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SAMMANFATTNING 
Andelen äldre människor i Sverige ökar. Många bor kvar i sina hem och med stigande ålder 
ökar risken för hälsoproblem och behov av både service, vård och omsorg. Det är 
hemtjänstpersonalen som utför en stor del av dessa insatser, inklusive det som tillhör 
hemsjukvården och som distriktssköterskan har ansvar för. Syftet med den här uppsatsen är 
att beskriva hemtjänstpersonalens uppfattningar av sitt arbete i hemsjukvården, kunskap som 
är viktig för en fungerade vård och omsorg där hemtjänstpersonalen är betydelsefull. Metoden 
som används är fenomenografisk och nio informanter från en hemtjänstgrupp har intervjuats. 
Resultaten visar att informanterna inte uppfattar hemsjukvård som sitt arbete trots ansvaret de 
tar för insatser som tillhör hemsjukvårdens område. Det som också framkommer är att de har 
kompetens som de inte får använda sig av och att distriktssköterskan tar ansvar, är kompetent 
och deltar i hemsjukvården, men på ett frånvarande sätt. Slutsatserna är att hemtjänst-
personalens arbete innehåller mer hemsjukvård än de själva uppfattar och att de tar ansvar för 
delar i hemsjukvården eftersom de är närvarande i vårdandet, vilket inte distriktssköterskan 
är. 
 
Nyckelord: Hemtjänst, hemsjukvård, äldre, fenomenografi. 
 
 
ABSTRACT 
The proportion of elderly people in Sweden is increasing. Many of these live at home and as 
their age increases so does the likelihood of health problems and the need for support, medical 
attention and care. Personnel working with home help provide a large part of this care, 
including areas of home-based care that are the responsibility of the district nurse. The 
purpose of this paper is to describe how home-help personnel perceive their work in the area 
of home-based care, as their views are an important factor in the ability to provide a care 
system that funktions successfully. The method employed here is phenomenografic and nine 
subjects from a home-help group have been interviewed. The results show that the subjects do 
not perceive home-based care as being a part of their work, despite the responsibility that they 
take upon themselves by performing tasks that are intrinsically part of the work area home-
based care. The results also show that they are competent in skills they are not permitted to 
use, and that the district nurse takes responsibility, is competent, and partakes in the home-
based care, but from a distance. The conclusions that can be drawn here are that the home-
help personnel’s work includes more aspects of home-based care than they themselves are 
aware of and that they draw upon themselves responsibility for certain elements of home-
based care in the home because they are present during the provision of care whereas the 
district nurse is not. 
 
Keywords: Home-help service, home care, aged, phenomenography. 
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1. INLEDNING 
 
 
Människor i Sverige lever allt längre och med stigande ålder ökar risken för hälsoproblem och 
behov av service, vård och omsorg. Många äldre bor kvar i sina hem och hemtjänsten är den 
personalgrupp som är anställd för att hjälpa dem som behöver. Vårdtyngden för 
hemtjänstpersonalen har ökat och insatserna är förändrade från att tidigare utgöra mest 
praktiska göromål till att idag även omfatta vård, omsorg och omvårdnad av svårt sjuka äldre.  
 
Jag arbetar som distriktssköterska och mitt intresse för detta fördjupningsarbete grundar sig i 
de funderingar jag fått i mitt arbete med hemsjukvård och i mina möten och samtal med 
hemtjänstpersonal. I mitt arbete som distriktssköterska ingår ansvar för hemsjukvård, dvs. den 
hälso- och sjukvård som, i samverkan med hemtjänsten, ges i människors hem. Mina insatser 
som distriktssköterska i hemsjukvården är dock begränsade vilket betyder att det är 
hemtjänstpersonalen som finns på plats mest hos alla gamla och sjuka, som får agera som 
distriktssköterskans förlängda arm och som därmed får utföra en stor del av hemsjukvårdens 
insatser. Det här har fått mig att börja reflektera över hemtjänstpersonalen och deras arbete i 
hemsjukvården. 
  
Frågan om vård av och omsorg om den allt växande gruppen äldre människor är väldigt 
aktuell i samhället idag och styrs allt mer mot öppenvård i hemmet. Eftersom 
hemtjänstpersonalen står för en stor del av alla insatser i hemmet, inklusive hemsjukvård, är 
det viktigt att skapa förutsättningar för dem att kunna utföra sitt arbete. Min förhoppning är att 
detta fördjupningsarbete ska ge kunskap som kan bidra till utveckling och förbättringar av 
hemtjänstpersonalens arbete i hemsjukvården. 
 
I fördjupningsarbetet används begreppet vårdtagare eller kunder och syftar då på de äldre som 
hemtjänstpersonalen bistår med olika insatser. Med personal eller hemtjänstpersonal menas de 
personer, oavsett utbildning, som är anställd för att utföra de insatser som vårdtagarna fått 
bistånd till och för att underlätta läsningen benämns distriktssköterskan som hon, oavsett kön.  
 
