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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Alltfler vårdas idag i hemmet och omvårdnaden blir alltmer avancerad. Detta 

ställer ökade krav på sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskorna beskriver sitt dagliga 

arbete i hemsjukvården som en komplex sammansmältning av hela yrkesområdet. 

Ensamarbete var vanligt förekommande vilket upplevdes som påfrestande Den nyutbildade 

sjuksköterskan ska i teorin ha samma kunskaper och kompetenser som den erfarna. De 

nyutbildade vittnar dock om att de inte alltid känner sig redo eller tillräckligt kompetenta. 

Syfte: Syftet var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

hemmet. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Sex intervjuer med nyutbildade 

sjuksköterskor låg till grund för studiens resultat. Intervjuerna analyserades enligt Graneheim 

och Lundmans (2012) kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: Tre olika huvudkategorier framkom när intervjuerna hade analyserats. Den första 

kategorin tog upp hur den fysiska vårdmiljön i hemmet påverkade sjuksköterskan med 

underkategorierna: Avsaknad av en ergonomiskt anpassad arbetsmiljö samt Bristande 

vårdhygien. Huvudkategori två belyste hur den vårdande relationen upplevdes vara i hemmet, 

underkategorierna blev: Att lära känna patienten, Att känna sig behövd, Att inte räcka till och 

Mötet med de anhöriga. Den tredje huvudkategorin beskrev viktiga komponenter i den 

nyutbildade sjuksköterskas professionella roll. Underkategorierna blev: Anpassning till 

patienten, Balans mellan närhet och distans samt Vikten av kollegialt stöd.  

Slutsats: Arbetet med att vårda patienter i hemmet är en komplex och mångfacetterad 

upplevelse som uppskattas av de nyutbildade sjuksköterskorna. Kollegor är avgörande för att 

kunna bedriva en god vård och känna sig säker i sin nya yrkesroll. Den fysiska arbetsmiljön 

upplevs ibland utgöra ett hinder för att utföra vården av patienten på ett tillfredställande sätt.  
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INLEDNING 

 
Författarna har under flera år arbetat som undersköterskor inom den kommunala 

äldreomsorgen, både som extraarbete under studietiden men även innan utbildningen till 

sjuksköterska påbörjades. Hemsjukvården ses som en möjlig framtida arbetsplats. Därför ville 

författarna undersöka och fördjupa sig i hur den nyutbildade sjuksköterskan upplever sitt 

arbete. Författarna har också upplevt att det under utbildningens gång legat ett stort fokus på 

den sjukhusbaserade vården. Sjuksköterskans roll vid vård av patienter i hemmet har inte 

tillräckligt problematiserats och lyfts fram. Denna studie skulle kunna bidra med mer 

kunskap, både som en förberedelse för det kommande yrkeslivet för författarna själva men 

även för andra redan yrkesverksamma sjuksköterskor. Under de senaste decennierna har det 

skett en övergång från att vårdas inom sjukhusmiljö till att i allt större utsträckning vårdas i 

det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2015a). Detta leder till ökade krav på sjuksköterskans 

kompetens.  

 

 

BAKGRUND 

 
Det finns idag ingen entydig definition kring vad hemsjukvård innebär. I Socialstyrelsens 

termbank (2012) definieras dock hemsjukvård som hälso- och sjukvård i hemmet, vilket kan 

vara både patientens ordinära boende eller särskilt boende. Hemsjukvårdsinsatserna ska ha 

föregåtts av en planering gällande de omsorgs- och vårdbehov som finns hos patienten. Det 

ska också finnas ett sammanhängande vårdbehov över tid, enskilda insatser räknas alltså inte 

som hemsjukvård utan som öppen hälso- och sjukvård (ibid.). 

 

Hemsjukvård innefattar medicinska insatser, habilitering, rehabilitering och omvårdnad. 

Dessa insatser ska genomföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan 

utövare som fått delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14, i 

Socialstyrelsen, 2008). 

 

Alltmer avancerad omvårdnad sker i hemmet, vilket medför att det ställs ökade krav på 

sjukvårdspersonalens kompetens. Ett större antal svårt sjuka patienter bedöms också som 

utskrivningsklara till hemmet. Antalet personer som är mottagare av hemsjukvård har även 

ökat de senaste åren. En möjlig förklaring till denna höjning är den ökade livslängden hos 

befolkningen samt en nedskärning av antalet slutenvårdsplatser (Socialstyrelsen, 2008). Under 

2014 fick 381 500 personer kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt 18§ Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). En majoritet är över 65 år och övervägande delen är kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2015b). Ansvaret för att hemsjukvården kan ligga hos landstinget eller 

kommunen. I dagsläget har hälften av länen i landet kommunaliserat hemsjukvården (Statens 

offentliga utredningar, 2011:55).  

 

Sjuksköterskans roll i hemsjukvården 
Sjuksköterskan möter i hemsjukvården en rad olika patientgrupper med vitt skilda 

omvårdnadsbehov. Patienterna kan ha diagnoser från en rad olika områden, såsom kirurgi, 

medicin eller psykiatri. Det finns inga anställda läkare inom hemsjukvården och 

sjuksköterskan blir därmed den person som innehar den högsta medicinska kompetensen och 

självständigt måste avgöra om läkare ska tillkallas och hur arbetsuppgifter ska fördelas eller 

delegeras (Bökberg & Drevenhorn, 2010).  
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter inom den kommunala hemsjukvården kan exempelvis 

innebära provtagningar, såromläggningar, näringstillförsel, blodtransfusioner, injektioner av 

läkemedel, ge ordinerad smärtlindring och föreskrivning av inkontinenshjälpmedel. 

Sjuksköterskan kan också ansvara för en patients läkemedel om hen (dvs. han eller hon) inte 

själv har förmåga att sköta intaget av sina ordinerade mediciner (Statens offentliga 

utredningar, 2011:55). Förutom dessa medicintekniska uppgifter har sjuksköterskan dessutom 

det övergripande ansvaret för patientens totala omvårdnadsbehov. Det är främst läkaren men 

också i vissa fall sjuksköterskan som ska bedöma om det föreligger ett behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser.  Sjuksköterskan kan också behöva ansvara för vård i livets slutskede när 

patienter önskar att dö hemma. Samordning och samarbete med andra yrkesgrupper såsom 

fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och undersköterskor är också en del i sjuksköterskans 

dagliga arbete (ibid.). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta i hemsjukvården 

När sjukvård utförs i hemmet blir hemmet i större utsträckning än tidigare en offentlig plats. 

Sjuksköterskan blir genom sitt arbete i patientens hem en representant för det offentliga. När 

sjuksköterskan träder in i hemmet kliver hen också in i patientens privata värld. I denna värld 

är det patienten som ger sjuksköterskan tillåtelse att vistas där. Om sjuksköterskan följer de 

normer och regler som hen och patienten mer eller mindre omedvetet kommit överens om får 

sjuksköterskan också tillåtelse att stanna (Öresland, 2010).  

 

I en studie gjord av McGarry (2010) beskriver sjuksköterskorna hur de genom sitt arbete i 

patientens hem upplever en större samhörighet med patienten. Hemmet blir här något mer än 

bara en fysisk plats för att utföra omvårdnad. Informanterna beskriver att de genom att möta 

personen i dennes hemmiljö lättare kunde se personen bakom sjukdomen. Sjuksköterskorna 

upplever att de utöver den professionella relationen även skapar ett personligt band till 

patienten, genom den kunskap de har kring patientens dagliga liv och privata relationer. 

Således blir sjuksköterskorna inte enbart någon som utför omvårdnadsinsatser hos patienten, 

utan även en del i patientens liv. Sjuksköterskorna ses således inte enbart som en vårdare utan 

också som en professionell vän, som patienterna kunde utbyta tankar och privata funderingar 

med (ibid.).  

 

Det band som skapas mellan sjuksköterskan och patienten i hemmet beskrivs i en studie gjord 

av Bindels, Cox, Widdershoven, van Schayck och Abma (2014). De intervjuade 

sjuksköterskorna framhåller vikten av att skapa ett förtroende mellan sig själva och patienten. 

Utan en förtroendefull relation kan sjuksköterskorna inte få tillgång till patientens livsvärld, 

tankar eller känslor (ibid.).  

 

När en patient vårdas i hemmet upplever sjuksköterskan att en balans mellan närhet och 

distans måste finnas. Om sjuksköterskan är alltför avståndstagande gentemot patienten kan 

patienten uppfatta sjuksköterskan som oengagerad och ointresserad. Upprätthåller 

sjuksköterskan å andra sidan inte ett visst mått av distans kan patienten uppleva att 

sjuksköterskan inte längre är professionell. Utan ett bemötande som präglas av respekt och 

lyhördhet kan patienten inte känna förtroende för sjuksköterskan (Halldorsdottir, 2008).  

 

Det är inte bara patienten som sjuksköterskan ska förhålla sig till när vård i hemmet bedrivs 

utan också de anhöriga. I en artikel skriven av Wilson, Griffiths, Ewing, Connolly och Grande 

(2014) visar resultatet att sjuksköterskorna anser att de anhöriga är en viktig del i att kunna 

bedriva en god vård. Hemmet utgör en speciell plats även när det gäller bemötandet av de 



 
 

3 
 

anhöriga, då sjuksköterskan också träder in i de anhörigas värld och hem. Familjerelationerna 

upplevs av sjuksköterskorna påverka vården. Om inte de anhöriga och patienten är på samma 

plan gällande patientens sjukdom kan detta ha negativ inverkan på vården. Detta kan 

exempelvis ske när patienten accepterat sin sjukdom men de anhöriga är i förnekelse. 

Sjuksköterskorna upplever att detta kan göra att de anhöriga motsätter sig olika 

behandlingsmetoder. I vissa fall kan de anhörigas inställning påverka patienten, vilket kan 

bidra till att patienten antar deras uppfattning (ibid.).  

 

Att vara nyutbildad sjuksköterska 

Under sitt yrkesliv genomgår sjuksköterskan fem olika stadier i sin utveckling: novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Det andra stadiet, avancerad nybörjare, 

innebär att sjuksköterskan har upplevt ett antal verkliga situationer som hen kan dra lärdom av 

och applicera på nya händelser. Den nyutbildade är dock fortfarande beroende av 

instruktioner och regler från erfarna sjuksköterskor. Detta stadie varar i upp till två år 

(Benner, 1984/1993). I denna studie likställs begreppen avancerad nybörjare och nyutbildad 

sjuksköterska.  

