 

Sjuksköterskorna saknade ibland uppföljning och återkoppling från sjukhuset efter att 

de vårdat ett barn. Man ansåg sig behöva detta dels för att få veta hur familjen hade 

upplevt vården hemma och dels för att få besked om hur det hade gått med barnet. Det 
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framkom också att om barnet hade kontakter på sjukhuset både på vuxensidan och på 

barnkliniken så var uppföljningen sämre. När svårt sjuka barn dött, hemma eller på 

sjukhuset hade sjuksköterskorna både positiva erfarenheter i form av regelbunden 

återkoppling från barnkliniken samt upplevd saknad av uppföljning.  

 

”Så det är klart att man undrade ju lite så. Öh, det var väl mest egentligen att man 

hörde lite här på byn liksom så. Men det hade man nog velat ha, lite feed back, 

faktiskt.”(6) 

 

7.1.5 Att veta vart man ska vända sig 

Sjuksköterskorna uppgav att de visste vart de kunde vända sig om det var några 

problem eller om de hade frågor. Det fanns en trygghet i att om man inte hade alla svar 

själv så kunde man ringa barnkliniken eller direkt till behandlande läkare. 

Sjuksköterskorna uppgav att de blivit väl bemötta när de ringt in till sjukhuset. Flera 

sjuksköterskor upplevde dock att deras kollegor hade svårt för att ringa till sjukhuset 

och be om hjälp och att det kunde ligga prestige i detta.  

 

Det fanns bland sjuksköterskorna en trygghet i att lotsa vidare frågor från föräldrar till 

exempelvis präst eller kurator om det behövdes. Det fanns också en bred kompetens på 

arbetsplatsen där olika personer hade expertkunskap inom olika områden. 

Sjuksköterskorna uppgav att om familjen hade frågor som de inte kunde svara på så bad 

de att få återkomma med svaret och tog sedan reda på den information de behövde.  

 

I akuta situationer och när ett barn var döende upplevdes det vara en stor trygghet att ha 

fått ett telefonnummer där man visste att någon som kände barnet svarade direkt. Flera 

sjuksköterskor hade fått behandlande läkares mobilnummer och upplevde det mycket 

positivt. 

 

”Men jag menar, den sista tiden hade vi ju doktorns direktnummer. Vi använde inte 

det, men bara vetskapen. Och det är väl samma känsla som hos våra kollegor att de 

hade våra direktnummer. Bara vetskapen.”(4) 
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7.2 Känslor som väcks 

Sjuksköterskorna beskrev varierande känslor i vården av barn i hemmet. Mest 

framträdande var Glädje och sorg samt Pliktkänsla.  

 

7.2.1 Glädje och sorg 

Sjuksköterskorna tog upp glädjen i att vårda barn. Det beskrevs som roligt och givande 

att ha hela perspektivet från barn till gamla människor. Att kunna hjälpa familjerna 

beskrevs som glädjefullt. Det fanns bland sjuksköterskorna en längtan efter att vårda 

fler barn då det ansågs vara en positiv utmaning. En sjuksköterska beskrev glädjen 

genom att berätta att hon inte kunnat låta bli att hälsa på ett barn som hon vårdat 

tidigare, när hon åkt förbi vid ett senare tillfälle. 

 

Glädjen i att kunna vårda barnen hemma där de har kompisar omkring sig och tillgång 

till egna saker, beskrevs. Det upplevdes att vårdandet blev mer naturligt när det skedde i 

hemmet. En sjuksköterska som vårdat ett döende barn beskrev hur de hade skrattat ihop 

och att det hade gett positiva känslor att få ge vården hemma. Att vårda barn som inte är 

så svårt sjuka beskrevs också som roligt. Att leka fram det man skulle göra och sätta sig 

på barnens nivå upplevdes som ett helt annat möte än att vårda vuxna eller gamla. 

 

”Men barn är ändå väldigt speciellt och de ska ju inte va sjuka, över huvudtaget, så 

det berör ju alltid mycket mer, sen är det ju, alltså det kan ju va vårdande av barn 

som är friska barn som bara har nån liten grej som går över och då är det ju mest 

bara lite roligt.”(3) 

 

Även sorg var en känsla som väcktes hos sjuksköterskorna när de vårdade barn och då 

framför allt svårt sjuka och döende barn. Känslor av orättvisa och av att barnen inte levt 

klart sina liv var svåra att hålla undan.  

 

Sjuksköterskorna tog upp att vården av de svårt sjuka barnen prioriterades högt och att 

andra patienter ibland fick vänta på grund av att barnet prioriterades högre. Det fanns 

känslor av att ha tagit på sig mer ansvar för barnets vård än vad som egentligen krävdes. 

En tröst för sjuksköterskorna var att barnen fick vara hemma där de upplevdes vara som 

allra tryggast. När man såg att det blev så bra det kunde bli för barnen så kändes det 

ändå bra trots att det var jobbigt. Sjuksköterskorna försökte också tänka att de gjorde en 
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god sak och att de hjälpte familjen i den situation som rådde. Sjuksköterskorna 

berättade att de tänkte sig in i hur de själva skulle vilja haft det om de varit i den 

situationen att de haft ett svårt sjukt barn. De trodde då att de skulle ha önskat 

hemsjukvård för sitt barn.  

 

”För man ser ju hur bra det blir för dem som faktiskt får va hemma och då känner 

man liksom att de får va med hela vägen och kan krypa upp i sin säng och det är ju 

inte som på sjukhus utan det är ju hemma hos dem och de känner sig alltid tryggast 

där. Och kan man göra det bra då så känner man ju ändå att det blivit bra fast det 

kanske varit jobbigt i vissa delar.” (3) 

 

Sjuksköterskorna ansträngde sig också för att tänka att det inte var deras egen sorg utan 

familjernas. Flera sjuksköterskor berättade att de var lugna och la sin egen ångest åt 

sidan när de var hos familjerna men att de sedan släppte fram känslorna och grät efter 

besöket. Svårigheter med att ”ställa om” och vara glad och positiv när man kom hem till 

den egna familjen belystes också. Sjuksköterskorna berättade att föräldrarna efter 

vårdperioden bekräftat dem i att de gjort ett bra jobb. Detta förstärkte känslan av att ha 

klarat av situationen och gjorde att de kände sig ha gått stärkta ur den.  

 

7.2.2 Pliktkänsla 

Sjuksköterskorna tog upp att det var deras skyldighet att vårda barn i hemmet om de 

fick en förfrågan om det. En skyldighet, beskrev de, att ge vård på samma villkor till 

alla, oavsett ålder, oavsett sjukdom. Det togs upp att lika mycket som en vuxen ska ha 

rätt till vård hemma, ska också ett barn ha det. Flera sjuksköterskor belyste en osäkerhet 

i arbetsgruppen i och med att barn sällan vårdas i hemmet. Dock framhölls vikten av det 

egna ansvaret att lära sig det man behöver för att sedan kunna utföra alla skiftande 

yrkesuppgifter som ingår i jobbet. Det berördes att det blir en sårbar verksamhet om 

man som individ kan säga att man inte vill utföra uppgiften att vårda barn i sitt arbete.  

 

”Jag kan säga att det här kan jag inte göra förrän någon har lärt mig och visat mig 

men sen är jag skyldig när jag jobbar i en verksamhet att utföra det som 

verksamheten ska göra. För det är vår skyldighet. Jag kan säga att jag inte har gjort 

det tidigare, jag behöver lära mig. Men sen har jag inte så mycket mer att komma 

med.” (1) 
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Upplevelsen fanns att barn nekats vård hemma på grund av resursbrist. Det togs dock 

upp som arbetsgivarens ansvar att sätta in mer personal för att kunna ta emot barnen. De 

långa avstånden som det ibland är till sjukhuset och de svårigheter det kan innebära för 

familjerna att åka emellan, togs upp som argument att inte kunna neka någon vård 

hemma. Sjuksköterskorna upplevde det som sin skyldighet att göra det så bra som 

möjligt för familjen.  