 
 
2. BAKGRUND 
 
 
Bakgrunden inleds med en kort introduktion av ämnet och en redogörelse av äldreomsorgens 
utveckling och historia. Sedan följer beskrivningar av hemtjänst, hemsjukvård och 
primärvård, inklusive distriktssköterskans arbete. Efter det kommer ett stycke som handlar om 
vård, omsorg och omvårdnad som syftar till att försöka bringa lite reda i dessa begrepp. 
Bakgrunden avslutas med en beskrivning av vårdande som den teoretiska utgångspunkten 
samt problemformuleringen för detta fördjupningsarbete.  
 
Tidigare forskning kommer inte att behandlas under egen rubrik eftersom den har integrerats 
med bakgrunden. Enligt Berg (1994) finns det inte så många studier som beskriver möten 
mellan personal ur olika organisationer som socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det finns 
överhuvudtaget inte så mycket dokumenterat om undersköterskor och biträden med tanke på 
hur många de är, menar Fahlström (1999) och konstaterar samtidigt att studierna är få, både i 
och utanför Norden, om undersköterskor och biträden som arbetar i hemsjukvård. Enligt mina 
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sökningar kan jag bara bekräfta att detta stämmer samt tillägga att det även råder brist på 
vårdvetenskaplig forskning kring hemtjänstpersonal och deras omvårdnadsarbete. 
 
 
2.1 Introduktion 
 
När man vill beskriva äldre är ålderskategorisering en vanlig beskrivning, dvs. 65-74 år, 75-
84 år och 85 år och uppåt. Ett annat sätt att tala om äldre är uttrycken tredje och fjärde åldern. 
Den tredje åldern kallas den aktiva pensionärsåldern, när personens möjlighet till aktivitet inte 
begränsas av ohälsa och funktionsnedsättning och den fjärde åldern, livets slutfas, är den 
period i livet då man är beroende av andra för att klara sig (Thorsund & Wånell, 2006). Vi 
lever allt längre och livslängden tenderar att fortsätta öka. Sverige har världens högsta antal 
äldre över 80 år och i takt med att andelen äldre växer kommer allt fler att uppnå åldrar då 
behov av vård och omsorg gör sig påminda, vilket kommer att kräva olika former av insatser 
och åtgärder (Socialstyrelsen, 2005a; 2006). Vi kommer alltså att få fler multiskröpliga 
personer och med det menas personer som är 75 år och äldre med nedsatt rörlighet och ork. 
Dessa personer är i behov av insatser under lång tid och de är ofta högkonsumenter av vård 
och omsorg (Gurner, 2000).  
 
Hemtjänsten står för den viktigaste och mest omfattande servicen till våra skröpliga äldre 
(Szebehely, 2003) och med tanke på den växande befolkningen av äldre och satsningen på 
kvarboende kommer troligtvis fler att behöva hemtjänst i framtiden. Enligt Trydegård (2000) 
har det skett en ökning med antal personer som behöver både hemtjänst och hemsjukvård. Det 
finns en stor risk att just den gruppen fortsätter att öka eftersom det är de mest sjuka och 
hjälpbehövande som prioriteras. Att det blivit fler som behöver både hemtjänst och 
hemsjukvård kan bero på att äldre är storkonsumenter av läkemedel och behöver hjälp med 
dem. Det kan också bero på att de som vårdats på sjukhus fortfarande har stora kvarstående 
behov av både vård och omsorg när de skrivs ut. 
 
 
2.2 Äldreomsorgens utveckling och historia 
 
Det är mer än 50 år sedan man beslutade att friska och sjuka åldringar inte längre skulle 
blandas ihop och tas omhand av fattigvården. De friska åldringarna skulle istället kunna vara 
kvar hemma med olika former av stöd från kommunen och de sjuka åldringarna skulle 
sjukvården ta hand om. Olika synsätt och vissa samarbetssvårigheter resulterade i en ny 
reform, ädelreformen och genom den separerade man ansvarsdelningen av det sociala 
perspektivet och det medicinska. Det här gjorde att socialtjänsten fick ett tydligare ansvar för 
vård och omsorg av äldre svaga personer utan akuta medicinska problem, boende i egna eller 
särskilda boenden. Sjukvården fick ta ansvar för deras vård vid akuta tillstånd. Grundidén till 
denna reform var att äldre skulle kunna välja att bo i sitt hem så länge de ville och där kunna 
få sina hjälpbehov tillgodosedda (Nilsson, 2001; Gurner & Thorslund, 2003; Carlström, 2005; 
Westlund & Sjöberg, 2005; Andersson, 2007).  
 