 

De nyutbildade sjuksköterskorna upplever att de under utbildningen blir förberedda på det 

ansvar som väntar, men att övergången mellan att vara student och legitimerade sjuksköterska 

blir ändå stor. De känner att de i vissa situationer inte har tillräcklig kompetens att överblicka 

situationen och prioritera vad som är viktigast. Efter ett tag i yrket känner dock 

sjuksköterskorna att deras förmåga att bedöma patienter förbättras och de känner sig säkrare i 

yrkesrollen (Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008). Även Kelly och Ahern (2008) 

visar att de intervjuade nyutbildade sjuksköterskorna tycker att det är en stor kontrast mellan 

att vara student och sjuksköterska. Informanterna framhåller att det framförallt är det utökade 

ansvaret och beslutsfattandet som gör att de känner sig oförberedda och osäkra i yrkesrollen 

(ibid.). En faktor som kan minska känslan av osäkerhet är stödjande och förstående kollegor. 

Genom det kollegiala stödet upplever de nyutbildade att deras självförtroende växer och att de 

lättare kan komma in i sin professionella yrkesroll. Kollegorna bidrar också till att de 

nyutbildade känner sig mer kompetenta (Clark & Holmes, 2007).  

 

I en studie om sjuksköterskors första tid i yrket skriven av Sneltvedt, Odland och Sørlie 

(2010) beskrivs de utmaningar de nyutbildade sjuksköterskorna i hemsjukvården möter. De 

nyutbildade sjuksköterskorna beskriver sitt dagliga arbete som en komplex sammansmältning 

av hela yrkesområdet. Många olika patientgrupper finns inom hemsjukvården, alltifrån 

drogmissbrukare till äldre ensamma personer. Informanterna berättar om de höga 

förväntningar som ställs, både på deras professionella förhållningssätt och medicinska 

kompetens. I det dagliga arbetet förväntas de nyutbildade sjuksköterskorna att förutom att ha 

kunskap om omvårdnadsprocessen också ha en social kompetens. Denna sociala kompetens 

krävs för att kunna möta patienter som har vitt skilda bakgrunder och omvårdnadsbehov. De 

nyutbildade berättar att de ofta känner ensamma i sitt arbete i hemsjukvården. Det finns 

exempelvis ingen kollega att rådfråga eller dela ansvar med. De nyutbildade menar också att 

det är lätt att göra en felaktig bedömning, eftersom de inte har fått tillräckligt med tid att lära 

känna patienten. Utöver detta var de nyutbildade sjuksköterskorna ofta ensamt ansvariga för 

patienterna, vilket ledde till att det tog längre tid innan eventuella misstag kunde upptäckas 

(ibid.). 
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TEORETISK REFERENSRAM  

 

Ett vårdvetenskapligt synsätt ligger till grund för denna studie. Vårdvetenskapen är en 

vetenskap som skapar kunskap om vårdandet. De vårdande verksamheterna ska se 

vårdvetenskapen som ett redskap för att åstadkomma hälsa och välbefinnande hos patienten 

och som ett verktyg att förhålla sig till i komplexa praktiska vårdsituationer. Vårdvetenskapen 

kan alltså användas till att försöka förstå vad som händer mellan vårdare och patient, 

exempelvis då patienter vårdas i hemmet (Dahlberg & Segesten, 2010). Ytterligare ett 

användningsområde för vårdvetenskapen är hur sjuksköterskan ska förhålla sig till patienten 

för att ge en god och säker vård (Wiklund, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). Därav har ett 

vårdvetenskapligt perspektiv valts i studien då författarna är intresserade av att försöka förstå 

de nyutbildade sjuksköterskornas upplevelse.  

 

Följande vårdvetenskapliga begrepp används i studien: 

 

Delaktighet 
Genom att sjuksköterskan gör patienten delaktig i sin vård kan känslan av välbefinnande och 

hälsa öka hos patienten. Sjuksköterskan måste bjuda in och möta patienten för att kunna 

åstadkomma en god vård. Genom att försöka åsidosätta sin egen förförståelse kan 

sjuksköterskan möta patienten med ett öppet sinne utan att låta sig styras av sina egna 

förutfattade meningar. Patienten besitter en unik kunskap om sin sjukdom och hur detta 

påverkar dennes liv, samtidigt som sjuksköterskan har den medicinska kompetensen. Detta 

innebär att sjuksköterskan måste vara följsam till patientens egna tankar och önskemål. 

Sjuksköterskans och patientens skilda kunskaper måste således förenas och mötas för att en 

tillitsfull och respektfull relation ska kunna växa fram (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vårdande relation och vårdande möte 

Ett vårdande möte kan vara i allt från några minuter upp till flera år. Målet med det vårdande 

mötet ska vara att stödja och stärka patientens hälsoprocesser. Det är alltid upp till patienten 

att bestämma graden av närhet som ska finnas i mötet. För att sjuksköterskan ska kunna 

främja hälsa och skapa välbefinnande hos patienten måste en vårdande relation skapas. En del 

i detta är att sjuksköterskan engagerar sig i patienten utan att själv vilja eller kräva något 

tillbaka för egen vinning. Skillnaden gentemot en vänskapsrelation är att sjuksköterskan i den 

professionella vårdande relationen måste utmana sin förförståelse och ha ett reflexivt 

vårdande förhållningssätt. Sjuksköterskan måste således balansera mellan närhet och distans i 

sin relation till patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Wiklund (2003) skriver att utan närvaro av en vårdande relation blir vårdandet reducerat att 

enbart utföra arbetsuppgifter. Det är genom den vårdande relationen som sjuksköterskan kan 

stötta och stödja patienten. En viktig aspekt att vara medveten om är att vårdrelationen alltid 

blir asymmetrisk då sjuksköterskan genom sin profession och sitt yrkeskunnande har en 

maktposition. Sjuksköterskan måste i sitt arbete använda denna makt till att främja patientens 

bästa. Om makten istället används till att styra, manipulera eller dominera över patienten kan 

detta leda till en känslor av vanmakt och utsatthet (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING  
 

De senaste åren har det skett en förskjutning från att vårda svårt sjuka patienter på sjukhus till 

att allt mer avancerad behandling och omvårdnad sker i hemmen. Befolkningen blir också allt 

äldre och sjukare. Detta leder till ökade krav på sjuksköterskornas medicinska kompetens. 

Nyutbildade sjuksköterskor saknar yrkeserfarenhet och det blir en stor kontrast från att vara 

student till att vara färdig sjuksköterska. De nyutbildade upplever det som svårt att överblicka 

situationer och prioritera vad som är viktigast i det dagliga arbetet. I arbetet i patientens hem 

är ensamarbete vanligt förekommande och kollegor finns inte i närheten att rådfråga. De 

nyutbildade sjuksköterskorna blir här utelämnade till att på egen hand fatta viktiga och 

avgörande beslut gällande patientens vård. Detta trots att de nyutbildade upplever att deras 

kompetens inte alltid är tillräcklig i förhållande till de alltmer avancerade arbetsuppgifter som 

förekommer. Det är således inte bara den nyutbildade sjuksköterskan som påverkas, utan i 

förlängningen även patientens möjlighet till att få en god och säker vård. 

 

Författarna finner att ämnet är viktigt att vidare belysa, eftersom tidigare forskning ur den 

nyutbildade sjuksköterskans perspektiv av att arbeta i hemmet är mycket begränsat. 

Forskningen är idag fokuserad på den erfarna sjuksköterskans upplevelser av att vårda i 

hemmet. Detta leder till en begränsad bild av hur det är att arbeta som sjuksköterska. Studiens 

genomförande kan därför bidra till mer kunskap om hur sjuksköterskans upplevelse av att 

vårda patienter i hemmet ser ut. Detta kan i sin tur avtäcka möjliga förbättringsområden för 

hur en god vård av hög kvalité ska kunna genomföras.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

hemmet. 

 

 

METOD  
 

Denna vårdvetenskapliga intervjustudie har en kvalitativ ansats med ett induktivt 

förhållningssätt. Detta valdes för att få en djupare förståelse och för att kunna beskriva de 

nyutbildade sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter i hemmet.  En kvalitativ 

studie ansågs mest lämplig eftersom denna metod möjliggör att informanternas subjektiva 

upplevelser framkommer vilket svarade mot studiens syfte (Granheim & Lundman, 2012).  

 

Datainsamling 
I studien samlades data in genom semistrukturerade intervjuer med nyutbildade 

sjuksköterskor. Denna intervjutyp valdes eftersom samma frågor då kunde ställas till samtliga 

informanter. Beroende på informanternas svar ställdes följdfrågor, vilka gav möjlighet till att 

följa upp respektive informants resonemang och tankar (Trost, 2010). En intervjuguide med 

ett antal frågor skapades av författarna (Bilaga 1). Detta för att samtliga intervjuer skulle ha 

ett liknande tillvägagångssätt, vilket i sin tur underlättade för att besvara syftet. För att 

säkerställa att frågorna var tydliga och relevanta för att svara mot studiens syfte genomfördes 

en pilotstudie (ibid.). Pilotstudien inkluderades i studien då den ansågs hålla en tillräckligt god 

kvalité. Efter att pilotstudien genomförts gjordes en slutgiltig version av intervjuguiden, där 

fler uppföljande frågor lades till.  
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Urvalsförfarande 

Informanterna i studien var nyutbildade sjuksköterskor som arbetade inom hemsjukvården. 

Rekryteringen av informanter skedde genom ett så kallat strategiskt urval. Ett strategiskt urval 

bygger på att forskaren ställer upp vissa förvalda kriterier på informanterna som svarar mot 

studiens syfte. Antalet informanter är inte förutbestämt utan data samlas in tills datamättnad 

uppnåtts (Polit & Beck, 2013). Sex stycken intervjuer genomfördes därefter ansågs 

datamättnad uppnåtts.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier ställdes upp för att begränsa urvalet och därigenom få ett 

mer lätthanterligt resultat. Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara utbildade 

sjuksköterskor. De skulle ha arbetat i minst sex månader efter examen. Informanter behövde 

inte arbeta på samma arbetsplats eller vara i samma ålder. Exklusionskriterierna var att 

sjuksköterskorna hade en specialistutbildning eller hade arbetat längre än två år.  

 

Först kontaktades enhetscheferna på respektive hemsjukvårdsområde för att se om intresse 

förelåg och om informanter fanns att tillgå (Bilaga 2). Tre enhetschefer svarade att deras 

verksamheter var intresserade av att delta. När handledaren hade gett sitt tillstånd för studiens 

genomförande kontaktades enhetscheferna återigen (Bilaga 3). Enhetscheferna förmedlade 

därefter möjliga informanters kontaktuppgifter.  

