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ABSTRAKT 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet 

av att vårda patienter med nedsatt psykisk hälsa inom hemsjukvård. 

Bakgrund: Hemsjukvård är idag ett av de snabbaste växande områdena inom hälso- och 

sjukvård. Distriktssköterskorna som arbetar inom hemsjukvård möter många olika pati-

entgrupper och har ett brett omvårdnadsansvar. Den psykiska ohälsan i Sverige har kom-

mit att räknas som ett av de verkligt stora folkhälsoproblemen. Distriktssköterskan inom 

hemsjukvård har en viktig roll att förebygga och hantera hemsjukvårdspatienter med ned-

satt psykisk hälsa.   

Metod: Semistrukturerade intervjuer med åtta distriktssköterskor utfördes. Intervjumate-

rialet transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i två kategorier: Ensam och maktlös samt Göra ett bra 

arbete och vara tillfreds. Under dessa kategorier formades åtta subkategorier: Otillräcklig-

het och frustration, Bristande samarbete, Att sakna stöd, Att se patienten, Att skapa förtro-

ende och tillit, Att våga ställa rätt frågor, Att känna stöd och En fungerande hemtjänst.  

Slutsats: Det är betydelsefullt distriktssköterskan ser hemsjukvårdspatienten ur ett hel-

hetsperspektiv och tar del av dennes upplevelser. Resultatet indikerar även att samarbete 

med andra yrkesgrupper är av stor relevans för distriktssköterskan och det är önskvärt att 

skapa förutsättningar för detta, både inom hemsjukvårdens yrkesgrupper men även gent-

emot andra instanser. Vidare visar resultatet att rutiner för och användandet av screening-

instrument omkring bedömning av psykisk nedsatt hälsa saknas, och är något som kan 

förbättras inom framtida hemsjukvård. 

 

Nyckelord: distriktssköterskor, upplevelser, erfarenhet, psykisk ohälsa, 

hemsjukvårdspatienter. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to describe the community health nurses’ experiences of 

caring for patients with mental ill-health in home care. 

Background: Home care is today one of the fastest growing areas within health- and 

medical services. The community health nurses working in home health care meet a lot of 

different patient groups and have a broad nursing responsibility. The mental ill-health has 

become one of the biggest public health problems in Sweden. The community health nurse 

working in home care play an important part preventing and manage home care patients 

with mental ill-health.  

Methods: Semi-structured interviews with eight district nurses were conducted. The in-

terview material were transcribed and then analyzed using a qualitative content analysis. 

Result: The analysis resulted in two categories: Lonesome and Powerless together with 

Doing a good work and being satisfied. Eight subcategories were formed Beneath the two 

categories: Inadequacy and frustration, Lack of cooperation, To see the patient, To create 

trust and confidence, Dare asking the right questions, To feel support and A functional 

home care. 

Conclusion: It is significant that the community health nurse sees the home care patient 

from a holistic perspective and listen to the patients experiences. The results also indicate 

that collaboration with other professionals is of great relevance for the community health 

nurse and it is desirable to create the conditions for this, both in the home care profession-

als but also towards against other care professionals. Furthermore, the results show that 

procedures and instruments around the assessment of reduced mental health is missing, 

and is something that can be improved in the future home care. 

 

Keywords: community health nurses’, experiences, mental ill-health, home care patients 
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BAKGRUND 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ”…a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 

2005, 10). I denna framgår tydligt att den psykiska hälsan är en integrerad del och att en-

bart frånvaro av psykisk ohälsa inte automatiskt innebär psykisk hälsa. WHO har  

förtydligat den psykiska hälsans betydelse genom att även definiera psykisk hälsa som ”…a 

state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with 

the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a 

contribution to his or her community” (WHO 2005, 10). Precis som den fysiska hälsan 

påverkas den psykiska hälsan av sociala, psykologiska och biologiska faktorer, där risken 

att utveckla psykisk ohälsa är som störst hos personer med låg socioekonomisk status så 

som låg inkomst och utbildningsnivå (WHO 2005, 10). 

 

Den psykiska ohälsan i Sverige har kommit att räknas som ett av de stora folkhälsopro-

blemen. I en nationell utvärdering (Socialstyrelsen 2013a) uppgav 20 % av kvinnorna och 

14 % av männen att de upplevde ”ett nedsatt psykiskt välbefinnande”. Lee (2006) beskri-

ver att det kan vara så många som en av fyra ur den äldre befolkningen i samhället som har 

symtom på depression. Det finns dessutom misstanke att endast en tredjedel av den äldre 

generationen med symtom på depression tar upp det med sin läkare, och endast hälften av 

dem i sin tur är diagnosticerade och behandlade med läkemedel. Psykisk ohälsa hos äldre 

kan ha många olika orsaker, bland annat demenssjukdomar, samtidiga somatiska sjukdo-

mar, läkemedelsbiverkan, om personen nyligen varit utsatt för sorg, ensamhet samt den 

som vårdar en nära anhörig med en demenssjukdom. Detta är ofta tillstånd som känne-

tecknar äldre personer som erhåller hemsjukvård (Karlsson 2013, Socialstyrelsen 2013b, 

Vieira et al. 2014). 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2014) beskriver att hemsjukvård är den hälso- och 

sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i patientens hem när patienten 

har svårigheter att ta sig till hälsocentralen. Socialstyrelsen (2008) beskriver att innan åt-

gärder och insatser sätts in för en patient med hemsjukvårdsbehov skall en vård- och om-

sorgsplanering ägt rum. Sveriges kommuner och Landsting (2014) skriver att det är alltid 

personal från hälso- och sjukvården som gör den bedömningen. Det kan till exempel hand-

la om hjälp med läkemedel, sårvård eller provtagning. Josefsson och Scholten (2009) me-

nar att vi är alla potentiella mottagare av hemsjukvården som omfattar alla åldrar, men att 
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det är äldre människor med komplexa vårdbehov, nedsatt autonomi och stort beroende av 

andra som dominerar verksamheten. Enligt Bruce et al. (2002) kommer hemmet som 

vårdplats att få en allt större betydelse. Det har skett en utveckling mot att alltmer avance-

rade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmet, men att det även hänger ihop med att 

befolkningen ökar och att livslängden ökar. Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar 

att fler personer  får hemsjukvård som en konsekvens av politiska beslut med färre vård-

platser inom slutenvården och på särskilda boenden, samt även utifrån vårdtagarens och 

anhörigas egna önskemål. Markle-Reid et al. (2011) beskriver att hemsjukvård är den 

största delen inom samhällsbaserade tjänster och ett av de snabbaste växande områdena 

inom hälso- och sjukvård.  

 

Socialstyrelsen (2010) har prioriterat och sammanställt nationella riktlinjer för depres-

sionssjukdomar och ångestsyndrom med utgångspunkt i motiveringen att dessa sjukdo-

mar tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Enligt Socialsty-

relsen (2013b) beräknas 15-25 procent av alla 75-åringar i Sverige lida av psykisk ohälsa, 

ofta utan diagnos. Riktlinjerna skall ge sjukvården stöd i att välja ut och erbjuda den vård 

som gör störst nytta för patienten till en skälig kostnad. De innehåller fyra rekommenda-

tioner om omvårdnad, läkemedelsbehandlingar, andra medicinska behandlingar och psy-

kologiska behandlingar. Enligt Levander et al. (2009) är människor individer i ett socialt 

sammanhang. Individen har både biologi och psykologi. Vården måste arbeta med dessa 

tre perspektiv: biologi, psykologi och sociala faktorer. Ibland är ett perspektiv klart vikti-

gast för att förstå ett psykiatriskt tillstånd. Wiklund Gustin (2010) förklarar psykiatrisk 

omvårdnad som innefattar att stärka förmågan till egenvård oavsett sjukdom och om att 

värna om patientens rättigheter och möjligheter. 