Flera studier visar att de sjukhems- och ålderdomshemsplatser som fanns i början av 60-talet 
har minskats ner, vilket också har skett med sjukhusens vårdplatser (Gustavsson & Szebehely, 
2001). Detta har medfört att fler vårdas i hemmet än på institution och det stämmer väl 
överens med äldrepolitikens kvarboendeprincip, dvs. att människor ska kunna bo kvar i sitt 
hem. Enligt Proposition 1997/1998: 113 är det också viktigt att människor skall kunna åldras i 
trygghet och med bibehållet oberoende. De skall kunna leva aktivt, bemötas med respekt och 
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ha tillgång till god vård och omsorg. Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453) och hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) har de grundläggande värderingarna gemensamt och 
verkar för individens rätt till en dräglig tillvaro på lika villkor men understryker samtidigt 
individens rätt till integritet och självbestämmande. Genom dessa lagar, samt utövare som 
hemtjänst och hemsjukvård, organiseras hjälpen till de äldre som bor kvar i sitt hem. Eftersom 
många äldre är multisjuka och har en skör livssituation som snabbt kan förändras är det dock 
viktigt att hjälpen, vården och omsorgen regelbundet bedöms och omprövas 
(Folkhälsorapport, 2001; Sörensdotter, 2001; Akner, 2004). 
 
 
2.3 Hemtjänst  
 
Hemtjänstverksamhet med hemsamariter startades av röda korset på 50 talet som hjälp till de 
äldre i deras hem och 1952 kom direktiv från socialstyrelsen angående hemhjälp för gamla. 
Hemtjänstverksamheten fortsatte att byggas ut under 70 och 80 talet och utökades sedan med 
kvälls- och nattpatruller under 90 talet (Thorlund & Wånell, 2006).  
 
Ett stort antal äldre människor i Sverige behöver hemtjänstinsatser. År 2005 var det 135 000 
personer över 65 år som fick hemtjänst och de flesta av dem var 80 år eller äldre. Det har skett 
en ökning av hemtjänst för personer som är över 80 år samtidigt som hemtjänst till personer 
65-79 år har minskat. Insatserna är förändrade och omvårdnaden till den enskilde vårdtagaren 
innehåller moment av såväl hemtjänst som hemsjukvård. Kommunal vård och omsorg har 
förändrats till att prioritera vård och omsorg till dem som är svårast sjuka, vilket resulterat i 
att hemtjänst ges till färre personer men istället har insats per hjälpt person ökat. För många 
äldre och svaga är det hemtjänsten som gör det möjligt för dem att överhuvudtaget kunna bo 
kvar hemma vilket gör den verksamheten till en av stöttepelarna i svensk äldreomsorg 
(Trydegård, 2000; Carlström, 2005).  
 
De som beviljas hemtjänst är äldre personer som inte klarar sig själva och är i behov av 
omsorg och andra insatser och de kan få hjälp av hemtjänst dygnet om. Det är 
biståndshandläggare som utreder, bedömer och ger bistånd till den hjälpen (Svenska 
kommunförbundet, 2003). Hemtjänst består av olika slags tjänster som städ, inköp och tvätt, 
hjälp med personlig hygien och vardagsomsorg som promenader. Personal från hemtjänsten 
utför också sjukvårdsuppgifter som delegerats till dem och är många gånger initiativtagare till 
sjukvårdskontakter när det sker förändringar i hälsotillstånd. Hemtjänstens arbete brukar 
anses vara enkelt och okomplicerat, vilket inte riktigt överensstämmer med verkligheten 
enligt Axelsson och Elmståhl (2002, 2004) och syftar då på en studie i Malmö kommun 1998. 
Den visade att hemtjänsten fick ansvara för vårdtagarnas läkemedel i stor omfattning, trots 
dåligt stöd och brist på kunskap.   
 
Vad gäller hemtjänstens arbete har flera studier visat att det är ett lågavlönat, fysiskt och 
psykiskt tungt ensamarbete (Berg, 1994; Trydegård, 2000). Att det är ett ensamarbete kan ha 
sina förklaringar i hur arbetet är organiserat. Hemtjänstpersonalen träffas på morgonen i sin 
hemlokal och får information. De planerar sitt arbete och skingras sedan, var för sig, till de 
vårdtagare som behöver hjälp. Det kan bli många besök till olika vårdtagare och hemtjänsten 
byter därmed arbetsplats flera gånger om dagen. Om det finns tid och arbetet tillåter kan 
hemtjänstpersonalen även träffas i hemlokalen under dagen men det blir inte alltid på det 
viset. Många vårdtagare får dagliga besök av hemtjänsten, ibland flera gånger per dag och 
man försöker planera arbetet så att samma personal besöker samma vårdtagare. Det gör att 
hemtjänstpersonalen och vårdtagarna får kontakt, skapar relationer och lär känna varandra. 
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Relationen ger trygghet och möjlighet till en personlig vård vilket är en viktig del i vårdandet 
av äldre (Fagerberg, 1998). 
 