 

Författarna kontaktade informanterna via e-mail och telefon, i mailet bifogades ett missivbrev 

(Bilaga 4). Tio informanter kontaktades varav sex var intresserade av att delta. Tre 

informanter svarade inte på mailet, vilket kan ha berott på felaktiga mailadresser eller att inget 

intresse att delta förelåg. En informant svarade alltför sent för att kunna beredas möjlighet att 

delta i studien.  

 

Informanter 

Samtliga informanter var legitimerade allmänsjuksköterskor och arbetade inom 

hemsjukvården i både större och mindre kommuner i södra Sverige. Det var mellan sex till 

elva månader sedan de tog examen. Fem stycken var kvinnor och en var man. Informanterna 

var i åldrarna 23 till 26 år. Tre var sedan tidigare utbildade undersköterskor.  

 

Intervju 

Intervjuerna genomfördes under november månad på den plats informanterna önskade. Detta 

för att de skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt i den miljö intervjuerna 

genomfördes. Fyra intervjuer skedde på informanternas arbetsplats, en i informantens hem 

och en i ett grupprum på universitetsbiblioteket. Båda författarna medverkade vid samtliga 

intervjuer. En av författarna ledde intervjun medan den andre författaren hade en mer passiv 

observerande roll. Den andre författaren ställde också kompletterande följdfrågor när detta 

ansågs nödvändigt. Författarna turades om att leda intervjuerna. Intervjuerna ljudinspelades 

och pågick mellan 25 till 55 minuter.  

 

Innan intervjun startade fick informanterna, förutom den skriftliga information som tidigare 

skickats via mail (Bilaga 4), muntlig information. Samtliga informanter fick även skriva 

under ett godkännande på att intervjun skulle spelas in samt att de förstått sina 

forskningsetiska rättigheter (Bilaga 5). Inga störande moment förekom under intervjuerna. 
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Analys 

Samtliga intervjuer analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2012) kvalitativa 

innehållsanalys. Detta för att på ett konsekvent och strukturerat sätt kunna organisera det 

insamlade materialet för att kunna analysera det. Den valda analysmetoden lämpar sig väl för 

att analysera olika typer av texter såsom intervjuer och används ofta inom vårdvetenskapen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de 

ordagrant. Författarna läste först igenom materialet enskilt för att sedan bearbeta och 

reflektera kring texten tillsammans. Materialet lästes igenom upprepade gånger för att få en 

djupare förståelse för textens innehåll. Med hjälp av innehållsanalysen kunde materialet delas 

in i meningsenheter. En meningsenhet är meningar eller fraser från exempelvis intervjuer som 

innehåller väsentlig information som svarar mot studiens syfte (ibid.). 

 

Författarna plockade först enskilt ut de meningsenheter de kunde finna i texten. Därefter 

jämfördes de utvalda meningsenheterna med varandra för att slutligen sammanställas. 

Meningsenheterna kondenserades därefter tillsammans, vilket innebar att texten gjordes 

kortare och mer lätthanterlig utan att innehållet förlorades. Utifrån dessa kondenserade 

meningsenheter kunde sedan koder skapas. En kod är en kortfattad beskrivning av 

meningsenhetens innehåll. Koderna hjälper forskaren att reflektera kring det insamlade 

materialet på nya sätt. När all data kodats framkom olika subkategorier, ur dessa formades 

huvudkategorier. Dessa kategorier och underkategorier användes sedan som rubriker och 

underrubriker i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För exempel på 

analysprocessen se tabell 1.  

  Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
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Etiska överväganden 
En etisk egengranskning genomfördes inför studien och innan intervjuerna gjordes enligt 

Etikkommitté Sydosts (2015) riktlinjer gällande studiens innehåll (Bilaga 6). Efter att 

samtliga frågor hade besvarats kunde författarna konstatera att studien inte innebar några 

risker för de medverkande. Inga känsliga personuppgifter kring informanterna redovisades 

och det fanns ingen risk för att informanterna skulle lida skada av sin medverkan. Författarna 

har i studien redovisat den information som svarat mot syfte. Inget material har undanhållits 

eller förvanskats. Ämnesområdet som studien berör var sedan tidigare relativt outforskat. 

Samtliga etiska krav har uppfyllts. Därmed ansågs nyttan med studiens genomförande 

överväga risken för skada.  
 

I studien har de etiska krav som tas upp i Helsingforsdeklarationen (2013) beaktats: 
 

Informationskravet 

Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna skriftlig information gällande studiens 

syfte och genomförande i form av ett missivbrev (Bilaga 4). Även muntlig information gavs 

vid intervjutillfället innan intervjun startades. Av informationen framgick det att deltagandet 

var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas utan att behöva ange någon anledning. 

 

Samtyckekravet  

Informanterna tillfrågades om de samtyckte till att delta samt att intervjuerna spelades in. 

Utöver detta fick informanterna även skriva under ett skriftligt medgivande till att medverka 

(Bilaga 5). Informanterna fick en egen kopia av det skriftliga medgivandet och en kopia 

behöll författarna.  
 

Nyttjandekravet 

Studien har enbart använts i forskningssyfte. Ljudfiler har raderats och enbart författarna och 

deras handledare har haft tillgång till det transkriberade materialet. Samtliga medverkande 

informanter har fått möjlighet att ta del av studiens resultat.  
 

Konfidentialitetskravet 

Informanter som deltar har anonymiserats för utomstående, det går inte att identifiera enskilda 

personer. Inga namn, uppgifter om arbetsplats eller geografisk plats som går att koppla till 

informanterna går att återfinna i studien. 
 

Förförståelse 

Båda författarna har tidigare erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården, vilket har påverkat 

bilden författarna har av att arbeta inom detta yrkesområde. Vid vetenskapliga studier ska 

författarna så förutsättningslöst som möjligt tolka det som framkommer och lägga sin egen 

förförståelse åt sidan. Detta för att undvika att resultatet påverkas av författarnas egna 

förutfattade meningar eller åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har försökt 

medvetandegöra och åsidosätta sin egen förförståelse genom att reflektera kring de 

individuella tolkningar av materialet som gjorts. Att fullkomligt bortse från sin egen 

förförståelse är dock inte möjligt (ibid.).  
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RESULTAT  
 

När analysen av intervjuerna hade genomförts framkom tre olika huvudkategorier som 

beskrev informanternas upplevelse av att vårda patienter i hemmet. Dessa kategorier var: Den 

fysiska vårdmiljön i hemmet, Den vårdande relationen i hemmet och Den professionella 

rollen.   

 

Den fysiska vårdmiljön i hemmet 
Informanterna framhöll att vårdmiljön i hemmet kunde upplevas som ett hinder när patienter 

vårdades hemma. De menade att både själva och patienten kunde påverkas av hur den fysiska 

vårdmiljön såg ut. Två underkategorier framkom tydligt i informanternas berättelser: 

Avsaknad av en ergonomiskt anpassad arbetsmiljö och Bristande vårdhygien.  

 

Avsaknad av en ergonomiskt anpassad arbetsmiljö  

Informanterna upplevde att ergonomin i hemmet ofta brast och var svår att tillämpa. 

Hemmiljön i sig var en problematisk miljö eftersom det saknades lämpliga hjälpmedel, såsom 

höj- och sänkbara sängar eller liftar:  

Rent praktiskt kan jag ju säga att ergonomin, den är ju bara bortglömd nu när man är… jag 

menar liksom jag stod på knä och spolade en kateter hos en som bodde hemma. Så det funkar 

inte, har de ingen säng som går att höja, näh då får man stå på knä eller böja sig eller, så att 

det är ju bara... (Informant 2) 

Utöver detta menade informanterna att det var trångt och svårt att komma till vilket gjorde att 

de ofta fick stå böjda över patienten, sitta på golvet eller på huk. Vårdtekniska moment blev 

därmed svåra att utföra på ett korrekt ergonomiskt vis vilket i sin tur påverkade patienterna. 

Att exempelvis linda benen på en patient upplevdes som problematiskt, då patienten fick ligga 

eller sitta i en obekväm ställning. Informanterna var medvetna om att arbetet inte alltid 

utfördes ergonomiskt och att det fanns risker med detta arbetssätt. Informanterna försökte lösa 

de ergonomiska svårigheterna på bästa sätt från situation till situation. Detta gjordes genom 

att utnyttja föremål som fanns i hemmiljön, såsom rullatorer, kuddar, pallar eller stolar:  

Ska man lägga om ett sår på benet kanske, och patienten sitter upp, och sängen kanske inte 

går att höja, så kanske man väljer att ha patienten på en stol och sen lägga benet på en annan 

stol eller pall, så det kommer upp lite. (Informant 6) 

Bristande vårdhygien  

I intervjuerna framkom att vårdhygien i hemmet ofta var bristfällig. Detta hade en rad olika 

orsaker exempelvis att handsprit eller förkläde inte fanns att tillgå i hemmet. Sjuksköterskan 

var då tvungen att själv ta med sig detta hem till patienten vilket i sin tur krävde planering och 

framförhållning. Glömdes detta bort och sjuksköterskan var långt ifrån kontoret fanns det 

inget material att tillgå. Ytterligare en orsak ansågs vara att det i hemmet var svårare att få in 

en fungerande rutin gällande vårdhygienen. Informanterna upplevde att basala hygienrutiner 

inte tillämpades i hemmet i samma utsträckning som på sjukhus. Möjliga orsaker till detta 

kunde vara att äldre kollegor inte längre brydde sig eller de vårdhygieniska rutinerna inte var 

lika inarbetade: ”… det är mycket svårare med hygien i hemmet överlag. Det sker inte per 

automatik som det gör på lasarettet”. (Informant 1) 

 

Ibland brydde sig inte heller patienterna själva om hygienen, vilket medförde att 

sjuksköterskorna upplevde att det kunde kännas lönlöst att utföra exempelvis omläggningar 

med korrekt teknik. När patienten vårdades hemma kunde själva hemmiljön i sig vara smutsig 

och ohygienisk vilket ytterligare bidrog till att informanterna upplevde att vårdhygien brast: 
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Men jag menar när man ska byta kateter hos en narkotikamissbrukare, det är smutsigt, han är 

smutsig. Det är damm i hela lägenheten, det är jord, han går in med skorna. Det är ju inte 

hygieniskt överhuvudtaget. (Informant 3)  

Det upplevdes av sjuksköterskorna som svårare att påtala för patienten när den vårdades 

hemma om den bristande vårdhygienen. Respekt för att det var patientens egna hem bidrog till 

detta. Detta trots att sjuksköterskorna upplevde att patienten påverkades av den bristande 

vårdhygien, exempelvis när svårläkta bensår skulle läggas om och skötas hemma. En 

informant menade att detta kunde leda till ökat lidande för patienten då läkningsprocessen tog 

avsevärt längre tid.  