 

Grunden i distriktssköterskans arbete beskrivs utifrån Socialstyrelsens kompetensbeskriv-

ning (2005) för sjuksköterskor som bland annat innebär att ansvara för att bevara det fris-

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

att organisera eller delta i teamarbetet kring patienten. Josefsson och Ljung (2010) beskri-

ver att den omvårdnadsansvariga distriktssköterskan inom hemsjukvården har ett stort 

ansvarsområde. De grundläggande arbetsuppgifterna är bland annat att bedöma och be-

sluta om insatser, att planera och sätta mål, delegera och leda insatser samt att samverka 

med patienter, närstående, vårdpersonal, biståndsbedömare och andra yrkesgrupper. 

Markle-Reid et al. (2011) beskriver i sin studie att distriktssköterskan i hemsjukvården och 

de olika arbetsgrupperna bör samverka för att på bästa sätt få till en bra och effektiv vård 
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för patienten, och på så sätt förebygga eller behandla bland annat psykisk ohälsa. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) menar att ett gott samarbete mellan distriktssköterskan och 

hemtjänstpersonalen är viktig,  då flera av distriktssköterskans hemsjukvårdspatienter har 

hemtjänstinsatser beviljade. Josefsson och Ljung (2010) beskriver att det som skiljer mel-

lan en grundutbildad sjuksköterska och en distriktssköterska är att distriktssköterskeut-

bildningen är specialiserad och anpassad för de arbetsuppgifter som finns inom hemsjuk-

vård. Enligt Gunnarsson et al. (2008) kompetensbeskrivning för distriktssköterskan så är 

distriktssköterskan utbildad att självständigt kunna bedöma, planera, genomföra och 

utvärdera de åtgärder som behövs hos en hemsjukvårdspatient. Även att uppmärksamma 

och agera på förändringar utifrån hälsotillståndet, förstå det sociala sammanhangets bety-

delse för hälsa samt förstå och agera på de psykosociala förhållandens påverkan på hälsa. 

En annan viktig uppgift är att beakta de psykosociala problem som kan bli följden av sjuk-

dom, funktionshinder och åldrande. Enligt Brown et al. (2004) har distriktssköterskan en 

viktig uppgift i att identifiera hemsjukvårdspatienter med nedsatt psykisk hälsa. 

 

Distriktssköterskan inom hemsjukvård har en viktig roll då hon möter många äldre patien-

ter i sina hem, en patientgrupp där Socialstyrelsen (2013b) beskriver att risken för psykisk 

ohälsa är stor. De patienter med psykisk ohälsa utan diagnos är en grupp som kan vara 

svåra att upptäcka, Markle-Reid et al. (2011) betonar vikten av att distriktssköterskan har 

gott samarbete med andra yrkesgrupper för att få en helhetsbild av patienten. Det finns 

sparsamt med forskning som beskriver upplevelse av vården omkring patienter med 

psykisk ohälsa ur distriktssköterskans perspektiv. Den här studien vill belysa distriktsskö-

terskans upplevelse och erfarenhet i vården av patienter med nedsatt psykisk hälsa, med 

förhoppning om att det kan leda till insikt om betydelsen av att kunna uppmärksamma, 

förebygga och behandla patienter med psykisk ohälsa i tid. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av att 

vårda patienter med nedsatt psykisk hälsa inom hemsjukvård. 
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METOD 

 

Design 

Föreliggande studie var en kvalitativ studie med en deskriptiv design (jfr. Polit & Beck 

2013) där syftet var att beskriva distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter. Uppsat-

sens utformning är inspirerad av tidskriften Journal of Advanced Nursing. 

 

Deltagare och urval 

Kontakt togs i början av september 2014 först via mail med verksamhetschefen för di-

striktssköterskorna inom hemsjukvården, som sedan även muntligt bekräftade godkän-

nandet till studien. Första kontakten med distriktssköterskorna etablerades under en ar-

betsplatsträff då syftet med studien förklarades, samt att distriktssköterskorna då hade 

möjlighet att ställa generella frågor angående studien. Urvalet skedde slumpmässigt, hälf-

ten i den grupp distriktssköterskor som arbetade i stadskärnan samt hälften bland de som 

var stationerade i glesbygd, för att få så bra blandning som möjligt. Inklusionskriterierna 

för deltagande var att informanterna skulle ha distriktssköterskeutbildning samt jobba 

inom den kommunala hemsjukvården. Därefter skickades ett informationsbrev (bilaga 1) 

ut till de potentiella deltagarna där syftet med studien och dess tillvägagångssätt förklara-

des. De åtta distriktssköterskor som lottades fram tackade alla till en början ja till att vara 

med i studien, varav samtliga utom en genomförde intervjun. Den distriktssköterska som 

sedan avböjde att delta på grund av tidsbrist ersattes genom ny lottning. Alla deltagare var 

kvinnor då det inte fanns några manliga distriktssköterskor i verksamheten. Arbetslivser-

farenheten varierade mellan 2-24 år, i genomsnitt 9 år. Distriktssköterskorna var mellan 

40-57 år gamla, i genomsnitt 44 år. 

 

Datainsamling 

Metoden som valdes för datainsamlingen var semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

I den semistrukturerade intervjun används en intervjuguide för att säkra att alla områden 

täcks, samtidigt som intervjuarens roll är att uppmuntra deltagarna att prata fritt runt frå-

gorna. En annan fördel med personliga intervjuer är att kvaliteten på materialet ofta är hög 

och att deltagarbortfallet är lågt (Polit & Beck 2013). Författarna valde att använda sig av 

en intervjuguide med ett fåtal öppna frågor (bilaga 2), vilket enligt Alvehus (2013) ger re-

spondenterna stor möjlighet att påverka innehållet i intervjun men att samtalen ändå föl-

jer en röd tråd.  
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Två pilotintervjuer genomfördes för att säkerställa att frågorna täckte syftet. Pilotintervju-

erna transkriberades och analyserades, efter vilket det bedömdes att de innehöll material 

som var relevant för studiens syfte. De inkluderades därför i studien. Personlig kontakt 

togs med var och en av distriktssköterskorna för att boka in en tid för intervjuerna, som 

genomfördes avskilt och ostört vid deras respektive arbetsplats. I samband med att inter-

vjuerna genomfördes fick även deltagarna skriva under ett samtyckesformulär (bilaga 3). 

Intervjuerna spelades in digitalt, intervjutiden var i genomsnitt 16 minuter. Datainsam-

lingen genomfördes under september månad 2014. 

 

Forskningsetiskt övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra allmänna huvudkrav när det gäller forsknings-

etiska principer. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i pro-

jektet angående vilken deras uppgift är samt vilka villkor gäller för deras deltagande. De 

ska dessutom upplysas om att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbry-

ta sin medverkan utan negativa konsekvenser. Det är även önskvärt att deltagarna får veta 

hur och var resultaten kommer att publiceras. Samtyckeskravet innebär att deltagarnas 

samtycke skriftligen måste lämnas innan en studie påbörjas. Med konfidentialitetskravet 

menas att alla uppgifter om personer i undersökningen ska ges största möjliga konfidentia-

litet och att alla uppgifter ska avidentifieras och lagras så att det inte går att identifiera nå-

gon enskild person. Det ska heller inte vara möjligt för utomstående att ta del av eventuella 

personuppgifter. Slutligen innebär nyttjandekravet att de uppgifter som samlas in inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller i annat syfte än det som är ändamålet 

för forskningen.  