 

”Nej, jag tycker väl att vi bor så långt från sjukhuset så vill barnet va hemma så ska 

det få det, oavsett ålder. Jag tycker det. Och då är det ju min skyldighet att göra så 

det blir så bra som möjligt. Jag tycker det. För då får jag lägga min ångest åt sidan 

och ta det sen.” (4) 

 

Det framkom att det är en pågående diskussion i många arbetsgrupper hur man ställer 

sig till att vårda barn. Det togs upp som tråkigt gentemot nya sjuksköterskor när äldre, 

rutinerade kollegor inte vill vårda barn i hemmet. Att som individ inte ställa upp på att 

utföra uppgiften att vårda barn, menades vara diskriminering och ett regelbrott.  

 

7.3 Att bevara hälsa 

Sjuksköterskorna beskrev strategier för att må bra och uppleva välbefinnande trots 

periodvis emotionellt påfrestande arbetsuppgifter. Dessa sätt att bevara den egna hälsan 

beskrivs under rubrikerna Strategier för välbefinnande och Att se möjligheter. 

 

7.3.1 Strategier för välbefinnande 

Att ha bra rutiner och försöka ligga steget före beskrevs som strategier för 

välbefinnande. En rik fritid beskrevs också som en strategi för att må bra. Intressen som 

sång, träning, motorcyklar och att umgås med folk togs upp som goda exempel på en rik 

fritid. En sjuksköterska uttryckte att hon försökte fylla vardagen med lite glädje när hon 

vårdade svårt sjuka barn. I vården av svårt sjuka barn så uppgav också flera 

sjuksköterskor att om familjen mådde bra så gjorde sjuksköterskorna det också.  

 

Personliga egenskaper som att vara lugn och systematisk nämndes. Att ha stöd hemifrån 

samt att tänka att man gjort så gott man kunnat i olika situationer togs upp av flera 

sjuksköterskor. Att bli lyssnad på och bekräftad i sina beslut, av såväl familjen som 

behandlande doktor, var också betydelsefullt för välbefinnandet. Även att kunna släppa 
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fram sina känslor upplevdes viktigt. Detta skedde dock inte i mötet med familjen utan 

efteråt. 

 

Även att ha den tid som behövs samt möjlighet till kompetensutveckling var faktorer 

sjuksköterskorna beskrev när de tog upp strategier för att må bra. 

 

”Så jag tycker verkligen vi har fått det vi behövt när vi har haft de här barnen. Det är 

aldrig någon som har sagt nej till det som vi har sagt att vi behöver. Alla har varit så 

måna om att de ska fungera.” (7) 

 

Vid vård av barn i livets slutskede togs det upp som positivt att få göra ett avslut, att få 

vara med hela vägen. Flera av sjuksköterskorna hade varit med om att konstatera barns 

dödsfall. Dels enskilt och dels två sjuksköterskor tillsammans. Detta var jobbiga och 

tunga händelser men då det upplevdes vara familjens vilja att sjuksköterskan skulle 

utföra detta, var det ändå en händelse och en situation som sjuksköterskorna gick stärkta 

ur.  

 

7.3.2 Att se möjligheter  

Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns stora möjligheter i arbetet att påverka och göra 

skillnad.  

 

”Jag tänker att jag som sjuksköterska kan göra skillnad. Antingen bara tänker jag 

att jag kan inte göra nånting åt det här, jag får backa, eller så stiger jag fram och 

talar om att nu tycker jag att vi jobbar så och så.” (1) 

 

Att göra skillnad, menade sjuksköterskorna, kunde handla om att ta ett helhetsansvar för 

barnet och ge familjen trygghet genom att sjuksköterskan fanns nära och snabbt kunde 

komma på plats under hela dygnet. Det kunde också innebära att stå upp för barnets och 

familjens behov och önskemål, gentemot kollegor och andra yrkeskategorier. Det 

framkom att en del sjuksköterskekollegor tyckte att barnen kunde gå till vårdcentralen 

på dagtid för att få exempelvis antibiotikabehandling. Detta avfärdades av en av de 

intervjuade sjuksköterskorna som orättvist ur ett barnperspektiv och som ett avtalsbrott i 

vad som är hemsjukvårdens ansvar.  
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En sjuksköterska beskrev hur man hade tagit blodprover hemma hos barnet under en 

helg och sedan engagerat barnets familj att köra in till sjukhuset med proverna för att 

barnet skulle slippa åka hemifrån. En annan sjuksköterska beskrev att om ett barn bara 

behöver insatser under ett par dagar och personalen inte hinner förbereda sig så mycket 

eller etablera kontakt med familjen innan, så måste man vara ödmjuk inför att 

misslyckas. Sjuksköterskan beskrev att man då får göra ett försök och går det inte att 

exempelvis ge antibiotikan så får familjen åka in med barnet till sjukhuset igen. Hon 

beskrev på detta sätt möjligheten för familjen att välja, såväl att få hemsjukvård som att 

avstå densamma.  

 

Sjuksköterskorna kunde utstå saker som kändes väldigt jobbiga just för att de upplevde 

att de hade en möjlighet att göra skillnad.  

 

”Det jobbigaste var ju när vi hade den pojken som dog, det är det värsta jag har 

gjort, någonsin. Men jag skulle göra om det imorgon om det är nån som kommer och 

säger till mig igen. För att han ska få, för att de ska få vara hemma.” (4) 

 

 

8 DISKUSSION 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur distriktssköterskor och 

sjuksköterskor som arbetar i kommunal hemsjukvård upplever att vårda sjuka barn i 

hemmet. Resultatet visar att glädje, sorg och pliktkänslor är vanligt förekommande. För 

att sjuksköterskan ska känna trygghet i mötet med barnet behövs erfarenhet, kunskap, 

kollegial handledning, möjlighet att reflektera samt uppföljning. Distriktssköterskorna 

och sjuksköterskorna upplever att de behöver ha en bra vårdrelation med föräldrarna 

samt veta vart de ska vända sig när problem uppstår. För att må bra själva använder de 

sig av olika strategier för välbefinnande samt ser möjligheter istället för hinder. 

 

 

 

 

8.1 Metoddiskussion 
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I metoddiskussionen problematiseras och diskuteras metodvalets för- och nackdelar i 

enlighet med vad Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver. Författarens 

förförståelse lyfts också fram och reflekteras över. 

 

Författaren hade svårigheter att finna litteratur som belyste distriktssköterskors och 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn som inte befinner sig i ett palliativt skede 

eller lider av en cancersjukdom. Med hjälp av bibliotekarie har sökningar gjorts för att 

få fram artiklar som svarar mot syftet. Mer kunskap behövs om sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda såväl lindrigt som allvarliga sjuka barn och därför var studien 

angelägen att genomföras. För att uppnå syftet med studien valdes en kvalitativ ansats i 

form av en intervjustudie med semistrukturerade frågor. Den kvalitativa ansatsen ansågs 

lämplig då författaren ville få fördjupad förståelse av distriktssköterskors och 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i hemmet.  

 

8.1.1 Urval och deltagare 

Författaren valde ett ändamålsenligt/strategiskt urval för att hitta deltagare med 

erfarenhet av att vårda barn. Ett adekvat kriterium på ett bra urval är att det är rikt på 

information. Det är viktigare än att urvalet är representativt (Malterud, 2002). De sex 

medicinskt ansvariga sjuksköterskor som gav sitt godkännande till studien svarade 

omgående och föreslog vardera en till fyra deltagande sjuksköterskor. En medicinskt 

ansvarig sjuksköterska var positiv till studien men uppgav att ingen sjuksköterska i 

kommunen vårdat något barn de senaste åren. Från en kommun kom inget svar trots 

påminnelse genom telefonsamtal. Majoriteten av de medicinskt ansvariga hade tillfrågat 

sjuksköterskorna innan de uppgav dem som aktuella för intervju.  

 

Informationsbrev om studien skickades ut till sjuksköterskorna dels via vanlig post och 

dels som e-post. Författaren upplevde att det tog lång tid innan svarstalongerna om 

deltagande skickades in, så tid och plats för en del intervjuer avtalades per telefon. Alla 

deltagare hade fått information om studien i god tid före intervjutillfället. Författaren 

upplevde dock att de som läste och skriftligen fyllde i sin talong om deltagande i 

samband med intervjun var något sämre förberedda. Det hade varit positivt om samtliga 

deltagare fått all information såväl muntligt som skriftligt i god tid före intervjuerna.  
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Studiens resultat bygger på intervjuer med tio kvinnor och en man. Att både män och 

kvinnor inkluderats i studien bedöms vara positivt och tillföra bredd och variation. 