 

Den vårdande relationen i hemmet 
Informanterna framhöll att de kom patienten närmare när denne vårdades i sitt eget hem 

jämfört med vid sjukhusbaserad vård. En anledning till detta var att sjuksköterskorna lättare 

kunde se den unika individen bakom patienten. Sjuksköterskorna upplevde att de i sitt arbete i 

hemmet fick mycket tillbaka som gav välbefinnande och glädje. Ibland kunde dock 

sjuksköterskan känna otillräcklighet, detta skedde framförallt då patienter vårdades palliativt. 

Den vårdande relationen i hemmet blev en relation till patienten men också till de anhöriga. 

Underkategorierna blev därför: Att lära känna patienten, Att känna sig behövd, Att inte räcka 

till och Mötet med de anhöriga.  

 

Att lära känna patienten 

När sjuksköterskorna vårdade patienter i deras hemmiljö upplevde de att relationen till 

patienten blev annorlunda. De menade att patienterna i större utsträckning kunde vara sig 

själva i hemmiljön än på sjukhuset. En steril sjukhusmiljö upplevdes bidra till att patienterna 

reducerades till att enbart vara en kropp i behov av vård snarare än en människa.  I hemmet 

var det däremot lättare att komma nära och lära känna dem:  

…man lär känna dem på ett annat sätt. På sjukhus är det liksom sterilt, det är kala väggar, de 

har inte ens sina egna kläder på sig. Men här är de ju verkligen… man ser vilka de har varit 

och vilka de är... (Informant 6) 

Genom att sjuksköterskorna träffade patienterna varje dag och ibland under flera timmar åt 

gången, var det också lättare att bygga upp en relation och lära känna patienten. När de enbart 

hade en patient åt gången kunde de i större utsträckning fokusera fullt ut. Detta ansågs ha 

påverkat relationen i positiv riktning då de kunde vara här och nu. Det blev då också lättare att 

göra det som uppfattades som det bästa för patienten. Genom att visa att de hade tid och vara 

närvarande kom sjuksköterskorna också närmare patienten. Att sjuksköterskan kände 

patienten kunde sedan vara användbart i händelse av att patienten blev plötsligt sjuk:  

… läkaren och sjuksköterskan på natten då de ville ju VILSA honom med en gång och sätta in 

alla läkemedel och han var ju döende att vänta liksom. Medans jag visste att nej det är nog 

inte något sånt utan det är nog en infektion eller nånting sånt. Så att det, då är det ju bra att 

känna patienten. (Informant 1) 

 

I fallet som beskrivs ovan ses tydligt fördelen med att sjuksköterskan lärt känna patienten. När 

sjuksköterskan visste hur patientens habitualtillstånd såg ut, blev det också lättare att göra en 

bedömning av patienten. Flertalet informanter framhöll att genom att de lärt känna patienten 

och byggt upp en längre relation till dem lättare kunde känna på sig när något var fel. Detta 

trots att exempelvis vitalparametrar inte visade något avvikande. 
 

Informanterna beskrev att när de åkte hem till en patient varje dag, gick det inte att enbart 

prata om ytliga och vardagliga saker såsom väder och vind. Istället blev det naturligt att 
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samtalen ledde in på andra djupare ämnen desto mer sjuksköterskan och patienten lärde känna 

varandra. Samtliga sjuksköterskor beskrev möjligheten att lära känna patienten som en fördel 

även rent omvårdnadsmässigt, då de exempelvis hos en svårstucken patient visste direkt vilket 

kärl som var lämpligt. Ytterligare en stor fördel med att sjuksköterskorna lärde känna 

patienterna, upplevdes vara att patienterna kände en trygghet i att veta vem sjuksköterskan 

var. Detta bidrog i sin tur till att sjuksköterskorna upplevde att patienterna lättare vågade 

öppna upp sig. När sjuksköterskorna sedan återkom flera gånger under en längre tid till 

samma patient behövde patienten inte återberätta sin livsberättelse eller sjukdomar vilket sågs 

som positivt:  
 

Det är på deras hemmaplan, det är deras arena. De är på något sätt sig själva, tror jag 

iallafall mer… och det är en stor fördel tror jag när man träffar människor, att de får vara sig 

själva. Att man inte behöver göra sig till eller någonting sådant. (Informant 4) 

Att känna sig behövd 

Sjuksköterskorna beskrev sitt arbete i patienten hem som något som gav glädje och 

välbefinnande. I många fall var sjuksköterskorna den enda mänskliga kontakten som 

patienterna hade under dagen. Detta gjorde att sjuksköterskorna blev en betydelsefull person i 

patientens liv och fyllde en viktig trygghetsskapande funktion. Ett tillfälle när 

sjuksköterskorna kändes sig särskilt stolta var när de fick komma in till en patient som från 

början starkt hade motsatt sig vården. När sjuksköterskor fick tillåtelse att komma in och 

hjälpa patienten beskrev de att de växte, både som person och i sin professionella yrkesroll. 

De upplevde då att de hade gjort en skillnad för patienten som bidrog till att patienten fick det 

bättre. Informanterna menade att när patienterna visade tacksamhet kände de att detta gav 

bekräftelse på att de utfört sitt arbete på ett bra sätt.  Detta blev särskilt tydligt när det gällde 

svårt sjuka patienter. När sjuksköterskorna gav av sig själva under en längre period upplevde 

de tillfredställelse när patienten gav dem något tillbaka:  

… senaste gången jag var där, då är hon väldigt tacksam och då känner jag att jag får så 

himla mycket tillbaka för man ger väldigt mycket till henne för att hon är väldigt sjuk. Men att 

man känner att man får tillbaka. (Informant 5) 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick ny energi och kunde ladda om sina batterier när 

patienten var nöjd. Detta gjorde att de kände en värme och glädje när de gick ifrån patienten 

som de kunde ta med sig till nästa patient. 

 

Att inte räcka till 
Trots de positiva känslor som mötet med patienten ofta väckte hos sjuksköterskorna fanns det 

också stunder då de kände en otillräcklighet. Detta kunde ske när en patient uppfattades vara 

alltför sjuk för att bo hemma, men sjuksköterskorna inte kunde få patienten att acceptera en 

plats på ett boende. Känslor som väcktes hos informanterna kunde då vara att de kände ett 

misslyckande för att de inte kunde uppnå vad de ansåg vara det bästa för patienten. Palliativa 

patienter var en annan grupp patienter där sjuksköterskor ville göra allt för att underlätta livet 

för patienten. Att vårda en patient i livets slut upplevdes som emotionellt påfrestande, då 

sjuksköterskorna var medvetna om att oavsett vilka insatser de gjorde för patienten kunde det 

bara sluta på ett sätt: 

För ibland kan man känna sig hjälplös också att jag inte kan göra något mer men jag vill så 

gärna göra någonting men det finns inte något mer jag kan göra. Så det är ju också en känsla 

man kan känna, den här hjälplösheten när man är hemma hos någon, man känner sig lite 

uppgiven ibland. (Informant 6) 
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Patienternas sätt att vara när de vårdades hemma kunde också påverka sjuksköterskan. När 

patienter uppfattades som krävande upplevde sjuksköterskorna att oavsett vad de gjorde var 

det inte bra nog: ”Och blir de liksom aldrig nöjda, de är nöjda en timme och sen ringer de 

igen "åh jag hatar hemtjänsten" och då känner man bara snälla lägg av” (Informant 3). När 

patienterna inte upplevdes vara tillfreds med vården kunde sjuksköterskorna känna en 

frustration över den uppkomna situationen. Detta ansågs ta energi och kraft från 

sjuksköterskorna vilket gjorde att de kände sig dränerade och inte kunde ge lika mycket till 

sina andra patienter. Känslan av att inte kunna räcka till åt alla gjorde att sjuksköterskorna 

kunde känna sig misslyckade.  

 

Mötet med de anhöriga 

Sjuksköterskorna i studien såg anhöriga som viktiga när en patient vårdades hemma. 

Anhöriga var en resurs för att lära känna patienten bättre. Till exempel kunde de anhöriga 

bidra med att utöka kunskapen kring patienten, genom att de visste vad patienten uppskattade 

eller föredrog. Detta blev särskilt viktigt när patienten inte kunde tala för sig själv exempelvis 

vid demenssjukdom. Utöver detta upplevde sjuksköterskorna att de anhöriga också fungerade 

som ett stöd och en resurs för sjuksköterskan. De anhöriga kunde hjälpa sjuksköterskan i 

vården av patienten, genom att exempelvis hjälpa till att dra patienten högre upp i sängen eller 

bistå med att handräcka omläggningsmaterial. Sjuksköterskorna framhöll dock att det var 

viktigt att uppmärksamma att den anhöriga inte skulle ses som en assistent till sjuksköterskan. 

Det var inte bara patientens hem de vistades i, utan också de anhörigas: ”De anhöriga är ju 

alltid hemma när jag kommer, så det blir ju nästan samma kontakt med de anhöriga som med 

patienten, det är ju deras hem också.” (Informant 4) 

 

Informanterna menade att de anhörigas arbete med att vårda en anhörig i hemmet kunde vara 

både psykiskt och fysiskt ansträngande. Därav upplevde informanterna det som angeläget att 

se och bekräfta även de anhöriga exempelvis genom att fråga hur de mådde eller att småprata 

innan de gick in till patienten. 

 

Upplevelsen av mötet med de anhöriga var dock inte odelat positiv. Ibland kunde 

sjuksköterskorna uppleva de anhöriga som ett hinder i vården. Detta inträffade både när 

sjuksköterskan och den anhöriga inte var överens gällande behandlingen av patienten, men 

också när patienten och den anhörige inte delade samma åsikt.  Sjuksköterskorna upplevde att 

det då var viktigt att stå på sig och framhålla att patienten själv bestämde över sin vård: ”För 

vissa patienter vill ju inte ha hjälp. Utan då är det ju de anhöriga som tycker att mamma eller 

pappa behöver ha hjälp för de klarar sig inte själva.” (Informant 6) 

Det är ju patienten jag ska vårda liksom. Så det är ju dens vilja jag ska lyssna på. Sen 

självklart så får man ju, alltså ibland får man faktiskt vara lite hård mot de anhöriga och säga 

att: "nu är det såhär, nu vill din mamma det här och då är det det vi får lyssna på." (Informant 

2) 

Samtliga informanter menade att det i slutändan alltid var patientens bästa och patientens vilja 

de hade för ögonen. Sjuksköterskan upplevde att det dock var viktigt att erbjuda stöd till de 

anhöriga, exempelvis i form avlastningsboende eller växelvård, då de anhöriga utgjorde en 

stor del av patientens liv.  