 

Alla deltagande distriktssköterskor och deras verksamhetschef fick muntlig såväl som 

skriftlig information om studiens innehåll och syfte, samt att deras medverkan var frivillig 

och när som helst kunde avbrytas. En samtyckesblankett skrevs under i samband med att 

intervjuerna genomfördes. Distriktssköterskorna upplystes om att materialet skulle vara 

konfidentiellt och endast handhas av författarna och handledaren, samt att alla eventuella 

personuppgifter inte skulle vara möjliga att röja för obehöriga. I samband med redovisning 

har speciell hänsyn tagits till att ingen speciell person ska kunna igenkännas/identifieras. 

Distriktssköterskorna informerades även om att de senare hade möjlighet att ta del av den 

färdiga studien samt var den skulle finnas tillgänglig.  
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Analys 

Samtliga intervjuer transkriberades och lästes sedan igenom ett flertal gånger för att för-

fattarna skulle få en helhetsbild. Metoden som valdes för att analysera intervjuerna var 

kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Meningsbärande enheter identifierades som ansågs innehålla information relevant för frå-

geställningarna. Därefter kondenserades meningarna i syfte att korta ner texten utan att 

förlora viktig information, för att slutligen kodas och grupperas i kategorier och underka-

tegorier. En textanalys kan fokusera på både det manifesta och latenta i texten, där det 

manifesta är vad texten säger, medan det latenta är vad texten handlar om. Det gäller där-

för att vara öppen för texten och att inte låta sig styras av teorier eller förutfattade mening-

ar (Friberg 2012). Totalt identifierades två kategorier och åtta underkategorier. Ett exem-

pel på analysprocessen kan ses i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

 

Eeh kanske inte 

första eller andra 

träffen kan ja ta 

de, men på tredje, 

de ä väldigt viktit 

att du få tilliten 

först, sen kan du 

hjälpa 

 

Kanske inte första 

eller andra träffen 

kan jag ta det, men 

på tredje, det är 

viktigt att få tilliten 

först 

 

Skapa tillit 

för att få 

hjälpa 

 

Att skapa för-

troende och 

tillit 

 

Göra ett 

bra jobb 

och känna 

sig tillfreds 

 

På vårdcentralerna 

ä de ju mest sta-

fettläkare som inte 

våga sätta in eller 

ut medicin, dom 

gör ju ingenting 

känns det som 

 

 

På HC är det mest 

stafettläkare som 

inte vågar sätta in 

eller ut medicin, 

dom gör ju ingen-

ting 

 

Dålig konti-

nuitet med 

läkare på 

hälsocentra-

len ger dålig 

vård 

 

Bristande 

samarbete 

 

Ensam och 

maktlös 
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å de ha hänt inci-

denter så där känn 

ja att där tro ja 

inte riktigt att (…) 

de finns nån plan, 

hur gör man me 

den här patient-

gruppen. 

 

Det har hänt inci-

denter där jag 

känner att det inte 

riktigt finns någon 

plan hur man gör 

med den här pati-

entgruppen 

 

Ingen plan 

för den här 

sortens pa-

tienter 

 

Att sakna stöd 

 

 

Vill dom inte ha 

hjälp kan vi inte 

gö…vi kan inte 

tvångsmedicinera 

en människa. 

 

Vi kan inte göra 

någonting om per-

sonen inte vill ha 

hjälp, vi kan inte 

tvångsmedicinera 

 

Går inte att 

tvångsmedic

inera 

 

Otillräcklighet 

och frustration 

 

 
 

 

 

RESULTAT 

Totalt identifierades två kategorier; Ensam och maktlös samt Göra ett bra arbete och vara 

tillfreds. Under dessa sorterades totalt åtta subkategorier in: Otillräcklighet och frustra-

tion, Bristande samarbete, Att sakna stöd, Att se patienten, Att skapa förtroende och till-

lit, Att våga ställa rätt frågor, Att känna stöd samt En fungerande hemtjänst (se tabell 2), 

dessa redovisas nedan i löpande text samt belyses med citat från intervjuerna.  

 
Tabell 2. Kategorier och subkategorier 
 
Kategorier Ensam och maktlös Göra ett bra arbete och vara 

tillfreds 
 

Subkategorier 

 

Otillräcklighet och frustration  

Bristande samarbete 

Att sakna stöd 

 

Att se patienten 

Att skapa förtroende och tillit 

Att våga ställa rätt frågor 

Att känna stöd 

En fungerande hemtjänst 
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Ensam och maktlös 

De subkategorier som framkom i resultatet var Otillräcklighet och frustration, Bristande 

samarbete samt Att sakna stöd. 

 

Otillräcklighet och frustration 

Samtliga distriktssköterskor kände mer eller mindre otillräcklighet och frustration i sitt 

arbete med hemsjukvårdspatienterna. Flera av distriktssköterskorna upplevde frustration 

och en känsla av maktlöshet när de träffade hemsjukvårdspatienter som de såg inte mådde 

bra men som vägrade ta emot hjälp i någon form: ”Vill dom inte ha hjälp kan vi inte gö…vi 

kan ju inte tvångsmedicinera en människa” 

 

”Många gånger kan ja känna då man gör hembesök till den här patientkate-

gorin kan jag känna att man nästan ha lust å skaka om dom litegranna å så 

där men…ta hjälp nu!” 

 

Flera distriktssköterskor upplevde att de kunde komma i kläm mellan hemsjukvårdspati-

enten och hemtjänstgrupperna då hemtjänsten inte alltid förstod att distriktssköterskan 

inte kunde göra något för hemsjukvårdspatienten om denne inte ville ta emot hjälp, även 

om både hon och hemtjänsten kände att det behövdes. 

 

Några av distriktssköterskorna nämnde att de kände sig otillräckliga i sitt arbete när det 

gällde att upptäcka hemsjukvårdspatienter som mådde dåligt, att de inte hamnade hos 

dem av en slump utan att det ofta var något annat de besökte dem för och att de i samband 

med detta då upptäckte att något var fel: ”de där ä ju svårt eftersom man oftast träffa 

dom här patienterna av en anledning när man ä i hemsjukvården, så att de ä ett känt 

problem”. Att mörkertalet är stort var alla distriktssköterskorna överens om: ”de kan ju 

också va ett mörkertal så att man helt enkelt inte träffa på dom hära som må sämst för 

dom sök inte vård, så man vet inte att dom finns” 

 

Ett par av dem uttryckte sig åt andra hållet, att de lätt blev ”hemmablinda” när de gick ofta 

till en och samma hemsjukvårdspatient, och att det i och med det skapade en känsla av 

otillräcklighet då de kände att de inte kunde finnas där för personen i tid som en distrikts-

sköterska uttryckte det: ”många gånger ä de ju så att man gå där hos nån dag ut å dag in 

å så tänk man att ja men… de ä … man märk inte nyanserna men…” 
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En av distriktssköterskorna uttryckte frustration över att sakna något slags screeningin-

strument för den psykiska ohälsan hos hemsjukvårdspatienterna att använda som ett slags 

”bevis” för läkaren att någon var i behov av hjälp. 

 

”Å hur mät du psykisk ohälsa? De gå ju liksom inte…å hur gör man 

när man möt på…de bero ju precis på, ha dom en infektion vet man 

ju att ju sämre värden dom ha desto tuffare behandling behöv dom 

ju, men…hur gör du me den här patientkategorin?” 