Möjligtvis hade studiens resultat fått ytterligare bredd om fler män intervjuats. I 

förfrågan till medicinskt ansvariga hade författaren specifikt kunnat efterfråga förslag på 

såväl män som kvinnor. Deltagarna hade varierande ålder, arbetslivserfarenhet och 

yrkeserfarenhet som distriktssköterska respektive sjuksköterska. Även civilstånd samt 

om sjuksköterskorna hade barn varierade. Ett heterogent urval ger enligt Alvehus (2013) 

en bredare insikt i fenomenet som ska studeras och bidrar till en större nyansrikedom. 

Även Malterud (2002) menar att ett lyckat ändamålsenligt urval med ett varierat 

material kan ge alternativa tolkningsmöjligheter och versioner i analysen.  

 

Sammanlagt fick författaren förslag på 16 distriktssköterskor/sjuksköterskor. Fyra av 

dessa tackade nej till att medverka i studien. En sjuksköterska tackade ja men praktiska 

skäl gjorde att intervjun inte hann bli av. De elva intervjuer som genomfördes bedöms i 

enlighet med vad Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver, vara tillräckligt 

många för att få variation i upplevelserna och ändå ge en hanterbar textmassa att 

analysera. 

 

När förfrågan om att delta i studien gick ut till de distriktssköterskor/sjuksköterskor som 

anvisats av medicinskt ansvarig i respektive kommun, svarade en sjuksköterska nej med 

hänvisning till den person som enligt henne var kommunens barnspecialist inom 

hemsjukvården. Författaren funderar med anledning av detta på hur ett annat urval hade 

påverkat studiens resultat. Om exempelvis ett slumpmässigt urval gjorts så hade 

variationen och spännvidden i upplevelserna sannolikt blivit än större. Slumpmässigt 

urval är dock vanligast vid kvantitativa undersökningar och används ofta för att 

generalisera (Alvehus, 2013), vilket inte är avsikten i förestående studie. Det hade också 

sannolikt varit praktiskt svårt att hitta distriktssköterskor/sjuksköterskor som svarade 

mot studiens syfte om ett slumpmässigt urval tillämpats. Henricson och Billhult (2012) 

menar att ett sätt att pröva om rätt personer inkluderats i urvalet är att se om de faktiskt 

har upplevt det fenomen som är i fokus. I det ändamålsenliga/strategiska urvalet som 

gjorts i föreliggande studie har alla informanter upplevt det eftersökta fenomenet. 
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Istället för generalisering är överförbarhet ett bättre begrepp att fundera över i 

föreliggande studie. Danielsson (2012b) menar att resultat från en kvalitativ studie inte 

kan generaliseras men väl vara överförbara till liknande kontexter. Aha-effekten, vilken 

i det här fallet innebär att andra distriktssköterskor och sjuksköterskor samt medicinskt 

ansvariga förstår något nytt på sitt eget område, är en viktig indikator för överförbarhet 

(Malterud, 2002). Resultatet i föreliggande studie kommer att delges såväl medicinskt 

ansvariga sjuksköterskor som personal på barnklinik. Genom detta skapas 

förutsättningar för överförbarhet eller användbarhet. 

 

Strategier för val av deltagare har också betydels för resultatets giltighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Att både män och kvinnor har inkluderats samt den stora 

spridningen i ålder och erfarenhet bedöms vara positivt för resultatets giltighet i 

föreliggande studie. Enligt Malterud (2002) är det nödvändigt att klarlägga vilken 

betydelse förförståelsen har i förhållande till det som kommer fram i resultatet. Det är 

också positivt att vara en forskargrupp eller flera personer som går igenom materialet 

tillsammans (ibid.). Här kan det ses som negativt för giltigheten att det endast är en 

författare till förestående studie. Författarens handledare har dock varit med i 

forskningsprocessen och samgranskat materialet. Detta bland annat för att 

uppmärksamma förförståelsen. Ett sätt att ge läsaren möjlighet att själv bedöma 

giltigheten är att presentera citat från intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Så har gjorts i föreliggande studie. 

 

8.1.2 Datainsamlingsmetod och metod för analys 

För att uppnå studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod och resultatet analyserades med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). Att utgå 

från innehållet i texten och arbeta med det textnära, synliga innehållet ansågs passa bra 

för att uppnå syftet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) finns det dock en 

risk att helheten går förlorad om man arbetar alltför nära den ursprungliga texten. En 

viss grad av tolkning behövs för att resultatet ska bli meningsfullt. Graneheim och 

Lundman (2004) menar dock att det alltid innebär en form av tolkning när man arbetar 

med en text. Att även analysera med latent innehållsanalys, det vill säga formulera 
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textens underliggande budskap och det som sägs mellan raderna till teman (Graneheim 

& Lundman, 2004), ansågs inte behövas för att besvara syftet.  

 

För att förvissa sig om att vissa frågor blev besvarade vid intervjuerna användes en 

intervjuguide. En målsättning vid utformandet av intervjuguiden var att undvika ledande 

frågor om sjuksköterskornas upplevelser. I ett par intervjuer användes knappt 

intervjuguiden med de uppföljande frågorna då sjuksköterskorna självmant tog upp det 

som var relevant för att besvara syftet. I andra intervjuer var sjuksköterskorna mer 

kortfattade i sina svar och då upplevdes intervjuguiden som en stor hjälp för att täcka in 

de aktuella områdena samt för att inte glömma bort något tema, som exempelvis 

sjuksköterskans känslomässiga påverkan av att vårda barn i hemmet. 

 

Samtliga intervjuer ägde rum på deltagarnas arbetsplatser, under deras arbetstid. 

Deltagarna fick själva välja platsen för intervjun. Kvale och Brinkman (2009) menar att 

miljön har betydelse för att minska maktassymmetrin mellan deltagaren och 

intervjuaren. Flera sjuksköterskor talade i intervjuerna om betydelsen av att mötas på 

lika villkor och att inte vara i numerärt överläge i mötet med patienten. Det upplevdes 

därför positivt för författaren att vara ensam intervjuare. Thomsson (2010) stöder detta 

genom att beskriva att ur informantens synvinkel kan två intervjuare upplevas som en 

maktsituation. Vid en intervju satt en tredje person med i en annan del av rummet. 

Författaren upplevde detta som ett störningsmoment men visste inte hur det skulle 

framföras till deltagaren. Detta var en av de första intervjuerna och författaren tror att 

med mer erfarenhet skulle detta kunnat undvikas. I informationsbrevet till deltagarna 

hade det kunnat stå att intervjuerna önskades genomföras i ett ostört rum. 

 

Författaren till studien är barnsjuksköterska och arbetar på länets enda barnklinik. 

Mycket tankar har ägnats åt om maktasymmetrin mellan författaren och deltagarna 

påverkat resultatet. Kvale och Brinkman (2009) skriver att intervjupersonen mer eller 

mindre medvetet kan uttrycka det hon tror att intervjuaren vill höra. Detta behöver inte 

elimineras men bör reflekteras över (ibid.). Även Thomsson (2010) tar upp att 

deltagarna kan nämna saker i intervjuerna för att göra intervjuaren nöjd. Författaren har 

tänkt igenom studien utifrån syftet, om frågorna skulle formulerats annorlunda, om 

metoden för datainsamlingen skulle ändrats och om urvalet skulle gjorts på ett annat 
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sätt. Kanske skulle det just ur denna synpunkt varit önskvärt att någon annan person 

utfört intervjuerna. Mycket värdefull information i intervjusituationen skulle dock gått 

förlorad för författaren. Intervjuarens delaktighet är också given i kvalitativa studier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) genom att intervjuaren i samspelet under 

intervjun är medskapare av texten. Det innebär att resultatet av en intervjustudie inte 

kan ses som oberoende av forskaren (ibid.). Författaren i förestående studie är också 

insatt i ämnet och Kvale och Brinkman (2009) framhåller att intervjuarens förmåga att 

uppmärksamma omedelbara och möjliga innebörder i deltagarnas upplevelser kräver 

kunskap om och intresse för forskningsämnet. Författaren är dock medveten om hur 

maktasymmetrin i intervjusituationen kan ha påverkat deltagarnas svar och har 

reflekterat kritiskt över det. Samtal har också förts ingående med författarens 

handledare. 