 

Den professionella rollen 
Att sjuksköterskan i sitt arbete var professionell ansågs vara grundläggande när patienten 

vårdades hemma. Viktiga komponenter för att uppfylla den professionella yrkesrollen var att 

anpassa sig och kunna sätta gränser gentemot patienten. Stöd från kollegor var också 
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avgörande för att den nyutbildade sjuksköterskan skulle kunna känna trygghet och 

självförtroende i sitt dagliga arbete. Följande underkategorier valdes därför ut: Anpassning till 

patienten, Balans mellan närhet och distans samt Vikten av kollegialt stöd.  

 

Anpassning till patienten 

Informanterna menade att det var viktigt att respektera att det var patientens egna hem som de 

vistades i. När patienten vårdades hemma ansågs patienten vara den som satte upp vilka regler 

och normer som skulle gälla. Detta kunde exempelvis gälla vilken tid och dag patienten 

föredrog att sjuksköterskan skulle göra hembesök. Samtliga informanter beskrev det som att 

de var gäster i patientens hem och att det var patientens territorium trädde in i. Det ansågs 

som avgörande att patienten själv var med på vad som skedde och fick bestämma. En 

informant beskrev det som att: ”Det är på ditt villkor hemma, det är inte på min vårdcentral 

eller på min avdelning, utan du får snarare visa mig vad jag ska göra än att jag ska visa dig 

vad du ska göra.” (Informant 4) 

 

Sjuksköterskorna framhöll att de ofta tänkte på hur de förde sig när de gjorde hembesök. En 

grundregel var att tänka hur de själva skulle vilja att någon betedde sig om de fick besök. För 

att visa respekt tänkte sjuksköterskorna exempelvis på att knacka på dörren och vänta på svar 

innan de steg in och att ta av sig skorna och jackan. Även om besöket enbart handlade att dela 

en dosett var det angeläget att ta hänsyn till ovannämnda exempel. Hur sjuksköterskan 

betedde sig när hen anlände till patienten satte också tonen för mötet. Sjuksköterskorna 

menade att det var viktigt att hälsa ordentligt på patienten och att vara varsam med de 

personliga tillhörigheter som fanns i hemmet.  

 

Anpassning till patienten upplevdes också ske genom att sjuksköterskan kände av patientens 

sinnesstämning: 

… det märker man ju direkt att kommer man hem till en person och den ropar glatt hej 

tillbaka då vet man ju att man kan gå in och skoja lite, men annars kanske man märker att det 

absolut inte går och då får man ju ta det från situationen… (Informant 5) 

Att som sjuksköterska vara följsam gentemot patienten och känna av hur patienten ville ha det 

upplevdes vara betydelsefullt. Märkte exempelvis sjuksköterskorna att patienten inte 

uppskattade deras närvaro förhöll de sig professionellt genom att inte ta det personligt. Detta 

kunde exempelvis ske om personkemin mellan sjuksköterskan och patienten inte stämde. En 

annan sjuksköterska kunde då istället åka till patienten nästa gång. Informanterna framhöll att 

”alla inte kan älska alla” (Informant 3) och att detta var viktigt att respektera.  

 

Om patienten inte var intresserad av att sjuksköterskan skulle stanna efter att hen utfört sitt 

uppdrag respekterade och anpassade sig sjuksköterskan efter detta. Samma sak gällde även 

om patienten undanbad sig hjälp, exempelvis att ringa en läkare. Sjuksköterskan höll sig då i 

bakgrunden och var beredd att erbjuda sitt stöd om eller när patienten så önskade. 

Informanterna framhöll att om de inte anpassade sig till patienten kunde konsekvenserna bli 

att patienten inte längre kände något förtroende eller tillit till dem. Därav upplevde 

informanterna att det alltid var viktigt att oavsett vad de själva kände, tillåta patienten styra 

vilken typ relation den ville ha: ”man får vara lite som en ja... kameleont eller ja nånting. 

Man får känna in lite och vara som den personen man möter är… så att det lär man sig efter 

ett tag att anpassa sig.” (Informant 1) 

 

 



 
 

14 
 

Balans mellan närhet och distans  

För att kunna vara professionell när patienter vårdades hemma upplevde sjuksköterskorna det 

som viktigt att finna en balans mellan närhet och distans. Om sjuksköterskorna var alltför 

avståndstagande upplevde de att patienten såg dem som kalla och ointresserade. Ibland kunde 

upplevelsen vara åt andra hållet, att sjuksköterskan upplevde att de hade trätt över patientens 

gräns för närhet: ”… den känslan av att liksom nu är jag inne i ditt revir i ditt område och 

inkräktar.” (Informant 4) 

 

Informanterna beskrev det som en process att veta hur varje patienten ville ha det. Förmågan 

att känna in vilken balans av närhet och distans patienten önskade upplevdes förbättras ju mer 

informanterna lärde känna patienten. Informanterna beskrev det som att de hade uppfunnit 

strategier för att ta reda på vad patienten föredrog. Detta kunde exempelvis vara att ”lyssna 

först och prata sen” (Informant 5) samt att i början vara mer återhållsam och låta patienten 

visa vägen. 

 

En viktig komponent i att upprätthålla den professionella relationen till patienten i hemmet 

upplevdes vara att som sjuksköterska medvetandegöra skillnaden mellan personlig och privat. 

Detta var viktigt för att sjuksköterskan skulle känna sig bekväm i mötet med patienten. 

Informanterna menade att vissa patienter hade en förmåga att ”ta hela handen om man gav 

lillfingret” (Informant 2). Om exempelvis sjuksköterskan berättade att hen hade en partner 

kunde patienten fråga alltför intima frågor om relationen. Därav upplevde sjuksköterskorna att 

det var viktigt att bestämma vad de kände sig bekväma att dela med sig av, innan de träffade 

patienten. Informanterna hade olika gränser för vad de ansåg vara personligt eller privat. En 

informant menade att det var naturligt att patienten ville veta något om sjuksköterskan när 

vården skedde i hemmet. Detta eftersom vården ofta pågick under en längre tidsperiod och 

sjuksköterskan var ett återkommande inslag i patientens liv. Informanten upplevde det då som 

självklart att ”ge och ta” i relationen med patienten och såg det inte som privat att dela med 

sig av sin bostadsort eller att hen hade en partner. Andra informanter menande att de inte 

skulle berätta om de var i ett förhållande eftersom de upplevde att detta var för privat. 

 

Samtliga sjuksköterskor framhöll vikten att påminna sig själva om att det inte var en privat 

vänskapsrelation de skulle skapa med patienten. Informanterna upplevde snarare att de 

besökte patienten som en professionell vän i egenskap av sjuksköterska: ”… man kommer inte 

dit och blir någon annan utan man kommer dit och är en vän fast man ändå inte är en vän, 

utan man är en professionell vän.” (Informant 3) 

 

Att som sjuksköterska inte kunna hålla tillräckligt med distans till patienten kunde också slå 

tillbaka på sjuksköterskan själv. Informanterna upplevde att detta skedde när de själva kunde 

identifiera sig med patienten men också med dennes anhöriga: ”En gång hade vi en ganska 

ung cancerpatient… och då kan det kännas lite som, en ung självständig människa, det kan 

kännas som att man kommer för nära inpå” (Informant 1). Att vårda en yngre palliativ patient 

kunde av sjuksköterskan upplevas som att ”det hade lika gärna kunnat vara jag” (Informant 

3). På samma sätt kunde sjuksköterskan känna identifikation när en patient hade barn i 

sjuksköterskans egen ålder. Denna alltför personliga närhet upplevde sjuksköterskan gjorde 

det svårare att förhålla sig professionellt.  

 

Vikten av kollegialt stöd  

Förstående och stöttande kollegor upplevdes av informanterna som avgörande för att de skulle 

kunna växa in i sin nya yrkesroll och erhålla ett professionellt förhållningssätt när de vårdade 

patienter i hemmet. Informanterna beskrev att de nästan alltid var ensamma i patientens hem, 
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men att detta inte upplevdes som ett problem. Det upplevdes nästan alltid finnas en mer 

erfaren kollega att ringa om sjuksköterskorna hade frågor eller funderingar gällande 

patientens vård. Detta ledde till att informanterna hade en positiv syn på att vara ensamma hos 

patienten, i många fall sågs det till och med som en fördel. Informanterna menade att de från 

början hade känt sig orolig för att vara ensam med patienten, men att de efterhand insett att 

kollegorna var lika närvarande som på sjukhuset, bara inte lika synliga: 

Det är inte så mycket… asså visst på helgerna blir det ensamarbete, då utökas mitt område. 

Samtidigt som mina kollegor minskar. Då blir det ensamt där det märks av. Men annars när 

du är ute, kör runt själv, du är med patienten själv, men det finns alltid någon att konsultera 

med. (Informant 4) 

Patientansvaret som sjuksköterskorna hade blev mindre betungande när informanterna kände 

att kollegorna fanns där för dem. Det kontinuerliga stöd som informanterna upplevde gjorde 

att de kände sig mer trygga i sig själva och därmed i större utsträckning kunde uppleva en 

frihet under ansvar i arbetet i patientens hem. Informanterna beskrev det också som att när de 

kände sig trygga i personalgruppen vågade de också i större utsträckning erkänna när de 

kände sig osäkra på något moment.  Att våga fråga upplevde informanterna ledde till att deras 

kunskaper växte och därmed också kände sig mer säkra på sig själva och vågade lita på sin 

egen kompetens: ”… vissa gånger kan det vara så att man känner att det här har jag inte 

gjort innan och då har jag bara tagit med mig en kollega och nästa gång kanske jag fixar det 

själv.” (Informant 2) 

 

Det varierade mellan informanterna vad de ansåg sig behöva hjälp och stöd med, det kunde 

exempelvis vara att bedöma om en patient behövdes skickas in till sjukhuset men också 

praktiska saker såsom vilket nummer jourläkaren hade. Att kollegorna bekräftade de tankar 

informanterna hade gällande patientens vård var också avgörande för att kunna känna att man 

var på rätt spår. Tack vare kollegorna upplevde informanterna att de fick en bredare 

kunskapsbas att stå på vilket bidrog till att de kände sig stärkta i sin yrkesroll. Informanterna 

upplevde att kollegorna också blev viktiga när en patient akut insjuknat eller avlidit. 

Kollegorna beskrevs som en viktig ventil för att kunna bearbeta det som inträffat och kunna 

lämna det som inträffat bakom sig och gå vidare.  