 

Bristande samarbete 

Distriktssköterskorna upplevde att samarbetet mellan hemsjukvård och hälsocentralerna 

var bristfälligt då många hemsjukvårdspatienter faller mellan stolarna och ingen vill ta 

huvudansvaret. Som en distriktssköterska uttryckte sig: ”Dålig uppföljning och glappet 

där emellan vårdcentralen å hemsjukvård har ju blivit katastrofal”. Önskemål framför-

des om bättre samverkan för att kunna säkerställa en god vård omkring hemsjukvårdspati-

enter med psykisk ohälsa.  

 

Distriktssköterskornas erfarenhet av psykiatrivården var inte positiv, samarbete omkring 

hemsjukvårdspatienter saknades så gott som helt och var något som efterfrågades: ”det är 

ganska vanligt att man känner att man kanske inte ha så bra samarbete med psykklini-

ken”.  Det var inte ovanligt att hemsjukvårdspatienter med psykisk ohälsa skrevs ut till 

hemmen utan att distriktssköterskorna informerades om detta, vilket gjorde att de kände 

sig maktlösa inför hur vården i hemmet skulle fortgå.  

 

Hemtjänsten nämndes av de flesta distriktssköterskor i positiva ordalag, men ibland kunde 

distriktssköterskorna även där uppleva att det brast i samarbetet. Att hemtjänsten inte vå-

gade fråga hemsjukvårdspatienterna hur de mådde, för att de var rädda att få ett svar som 

gjorde att de blev kvar längre och kanske hamnade i ett samtal de tyckte var svårt. Det 

medförde att distriktssköterskorna kände sig ensamma och frustrerade. 

 

”gömmer sig lite grann bakom tidspressen för dom (hemtjänsten) 

tycker att de är jobbigt att ta upp… å då är det lättare att säga till 

patienten att ’ja säg till sjuksköterskan så få hon prata med dig’ … 

dom bollar över det svåra till mig” 
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Flera av distriktssköterskorna pratade i intervjuerna om att kontinuiteten hos hemsjuk-

vårdspatienterna var dålig både från hemtjänsten och från läkarnas sida. Många hemsjuk-

vårdspatienter hade besök av olika hemtjänstpersonal varje dag och distriktssköterskorna 

upplevde då att ingen riktigt hade koll på dem och visste vad som hade gjorts eller skulle 

göras, även om de uppgav att de förstod att problemet var till stor del organisatoriskt.  

 

”Å ja förstå att man kanske måste va tjugo, tretti i en arbetsgrupp 

men de ä inte rimligt hos en person…som inte må bra, att de gå in 

så många olika människor å alla fråga kanske ´å va ska vi göra här 

då å vart ha du din medicin å vart ja vi…´ja, de ä inte bra” 

 

Att sakna stöd 

Arbetsgivarens roll för distriktssköterskans arbete upplevdes som viktig. Tyvärr upplevde 

många distriktssköterskor att de saknade stöd inom vissa områden, vilket genererade en 

känsla av ensamhet i situationen. Ett av områdena som distriktssköterskorna nämnde var 

det höga patientantalet, många upplevde att de förväntades hinna med mer än de mäktade 

med och att det saknades förståelse från arbetsgivaren omkring detta: ”Ja har för mycket 

patientantal om man tänker på…hur pass ändå…det är ju rätt tungt så…ja hinn ju egent-

ligen inte följa upp alla som jag skulle vilja” 

 

Flera distriktssköterskor upplevde att de saknade stöd från arbetsgivaren runt hemsjuk-

vårdspatienter med psykisk ohälsa. Det saknades handledning och stöttning från arbetsgi-

vare, det skedde istället kollegor emellan. Även handlingsplaner och utbildning efterfråga-

des för dessa hemsjukvårdspatienter med psykisk ohälsa, en patientgrupp som många di-

striktssköterskor upplevde var något av en bortglömd patientgrupp. 

 

”å de ha hänt incidenter så där känn ja att där tro ja inte riktigt att 

(…) de finns nån plan, hur man gör me den här patientgruppen… 

arbetsgivaren vet ja inte om ja kan säga att dom ställ upp  

på nåt sätt… i nåt ärende!” 
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De flesta distriktssköterskorna upplevde stöd från sina kollegor. På grund av den höga ar-

betsbelastning som för tillfället existerar för distriktssköterskorna inom hemsjukvården så 

finns ändå undantag :” när det gäll kollegor så…alla har så mycket på sitt bord, ingen ha 

tid att hjälpa nån annan så där ä de dåligt me stöd tycker jag” 

 

Flera distriktssköterskor upplevde att det vore bra med stöd från psykiatriverksamhet, nå-

got som de flesta av dem saknar idag. En del distriktssköterskor upplevde behov av en 

sorts socialpsykiatri inom hemsjukvården som de kunde samarbeta med, att kunna ringa  

till och få stöd och eventuellt hembesök till patienter med psykisk ohälsa.   

 

”nån typ av handledning där man kan typ ringa… ’nu har jag de 

här problemet å ja har försökt det här å ja kom ingen vart, ha du nå 

tips?’ … eller nån annan form av av hjälp” 

 

I och med övergången till kommunal hemsjukvård så upplevde några av distriktssköters-

korna att det var svårare att få kontinuitet på läkarsidan och att önskemål fanns om att det 

skulle finnas speciella hemsjukvårdsläkare som även de var anställda i kommunen. Även 

den bristande kontinuiteten på hälsocentralerna på grund av de många stafettläkarna be-

rördes som ett problem: ”på vårdcentralerna ä de ju mest stafettläkare som inte våga 

sätta in eller ut medicin, dom gör ju ingenting känns det som” 

 

 

Göra ett bra arbete och vara tillfreds 

De underkategorier som framkom i resultatet var Att se patienten, Att skapa förtroende 

och tillit, Att våga ställa rätt frågor, Att känna stöd samt En fungerande hemtjänst. 

 

Att se patienten 

Ett område som alla distriktssköterskor upplevde av största vikt var att se människan, hela 

människan utifrån dennes unika livssituation. Patientens upplevelser är betydelsefulla och 

att det gällde för distriktssköterskan att ta del av dessa och ibland se ’bortom’ de somatiska 

symtomen i sin bedömning: ”väldigt viktigt hur vi ser helheten av en människa… att gör 

vi inte det så kan vi ju inte hjälpa den somatiska biten heller, psykisk ohälsa och det 

hänger ihop och är väldigt individuellt…” 
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Många av distriktssköterskorna upplevde att de ibland fick lov att inse att de inte kunde 

lösa alla patientens problem, men att det ändå kunde kännas acceptabelt. Att se patienten i 

sin rådande situation trots vacklande hälsa men att denne ändå kunde vara nöjd med sitt 

liv, skänkte distriktssköterskorna en känsla av tillfredsställelse: ”att inte allt är sjukt, utan 

de kan få va… ja… att inte allt ä hundraprocentigt alla gånger man vi ä nöjd ändå!” 

 

Flera distriktssköterskor upplevde att det är fler personer med psykisk ohälsa i hemmen än 

vad man tror. Många symtom för en begynnande depression kan likna en begynnande de-

mens, eller så kan de somatiska symtomen vara tecken på något annat.  

 

”är rätt vanligt att man får mediciner för åkommor som kanske… 

inte riktigt finns då depressionen är behandlad… de e ju rätt vanligt 

att må man bättre så tillstå man ju att man har mindre smärta” 

 

En del distriktssköterskor upplevde att det var viktigt att se hemsjukvårdspatienten utifrån 

dennes omgivning. Att många faktorer kan påverka människans psykiska välbefinnande, 

och att det gällde att se andra områden i hemsjukvårdspatientens livssituation som kunde 

ha betydelse. Kost och möjligheten att få komma ut på en promenad var några faktorer 

som upplevdes betydelsefulla. 