 

Trovärdigheten eller den synonyma termen pålitligheten handlar om hur författaren 

granskar metoden som använts samt om hur användbart eller överförbart resultatet är 

(Danielsson, 2012b; Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). Forskningsprocessens 

genomskinlighet i rapporteringen och forskarens medvetenhet om sig själv, sin 

förförståelse och sin förmåga att vara lyhörd, är också ett mått på trovärdigheten, menar 

Chekol (2012). Författaren till förestående studie har funderat över sin förförståelse och 

diskuterat den med handledaren för studien. En noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling, deltagare och analysprocess har gjorts för att underlätta för läsaren att 

avgöra om resultaten är trovärdiga.  

 

Intervjuerna spelades in för att författaren skulle kunna fokusera helt och hållet på det 

deltagarna berättade. Enligt Kvale och Brinkman (2009) skapas god kontakt genom att 

intervjuaren lyssnar uppmärksamt och visar intresse, förståelse och respekt för vad 

intervjupersonen säger och genom att intervjuaren är tydlig med vad hon/han vill veta. 

Författaren förde inga anteckningar under intervjun för att kunna vara maximalt öppen 

gentemot sjuksköterskorna som intervjuades. Öppenhet präglas av omedelbarhet 

(Dahlberg, 1997) och i intervjun är intervjuare och deltagare totalt koncentrerade och 

försjunkna i det som utspelar sig. Det är en utmaning att klara av att hålla fokus riktad 

mot intervjupersonen och dialogen hela tiden. Om koncentrationen förloras, förloras 

också omedelbarheten och då går öppenheten förlorad (ibid.). Vid de intervjuer då 



 

 

32 

 

störningsmoment förekom, såsom att en telefon ringde eller någon kollega kom in i 

rummet, upplevde författaren att det var svårare att hålla fokus riktad mot 

intervjupersonen. De intervjuade sjuksköterskorna verkade dock inte påverkas nämnvärt 

av dessa störningsmoment.  

 

Analysprocessen resulterade i tre huvudkategorier och nio underkategorier. 

Inledningsvis upplevdes det svårt att se hur materialet skulle kunna sammanställas i 

kategorier. Under analysprocessen har författaren därför gått fram och tillbaka i 

analysens olika steg. Malterud (2002) menar att kvalitativa metoder har en styrka i att 

de kan visa på spänningsområden som paradoxer och motsägelser. När resultaten inte är 

entydiga och självklara minskar risken för snabba slutledningar (ibid.). 

Materialet har diskuterats ingående med handledaren för studien. Beskrivningen ovan 

av analysarbetet är ett sätt att stärka resultatets tillförlitlighet. Att samma person 

genomfört alla elva intervjuer och därigenom kunnat följa upp deltagarnas svar på 

ungefär samma sätt är positivt för tillförlitligheten. Att författaren även har avlyssnat 

intervjuerna flera gånger samt transkriberat samtliga intervjuer bedöms även det vara 

positivt för tillförlitligheten.  

 

Förförståelse har beskrivits ingående under metoddelen. Författarens förförståelse var i 

detta fall i enlighet med vad Priebe och Landström (2012) skriver, en del av 

motivationen för att sätta igång med studien. Genom att vara medveten om sin 

förförståelse har författaren eftersträvat ett öppet sinne där det yrkesmässiga 

perspektivet och erfarenheterna inte tillåtits blockera det som framkommit längs vägen. 

En bra huvudregel skriver Malterud (2002), är att ju fler överraskningar materialet ger 

författaren, desto bättre har man lyckats ta till sig ny kunskap från materialet till följd av 

ett öppet och systematiskt tillvägagångssätt. Författaren förvånades ett flertal gånger av 

det sjuksköterskorna delgav men har eftersträvat en tyglande hållning för att inte dra 

förhastade slutsatser. 

 

Författaren har slutligen reflekterat över resultatets meningsfullhet. Enligt Rosberg 

(2012) innebär meningsfullhet att resultaten ger nya innebörder och ökar förståelsen för 

det som undersökts. I förestående studie har författaren överraskats ett flertal gånger 
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över det informanterna delgett och kunskapstillskottet vad gäller distriktssköterskors 

och sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i hemmet anses stort.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat kan tillföra ny kunskap på ett område där tidigare forskning inte gjorts 

i tillräckligt stor utsträckning. De mest framträdande delarna i resultatet kommer att 

diskuteras och författaren har valt att göra det under rubrikerna Att vara professionell, 

Handledning, Erfarenhet, kunskap och kontinuitet, Sjuksköterskans känslor samt Behov 

av samarbete. Resultatet diskuteras i relation till den teoretiska referensramens begrepp. 

 

8.2.1 Att vara professionell 

I resultatet framgår att flera sjuksköterskor tar upp egna personliga erfarenheter när de 

beskriver hur de upplever att vårda barn. Upplevelser av att de personliga erfarenheterna 

är en hjälp i arbetet och inte innebär några problem med att behålla professionaliteten 

beskrivs. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) handlar ett professionellt förhållningssätt 

om att det alltid är patientens perspektiv som har företräde. Även Holm (2009) tar upp 

att ett professionellt förhållningssätt handlar om att inte styras av de egna behoven och 

känslorna utan av patientens behov. Att ha personliga erfarenheter och relationer med 

sig in i vårdrelationen ställer enligt föreliggande studie stora krav på sjuksköterskan så 

att inte de egna känslorna och behoven dominerar i kontakten med barnet och familjen.  

 

Att det är en utmaning för det professionella förhållningssättet att vårda svårt sjuka barn 

beskriver bland annat Reid (2013), McCloskey och Taggart (2010) samt Neilson et al. 

(2010). Svårigheterna kan enligt dem bestå i att det uppstår starka band mellan 

sjuksköterskan och familjen samt att sjuksköterskan blir som en vän till familjen. Detta 

visar också föreliggande studies resultat på där sjuksköterskorna beskriver och 

problematiserar över starka band som skapats och vänskap som uppstått. McCloskey 

och Taggart (2010) beskriver det som problematiskt för det professionella 

förhållningssättet att jobba på en liten ort där alla känner alla. Det framkommer även i 

föreliggande studie där svårigheter med att bo och arbeta på samma ort belyses. 

För att en professionell hållning över huvud taget ska vara möjlig menar Holm (2009) 

att vårdaren själv måste ha en medvetenhet om sina känslor och behov och att det bara 

är då som det går att kontrollera känslorna i förhållande till patienten. Föreliggande 
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studies resultat visar på en varierande medvetenhet hos de intervjuade sjuksköterskorna 

om hur de egna känslorna kan påverka såväl vården som sjuksköterskan själv och 

hennes handlande. 

 

8.2.2 Handledning 

Professionell handledning är ett sätt att medvetandegöra känslor, impulser och egna 

behov hos sig själv för att underlätta ett vårdande där barnets och familjens behov får 

styra (Holm, 2009). 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att det upplevda behovet av professionell 

handledning inte är särskilt stort. Ett flertal studier (McCloskey & Taggart, 2010; Quinn 

och Bailey, 2011; Sourkes et al., 2005) visar dock att behovet av professionell 

handledning är stort hos vårdpersonal som vårdar svårt sjuka och döende barn. Det var 

därför förvånande att resultatet inte påvisade att fler sjuksköterskor uttrycker behov av 

handledning. Vikten av att ha kollegor att prata med framhålls dock och flera uppger att 

det är därifrån, av kollegorna, de får sin handledning. Det syns också i resultatet att 

erfarenheterna av att vårda barn varierar, från stor erfarenhet av ett flertal barn med 

skiftande vårdbehov, till att endast ha vårdat ett barn med få insatser i hemmet. De mest 

erfarna sjuksköterskorna verkar också vara de som ser minst behov av professionell 

handledning medan de med mindre erfarenhet framför allt konstaterar att handledning 

inte erbjuds. Flera sjuksköterskor som vårdat barn i palliativt syfte lyfter också behovet 

av handledning. Dahlberg och Segesten (2010) menar att handledning kan vara ett sätt 

för sjuksköterskan att underlätta ett patientetiskt gott vårdande, det vill säga ett 

vårdande som kännetecknas av värdighet, integritet och empati. 