 

 

DISKUSSION  

 

I studiens resultat framkommer att den nyutbildade sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter i hemmet är komplex och mångfacetterad.  Hemmiljön gör det svårare för den 

nyutbildade sjuksköterskan att tillämpa ergonomi och vårdhygien på ett korrekt sätt.  Detta 

upplever sjuksköterskorna påverkar både dem själva och patienten. I det vårdande mötet i 

hemmet upplever sjuksköterskorna att de lär känna patienten på ett djupare plan. 

Sjuksköterskorna upplever tillfredsställelse, känner sig behövda och att de genom sitt arbete i 

patientens hem gör en skillnad. Ibland kan dock de nyutbildade sjuksköterskorna känna en 

frustration över att inte räcka till åt patienten. De anhöriga är särskilt viktiga när patienter 

vårdas i hemmet och är en resurs för att bättre lära känna patienterna vilket upplevs förbättra 

vården. För att kunna vara professionell måste sjuksköterskan i hemmet anpassa sig efter 

patienten samt finna en balans mellan närhet och distans. Kollegor är också avgörande för att 

växa i sin roll som sjuksköterska och för att få stöd och råd. 
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Metoddiskussion  
I studien används en kvalitativ induktiv metod då studiens syfte var att undersöka nyutbildade 

sjuksköterskors subjektiva upplevelser. Kvalitativ metod skapar ökad förståelse för en individ 

och dennes livssituation. En kvantitativ metod ansågs inte lämplig då detta resulterat i att 

endast problemets omfattning eller allmänna utbredning framkommit. En induktiv ansats har 

använts eftersom att syftet inte var att pröva någon hypotes, teori, göra objektiva mätningar 

eller framta statistik (Segesten, 2012).  

 

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom denna metod är väl beprövad när det 

gäller kvalitativa studier (Starrin & Renck, 1996). Den intervjuform som valdes var 

semistrukturerade intervjuer, anledning till detta var att författarna ville rikta fokus på 

upplevelsen av att vårda patienter i hemmet. Såsom Polit och Beck (2010) skriver är 

semistrukturerade intervjuer är att föredra när forskaren vill tillgodose att alla aspekter av ett 

valt ämne täcks in. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att en stor mängd data 

erhålls på grund av att fria följdfrågor tillåts ställas. Detta kan resultera i svårigheter i att 

sortera ut väsentliga delar i det insamlande materialet. De fria följdfrågorna kan också leda till 

att samtalet inte enbart fokuserar på studiens syfte (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Ett strategiskt urval användes i studien för att finna informanter som uppfyllde de uppsatta 

exklusions- och inklusionskriterierna. Trost (2010) menar att fördelen med ett strategiskt 

urval är att forskaren lättare får tag på den personer som hen önskar. Anledningen till att 

exklusions- och inklusionskriterier ställdes upp var för att författarna ville att informanterna 

skulle vara utbildade sjuksköterskor som tagit examen för 6 till 24 månader sedan. Såsom 

Benner (1984/1993) skriver varar den nyutbildade fasen upp till två år, därefter blir 

sjuksköterskan kompetent. Författarna hade en förståelse att de första sex månaderna på 

arbetsplatsen till största del var fokuserad på mer praktiska ting, såsom att lära sig hitta i 

området. Om sjuksköterskor som arbetat kortare tid än sex månader inkluderats kunde detta 

ha lett till att upplevelsen av att vårda patienter i hemmet inte varit lika framträdande. Både 

kvinnor och män inkluderades i inklusionskriterierna för att författarna önskade både kvinnor 

och mäns upplevelser. De deltagande informanterna i studien var dock fem kvinnor och en 

man. Detta kan ses som en begränsning i resultatets överförbarhet till både kvinnliga och 

manliga sjuksköterskors upplevelser. En möjlig förklaring till detta kan dock vara att en 

övervägande majoritet av de yrkesverksamma sjuksköterskorna är kvinnor (Statistiska 

Centralbyrån, 2010). Om enbart manliga sjuksköterskor intervjuats kunde resultatet blivit ett 

annat. Författarna upplever dock att den manliga informantens svar inte skiljde sig från övriga 

informanter. Informanter var i åldrarna 23-26 år. Detta är både en styrka och en svaghet. 

Överförbarheten till andra sjuksköterskor i dessa åldrar ökar, men samtidigt kan viktiga 

upplevelser från andra åldersgrupper gått förlorade.  

 

Nyckelpersoner i form av enhetschefer användes för att komma i kontakt med informanterna. 

En nackdel med att använda sig av detta förfaringssätt är att nyckelpersonerna kan styra 

urvalet och välja ut personer som anses vara mest ”intressanta” (Trost, 2010). Författarna har 

dock inte upplevt detta som ett problem, då det slutliga urvalet gjordes av författarna själva 

från de personer enhetscheferna föreslog.  

 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett missivbrev ut till informanterna. Detta ska 

enligt Patel och Davidsson (2011) göras för att informanterna ska ha en möjlighet att 

förbereda sig på vad intervjun kommer att handla om och ta ställning till om de ville 

medverka. 
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Sammanlagt genomfördes sex stycken intervjuer med nyutbildade sjuksköterskor som 

arbetade inom hemsjukvården. Antalet intervjuer ansågs vara lämpligt, då tillräckligt många 

kunde genomföras för att uppnå datamättnad. Att en informant svarade alltför sent för att 

bereddas plats i studien torde därmed inte ha påverkat studiens resultat. Tidsramen var utöver 

detta alltför begränsad för att inkludera informanten. Informanterna arbetade på olika 

arbetsplatser vilket gör att en bredare bild av hur arbetet upplevs kan framträda. Detta ökar 

också trovärdigheten, eftersom att olika informanter trots de olika arbetsplatserna har gett 

liknande svar. Såsom Trost (2010) skriver ska forskaren vid kvalitativa intervjuer sträva efter 

en intern variation hos informanterna. 

 

En intervjuguide skapades för att säkerhetsställa att de frågor som ställdes skulle framföras i 

samtliga intervjuer och därmed kunna besvara studiens syfte (Starrin & Renck, 1996). 

Författarna upplever att intervjuguiden under de första intervjuerna var ett gott stöd. Efterhand 

som författarna blev mer säkra och bekväma kunde de i större utsträckning lägga 

intervjuguiden åt sidan. Detta gjorde att frågorna inte alltid ställdes i samma ordning. Enligt 

Trost (2010) behöver detta dock inte ha en negativ inverkan på resultatets trovärdighet. Det 

viktigaste är följsamhet inför informanterna snarare än att frågorna alltid ställs i samma 

ordning (ibid.). För att säkerhetsställa intervjuguidens kvalité, frågornas begriplighet samt 

upptäcka eventuella brister i dem genomfördes en pilotstudie (Starrin & Renck, 1996; Polit & 

Beck, 2013).  

 

Informanterna fick själva välja var intervjun skulle äga rum. Att låta informanterna själva 

välja en plats där de känner sig trygga är nödvändigt för att våga öppna sig och samtala om 

känsliga ämnen (Trost, 2010). Detta stärker ytterligare resultatets tillförlitlighet. Båda 

författarna medverkande under samtliga intervjuer. En fördel med detta är att författarna har 

kunnat finna stöd i varandra, exempelvis genom att den ena författaren gjort stödanteckningar 

eller ställt följdfrågor. En sådan struktur minskar risken för att missa något relevant som 

informanten tar upp. Att vara flera personer som intervjuar kan dock leda till en känsla av 

underläge och maktövertag hos informanten. För att undvika detta placerade sig författarna 

strategiskt i rummet för att se till att informanten inte kände sig utsatt (ibid.).  

 

Intervjuerna ljudinspelades och fördelen med detta är att forskaren fullt ut kan fokusera på 

intervjun, utan att riskera att förlora fokus genom att behöva göra anteckningar. Ytterligare en 

fördel är att intervjun går att transkribera ordagrant, pausa samt omlyssna (Trost, 2010). Detta 

utnyttjades av författarna vilket stärker studiens tillförlitlighet. Ingen av informanterna 

upplevdes av författarna som negativt inställda till inspelningen. I missivbrevet som skickades 

ut fick informanterna information att intervjun skulle spelas in. Innan intervjun startade fick 

de samma information muntligt samt fick skriva under ett skriftligt medgivande (Bilaga 5).  

 

När författarna analyserat det transkriberade intervjumaterialet har de försökt att åsidosätta sin 

egen förförståelse och arbeta med ett öppet sinne för att inte styra resultatet. Såsom Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) skriver måste forskaren medvetandegöra sin egen 

förförståelse för att undvika att menligt påverka resultatet. Författarna hade en förförståelse 

om hur vården i hemmet såg ut, eftersom att de tidigare arbetat inom vården. För att undvika 

att denna förförståelse skulle inverka på resultatet försökte författarna att så förutsättningslöst 

som möjligt ta del av informanternas berättelse. Författarna försökte möta de nyutbildade 

sjuksköterskornas berättelser med ett nyfiket sinne med en förväntan på det oväntade. Detta 

ökar resultatets tillförlitlighet. Författarna valde att använda sig av Lundman och Hällgren 

Graneheims (2012) mall för kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod fann författarna 

mest lämplig och tillförlitlig. Såsom Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver är 
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denna analysmetod lämplig när en stor mängd data ska hanteras och sorteras till kategorier 

utifrån skillnader och likheter. Under analysprocessen upptäckte författarna att vissa av de 

meningsenheter som plockats ut, kondenserats och kodats inte svarade på studiens syfte. Ett 

fåtal meningsenheter upplevdes utöver detta som svåra att placera i en kategori. Dessa 

meningsenheter exkluderades därför. Författarna anser att detta inte inverkat negativt på 

resultatet utan snarare visar att materialet väl genomarbetats.  

 

Under hela analysprocessen har författarna arbetat parallellt, både enskilt och tillsammans. De 

meningsenheter som identifierats av författarna har först enskilt tagits fram för att därefter 

jämföras med varandra. Detta har gjort att konsensus kring det analyserade materialet har 

uppnåtts. Såsom Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver ökar en studiens 

tillförlitlighet när forskarna gemensamt har arbetat fram och analyserats resultatet.  

 

Författarna har under hela studiens gång följt de riktlinjer som tas upp i 

Helsingforsdeklarationen (2013). De inspelade intervjuerna har efter analysen raderats. Det 

transkriberade materialet har förvarats på en dator med lösenord. I resultatet redovisas inte 

vilken informant som sagt vad, det nämns inte heller om det är en kvinna eller man. Risken 

för att en utomstående ska kunna identifiera en enskild informant är därmed minimerad. 