 

”de kanske inte är medicindelningen vi ska fokusera på utan vi kan-

ske ska se till att de bli godare mat så dom bli piggare å få komma 

ut å få, ja… så, omgivningsfaktorerna kan ja se som är  

lite viktigare ibland” 

 

Att skapa förtroende och tillit 

Ett stort och viktigt område för distriktssköterskorna i sitt möte med hemsjukvårdspatien-

terna var att kunna skapa ett förtroende och få tillit för att kunna göra ett bra jobb. Flera av 

dem pratade om att det ofta inte behövdes så mycket tid under ett möte för att hemsjuk-

vårdspatienterna skulle känna sig nöjda, och att ta sig de där extra 15 minuterna under ett 

möte kunde leda till att nästa besök inte behövde ta lika lång tid då distriktssköterskan vi-

sat att hon lyssnat och stöttat tidigare. 

 

”ger jag bara de här stackars minutrarna de handlar om…så bli de 

mycket lugnare å så få dom lite mer förtroende för mej” 



 

13 

 

Några av distriktssköterskorna upplevde att det var lättare att skapa förtroende från hem-

sjukvårdspatienten genom att ta det stegvis och inte gå rakt på med frågor och råd. Att 

börja relationen genom att prata om ditt och datt och att efter några besök gå in på svårare 

samtalsområden: ”Eeh kanske inte första eller andra träffen kan ja ta de, men på tredje, 

de ä väldigt viktigt att du få tilliten först, sen kan du hjälpa” 

 

Ibland räckte det med att komma till en hemsjukvårdspatient och titta på ett sår några 

veckor i rad, eller att komma och dela en dosett en gång i veckan för att patienten skulle 

börja prata om mer än bara vardagliga saker, och för att distriktssköterskan skulle kunna 

ha lite koll på hemsjukvårdspatientens mående.  

 

”men man få fara dit (…) å titta på ett sår eller kanske ta ett blod-

tryck som egentligen inte ha, ja såret ha väl nytta för omläggning 

men ibland så ä de bara ett plåster… för att få komma in dit å ha en 

liten koll” 

 

Att våga ställa rätt frågor 

Samtliga distriktssköterskor upplevde att det var viktigt att kunna ställa rätt frågor till 

hemsjukvårdspatienterna, och att ha modet att göra det. Några av distriktssköterskorna 

kände att det kunde vara svårt att nå fram till hemsjukvårdspatienterna om de egentligen  

inte ville prata om sina psykiska besvär, som en distriktssköterska uttryckte sig: ”vi ha ju 

dom som vill ha hjälp me än de ena än de andra å man vet att de ä ju nåt annat som stå 

bakom” 

 

Många av distriktssköterskorna upplevde att det dels fanns en skamkänsla hos hemsjuk-

vårdspatienterna över att erkänna att de inte mådde bra, samt att många av dem ansåg att 

det nog var naturligt med åldern att även den psykiska hälsan vacklade.  

 

”många som tycker de ä skamligt å berätta att man inte må bra… 

bli man äldre så ska man va, bli lite deprimerad eller…  

många patienter tänker så å resonerar så” 

 

Genom att ställa de rätta frågorna erhålls de ärligaste svaren var de flesta distriktssköters-

korna eniga om, och även att det kunde räcka med bara enkla frågor i samband med något 

annat, som till exempel en såromläggning eller en blodtryckstagning. En distriktssköterska 



 

14 

 

förklarade det som: ”Oftast räcker de me att man ställer frågan ´hur är det i övrigt? Hur 

mår du annars? Hur sover du om nätterna? Har du mycket tankar?´ Såna saker…då få 

man svaren” 

 

Att erfarenhet gav mod och kunskap märktes på de distriktssköterskor som jobbat länge 

inom verksamheten, de kände sig trygga och tillfreds i sin roll och kände att de kunde vara 

mer ärliga i sin relation till hemsjukvårdspatienten. 

 

”ja kan nog känna i början hade ja nog svårare å ta … dom hära  

besluten till hjälp, man lär väl sej me åren att man våga va brutalt 

ärlig å säja att ´nu se ja att du må dåligt, nu vill ja hjälpa dej´” 

 

Att känna stöd 

Stöd från kollegor upplevdes som en viktig del i distriktssköterskans dagliga arbete, och de 

flesta distriktssköterskorna upplevde att de fick gott stöd från kollegor. Att kunna rådfråga 

och få hjälp av varandra kring olika situationer som kunde uppstå, upplevdes som en 

trygghet för distriktssköterskorna och gav dem genom detta en möjlighet att göra ett bra 

arbete. 

 

”vi har väl alltid haft en öppen relation, spela ingen roll om de va 

nån som mådde psykiskt dåligt, eller att ja må dåligt för att man ha 

gått till nån som ä palliativ å man ä lessen, så har vi alltid stötta 

varann å ja tro att de är jätteviktigt att man ha en kollega som man 

kan få va både gla å lessen inför… å bolla tankar, annars tror ja 

inte att ja ha klarat de” 

 

Många distriktssköterskor upplevde att de hade ett stort stöd hos läkarna i vården kring 

hemsjukvårdspatienterna: ”vi har fantastiskt bra läkare och en kontinuitet runt patien-

terna” 

 

Flera av distriktssköterskorna upplevde att läkarna litade på distriktssköterskornas upple-

velser och bedömningar kring psykisk ohälsa, och att de tillsammans satte upp en plan för 

att hjälpa hemsjukvårdspatienten. Det kunde handla om att till exempel sätta in läkeme-

delsbehandling under en period, som sedan sattes ut då hemsjukvårdspatienten mådde 
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bättre. Distriktssköterskorna upplevde att läkarna litade på dem och kände sig trygga med 

distriktssköterskornas uppföljningar.  

 

”vid minsta tecken att de inte står rätt till så brukar ja nog nämna 

det för läkaren ganska omgående å att vi kan diskutera å bolla lite 

grann hur vi ska gå vidare å… lägga upp en plan” 

 

En fungerande hemtjänst 

Distriktssköterskorna tyckte genomgående att samarbetet med hemtjänsten var av stor 

betydelse för att kunna göra ett bra arbete. Distriktssköterskan besöker inte hemsjuk-

vårdspatienten lika regelbundet som hemtjänsten, och har därför ofta svårt att skapa en 

helhetsbild av hemsjukvårdspatienten på egen hand: ”Sen hör man sig för med hemtjäns-

ten hur de upplev… man kartlägger ju lite grann… hur ser bilden ut” 

 

Hemtjänsten ser hemsjukvårdspatienten på ett annat sätt än distriktssköterskan eftersom 

de träffar dem mer kontinuerligt och under olika tidpunkter på dygnet: ” Hemtjänsten är 

ju vår förlängda arm, de är dom som ser dom mest”. Distriktssköterskorna upplevde att 

hemtjänsten hade en viktig uppgift att upptäcka om någon inte mådde bra. 

 

”Ja tyck att dom gör ett jättebra jobb å dom är bra på att signalera 

till mig om nån inte mår riktigt bra… så dom är ju som 

 mina ögon bruka ja säga” 

 

Ibland kunde det upplevas av distriktssköterskorna att hemsjukvårdspatienterna gav en 

annan bild av hälsoläget till dem, än till den hemtjänstpersonal som regelbundet besökte 

hemsjukvårdspatienterna. En del distriktssköterskor upplevde att den äldre generationen 

håller sjuksköterskan väldigt högt, något som medför att de inte vill berätta om psykisk 

ohälsa.  