De flesta av dem som arbetar inom hemtjänsten är kvinnor och många är outbildade. Ca fyra 
stycken av tio inom hemtjänsten hade någon form av omsorgs- eller vårdutbildning 2005 
enligt en rapport från socialstyrelsen (2005b). Studier visar att hemtjänstpersonal trivs med 
sitt arbete trots tidspress, arbetsskador, arbetsrelaterade sjukdomar och dåliga arbetsvillkor. 
Trivseln beror mycket på kontakten med vårdtagarna och på arbetets självständighet enligt 
Trydegård (2000). När frågor om själva hemtjänstarbetet dyker upp talar personalen med 
varandra och när det gäller medicinska frågor kontaktas distriktssköterskan. 
 
 
2.4 Hemsjukvård  
 
Hemsjukvård startade på 50 talet då samhället började ge sjukvård i hemmet via 
distriktssköterskor och fortsatte sedan att byggas ut i primärvården under 80 talet (Fahlström, 
1999). När ädelreformen infördes 1992 fick landets kommuner i uppgift att integrera 
socialtjänst med hälso- och sjukvård och ansvarsfördelningen, dvs. vem som skulle ta ansvar 
för hemsjukvården fick varje kommun och landsting själva komma överens om. Kommunerna 
kom att organisera efter sina egna behov och förutsättningar och därför ser det olika ut i 
landet. På vissa ställen har kommunerna ansvar för hemsjukvården och på andra ställen är det 
landstingets ansvar (Evertsson & Johansson, 1995; Socialstyrelsen, 1996:2; Socialstyrelsen, 
1998:2). 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) är hemsjukvård all form av sjukvård 
som kan genomföras i patientens hem och som tillgodoser sjukvårdsbehov under längre tid. 
Bedömning av vem som får hemsjukvård bestäms av lokal praxis och inte av någon lag. Målet 
för vård i hemmet är att främja, bevara eller återställa hälsa samt minimera effekterna av 
sjukdom och handikapp eller att underlätta och stödja individer för en fridfull död. Denna 
målbeskrivning visar att hemsjukvård är ett omfattande och brett område (Fahlström, 1999).  
 
Studier visar att uppgifter av sjukvårdskaraktär framställs som specifika för hemsjukvård. 
Uppgifter som man då nämner och som är lätta att avgränsa, utföra och beskriva är bl.a. att ge 
någon mediciner eller ögondroppar. Andra uppgifter som också kan ingå i hemsjukvård är att 
utföra stora omvårdnadshandlingar till vårdtagare med försämrat allmäntillstånd, handlingar 
som är mer diffusa att beskriva (Berg, 1994; Christensen, 1997). En stor del av 
hemsjukvården handlar dock om medicinhantering, vilket inte är förvånande. Människor över 
75 år står för mer än en fjärdedel av all läkemedelskonsumtion i Sverige och många av dessa 
personer är i behov av hjälp med sina läkemedel (Axelsson & Elmståhl, 2002, 2004). 
 
Man kanske kan säga att hemsjukvård är ett mellanled mellan institutionsvård och egenvård. 
Gränsen mellan normala åldersförändringar och sjukdom är många gånger flytande, kroppens 
reservkapacitet minskar och marginalerna för den äldre krymper (Folkhälsorapport, 2001). 
Det kan vara svårt att avgöra vad som är ålderdom och vad som är sjukdom och det finns 
alltid en risk för felbehandling om dessa blandas ihop enligt Westlund och Sjöberg (2005). 
Det här ställer krav på den personal som arbetar i hemsjukvården. Arbetet i hemsjukvården är 
ensamt och innebär ett självständigt arbetssätt med eget ansvar för bedömningar av stora och 
små omvårdnadsbehov, ställningstagande till åtgärder och genomförande av handlingar 
skriver Nilsson (2001). Det är dock ett roligt, givande och attraktivt arbete och de som oftast 
arbetar inom hemsjukvården är personal med sjukvårdskunskap. Enligt Modin och Furhoff 
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(2004) är hemsjukvård komplext och för att kunna upprätthålla en god kvalité är det ofta 
nödvändigt med många olika vårdkontakter.  
 
 
2.5 Primärvård, inklusive distriktssköterskans arbete 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) skall primärvården vara en del av 
den öppna hälso- och sjukvården och stå för den basala medicinska behandlingen, 
omvårdnaden, de förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser som behövs för 
alla patienter oavsett ålder. Målet är god hälsa och vård på lika villkor för befolkningen. 
Primärvården omfattar mottagningsverksamhet, distriktssköterskemottagning, 
hälsoupplysning, barnhälsovård, mödrahälsovård, arbetsterapi, sjukgymnastik, hälso- och 
sjukvårdsservice inom socialtjänst och skolor samt sjukvård i hemmet och hemsjukvård 
(Socialstyrelsen, 1998:2).  
 