 

8.2.3 Erfarenhet, kunskap och kontinuitet 

Resultatet visar att sjuksköterskorna i föreliggande studie ser det som ett problem att det 

kan gå lång tid mellan tillfällena då de vårdar barn i hemmet. Att barn vårdas sporadiskt 

i kommunal hemsjukvård gör enligt sjuksköterskorna att det är svårt att arbeta upp en 

vana och rutin att vårda barn. Att detta kan vara en svårighet visar även Reid (2013) och 

Quinn och Bailey (2011). Sjuksköterskorna i dessa studier uppgav bland annat att de 

saknade erfarenhet och därför hade dåligt självförtroende i att vårda barn i hemmet. 

Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskorna upplever svårigheter med att 
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exempelvis utbilda sig vidare i barnsjukvård då det kan gå flera år mellan tillfällena då 

de vårdar barn. Man påpekar att kunskap är en färskvara och behöver inhämtas i det 

specifika fallet. Sjuksköterskorna ställer sig dock positiva till att få utbildning från 

barnkliniken vid aktuella fall. Det som efterfrågas mest är framförallt utbildning i 

barnsjukvård men även till exempel hur man ska göra föräldrarna delaktiga i 

vårdsituationen. Det förefaller i resultatet som att ökad yrkeserfarenhet medför fler 

tankar och funderingar kring förhållningssätt, bemötande, delaktighet och 

medbestämmande. Holm (2009) tar upp att just dessa reflektioner kan fungera som 

psykologiska strategier i vården av sjuka barn. 

 

Sjuksköterskorna upplever att kontinuitet i vårdandet är viktigt. De betonar vikten av att 

i så stor utsträckning som möjligt låta barnet ha en patientansvarig sjuksköterska som 

planerar vården och informerar sina kollegor. Ångström-Brännström (2010) visar att 

kontinuitet är av stor vikt även för föräldrar och barn. Att en sjuksköterska följer 

familjen under vårdtiden och kan knyta an till exempelvis vad som hände gången innan 

då de träffades upplevdes betydelsefullt för familjerna i hennes avhandling. Även Heller 

och Solomon (2005) betonar hur viktig kontinuiteten är för att främja vårdande och 

bygga relationer. Deras studie visar att kontinuitet i vården ökar föräldrars känslor av att 

personalen brydde sig om barnet och familjen. Det i sin tur ökade föräldrarnas tro på att 

barnet fick den bästa möjliga vården (ibid.). Resultatet i föreliggande studie visar att 

sjuksköterskorna eftersträvar kontinuitet och att detta ofta innebär att barnet har en 

mindre personalgrupp runt sig än vad som är fallet när barnet och familjen ligger 

inlagda på sjukhus. 

 

Flera studier visar att sjuksköterskor som är mest vana vid att vårda vuxna patienter 

upplever en kunskapsbrist och en oro vad gäller det tekniska handhavandet som har med 

barn att göra (O´Leary et al., 2006; Neilson et al., 2010; Reid, 2013). Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie uppger dock att de känner sig trygga och säkra i de tekniska och 

praktiska moment som kan förekomma vid vården av sjuka barn i hemmet. De 

sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet uttryckte viss osäkerhet inför det tekniska, 

vilket kan ses som en värdefull insikt.  
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I relation till tidigare studier var det överraskande att föreliggande studies resultat inte 

visade på oro och osäkerhet inför praktiska moment. Möjligtvis kan det bero på att 

majoriteten av sjuksköterskorna hade en lång yrkeserfarenhet.  

 

8.2.4 Sjuksköterskornas känslor 

Sjuksköterskorna beskriver glädje när de berättar om sina upplevelser av att vårda barn i 

hemmet. Glädjen beskrivs såväl i vården av svårt sjuka barn som i enklare vårdåtgärder 

hos lindrigt sjuka barn. Författaren har inte hittat några andra studier där glädje specifikt 

beskrivs utan de flesta studier har visat på upplevda svårigheter i samband med att 

sjuksköterskorna vårdar barn i hemmet. Även upplevelser av sorg nämns i föreliggande 

studies resultat och den känslan är mer förekommande i tidigare studier (Liben et al., 

2008; McCloskey & Taggart, 2010; Reid, 2013). Ångström-Brännström (2010) visar på 

att sjuksköterskor finner tröst själva när de kan trösta patienter. Att sjuksköterskorna 

själva känner sig trygga gör också att de kan förmedla tröst till patienten (ibid.). I 

föreliggande studie beskriver sjuksköterskorna känslor av glädje och sorg. Detta innebär 

att de är medvetna om sina känslor och enligt Holm (2009) är ett av de två övergripande 

kraven i en professionell hållning att vårdaren måste vara medveten om sina känslor för 

att hantera den emotionella påfrestningen som det kan innebära att vårda ett sjukt barn. 

Sjuksköterskan kan också använda sig av psykologiska strategier som till exempel läsa 

in sig på det hon ska göra eller söka hjälp hos andra för att lättare hantera de känslor och 

upplevelser som kan förekomma i vården av ett sjukt barn (ibid.). I föreliggande studie 

tog sjuksköterskorna upp exempel på psykologiska strategier som att till exempel 

komma in till jobbet innan arbetspasset började samt att ge varandra muntliga rapporter 

som komplement till de skriftliga för att känna trygghet när de skulle vårda ett barn. 

 

8.2.5 Behov av samarbete 

Vinster med hemsjukvård för barn visas bland annat av Hansson (2012). Föräldrarna i 

studien vittnade om minskade påfrestningar på familjen och att hemsjukvården stöttade 

dem i att leva ett normalt liv. Barnens livskvalitet ökade när de fick vara hemma och 

familjerna kände sig trygga med vården de fick. I Hanssons studie var dock 

barnsjuksköterskor den personalkategori som tillhandahöll vården för barnen och det 

rapporterades vara viktigt för föräldrarna. Föräldrarna ansåg också att det var viktigt 

med regelbundna besök till barnläkare på sjukhuset (ibid.). I flera andra studier 
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(O´Leary et al., 2006; Quinn & Bailey, 2011; Reid, 2013) lyfts också fördelar fram med 

att barnsjuksköterskor är de som vårdar barnen i hemmet. Barnsjuksköterskor bedöms 

bland annat vara bättre rustade för att hantera den känslomässiga påverkan det innebär 

att vårda sjuka barn i hemmet. De anses också kunna ge mer åldersadekvat information 

till barnen, involvera familjen mer i vården och ha större självförtroende i vården av 

sjuka barn (ibid.).  På en del ställen i Sverige, till exempel i Stockholm, finns speciella 

team med barnutbildad personal som tillhandahåller vård under hela dygnet till sjuka 

barn i hemmet. I Stockholm benämns detta team SABH vilket betyder sjukhusansluten 

avancerad barnsjukvård i hemmet. På mindre ställen bedöms detta ofta vara 

resursmässigt svårt då det är personalkrävande och få barn är aktuella för hemsjukvård. 

De långa avstånden som kan finnas i en kommun från sjukhuset till barnets hem är 

också något som kan tala för att kommunens sjuksköterskor ska tillhandahålla vården. 

Det framkommer i resultatet att kommunens sjuksköterskor finns i barnets närhet 

dygnet runt och kan komma på plats snabbast om något händer. Detta uppges ge 

trygghet för familjen. Det tas även upp att personal på barnkliniken är specialiserade på 

barn och det ena får vägas mot det andra enligt sjuksköterskorna. 