 

”då man som distriktssköterska kommer in…då är de ofta lite gla-

dare…nu kommer distriktssköterskan och hälsar på…åsså när vår-

dare är där så är de sitt rätta jag å är sur å butter å deprimerad å 

så…så ibland får jag väl inte den bilden som egentligen är för de vill 

gärna ge sken av nå annat när jag kommer” 
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Hemtjänstgrupper som hade funnit rutiner och hade stadigvarande personal, det vill säga 

att personal inte byttes ut så ofta, upplevdes trygga i sitt arbete och hade lyckats hitta fun-

gerande rutiner i sitt arbete trots tidspress: ”de va också en väldigt stadig hemtjänst-

grupp… där man hade anamma en rutin” 

 

Många distriktssköterskor upplevde betydelsen av en kontinuerlig kontakt med hemtjäns-

ten för att skapa ett fungerande samarbete omkring hemsjukvårdspatienterna som mycket 

positiv.  

 

”varje morgon har vi kontinuerliga möten, ja går in tio minuter på 

morgonen å hör om de har varit nå speciellt, om nån uppföljning el-

ler så… det tycker ja fungerar bra” 

 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 

Samtliga intervjuer spelades in digitalt och transkriberades sedan. En av fördelarna med 

inspelning i jämförelse med att ta anteckningar är att det som sägs verkligen blir uppfattat. 

Enbart anteckningar kan göra att det som sägs uppfattas på ett annat sätt av intervjuaren 

än vad som egentligen sagts (Alvehus 2013). Andra begränsningar med att använda enbart 

anteckningar vid intervjuandet är att det går fort att glömma exakta språkliga formulering-

ar samt att det kan vara distraherande att föra allt för omfattande anteckningar under själ-

va intervjun, vilket kan göra att samtalsflödet störs (Kvale & Brinkmann 2014). En nackdel 

med inspelning kan vara att det kan störa intervjupersonen och att det kan kännas som en 

begränsning för hur fritt hon/han kan uttrycka sig (Alvehus 2013). Författarnas uppfatt-

ning av intervjuerna är att deltagarna inte verkade besväras av att de spelades in, samtalen 

förflöt på ett lättsamt och avslappnat sätt. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det viktigt 

att intervjupersonen ska få känna sig betydelsefull och att få tala till punkt. Detta kände 

författarna uppfylldes då tystnad i samtalet ofta ledde till att deltagarna utvecklade det 

som sagts, samt att följdfrågor användes för att uppmuntra deltagarna att ge så utförliga 

svar som möjligt. Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplats 

av praktiska skäl, i en förbokad lokal inom byggnaden. Lokalen för intervjuerna spelar stor 

roll enligt Olsson och Sörensen (2011), intervjuerna skedde dock ostört då deltagarna hade 

lagt bort sina jobbtelefoner samt att ingen annan än deltagaren och författaren fanns i 

rummet.  
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I kommunen där intervjuerna genomfördes finns inga manliga distriktssköterskor anställ-

da. Det är svårt att få en uppfattning om hur resultatet skulle ha påverkats om så hade va-

rit fallet. Olsson och Sörensen (2011) menar att det är av stor betydelse att få ett genusper-

spektiv i kvalitativa studier då det kan ge en bredare förståelse för det som studeras. För-

fattarna valde att genomföra lottningen i två grupper, de som jobbade i stadskärnan re-

spektive i glesbygd, för att få så bred variation som möjligt på berättelserna. Att arbetslivs-

erfarenheten varierade så kraftigt som den gjorde ansågs av författarna som positivt då 

både relativt ny kunskap samt välgrundad erfarenhet inom distriktssköterskeyrket kom 

fram i intervjuerna. Författarna anser även att det var av stor betydelse att deltagarna 

hämtades från olika delar i kommunen då den till ytan är stor och innehåller både en stör-

re stadskärna, flertalet mindre byar och en övervägande del glesbygd, vilket kunde lett till 

att resultatet skulle påverkas om endast distriktssköterskor i stadskärnan valts ut.  

 

Den kommun i vilken intervjustudien genomfördes övergick till kommunal hemsjukvård i 

februari 2014. Övergången har kantats av organisatoriska svårigheter med stor personal-

omsättning som följd. Flera av distriktssköterskorna som följde med till kommunen i över-

gången har gått tillbaka till landstinget och bristen på vidareutbildad personal har lett till 

att även endast grundutbildade sjuksköterskor har anställts inom hemsjukvården. Enligt 

kompetensbeskrivningen (Gunnarsson et al. 2008) har distriktssköterskan särskilt utbil-

dad för att kunna göra självständiga bedömningar samt att planera, genomföra och utvär-

dera åtgärder i hemmet, till skillnad mot en grundutbildad sjuksköterska. Detta var anled-

ningen till att våra inklusionskriterier omfattade personer med distriktssköterskekompe-

tens, trots att även grundutbildade sjuksköterskor finns i arbetsgruppen. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten i en studie om det finns en 

bred variation av upplevelser hos deltagarna. Trovärdigheten ökar också genom att de 

mest passande meningsenheterna väljs ut, samt hur väl de påföljande kategorierna och 

temana täcker den insamlade informationen (Graneheim & Lundman 2004). Författarna 

av föreliggande studie läste båda igenom samtliga transkriberade intervjuer och valde där-

efter gemensamt ut de meningsenheter som överensstämde med syftet, samt att en fortlö-

pande diskussion fördes med handledaren för att strukturera upp arbetet i kategorier och 

subkategorier. Att medbedömare finns med i analysprocessen är ytterligare ett sätt att öka 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman 2004). Ett annat begrepp i den kvalitativa inne-

hållsanalysen är överförbarhet, vilket handlar om i vilken utsträckning resultatet från en 

studie är överförbart på andra situationer. Detta kan göras genom en tydlig beskrivning av 
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studiens kontext, urval och kännetecken hos deltagarna, datainsamling och analysprocess 

(Graneheim & Lundman 2004), vilket författarna av denna studie noggrant försökt göra. 

Det är dock ändå upp till läsaren att bedöma om resultatet är överförbart till andra situa-

tioner. 

 

Intervjuerna blev sammanlagt åtta till antalet samt var i snitt 16 minuter långa. Enligt Polit 

och Beck (2013) beror antalet intervjuer bland annat på hur stort område intervjufrågorna 

täcker, samt hur kvaliteten på intervjumaterialet blir. En riktlinje för intervjumaterialet är 

mättnad, vilket innebär att ingen ny information framkommer i intervjuerna (Polit & Beck 

2013). Detta kan dock vara svårt att uppfatta för konsumenterna av studien som då kan 

förmodas tycka att antalet informanter i denna studie, totalt åtta stycken, kan anses som 

få. Författarna ansåg dock att antalet var tillräckligt då det redan efter ungefär hälften av 

intervjuerna framkommit tydliga områden inom vilka distriktssköterskorna rörde sig, 

samt att kvaliteten på informationen som framkom under intervjuerna var så pass god att 

även längden på dem var tillräcklig.  

 

 
Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att distriktssköterskan har ett komplext men mycket viktigt 

arbete när det gäller att upptäcka psykisk ohälsa hos hemsjukvårdspatienter. Områden 

som är extra viktiga är att känna stöd i sitt arbete, att se patienten i sin situation och skapa 

en positiv relation, samt att våga ta tag i de problem som uppstår i mötet med patienten, 

trots att det inte alltid känns enkelt. 