När primärvården ansvarar för hemsjukvården är det distriktssköterskan som till största delen 
utför den i samverkan med hemtjänstens personal. För att nå en lyckad vård är samverkan 
mellan flera aktörer kärnan enligt Grönroos (2005). Samverkan sker t.ex. när 
distriktssköterskan, tillsammans med hemtjänsten, samordnar vårdåtgärder för en vårdtagare 
eller när distriktssköterskan delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten (SOSFS, 
1997:14; SFS: 1998:531). Distriktssköterskan har ett brett ansvarsområde och skall kunna 
identifiera vårdbehov samt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som 
behövs. Hon ansvarar också för att vidta åtgärder för behandling och lindring av sjukdomar, 
symtom och handikapp och för att agera på förändringar i hälsotillstånd. Hon skall vara 
förtrogen med praktiska moment i omvårdnaden av patienten, kunna leda, informera, 
undervisa och ge råd (SOSFS, 1993:17; Socialstyrelsen, 2005c; Riksföreningen för 
distriktssköterskor, 2007).  
 
Distriktssköterskan är relativt självständig i sin yrkesutövning men samtidigt knuten till andra 
aktörer inom primärvården vilket påverkar hennes möjlighet att styra sitt arbete. Hon arbetar 
dagtid och ingår i läkarmottagningens eller vårdcentralens organisation och hennes arbete 
måste därför anpassas och planeras efter det (Lindström, 2007). Det här betyder att 
distriktssköterskans tid och möjlighet till arbete i hemsjukvården blir begränsat och att 
kontakterna med hemtjänst eller vårdtagare för hembesök och hemsjukvård måste planeras. 
Socialstyrelsen konstaterar i sin primärvårdsuppföljning att distriktssköterskan har fått en 
slags konsultroll i vården och fungerar som länk mellan sjukvård, öppenvård och andra 
samhällsorgan (Socialstyrelsen, 1998:2).  
 
 
2.6 Vård, omsorg och omvårdnad 
 
De olika lagstiftningar som reglerar hemtjänst och hemsjukvård, alltså socialtjänstlagen [Sol] 
(SFS, 2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) använder sig på olika 
sätt av begreppen vård, omsorg och omvårdnad. Olika, men vid närmare granskning är de 
ändå ganska lika. Fahlström (1999) liksom Lindecrona (2002) skriver att hemtjänst och 
hemsjukvård inbegriper såväl vård som omsorg och omvårdnad. Även i SOSFS (1996:32) 
nämns vård, omsorg, medicinska åtgärder, omvårdnadsinsatser, rehabilitering, hjälpmedels- 
förskrivning samt även sociala insatser och ger ytterligare exempel på områden där dessa 
begrepp blandas.  
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Vård och omsorg har ett innehåll som är allmängiltigt, vilket ger många likheter trots olika 
vårdformer. Ordet vård ger annars starka medicinska kopplingar eftersom det förväntas att 
man genom vård återställer till ett ursprungligt tillstånd. Enligt Eliasson (1996) beskriver 
Qvarnsell att ordet vård kommer från det fornnordiska vardher som betyder ta ansvar för eller 
ta hand om och i äldre svenskt språkbruk användes vård och omsorg som synonyma begrepp. 
 
Omsorgsbegreppet användes länge endast som beteckning för omsorg om de 
utvecklingsstörda men används idag även inom andra områden som äldreomsorg och 
barnomsorg (Eliasson, 1996). Omsorg har annars mest använts av makthavare, forskare och 
författare medan de som utövat eller tagit emot omsorg istället har använt ordet hjälp som ett 
uttryck för omsorg. Omsorg är besläktat med sörja för, som innebär att hjälpa, att ta hand om, 
vilket även inkluderar noggrannhet och omtanke. Omsorg står alltså för både en praktisk och 
en känslomässig sida och syftar på att arbeta både med människor och saker. Det här betyder 
att omsorg är praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt 
engagerad person. Omsorg kan ses som ett ideologiskt begrepp, medan hjälp är ett vidare 
begrepp som inte säger något om kvalitet eller relation (Szehebely, 1996). Hjälp kan ges både 
engagerat och oengagerat så det är alltså relationen mellan vårdtagare och personal som avgör 
om det handlar om omsorg eller inte menar Christensen (1997).  
 
Dahlberg, Nyström, Segersten, Suserud och Fagerberg (2003) lägger omvårdnad till 
omsorgsbegreppet och menar att båda begreppen handlar om förmåga att respektera, vara 
engagerad och skapa trygghet och att detta är grunden för god vård. God vård styrs alltså inte 
bara av själva handlingen som utförs. Enligt Lindecrona (2002) beskriver Virginia Henderson 
omvårdnad så här: 
 
 

”att hjälpa en individ, sjuk eller frisk att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa   
eller tillfrisknade, eller en fridfull död; åtgärder individen själv skulle utföra om han 
hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett 
sådant sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende” 
(s.7). 
 