 

Få sjuksköterskor nämner syskonen när de beskriver sin upplevelse av att vårda sjuka 

barn i hemmet. Mycket forskning finns som visar på att hela familjens situation 

påverkas när ett barn blir sjukt och behöver vård (Björk, 2008; Hansson, 2012; Jenholt 

Nolbris & Ahlström, 2014; Nolbris, Enskär & Hellström, 2007; Nolbris & Hellström, 

2005; Ångström-Brännström, 2010). Syskon uppger till exempel att de saknar 

information och att de inte känner sig delaktiga. De beskriver att upplevelserna hade 

kunnat förhindras om sjuksköterskor och läkare varit bättre på att informera och stötta 

dem (Nolbris & Hellström, 2010). Föräldrars och syskons ångest när ett barn i familjen 

är svårt sjukt är också en källa till stress och innebär stor påfrestning hos sjuksköterskor 

som är mest vana att vårda vuxna patienter. Detta visar bland annat O´Leary et al., 

(2006) i sin studie. Resultatet i föreliggande studie visar att syskonens situation inte 

lyftes fram i någon högre utsträckning i intervjuerna utan sjuksköterskorna var framför 

allt fokuserade på det sjuka barnet de vårdade. För en helhetssyn kring familjen är det 

dock av stor vikt att se såväl barnet som familjen runt omkring. I relation till tidigare 

studier som visar att det kan gå lång tid mellan gångerna då sjuksköterskor vårdar barn 

och att det skapar osäkerhet (Reid, 2013; Quinn & Bailey, 2011), är det sannolikt att 
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detta påverkar sjuksköterskorna även i föreliggande studie. Denna osäkerhet kan då 

bidra då till att man inte ”ser” syskonen i vårdsituationen. 

 

Det etiska patientperspektivet betonar barnets och familjens perspektiv på vården. Flera 

studier visar i likhet med Hansson (2012) på familjers önskan om och vinster med att få 

vård hemma (Kassam, Skiadaresis, Alexander & Wolfe, 2014; Ångström-Brännström, 

2010). Föreliggande studies resultat påvisar att det är av yttersta vikt att sjuksköterskan 

själv ska känna sig trygg och säker när hon vårdar ett barn hemma. Detta är väsentligt 

för såväl barnet, de anhöriga som för sjuksköterskan själv. I resultatet framkommer det 

att det finns kollegor till de intervjuade sjuksköterskorna som inte känner sig bekväma 

med att vårda barn. Kollegor som tycker barnen kan gå till vårdcentralen på dagtid och 

som tycker ansvaret att vårda barnen ligger på någon annan än dem själva. Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att ett vårdvetenskapligt patientperspektiv inte utesluter hur 

vårdandet framstår för vårdaren. Framför allt med tanke på patientens situation. En 

viktig anledning att belysa vårdarens perspektiv är att det är svårt att ge patienter god 

vård om vårdaren inte själv upplever vårdandet och vårdmiljön positivt (ibid.).  

 

Flera studier visar på att det är vanligt att sjuksköterskor känner oro när ett barn ska 

vårdas hemma (O`Leary et al., 2006; Quinn & Bailey, 2011; Reid, 2013). För att minska 

oron och för att öka chanserna för barnen att få den bästa vården föreslås i studierna 

möten mellan hemsjukvårdsteamet och den barnutbildade personalen på sjukhuset. 

Även att barnsjuksköterskor på sjukhuset ska fungera som mentorer för 

hemsjukvårdspersonalen föreslås. Det betonas i studierna att barn inte är små vuxna 

utan att de har unika behov, speciella för dem, som behöver mötas. Även resultatet i 

föreliggande studie visar att distriktssköterskorna och sjuksköterskorna önskar och 

upplever ett behov av att barnutbildad personal från slutenvården ska stötta och ge råd i 

aktuella fall när man har barn i hemsjukvård. 

 

8.3 Slutsats 

Enligt föreliggande studie är distriktssköterskor och sjuksköterskor som jobbar i 

kommunal hemsjukvård och som har erfarenhet av att vårda barn i hemmet, positivt 

inställda till detta vårdande. För att distriktssköterskorna och sjuksköterskorna ska 

uppleva trygghet i mötet med barnet och dess familj är dock vissa faktorer 
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betydelsefulla såsom att de har kunskap om barnsjukvård, möjlighet till reflektion samt 

stöd av varandra i arbetsgruppen. Även att ha en god relation till föräldrarna samt veta 

vart man ska vända sig om problem uppstår är viktigt för den positiva och trygga 

upplevelsen av att vårda barn i hemmet. 

 

Studiens resultat tillför kunskap om: 

 Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevda behov för att kunna ge en 

trygg vård till barn i hemmet. 

 Vilka känslor det väcker hos distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård att vårda barn. 

 Vilka strategier distriktssköterskor och sjuksköterskor har för att själva uppleva 

välbefinnande när de vårdar sjuka barn i hemmet. 

 

8.4 Klinisk implikation 

Distriktssköterskor och sjuksköterskor i föreliggande studie uttrycker sig positivt 

angående att vårda barn i hemmet. För att fler barn ska få möjlighet att vårdas hemma 

krävs insatser för att stödja distriktssköterskor och sjuksköterskor i deras uppgift. 

Föreliggande studie visar på efterfrågan från kommunens distriktssköterskor och 

sjuksköterskor på utbildning och kompetensutveckling gällande barnsjukvård. Man ser 

gärna att barnutbildad personal i slutenvården tillhandahåller den. Studien skulle då 

resultera i ett utökat samarbete mellan slutenvården och kommunens hemsjukvård. 

Studiens resultat indikerar också behov av ett rådgivande team av barnutbildad personal.  

 

Samtliga medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Kronobergs län kommer att få ta del av 

den färdigställda studien och förhoppningen är att de positiva upplevelserna från de 

intervjuade distriktssköterskorna och sjuksköterskorna kan tas tillvara. 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

I aktuell studie deltog distriktssköterskor och sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda 

barn i hemmet. Det vore intressant att även få intervjua distriktssköterskor och 

sjuksköterskor utan erfarenhet av att vårda barn. Inför föreliggande studie avstod man i 

en kommun helt från att delta på grund av att ingen där hade vårdat något barn de 

senaste åren. För att få större inblick i deras inställning och uppfattning om att vårda 
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barn i hemmet vore det givande att intervjua dessa distriktssköterskor och 

sjuksköterskor.  

 

Föräldrars, syskons samt barnets egna upplevelser av att få vård i hemmet av 

distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård, skulle även det vara 

intressant att få veta mer om. Ett ändamålsenligt urval där dessa familjemedlemmar 

intervjuades, vore då ett viktigt och spännande ämne för en ny studie.  

 

Ökad kunskap i detta ämne kan möjliggöra att fler barn får vård på lika villkor. Detta är 

enligt författaren till föreliggande studie ytterst viktig kunskap som det behövs mer 

forskning om. 
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BILAGOR     
Bilaga 1 s. 1 (2) 

 

Till medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Kronobergs län 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien ”Att vårda sjuka barn i hemmet i … 

kommun” 

      

Bakgrunden till studien är bland annat att jag uppmärksammat att vården ser olika ut för 

barn på olika ställen i landet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982: 763, 2 §, ska 

vården tillgodose patientens behov av trygghet och bygga på respekt för 

självbestämmande. Lagen gör ingen skillnad på om patienten är barn eller vuxen. De 

rutiner som finns angående hemsjukvård för barn varierar utifrån lokala resurser och 

praxis. Syftet med kommande studie är att belysa hur sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård upplever att vårda sjuka barn i hemmet. 

 

Jag vänder mig till dig som medicinskt ansvarig sjuksköterska i … kommun för att få 

ditt tillstånd att genomföra intervjuer med någon eller några sjuksköterskor verksamma 

inom kommunal hemsjukvård i … kommun. Ett önskemål är att intervjua 

sjuksköterskor med såväl lång som kortare yrkeserfarenhet. En förutsättning för att vara 

aktuell för intervju är att vid något tillfälle vårdat ett barn i hemmet. Jag skulle vara 

tacksam för förslag på sjuksköterskor som jag får lov att kontakta. Sammanlagt räknar 

jag med att göra cirka 15 intervjuer. 

 

Intervjun, som planeras ha formen av ett samtal, beräknas ta mellan 30 och 60 minuter 

och spelas in. Personuppgifterna kommer att anonymiseras, det vill säga inga uppgifter 

som kan spåras tillbaka till den enskilda sjuksköterskan kommer att noteras. 