 

En studie av Markle-Reid et al. (2013) visar på effekten av sjuksköterskeledda, multipro-

fessionella interventioner i hemmet där screening görs för bland annat depression. Studien 

visar att interventioner av sådant slag har positiv effekt på patienters livskvalitet samt kan 

minska risken för flera faktorer som har samband med åldrande, däribland depression. 

Moak (2011) skriver om en gemensam modell för att förbättra behandlingen av psykisk 

ohälsa hos äldre, där grundbulten i modellen är en teamledare som kan vara psykiatriker, 

specialistutbildad sjuksköterska eller socialarbetare. Denne screenar patienterna för vilka 

interventioner som behövs och gör uppföljningar på bland annat läkemedel, som en läkare 

föreskriver och som teamledaren kan konsultera. Även Préville et al. (2004) beskriver en 

tvåstegs screeningsprocedur som ett värdefullt instrument för att upptäcka depression och 

ångestsjukdomar hos hemsjukvårdspatienter, istället för att bara utgå från tidigare erfa-
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renhet. Ingen av distriktssköterskorna i föreliggande studie talade om användningen av 

något slags screeninginstrument för att upptäcka psykisk ohälsa, även om det nämndes så 

var det i ordalag som om de inte visste om att det fanns. Studier (Cameron et al. 2012, 

Goodman et al. 2005) beskriver betydelsen av att distriktssköterskan är bekväm i sin le-

darroll för att skapa ett bra teamarbete omkring patienten, samt betonar betydelsen av 

gemensamma mål och personliga relationer inom teamet. Loughlin (2004) betonar hur 

viktigt det är med teamarbete för att behandlingen ska bli så effektiv och bra som möjligt 

för patienten med nedsatt psykisk hälsa. Ett multidiciplinärt team kan alltså vara fördelak-

tigt då distriktssköterskorna i föreliggande studie ofta upplevde att de stod ensamma i si-

tuationen med en patient som inte mådde psykiskt bra. Även om flertalet distriktssköters-

kor upplevde bra stöd från läkarhåll och kollegialt var det en gemensam upplevelse att 

sakna stöd i övrigt, både från psykiatrin och från arbetsgivare. Hembesök av andra profes-

sioner inom sjukvården, till exempel läkare, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster var det 

ingen av distriktssköterskorna som nämnde under intervjuerna, även om flera av dem 

önskade sig ökat samarbete. Distriktssköterskorna upplevde även samarbetet med hem-

tjänsten som mycket betydelsefullt. Många av hemsjukvårdspatienterna har regelbundna 

insatser av hemtjänstpersonal medan distriktssköterskans hembesök kan vara lite mer 

oregelbundna. Distriktssköterskan behöver ofta hemtjänstens upplevelser av patienten för 

att skapa sig en helhetsbild för att kunna göra en bedömning av patientens fysiska och 

psykiska hälsa. Peacock et al. (2012) visar i sin studie på att kommunikation och temaarbe-

te är väldigt betydelsefullt i att upptäcka olika hälsotillstånd hos patienten. 

 

En norsk studie (Holm & Severinsson 2014) visar på hur viktigt det är med stöd och kom-

munikation med andra instanser, i studien visar resultatet att kommunikationen mellan 

psykvården och den kommunala hemsjukvården inte fungerade, vilket ledde till frustration 

och brist på förtroende mellan parterna. Det deltagarna tyckte var värst var att till exempel 

en patients hemgång planerades enbart inom slutenvården och inte tillsammans med 

kommunen vilket stämmer överens med denna studie, där distriktssköterskorna ofta kän-

de att patienter skickades hem från en dag till en annan vilket medförde att distriktsskö-

terskorna inte hann planera vården i hemmet. I Holm och Severinssons (2014) studie visar 

resultatet även på att medarbetarna kände sig ensamma och fick allt för stort ansvar, och 

att de i och med detta hamnade i etiska dilemman i situationer där de inte visste hur vår-

den skulle bedrivas på grund av att stöd från arbetsgivaren saknades. Resultatet i förelig-

gande studie kan appliceras på detta när det handlar om distriktssköterskornas upplevelse 

av brister i stöd från arbetsgivare och annan expertis, många av distriktssköterskorna upp-
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levde att de hade för många patienter att vara ansvariga för, och att det saknas förståelse 

från arbetsgivaren. Cameron et al. (2012) fann att mycket ensamarbete i stressiga situatio-

ner kräver stort psykiskt och känslomässigt stöd från kollegor, distriktssköterskorna i före-

liggande studie upplevde i stort sett alltid bra kollegialt stöd där de kunde prata ut och få 

bolla idéer mellan varandra. Enligt studien av Adams et al. (2012) visar resultatet att om 

distriktssköterskorna fick egna råd och stöd i jobbsituationer från sina kollegor, bidrog de 

dessutom själva med råd till sina kollegor vilket indirekt gjorde att de samlade på sig vär-

defull kunskap, värderingar och ökade sin professionella identitet, något som förmodligen 

lätt glöms bort i det vardagliga arbetet. Detta arbetssätt borde kunna införas som ett struk-

turerat sätt att arbeta på, speciellt i den situation distriktssköterskorna i föreliggande stu-

die befinner sig med mycket ensamarbete.  

 

Få patienter och läkare tar enligt Adelman et al. (2008) upp ämnet psykisk ohälsa till ytan 

vid ett första möte vilket kan anses som märkligt då så många patienter lider av psykiska 

besvär. Läkarna kände ofta att de undvek att ta upp ämnet då de visste att mötet då skulle 

ta längre tid och att de kände tidspress och att några av dem kände att de inte hade till-

räcklig kompetens inom området. Detta kan sättas i relation till föreliggande studie, där 

resultatet tvärtom visar att om distriktssköterskan bara tog sig tid att prata en stund extra 

om patientens mående, så ledde det ofta till att följande besök inte tog lika lång tid då ett 

förtroende skapats mellan distriktssköterskan och patienten. Resultatet i Adelman et al. 

(2008) studie kan även överföras på hemtjänstens roll i att samtala med patienten, då di-

striktssköterskorna i denna studie ibland kände att hemtjänsten inte vågade ställa frågor 

kring patientens mående då de var rädda att hamna i svåra samtal som tog upp mycket av 

deras tid. Att få patienter vill prata om sin psykiska hälsa stämmer dock överens med 

Adelman et al. (2008), då resultatet visar att patienterna kan känna skam över att berätta 

att de har problem, och att de kan se det som en naturlig del av åldrandet. Även en studie 

av Haugan et al. (2013) beskriver hur patienter ibland tror att depression och nedstämdhet 

hör ihop med åldrande, och att fokus ofta ligger på att bota de fysiska besvären istället för 

de psykiska, vilket kan leda till att många depressioner förblir oupptäckta. Det kan härle-

das till föreliggande studie, där distriktssköterskorna upplevde både otillräcklighet och 

frustration över att inte upptäcka patienter med psykiskt nedsatt hälsa, samt att de upp-

levde att mörkertalet nog var mycket stort. Ett par av distriktssköterskorna upplevde dess-

utom att de blev ”hemmablinda” för psykiska förändringar hos patienter de ofta besökte, 

och att detta upplevdes som en otillräcklighet. Flera av dem pratade även om att symtom 

på en depression till exempel kan likna symtom på en begynnande demens, vilket kunde 
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dölja de psykiska symtomen bakom något som kunde antas vara fysiskt. Brown et al. 