 

Det omvårdnadsarbetet handlar om enligt SOSFS (1993:17) är att befrämja hälsa och 
förebygga sjukdom och ohälsa genom identifiering av riskfaktorer. Omvårdnad innefattar 
teknologiska insatser, rådgivning och vägledning och i omvårdnaden ingår att samordna och 
planera diagnostiska åtgärder och behandlingar samt ge information, både till patient och 
anhörig. Omvårdnaden skall utgå från vårdtagarens behov, återställa och bevara hälsa, minska 
lidande samt ge förutsättningar för en värdig död (Lindecrona, 2002). Omvårdnadsarbetet 
sker inom hälso- och sjukvårdens lagstiftning och det finns flera yrkeskategorier som har 
utbildning inom grundvård, dvs. basal, allmän omvårdnad. Handlingar som räknas dit är 
personlig hygien, av- och på klädning, toalettbesök, födointag, förflyttning och socialtstöd. 
Sådant som hör till det dagliga livet och som en person inte kan planera eller genomföra själv 
pga. sitt hälsotillstånd (Malmsten, 2007). Exempel på handlingar som räknas till specifik 
omvårdnad är läkemedelshantering, såromläggning, injektioner och katetervård. De specifika 
handlingarna får utföras av legitimerad personal eller personal som erhållit delegering 
(SOSFS, 1997:14; SFS, 1998:531).  
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2.7 Vårdande som teoretisk utgångspunkt 
 
Enligt Eriksson (2000) är varje människa i grunden en naturlig vårdare. Vårdande innefattar 
hela människan med kropp, själ och ande och är ett naturligt mänskligt beteende, en 
kärleksgärning. Benner och Wrubel (1989) menar att vårdande, som de benämner caring, är 
det som betyder något för människan. De menar till och med att vårdande bildar grunden för 
allt mänskligt liv. Vårdande innebär att dela, att man är delaktig, deltagande och närvarande i 
tid, rum eller tanke. När vårdaren förmedlar att hon är delaktig kan vårdtagaren känna tillit 
och förtroende (Kasén, 2002). Då finns det en möjlighet att vårdtagaren vågar öppna sig och 
själv dela med sig tillbaka. 
 
Det som är vårdandets kärna är bekräftelsen av den andres existens och att acceptera 
människan som hon är som person. Bekräftelsen är kravlös och kännetecknas av värme, 
närhet och beröring. Genom bekräftelsen visar man att man bryr sig om och vill den andre väl 
(Eriksson, 2000). Vårdarbete är ett moralistiskt projekt som innebär att göra gott och att göra 
rätt och det uppstår ur vårdarens ansvar (Malmsten, 2007). 
 
Vårdens yttersta syfte är att våga möta och att lindra lidande. Att se och bekräfta en annan 
människas lidande innebär tröst och en tillförsikt att någon annan kommer till mötes menar 
Eriksson (1993). Flera studier visar att god vård utgår från ett genuint intresse att lindra 
någons lidande. Det kan vara att bara finnas tillhands, att bara vara, att våga stanna hos någon 
som lider eller att värna om någons värdighet. Vårdande är något mer än åtgärder och 
behandling. Vårdande förutsätter att människor möts i en vårdgemenskap vilket skapas när 
vårdaren verkligen vill lindra den andres lidande och därmed går in i en vårdande relation. 
 
Enligt flera författare utgör vårdrelationen grunden i vårdandet. Genom vårdrelationen, när 
vårdaren ger stöd, finns till hands och inte överger, upplever vårdtagaren lindring. En relation 
uppstår när vårdaren ser till vårdtagares behov och önskemål och vågar vara nära utan att bli 
oprofessionell (Benner & Wrubel, 1989). Relationen mellan vårdtagare och vårdare bygger på 
tillit och förståelse menar Malmsten (2007) och betonar hur viktig relationen är för att 
undvika att vårdandet bara blir till en arbetsuppgift. I en vårdande relation ges vårdtagaren 
utrymme och stöd på alla nivåer vilket möjliggör positiv påverkan i hälsoprocesserna. 
Vårdaren kan fungera som en trygg bas som gör det möjlig för vårdtagaren att växa och 
tillvarata sina egna resurser. Den vårdande relationen förutsätter ömsesidighet, att vårdaren är 
tillgänglig för vårdtagaren och att denne tar emot. Det är då relationen blir en kraftkälla 
(Wiklund, 2003). 
 
När vårdaren tagit på sig skyldighet att vårda, tar hon också ansvar för att skapa en vårdande 
relation. En vårdande relation utgår från vårdtagarens känsla av att vara värdefull och 
uppmärksammad. När vårdaren ser till helheten, har en vilja och intresse av att vårda, blir 
vårdtagaren sedd som människa och då uppstår kontakt vilket Fagerberg (1998) visar på i sin 
studie av studenters upplevelser av att vårda äldre. Vårdarens egen insats, hållning och 
framträdande är avgörande för om en vårdande relation uppkommer. För vårdaren gäller det 
att vara lyhörd och mottaglig för vårdtagarens värld, att kunna lyssna och förstå även det 
outsagda. Vårdaren bär ett ansvar som hon inte kan avsäga sig och hon får aldrig överge 
vårdtagaren. I en vårdande relation upplever vårdtagaren en trygghet som befrämjar 
tillfriskandet, ger kraft att härda ut eller som leder till utveckling (Kasén, 2002).  
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2.8 Problemformulering 
  
Andelen äldre människor i Sverige ökar och fler uppnår åldrar då mera insatser av service och 
vård behövs. Enligt politiska beslut skall äldre kunna bo kvar i sitt hem så länge de önskar, få 
den hjälp de behöver och det är hemtjänstpersonalen som till största delen står för den hjälpen 
idag. De utför olika slags tjänster med allt från hushållsgöromål och inköp till personlig 
hygien, omsorg och omvårdnad.  
 