Sjuksköterskornas deltagande är helt frivilligt och det går när som helst att avbryta 

intervjun utan att ange orsak.  

 

Studien kommer att presenteras som en magisteruppsats. Resultatet av studien kommer 

även att presenteras för personalen på barnkliniken i Växjö. Om önskemål finns så 

presenteras gärna resultatet även för er, medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt de 

sjuksköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård som är intresserade. 

 

Ansvariga för genomförandet av studien är  

 

Sofia Grimheden, Barnsjuksköterska 

E-post: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

 

Handledare: Gunilla Lindqvist, Fil Dr, Lektor 

E-post: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

      

 

 

 



 

 

II 

 

Bilaga 1 s. 2 (2) 

 

Svarstalong om tillstånd att genomföra intervjuerna 

 

[  ] Härmed ger jag mitt tillstånd att någon eller några sjuksköterskor som arbetar i 

kommunal hemsjukvård får intervjuas. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Intervjuerna får äga rum på sjuksköterskornas arbetstid.  
 

Namnförslag på sjuksköterskor som kan vara aktuella för att ställa upp på en intervju:  

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………,,,, 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

[  ] Härmed ger jag inte mitt tillstånd till intervjuer för ovanstående beskrivna studie. 

 

 

 

Ort och datum: …………………………………….. 

 

 

Namn: ……………………………………………… 

 

 

Telefonnummer: …………………………………… 

 

 

 

Skicka denna talong i medföljande kuvert. När svar inkommit kommer jag muntligen 

och skriftligen att ta kontakt med de sjuksköterskor som kan bli aktuella för att delta i 

studien. 

 

 

Med vänlig hälsning Sofia Grimheden 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

III 

 

 

 

Bilaga 2 s. 1(2) 

 

Till sjuksköterskor verksamma i hemsjukvård i Kronobergs län 

      

Förfrågan om att medverka i en studie om att vårda sjuka barn i hemmet. 
 

Bakgrunden till studien är bland annat att jag uppmärksammat att vården ser olika ut för 

barn på olika ställen i landet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982: 763, 2 §, ska 

vården tillgodose patientens behov av trygghet och bygga på respekt för 

självbestämmande. Lagen gör ingen skillnad på om patienten är barn eller vuxen. De 

rutiner som finns angående hemsjukvård för barn varierar utifrån lokala resurser och 

praxis. Syftet med kommande studie är att belysa hur sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård upplever att vårda sjuka barn i hemmet. 

 

Jag vänder mig till dig som sjuksköterska i kommunal hemsjukvård med förfrågan om 

du vill delta i en intervju som handlar om dina erfarenheter av att vårda sjuka barn i 

hemmet. Tillstånd har inhämtats från medicinskt ansvarig sjuksköterska i din kommun 

att genomföra intervjun under din arbetstid. Lämpligen äger intervjun rum på din 

arbetsplats. Om du själv föredrar någon annan plats går det bra. Intervjun, som har 

formen av ett samtal, beräknas ta mellan 30 och 60 minuter och spelas in. 

Personuppgifterna kommer att anonymiseras, det vill säga inga uppgifter som kan 

spåras tillbaka till dig kommer att noteras. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan 

när som helst välja att avbryta intervjun utan att ange orsak.  

 

Studien kommer att presenteras som en magisteruppsats. Resultatet av studien kommer 

även att presenteras för personalen på barnkliniken i Växjö. Om önskemål finns så 

redovisas gärna resultatet även för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och för er 

sjuksköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård i Kronobergs län. 

 

Ansvariga för genomförandet av studien;  

 

Sofia Grimheden, Barnsjuksköterska 

E-post: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

 

Handledare: Gunilla Lindqvist, Fil Dr, Lektor 

E-post: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

      
Bilaga 2 s. 2(2) 

Svarstalong om deltagande i studien  
  

 

[  ]  Ja, jag vill delta i studien.  

 

[  ]  Nej, jag vill inte delta i studien. 

 

[  ]  Jag har ingen erfarenhet av att vårda sjuka barn i hemmet och deltar därför inte i 

studien. 

 

 

 

Ort/Datum: …………………………………………………………… 

 

 

Namn: ………………………………………………………………... 

 

 

Mailadress: …………………………………………………………… 

 

 

Telefonnummer: ……………………………………………………… 

 

 

 

 

Om du vill delta i studien kommer jag att kontakta dig så att vi kan bestämma tid och 

plats för intervjun.  

 

Tack på förhand! 

 

Sofia Grimheden 
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 Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

Inledande intervjufrågor; 

Kön 

Ålder 

Arbetslivserfarenhet  

Utbildning 

Antal år som sjuksköterska 

Antal år som distriktssköterska 

 

Huvudfråga;  

Kan du berätta om ett tillfälle då du vårdat ett sjukt barn i hemmet? 

 

Eventuella följdfrågor och teman att pratat vidare om; 

Hur förbereder du dig för mötet med barnet/familjen?  

Hur får du kunskap/rapport om barnet du ska vårda? 

Hur upplever du kontakten med anhöriga när du vårdar barn?  

Hur upplever du kontakten med sjukhuset när du vårdar barn? 

Påverkar det dig mycket känslomässigt att vårda sjuka barn i hemmet? 

Upplever du dig ha tillräcklig kunskap för att vårda sjuka barn i hemmet? 

Saknar du något för att ge god hemsjukvård åt barn?  

 

Har ni tillgång till handledning på arbetsplatsen? 

Har du möjlighet att dela dina erfarenheter med kollegor? 

Är det svårt att lämna jobbet efter arbetsdagens slut? 

 

Vad anser du dig behöva för att må bra när du vårdar sjuka barn? 

Hur skapar du välbefinnande?  

Har du några ”knep” för att må bra själv när ni har ett sjukt barn i 

hemsjukvård i ditt område? 

Upplever du att det är mer psykiskt påfrestande att vårda barn än vuxna? 



 

 

VI 

 

 

Bilaga 4 

    

  

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

1 Projekttitel: ”Att vårda sjuka barn i hemmet” 

  

 

Projektledare: Sofia Grimheden, barnsjuksköterska 

  

 Handledare: Gunilla Lindqvist, Fil. Dr, lektor  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

http://www.epn.se/


 

 

VII 

 

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

Ej 

aktuellt   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: Växjö 20/2-14 

 

Projektledare eller motsvarande:  

 

Sofia Grimheden 

namn 

Barnsjuksköterska  

titel 

Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

Gunilla Lindqvist 

namn 

Fil. Dr, Lektor 

titel 

Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

VIII 

 

 Bilaga 5  

 

 

 
 
Ansökningsblankett för rådgivande etisk bedömning/granskning av 
studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande. 
 

 

Innan Du börjar 

Innan Du fyller i denna ansökan ska Du ha gått igenom etisk egengranskning enligt det 

formulär som finns på hemsidan www.bth.se/eksydost. Egengranskningen skall bifogas 

ansökan. 

 

Etikkommittén Sydost har möjlighet att ge rådgivande yttranden kring studentarbeten och 

forskningsarbeten som avser människor men som ej kräver prövning enligt lagen om 

etikprövning. 

 

Har du svarat "Ja" eller "Tveksamt” på någon av frågorna 1-5 kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

  

 

 

 

Allmänna anvisningar 

Ansökan ska vara lättläst och ska kunna förstås även av dem som inte är insatta i 

forskningsområdet. Ansökan behandlas endast om alla delar är ifyllda och nödvändiga bilagor 

är bifogade. Hänvisning till projektplan gäller inte. Observera att om projektet innehåller flera 

delstudier som är välavgränsade, måste ansökan för varje delstudie inlämnas separat. 

 

Ansökan sänds in i 1 (ett) underskrivet original (ej häftat). Egengranskningen skall bifogas 

ansökan. 

 

 

Ansökan skickas till: 

Etikkommittén Sydost 

c/o Sektionen för hälsa 

att. Tobias Ericson 

Blekinge Tekniska Högskola  

371 79 Karlskrona 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.bth.se/eksydost
http://www.epn.se/


 

 

IX 

 

Ansökan 

 

 

I förekommande fall skall intyg biläggas från verksamhetschef/ansvarig chef på den plats där 

datainsamlingen genomförs. Följande uppgifter fylls i av sökande. Fälten som Du skriver i 

expanderar allteftersom Du skriver.  