(2010) beskriver i sin studie att ett utbildningsprogram på endast ett par timmar kan vara 

tillräckligt för att ge distriktssköterskor värdefull kunskap och ökat mod att implementera 

bedömningar i psykisk ohälsa i sitt dagliga arbete.  

 

Att skapa förtroende och tillit i relationen med patienten var något distriktssköterskorna i 

denna studie upplevde som mycket viktigt. De flesta tog det stegvis genom att efter några 

besök komma in på svårare samtalsämnen. Distriktssköterskorna uppgav att de ibland  

tittade till patienter med till synes oväsentliga saker som patienten egentligen själv klarade 

av, bara för att behålla eller upprätta en förtroendefull relation.  Att se patienten utifrån 

dennes unika livssituation var något distriktssköterskorna upplevde betydelsefullt, att pa-

tientens upplevelser är dennes egna och något distriktssköterskan måste ta del av och 

respektera. Detta överensstämmer med Bindels et al. (2013) som i deras studie fann att 

förtroende och tillit var tvunget att skapas innan patientrelationen kunde tas vidare till 

svårare samtal. Att låta patienten berätta sin historia kunde göra att förtroendet växte i 

relationen. I en studie av Eriksson och Nilsson (2008) visade resultatet att det är viktigt att 

distriktssköterskan inte är kritisk eller dömer patienten om en förtroendefull relation ska 

kunna växa fram, och att patientmötet bör ske på dennes egen nivå, utan att till exempel 

använda onödigt svårt språk i samtalet. I tidvattenmodellen, en omvårdnadsteori utveck-

lad av Barker för framförallt psykiatrisk omvårdnad, gäller det att försöka se hela patienten 

och att det är dennes berättelse som ligger till grund för omvårdnaden. Det är av största 

vikt att patienten själv får uttrycka sin berättelse i egna ord utan att den blir omskriven i 

medicinska eller psykiatriskt komplicerade termer (Buchanan-Barker & Barker 2008). 

Sjuksköterskan måste se till patientens inneboende styrkor och dennes kapacitet, samt 

vara följsam med patienten och anpassa sig till de förändringar i behoven som kan uppstå 

(Barker 2001). Att se till människors inre styrka i samband med omvårdnad har även 

framhållits av Nygren (2006) och att inre styrka kan påverka upplevelsen av hälsa positivt 

i samband med sjukdom, däribland nedstämdhet/depression (Viglund et al. 2014). 

 

KONKLUSION/KLINISKA IMPLIKATIONER 

Distriktssköterskan inom hemsjukvård arbetar i en komplex verksamhet, där ansvaret för 

hemsjukvårdspatienten är stort. Flera områden av vikt för en förbättrad omvårdnad runt 

patienter med nedsatt psykisk hälsa identifierades. De ofta arbetstyngda och tidspressade 

arbetsförhållandena bidrar till att en god samverkan med kollegor och andra yrkesgrupper 

är betydelsefull. Samarbetsmöjligheter med andra instanser såsom till exempel psykiatri 
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och hälsocentral är något som saknas i dagens hemsjukvård och som bör förbättras sna-

rast. Hemtjänsten beskrivs av distriktssköterskorna som oerhört värdefull för att kunna 

skapa en helhetsbild av hemsjukvårdspatientens psykiska hälsa. Distriktssköterskans sam-

arbete med hemtjänsten kan vidareutvecklas med mera tid tillsammans för att kunna sam-

tala om patienternas omvårdnad och mående. Att kunna göra omvårdnadsplaner, hand-

lingsplaner och uppföljningar tillsammans vore önskvärt. Det ofta höga patienttalet som 

åligger distriktssköterskorna inom hemsjukvård ger inte utrymme för detta i dagsläget. 

Viktigt att cheferna känner till och har förståelse för att distriktssköterskorna behöver mer 

tid avsatt för detta ändamål. Screeninginstrument vid misstanke om nedsatt psykisk hälsa 

upplevs vara något som sällan existerar. Det vore eftersträvansvärt att låta distriktsskö-

terskorna inom hemsjukvården genomgå en utbildning kring nedsatt psykisk hälsa samt  

att implementera screeninginstrument i verksamheten. Önskvärt vore att screeningin-

strument är något som skall ingå i distriktssköterskans rutinbedömningar hos hemsjuk-

vårdspatienten, och som regelbundet bör följas upp. 
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UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för  
omvårdnad 

 
 

 

Datum 140901 

 
 
 

Information till försökspersoner 
Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 

 
Vi är två Distriktssköterskestuderande som denna höst ska genomföra vårt examensarbete. 
Vi har ett intresse av psykisk hälsa och har som syfte med vårt examensarbete att beskriva 
distriktssköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med nedsatt psy-
kisk hälsa inom hemsjukvård. 
 
I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid 
är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra störs-
ta folksjukdomar. Ofta kan det vara svårt att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa 
hos äldre personer då de många gånger lider av flera samtidiga sjukdomar och att symto-
men på psykisk ohälsa ser annorlunda ut än hos yngre. Dessa ska dock inte tas på mindre 
allvar, då även mindre tydliga depressiva tillstånd så som till exempel mild depression har 
en mer än fördubblad risk för suicid. Det är därför av vikt att öka kunskapen om detta.  
 
Genomförande 
Vi har valt att intervjua distriktssköterskor. Intervjun kommer att spelas in på band och 
beräknas ta cirka 30 minuter. Den kommer att genomföras på din arbetsplats om du inte 
har något annat önskemål. Intervjun kommer att skrivas ut för att sedan analyseras. Allt 
material kommer att hanteras och bevaras på ett konfidentiellt sätt, vilket innebär att ing-
en obehörig har tillgång till materielet och att i samband med redovisning ingen enskild 
ska kunna identifieras/kännas igen. Endast vi som författare samt vår handledare vid 
Umeå Universitet kommer att ha tillgång till materialet. Ditt deltagande i intervjun är helt 
frivilligt, du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Detta är 
en förfrågan om deltagande i studien.  
 
 
Ytterligare uppgifter kan lämnas av nedanstående: 
 
Maria Anundsson Ellenor Wändin Björn Nygren 
Studerande  Studerande  Universitetslektor, Handledare 
070-217 56 64 070-316 65 56 090-786 98 54
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Intervjuguide 

 

 
Frågor: 
 
Berätta om någon/några hemsjukvårdspatienter du mött där du tänkt/känt att pa-

tienten har nedsatt psykisk hälsa. 

- Finns det situationer då vården fungerat extra bra eller dåligt? 

- Hur kände du i de situationerna?  

 

Hur upplever du att den psykiska hälsan är hos dina hemsjukvårdspatienter rent 

generellt? 

-  Vad tror du själv att det beror på? 

- Hur skulle du vilja att vården såg ut kring de här patienterna? 

- Hur ser du på din roll som distriktssköterska i mötet med den här patientgrup-

pen? 

 

Finns det någon typ av stöd du skulle behöva från din arbetsgivare/annan organisa-

tion/instans? 

 

Finns det något du vill tillägga?
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Samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av informationen om studien: ”Distriktssköterskans erfarenhet och upple-

velse av att vårda hemsjukvårdspatienter med nedsatt psykisk hälsa”. 

 

Jag har också fått information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta 

när som helst utan att ange någon orsak. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in digitalt. 

 

 

 

 

Underskrift av undersökningspersonen Underskrift av student 

 

———————————————————— ——————————————————— 

Ort, datum    Ort, datum 

 

———————————————————— ——————————————————— 

Underskrift    Underskrift 

 

———————————————————— ——————————————————— 

Telefonnummer   Telefonnummer 