Det ökande antal äldre, kortare vårdtider och fler multisjuka innebär att ett stort antal av dem 
som bor kvar i sina hem också är i behov av hemsjukvård. Det är primärvården som har det 
medicinska ansvaret för hemsjukvården och distriktssköterskan som, i samverkan med 
hemtjänstpersonalen, utför insatser i hemsjukvården. Hemsjukvård framställs ofta som 
insatser av sjukvårdskaraktär men innefattar även omsorg och omvårdnad vilket ingår i 
hemtjänstens arbete och som i så fall betyder att hemtjänstpersonalen har en del med 
hemsjukvård att göra. Eftersom distriktssköterskans arbete i hemsjukvården är begränsat 
medan hemtjänstpersonalen regelbundet besöker vårdtagarna innebär det att det är 
hemtjänstpersonalen som finns på plats mest i hemsjukvården. Därför får de också utföra  
delegerade sjukvårdsinsatser som tex. att ge vårdtagarna sina mediciner. 
 
Hemsjukvård kan sägas vara något mitt emellan institutionsvård och egenvård där gränserna 
är flytande och bedömningar av hälsotillstånd viktiga. Äldres hälsotillstånd kan förändras 
snabbt eftersom de inte har så stora marginaler och det är inte alltid lätt att avgöra vad som är 
normala åldersförändringar eller sjukdom. Det innebär att bedömningar måste göras, 
bedömningar som dessutom kan kräva snabba beslut och det är hemtjänstpersonalen som 
kanske ser vårdtagarna mest. Forskning visar att det ofta är hemtjänstpersonal som är 
initiativtagare till sjukvårdskontakter när hälsotillstånd förändras, hemtjänstpersonal som, 
enligt undersökningar, inte har så mycket utbildning. 
 
Med utgångspunkt från det som framkommit är det intressant att få veta hur 
hemtjänstpersonalen uppfattar sitt arbete i hemsjukvården. Det är viktigt att det finns en 
fungerande hemsjukvård som kan sörja för kommande behov och där är hemtjänstens arbete 
betydelsefullt. Det här fördjupningsarbetet kan ge kunskaper som kan ligga till grund för vad 
som kan förändras, utvecklas och förbättras för hemtjänstpersonalen inom hemsjukvården  
 
 
 
3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
 
Syftet med detta fördjupningsarbete var att beskriva hemtjänstpersonalens uppfattningar av 
sitt arbete i hemsjukvården utifrån dessa frågeställningar: 
 
- Vad uppfattar hemtjänstpersonalen som hemsjukvård? 
- Hur uppfattar hemtjänstpersonalen sitt arbete i hemsjukvården? 
- Hur uppfattar hemtjänstpersonalen distriktssköterskans arbete i hemsjukvården? 
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4. METOD 
 
 
Med utgångspunkt från att det är uppfattningar som efterfrågas i detta kvalitativa 
fördjupningsarbete har en fenomenografisk ansats används. De specifika begrepp som finns 
inom fenomenografin är märkta med kursiv stil. 
 
 
4.1 Fenomenografi  
 
Fenomenografin har utvecklats till en forskningsmetod och teori av Marton och kan härledas 
till den inlärningspsykologiska forskning som initierades och utvecklades i början av 70 talet 
vid pedagogiska institutionen i Göteborg (Marton, 1981; Sjöström & Dahlgren, 2002). 
Metoden syftar till att förstå hur människor erfar olika fenomen i omvärlden och har visat sig 
vara användbar inom vårdforskning och social forskning (Friberg, Dahlberg, Nyström 
Pettersson & Öhlen, 2000). Fenomenografin studerar relationen mellan människan och det 
fenomen hon uppfattar. Metoden är empiriskt utprovad och utgår inte från någon filosofisk 
tradition eller teoretisk referensram. Den är en forskningsansats som bygger på antagandet att 
företeelser i människors omvärld kan uppfattas på olika sätt. Uppfattning är alltså 
fenomenografins huvudbegrepp och metoden relaterar till hur människor uppfattar fenomen, 
inte huruvida det man studerar är sant eller falskt (Marton, 1981; Larsson, 1986; Söderlund, 
2003; Marton & Pong, 2005). 
 