 

 

Allmänna uppgifter 
 

1. Projektets titel 

Att vårda sjuka barn i hemmet 

Sjuksköterskors/distriktssköterskors upplevelser 
 

 

 

2. Namn på den person som kommer att genomföra arbetet samt adress, e-post och 

telefonnummer. 

Sofia Grimheden 
 

 

 

3. Projektet genomförs vid: 

 Blekinge Tekniska Högskola 

x Linnéuniversitetet 

 Landstinget Blekinge  

 Landstinget i Kalmar län 

 

 

4. Projektet genomförs inom ramen för: 

 kandidatuppsats 

x magisteruppsats 

 Forskningsmetodisk kurs (landstinget) 

Forskarutbildning 

 Annat, ange vad: 

 

 
 

 

 

5. Handledare för projektet, titel, namn, e-post 

Gunilla Lindqvist, Fil. Dr, Lektor 

 

Underskrift handledare:  
 

_________________________________________________________________________ 

 

 

6. Plats där projektet ska genomföras (Institution, klinik, avdelning, mottagning etc.) 

I kommunal hemsjukvård, på respektive sjuksköterskas arbetsplats i Kronobergs län  

 
 

 

 

 
 
 



 

 

X 

 

 
Beskrivning av projektet (texten bör max motsvara två sidor A4.) 
 

 

7. Projektets övergripande syfte och sammanhang 

Det finns få studier gjorda på sjuksköterskors upplevelser av att vårda sjuka barn i 

hemmet. Många studier finns dock som visar på vinsterna för såväl barnet som syskonen 

och föräldrarna med att få vård hemma. I en del landsting är det den kommunala 

hemsjukvården som utför vården till barnen i hemmet. Det är därför angeläget med ökad 

kunskap om hur dessa sjuksköterskor upplever att vårda sjuka barn och deras familjer.  

 
 

 

8. Bakgrund 

  

Sjuka barn vårdas på olika platser, på olika sätt, av olika vårdgivare. Vilken vårdnivå och 

vilka rutiner som finns varierar utifrån lokala resurser och praxis. Detta kan skapa oro 

och osäkerhet för familjerna i fråga om vårdkvalitet och rätten till vård i hemmet. 

Familjen mår bäst då alla familjemedlemmarna är tillsammans och barnet känner ofta 

trygghet i sin hemmiljö. Nordisk Förening för sjuka barns behov [NOBAB] har i enlighet 

med FN:s barnkonvention utarbetat en standard för barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvård. I punkt ett står det att barn bara ska läggas in på sjukhus om den nödvändiga 

behandlingen och omvårdnaden inte kan ges på ett lika bra sätt i hemmet eller i öppen 

vård. Även Statens offentliga utredningar [SOU] 2001:6 tar upp att barn i så stor 

utsträckning som möjligt ska kunna få vård i det egna hemmet och att det därför är viktigt 

med en samplanering mellan sjukhusansluten specialistvård, primärvård och kommun. 

 
 

 

9. Syfte och eventuella frågeställningar 

Syftet med den föreliggande studien är att belysa hur sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård upplever att vårda sjuka barn i hemmet. 

 

 

 

 

 

10. Beskriv hur projektet kommer att genomföras samt form av datainsamling (ex. enkät, 

intervju etc.). Frågeformulär, intervjuguide eller liknande insamlingsinstrument som används 

ska bifogas ansökan 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjuer. För att vara säker på att täcka 

in vissa områden i intervjuerna kommer några frågeområden som intervjun ska beröra, att 

formuleras i en intervjuguide (Bilaga 1).  
 



 

 

XI 

 

 

 

11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek 

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i respektive kommun ombeds ge förslag på 

sjuksköterskor som vårdat barn i hemmet. Undertecknad tar sedan kontakt med dessa 

sjuksköterskor skriftligt och muntligt för att få deras svar om att delta eller inte delta i 

studien. Det är på förhand svårt att bestämma exakt hur många intervjuer som behöver 

utföras. Ofta genereras en massiv datamängd vid kvalitativa studier. Istället för att 

bestämma ett exakt antal intervjuer är målet att uppmärksamma när ”saturation point” 

uppnåtts, det vill säga när ytterligare intervjuer inte tillför någon ny information. 

 

  
 

 

 

12. Beskriv hur data ska analyseras 

Kvalitativ innehållsanalys kommer att tillämpas vid databearbetningen. Syftet är att skapa 

kategorier, det vill säga olika huvudteman som framkommit i intervjuerna. Intervjuerna 

behöver sedan läsas om och om igen för en djupare förståelse. När intervjuerna läses 

aktivt på ett innebördssökande sätt kan meningsbärande enheter markeras. Genom att på 

detta sätt komma nära sitt material kan innebörder hittas som kan delas in i subkategorier 

som sedan kan föras samman till huvudkategorier. En strävan är att finna mönster och dra 

insiktsfulla slutsatser.  

 
 

 

 
Etiska frågor 

 

13. Beskriv hur data kommer att förvaras samt vilka har tillgång till data. 

Undertecknad kommer att spela in och ordagrant skriva ut intervjuerna. Endast 

handledaren och undertecknad kommer att ha tillgång till materialet.  
 

 

14. Beskriv tillvägagångssätt samt innehåll i information vid tillfrågan om eventuellt 

deltagande inför intervju, tillgång till journal. Beskriv när, hur och av vem som 

undersökningsperson tillfrågas och hur det informerade samtycket dokumenteras. Den 

skriftliga information som ska lämnas till undersökningspersonen ska vara lättförståelig och 

ska bifogas ansökan.  

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i respektive kommun tillfrågas skriftligen om 

tillstånd att genomföra studien (Bilaga 2). Brev med förfrågan om att delta i studien 

skickas sedan till de av MAS:arna föreslagna sjuksköterskorna (Bilaga 3). Såväl MAS:ar 

som de deltagande sjuksköterskorna svarar skriftligen genom att fylla i en svarstalong. 

 
 



 

 

XII 

 

 

 

15. Beskriv din relation till undersökningspersonerna, t.ex. student – patient, läkare – patient. 

Jag är barnsjuksköterska på barnkliniken i Växjö. Sjuksköterskorna som är aktuella för 

intervju arbetar i den kommunala hemsjukvården i Kronobergs län. 
 

 

 

16. Hur kommer resultaten att redovisas för att säkerställa undersökningspersonernas 

integritet och konfidentialitet.  

Intervjuerna kommer att avidentifieras. Konfidentialitetskravet innebär att det man talar 

om inte kommer att kunna kännas igen av utomstående och knytas till en viss person. 

Personuppgifter kommer att förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem. Enligt 

nyttjandekravet kommer det insamlade materialet enbart att användas för 

forskningsändamål. 
 

 

 

17. Beskriv etiska överväganden med hänsyn till projektets risker och nytta. Beskrivs vilka 

åtgärder som vidtagits för att förebygga risker.  

Information kommer att ges angående att deltagandet är frivilligt och att intervjun när 

som helst kan avbrytas utan att orsak behöver anges. Sjuksköterskorna får information 

om att intervjuerna spelas in. Risker med att delta, som till exempel att känsliga ämnen 

tas upp, kommer att anges. Det kan vara svårt att prata om vissa erfarenheter. 

Sjuksköterskan väljer själv vad hon/han vill ta upp och förhoppningen är att nyttan av att 

dela erfarenheter ska väga tyngre än det jobbiga i att berätta om dem. 

De deltagande sjuksköterskorna kommer att erbjudas att höra av sig till undertecknad 

efter intervjun vid behov. 
 

 

Genom undertecknande intygar sökande/sökandena att projektet kommer att genomföras i enlighet med 

god forskningssed. 

 

Namnunderskrifter från sökande   Ort och datum 
 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

Bilagor  

1. Tillstånd från verksamhetschef (i förekommande fall) 

2. Skriftlig information till dem som tillfrågas (obligatoriskt) 

3. Blankett för skriftligt samtycke (i förekommande fall) 

4. Frågeformulär, intervjuguide eller liknande (obligatoriskt)  

 

 

 

 

 