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer att de nyutbildade sjuksköterskorna upplever att den fysiska 

vårdmiljön i hemmet påverkar den vård de utför. Det är svårt att tillämpa korrekt ergonomisk 

arbetsteknik, detta upplevs bero på att hemmet oftast inte är anpassat till att utföra omvårdnad 

i. Små trånga ytor eller ingen tillgång till de hjälpmedel som behövs leder till att ergonomin är 

svår att tillämpa. I en studie gjord av Larsson, Karlqvist, Westerberg och Gard (2013) 

återfinns ett liknande resultat, där bristen på ergonomiska hjälpmedel gör det svårare för 

sjuksköterskorna i studien att utför sitt arbete i hemmet. Larsson et al. (2013) studie visar att 

detta i förlängningen kan leda till fysiska besvär, såsom smärta i exempelvis rygg och nacke. 

Detta resultat skiljer från föreliggande studie, där ingen av sjuksköterskorna påtalade att de 

hade fysiska besvär. En möjlig anledning till detta kan dock vara att sjuksköterskorna i denna 

studie är unga och inte varit yrkesverksamma en längre tid.  

 

Resultatet visar också att vårdhygien i hemmet är svår att upprätthålla och tillämpa optimalt. 

Förkläde, handskar och handsprit upplevs av de nyutbildade sjuksköterskorna inte alltid 

finnas i hemmet. Orsaken till detta upplevs stundtals vara bristande planering. Hemmiljön i 

sig uppfattas stundtals som ohygienisk, men även patientens personliga hygien ansågs ibland 

utgöra en hälsorisk. Detta visar även en studie gjord av Felemban, St John och Shaban (2015) 

som visar att tillgången av hygienartiklar är avgörande för att vårdhygien i hemmet ska kunna 

utföras korrekt. Ytterligare en likhet återfinns i att patientens hemmiljö kunde vara ohygienisk 

i sig. Sjuksköterskorna i föreliggande studie menar att det är svårt att i dessa situationer att 

säga till patienten. Detta eftersom att de vill respektera att det är patientens egna hem. Här ses 

likheter med Felemban et al. (2015) studie som på samma sätt visar att sjuksköterskorna såg 

sig själva som gäster och därmed enbart kunde komma med förslag till möjliga förbättringar. 

 

Studien tyder på att när de nyutbildade sjuksköterskorna vårdar patienter i hemmet upplever 

de att det är lättare att lära känna patienten. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevelse är 

att patienterna i större utsträckning kan vara sig själva. Detta menar även McGarry (2010) 

vars studie visar att sjuksköterskor upplever det som lättare att se personen bakom sjukdomen 

när patienten vårdas hemma. Relationen till patienten ses som positiv då de nyutbildade 

känner att de får mycket tillbaka. Genom att lära känna patienten menar sjuksköterskorna att 
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de kan göra en verklig skillnad för patienten, vilket ger dem glädje och välbefinnande. 

Carlson Rämgård, Bolmsjö och Bengtsson (2013) menar i likhet med föreliggande studie att 

sjuksköterskan ser möjligheten att etablera en vårdande relation till patienten som positiv. 

Sjuksköterskorna i Carlsons et al. (2013) studie kände en professionell stolthet när de 

lyckades lära känna patienten och därigenom fick något tillbaka. Såsom Wiklund (2003) 

skriver är närvaron av en vårdande relation avgörande för att arbetet inte ska bli reducerat till 

att enbart utföra arbetsuppgifter. Resultatet visar att de nyutbildade sjuksköterskorna upplever 

att de genom sitt arbete i patientens hem åstadkommer något mer än att bara utföra 

vårdtekniska uppgifter. Den vårdande relationen blir här ett verktyg för de nyutbildade 

sjuksköterskorna att utföra en individanpassad och god vård. Såsom Dahlberg och Segesten 

(2010) skriver är en vårdande relation mellan sjuksköterska och patienten nödvändig för att 

kunna stödja patienten och dennes hälsa. Detta visar även föreliggande studies resultat, där de 

nyutbildade sjuksköterskorna genom att skapa en relation till patienten kommer dem närmare. 

I och med närvaron av en vårdande relation upplever de nyutbildade sjuksköterskorna det som 

enklare att upptäcka patientens behov och önskemål. 

 

I resultatet framkommer det också att sjuksköterskorna ser sig själva som en viktig del i 

patientens liv, där de i många fall är den enda sociala kontakten patienten har. De nyutbildade 

sjuksköterskorna upplever att relationen de skapar till patienten ger en trygghet både för dem 

själva men även för patienten. Desto bättre de lärde känna patienten desto bättre vård kunde 

de ge. Detta överensstämmer med Wälivaara, Sävenstedt och Axelssons (2013) studie som 

visar att etablerandet av en vårdande relation är nyckeln för sjuksköterskor att kunna nå 

patienten och ge denne en god vård. De intervjuade sjuksköterskorna menade i likhet med 

denna studies resultat att tryggheten som uppkom när de lärde känna patienten, bidrog till att 

det var enklare att fatta avgörande beslut gällande patientens vård. Wälivaara et al. (2013) 

framhåller också i likhet med denna studies resultat att sjuksköterskorna fick något tillbaka 

från den vårdande relationen de skapade till patienten.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) uttrycker att sjuksköterskan måste skapa en vårdande relation 

till patienten för främja hälsa och minska lidande. I denna vårdande relation får dock 

sjuksköterskan aldrig förvänta sig något tillbaka från patienten (ibid.). Studiens resultat visar 

att de nyutbildade sjuksköterskorna är medvetna om detta, då de använder den vårdande 

relation de skapat till patienten för att åstadkomma en bättre vård. Resultatet visar dock också 

att de nyutbildade i viss mån förväntar sig något tillbaka från patienten. Detta då de känner en 

frustration och ett misslyckande när de inte lyckas nå patienten eller när patienten inte är nöjd. 

 

Studiens resultat visar att de nyutbildade sjuksköterskorna upplever patientens anhöriga som 

viktiga när patienter vårdas i hemmet. Genom de anhöriga kan de nyutbildade 

sjuksköterskorna bättre lära känna patienten då de anhöriga kan bidra med viktig kunskap. 

Resonemanget bekräftas även av Dahlberg och Segesten (2010) som menar att de anhöriga 

måste inkluderas för att ett patientfokuserat vårdande ska kunna åstadkommas. De närstående 

kan vidare bidra till att öka patientens möjligheter till att uppleva hälsa och välbefinnande 

trots sjukdom (ibid.). Att tillvarata och beakta de närståendes kunskaper och åsikter är således 

avgörande. Studiens resultat visar att de nyutbildade sjuksköterskorna försöker tillgodose de 

anhörigas åsikter för att förbättra patientens vård, men att det slutligen alltid är patientens 

egna åsikter som ska väga tyngst. I studiens resultat framkommer det att de nyutbildade 

sjuksköterskorna försöker se till helheten och har förståelse för hur viktig de anhörigas roll är. 

De nyutbildade sjuksköterskorna ser sambanden mellan patientens och de anhörigas mående. 

Detta resultat bekräftas av Pusa, Hägglund, Nilsson och Sundin (2015) som i sin studie visar 

att sjuksköterskan i sitt arbete i patientens hem måste se till hela familjesystemets mående. 
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När en patient vårdas i hemmet påverkas inte bara patienten utan hela familjen (ibid.).  

 

Såsom Dahlberg och Segesten (2010) framhåller ska även de anhörigas perspektiv inkluderas 

i vårdvetenskapen. Detta eftersom att en patients livsvärld innehåller något mer än enbart 

föreställningar kring lidande och välbefinnande. Livsvärlden är snarare världen såsom den 

erfars och innefattar således också de anhöriga. För att som sjuksköterska kunna utgå från ett 

patientperspektiv måste därav ett livsvärldsfokus finnas (ibid.). Studiens resultat visar att de 

nyutbildade sjuksköterskorna ser till patientens livsvärld genom att inkludera de anhöriga, de 

anlägger därmed ett patientperspektiv.  

 

I Lindahl, Lidén och Lindblad (2009) studie framkommer det att genom de kunskaper som de 

anhöriga har om patienten, kan en bättre vård skapas. Patientens behov kunde också lättare 

mötas genom att sjuksköterskorna visste vad patienten föredrog eller önskade (ibid.). 

Resultatet framhåller även att de nyutbildade sjuksköterskorna ser det som viktigt att bekräfta 

och erkänna det tunga arbete som de anhöriga utför. Att visa respekt för att det var de 

anhörigas hem framkommer också i resultatet. De nyutbildade anser också att det är viktigt att 

som sjuksköterska erbjuda stöd till de anhöriga. Detta överensstämmer med Pusa et al. (2015) 

samt Weman och Fagerberg (2006) studier om hur sjuksköterskan vid vård av patienter i 

hemmet förhöll sig till de anhöriga. Studierna visar att sjuksköterskorna ansåg det som viktigt 

att avlasta och stötta de anhöriga genom att ta på sig huvudansvaret för vården av patienten.  

 

Resultatet i studien visar att de nyutbildade sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att 

förhålla sig professionellt gentemot patienten när denne vårdas i hemmet. Den professionella 

rollen innebär att anpassa sig till patienten, där patienten är den som bestämmer över sin egen 

vård. Patientens delaktighet framhålls som viktig av de nyutbildade eftersom att de ser 

patientens hem som dennes egen arena och hemmaplan, där patienten regler gäller. Såsom 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver ska sjuksköterskan se patienten som expert på sin egen 

sjukdom och livssituation. När sjuksköterskan är följsam och anpassar sig efter patienten kan 

en förtroendefull och tillitsfull relation växa fram (ibid.). Detta återfinns tydligt i studiens 

resultat där de nyutbildade sjuksköterskorna genom sin anpassning till patienten skapar 

trygghet. De nyutbildade sjuksköterskorna förhåller sig professionellt genom att öppet möta 

patienten där den befinner sig och vilken grad av närhet den är redo för. Detta resultat stärks 

av Wälivaara et al. (2013) som på liknade sätt beskriver att sjuksköterskan för att kunna 

förhålla sig professionellt måste anpassa sig efter patienten. En viktig komponent i denna 

anpassning beskrivs i likhet med föreliggande studie som att låta patienten bestämma graden 

av närhet.  

 

Vidare tyder resultatet på att de nyutbildade sjuksköterskorna ser sig själva som en 

professionell vän. De balanserar ständigt mellan närhet och distans i mötet med patienten. När 

informanterna lyckas upprätthålla denna balans så uppfattar de också sig själva som 

professionella. Ytterligare en viktig del i att vara professionell upplevs vara att 

medvetandegöra skillnaden mellan personlig och privat. Informanterna använder sitt 

professionella omdöme för att avgöra vad de ska dela med sig av om sig själva och till vilken. 

Detta resultat ses även i Corbett och Williams (2014) studie där informanterna beskriver 

vikten av att själv sätta en gräns för hur mycket av sig själv och sitt privata liv de vill dela 

med sig av. Även här använder sjuksköterskorna sitt omdöme och utöver detta sin erfarenhet 

för att förhålla professionellt gentemot patienten (ibid.). 

 

De nyutbildade är medvetna om sin profession när de vårdar patienter men de beter sig trots 

detta som gäster i patientens hem. De nyutbildade sjuksköterskorna har således en dubbel roll 
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när de vårdar patienter i hemmet, de är både gäster och sjuksköterskor. Denna dubbelhet 

beskrivs också av Öresland, Määttä, Norberg, Winther-Jörgensen och Lützén (2008). 

Sjuksköterskorna i studien beskriver att de ständigt växlar mellan dessa roller. De betedde sig 

som en gäst när de gjorde hembesök trots att de hade ett förutbestämt vårduppdrag de skulle 

utföra (ibid.). Detta framträder även i föreliggande studiens resultat, där de nyutbildade 

sjuksköterskorna beskriver det som viktigt att uppfylla båda rollerna för att kunna komma 

patienten nära och ge den en god vård.  

 

I studiens resultat framkommer det att de nyutbildade sjuksköterskorna upplever att kollegor 

är avgörande för att finna stöd och växa som nyutbildad. Tack vare det kollegiala stödet ser 

inte de nyutbildade sjuksköterskorna ensamarbetet i patienten hem som ett problem. Kollegor 

uppfattas alltid finnas i närheten att rådfråga och rådgöra med. Detta skiljer sig från tidigare 

studier gjord av Sneltvedt et al. (2010) där de nyutbildade tvärtemot känner sig ensamma och 

utan stöd vilket upplevs påverka vården av patienterna. Detta problem återfinns även hos 

erfarna sjuksköterskor (Öresland et al., 2014). Det är svårt att finna en orsak till varför 

resultatet i föreliggande studie skiljer sig åt. En möjlig förklaring kan dock vara att 

informanterna har en bättre relation till sina kollegor samt att kollegorna är mer förstående 

inför det faktum att de är nya i arbetet. Likheter i att kollegor är viktiga för den nyutbildade 

återfinns dock i flertalet studier (Lilja Andersson & Edberg, 2010; Sneltvedt et al., 2010; 

Öresland et al., 2008). 

 

Samtliga sjuksköterskor i studien har flertalet gånger återkommit till patientens upplevelse av 

att vårdas i hemmet och hur de tror att patientens upplevelse av detta är. Författarna vill därför 

föreslå som vidare forskning att undersöka patientens upplevelse av att vårdas i hemmet av en 

nyutbildad sjuksköterska. Detta för att ytterligare bredda förståelsen för hur vård i hemmet 

upplevs, både från patientens och sjuksköterskans sida. Ytterligare ett intressant resultat är att 

den fysiska arbetsmiljön i hemmet upplevs som bristande. Ett förslag på vidare forskning är 

en kvantitativ studie kring hur nyutbildade sjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö vid vård av 

patienter i hemmet.  

 

Slutsats 
Arbetet med att vårda patienter i hemmet upplevs vara komplext och varierande där den ena 

dagen inte är den andra lik. De nyutbildade har till stor del en positiv upplevelse av sitt arbete. 

De känner sig behövda och uppskattade av patienterna. Möjligheten att bygga långvariga och 

betydelsefulla relationer där de nyutbildade kom att lära känna patienten upplevs som 

givande. Denna möjlighet utgjorde en grund för att kunna bedriva en god vård utifrån 

patientens behov. Bra kollegor ses som avgörande för att den nyutbildade sjuksköterskan ska 

kunna växa in i sin professionella yrkesroll och få en god start på sitt yrkesliv. Författarna vill 

därav framhålla vikten av att den nyutbildade sjuksköterskan får en lång och givande 

arbetsplatsintroduktion för att hinna lära känna både kollegor och patienter. Resultatet visar 

att genom att lära känna patienten kunde sjuksköterskan lättare identifiera patientens 

vårdbehov och stärka dennes hälsoprocesser. Ytterligare en viktig slutsats är att de 

nyutbildade sjuksköterskorna upplever det som viktigt att ha ett familjefokus för att kunna ge 

en god vård till patienten.  

 

Studien har bidragit med större kunskap kring hur den nyutbildade sjuksköterskan upplever 

sitt arbete med att vårda patienter i hemmet. Detta har ökat förståelse för hur det är vara 

nyutbildad och att arbeta i hemsjukvården. Studiens resultat kan vara till nytta både för 

blivande, nyutbildade och erfarna sjuksköterskor. Kunskapen som studien givit kan även vara 

användbar för arbetsgivare genom att den har funnit vad de nyutbildade upplever som 
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bristande men också som stödjande. Den fysiska arbetsmiljön i hemmet är ett exempel på 

något som de nyutbildade upplever som hindrande, här finns således också möjliga 

förbättringsområden för arbetsgivare.  

 

Avslutningsvis vill författarna säga ett stort tack till de informanter som medverkat i denna 

studie, utan er hade detta inte varit möjligt. Författarna vill även tacka Jalal Safipour för en 

utmärkt och stöttande handledning genom hela uppsatsprocessen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder?  

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Har du arbetat någon annanstans tidigare innan du började här?  

 Är du utbildad undersköterska?  

Huvudfrågor 

 Varför valde du att börja arbeta i hemsjukvården?  

 Kan du berätta hur det är att vårda någon i hemmet?  

Avslutning 

 Är det något annat du skulle vilja ta upp som vi inte har pratat om?  

 Är det något du vill förtydliga?  

 

Följdfrågor 

Hur kändes det? Kan du berätta/ utveckla lite mer om det? Vad menar du med det? Hur 

påverkar det dig? Kan du ge ett exempel på en situation? Ser du några speciella för- eller 

nackdelar med att arbeta i patientens hem?  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2 

Mail till enhetscheferna angående intresse rörande studien  

 

 

Hej! 

  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som för närvarande håller på att skriva vår 

C-uppsats. Vårt arbete kretsar kring nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter i hemmet. Till detta söker vi nu informanter i form av cirka 5 nyutbildade 

sjuksköterskor inom hemsjukvården. Med nyutbildade sjuksköterskor menar vi sjuksköterskor 

som har varit verksamma mellan 6-24 månader. 

  

Detta är ett intressekollsmail om din enhet är intresserad av att delta. Om intresse finns att 

delta kommer de sjuksköterskor som du föreslår att intervjuas av oss personligen i cirka 30 

minuter. Vi kommer i så fall själva kontakta de nyutbildade sjuksköterskorna som du 

föreslår.  

  

Vänliga hälsningar 

Martina Ankarbranth 

Emma Svensson  

  

Våra kontaktuppgifter:   

 

Martina Ankarbranth 

Mail: mm222gj@student.lnu.se 

Tfn: 0709 165 143 

 

Emma Svensson  

Mail: es222ww@student.lnu.se 

Tfn: 073 99 99 452 
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              Bilaga 3 

Återkopplande mail till enhetscheferna gällande tillstånd att rekrytera 

informanter 

 
 

Hej!   

 

Vi har tidigare mailat dig gällande intresse till att delta i en studie (c-uppsats) om nyutbildade 

sjuksköterskors upplevelse av att arbeta i hemsjukvården. Vår handledare har nu gett sitt 

tillstånd för att genomföra studien. Då ni visat intresse för att delta i studien, undrar vi nu om 

detta intresse kvarstår? Om så är fallet, skulle vi gärna vilja komma i kontakt med de 

nyutbildade sjuksköterskor du föreslår. Vi bifogar här det tilltänkta informationsbrevet till 

informanterna.   

 

Vänliga hälsningar  

Martina Ankarbranth 

Emma Svensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

     Bilaga 4 

Missivbrev till informanterna 

 

Nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i hemmet 

Vi som ska göra denna studie heter Martina Ankarbranth och Emma Svensson. Vi läser vår 
femte termin på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och skriver just nu 
vår c-uppsats.  

Syftet med vår studie är att undersöka nyutbildade sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter i hemmet. Anledningen till att vi har valt just detta ämne är att vi finner det vara 
ett intressant och relevant område som det inte tidigare finns särskilt mycket forskning om. 
Eftersom vi själva snart är färdiga sjuksköterskor tycker vi att det skulle vara intressant att 
undersöka hur du som nyutbildad upplever ditt arbete.  

Uppsatsen kommer att bygga på intervjuer med minst 5 nyutbildade sjuksköterskor inom 
hemsjukvården. Vi vill därför fråga dig om du skulle vilja medverka i vår studie? Du kommer 
själv att få bestämma var någonstans intervjun kommer att genomföras. Intervjun kommer 
att ta ungefär 30 minuter och spelas in på band. Vi kommer att ställa frågor kring hur du 
upplever ditt arbete i hemsjukvården, men särskilt fokus på vården av patienter i hemmet.  

 Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt 
deltagande utan ange orsak.  

 Det kommer enbart vara vi och vår handledare som kommer ta del av det inspelade 
materialet. Efter studien avslutas kommer det inspelade materialet att förstöras.  

 När intervjun har genomförts med dig kommer vi att anonymisera intervjun. Ingen 
förutom vi och vår handledare kommer att veta vem du är.  

 Studien kommer att presenteras i form av en c-uppsats vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

 
Vid frågor kontakta oss gärna!  
 
Martina Ankarbranth: Tfn 0709 165 143. Mail: mm222gj@student.lnu.se  

Emma Svensson: Tfn 073 99 99 452. Mail: es222ww@student.lnu.se  

 
Handledare 
Jalal Safipour: Tfn 0707 71 69 53. Mail: jalal.safipour@lnu.se  
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Bilaga 5 

Skriftligt godkännande  

 

 

Medgivande att delta i studien – Nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

patienter i hemmet 

 

 Jag bekräftar härmed att jag har läst och förstått den information som jag har fått 

angående medverkan i intervju och i denna studie. 

 Jag förstår att mitt medverkande är frivilligt och kan avslutas när som helst.  

 Jag vet att intervjun kommer spelas in.  

 Jag har fått möjligheten att ställa frågor. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie och för intervjumedverkan 

 

 

Deltagare    Författare 

Signatur    Signatur 

 

________________________________  ________________________________ 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

________________________________   ________________________________ 

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

________________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 6 

Etisk egengranskning  