Enligt Starrin & Svensson (1994) är ordet fenomenografi sammansatt av två ord. Fenomen,  
som betyder det som visar sig och grafia som kan översättas till att beskriva i bild eller ord.  
Detta blir då ”beskriver det som visar sig” (s.112) när orden sätts ihop. 
 
Med uppfattning av något menas ett antagande som man tar för givet förhåller sig på ett visst 
sätt och som är självklart och underförstått. Detta något behöver inte sägas eller kan inte sägas 
eftersom det inte är reflekterat över. Uppfattningar om något handlar däremot om medvetna 
reflektioner som resulterar i värderingar och åsikter (Larsson, 1986; Kroksmark, 1987; Uljens, 
1989). 
 
Enligt Marton (1981) samt Sjöström och Dahlgren (2002) finns en viktig och grundläggande 
distinktion mellan två perspektiv inom fenomenografin. Det är första ordningens perspektiv 
som beskriver olika företeelser i vår värld och det är andra ordningens perspektiv som 
beskriver hur människor uppfattar dessa företeelser. Båda begreppen är viktiga och 
kompletterar varandra men fenomenografins fokus vilar på andra ordningens perspektiv. 
Metoden beskriver, analyserar och tolkar för att försöka förstå människors olika uppfattningar 
(Uljens, 1989; Dahlgren & Fallsberg, 1991). 
 
Fenomenografin försöker alltså hitta och i systematisk form beskriva olika uppfattningar 
genom att få svar på frågorna vad och hur (Kroksmark, 1987). Det handlar inte om att jämföra 
grupper, att förklara eller bedöma, det handlar om att beskriva olika uppfattningar som det  
ändå finns en chans att många människor delar och kan känna igen sig i enligt Marton (1981).  
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4.2 Urval 
 
Med tanke på syftet valdes personal från hemtjänsten ut som informanter till detta 
fördjupningsarbete. Muntlig och skriftlig kontakt togs först med verksamhetschefen som gav 
tillstånd för att få intervjua hemtjänstpersonal (se bilaga 1). Därefter togs muntlig och skriftlig 
kontakt (se bilaga 2) med enhetschefen för en hemtjänstgrupp, för hjälp med urval av 
informanter som uppfyllde kriterierna för deltagande. Kriterierna var att informanterna skulle 
ha fast anställning, att de hjälpte vårdtagare över 65 år, att de arbetat minst 5 år inom 
hemtjänsten och att de var positiva till att medverka som informanter. 
 
Nio olika informanter valdes ut av enhetschefen. Efter urvalet av informanter skickade jag ett 
brev till var och en av dem med information om fördjupningsarbetets syfte, intervju- 
förfarandet samt en förfrågan om deltagande, frivillighet och samtycke (se bilaga 3). Några 
dagar senare ringde jag upp var och en av de uttagna informanterna, tillfrågade dem återigen 
om deltagande och bjöd in till ett informationsmöte i deras lokal en vecka senare. En 
informant tackade vid telefonkontakten nej, en ny informant sågs ut av enhetschefen och 
samma procedur som till de andra informanterna följde därefter även med denna informant. 
  
Syftet med informationsmötet var att etablera kontakt genom en personlig träff innan 
intervjuerna men också för att erbjuda möjlighet att ställa frågor. På mötet bokades också 
tidpunkter för intervjutillfällena. De som inte kunde vara med på detta möte, erbjöds träff vid 
annan tidpunkt men tackade nej med motivering att det inte var nödvändigt. De var nöjda med 
telefonkontakten och den information de redan fått. Informanterna var alla verksamma inom 
samma hemtjänst i en stad i Mellansverige, där ansvaret för hemsjukvården åligger 
landstinget, dvs. primärvården. Denna hemtjänst har tidigare varit uppdelad i två hemtjänster 
men är nu sammanslagna till en. Över 300 vårdtagare är knutna till denna hemtjänst som 
också har regelbundna kontakter med fler är tio vårdcentraler eller familjeläkarmottagningar. 
Informanternas åldrar varierade mellan 31-57 år, de hade arbetat mellan sex och 30 år inom 
hemtjänsten, de arbetade inte inom samma grupper i hemtjänsten och besökte därmed inte 
samma vårdtagare. Alla nio informanter hade också någon form av utbildning. Fem stycken 
hade vårdbiträdes- eller socialservice utbildning, fyra stycken var undersköterskor och fyra av 
de nio informanterna hade en del administrativt ansvar. Det var åtta kvinnor och en man och 
av dem hade åtta svensk bakgrund och en hade utländsk bakgrund. Genom detta urval fanns 
möjlighet till rik information och därmed chans till variationer i uppfattningar. Att det sedan 
blev nio informanter istället för sex till åtta som tanken var från början, hade därmed mindre 
betydelse. 
 
 
4.3 Datainsamling 
 
Datainsamling till studien bör ske från informanter med kunskap om fenomenet (Streubert & 
Carpenter, 1999) och vid en fenomenografisk studie använder man sig av halvstrukturerade 
intervjuer. Med det menas intervjuer i form av samtal som koncentrerar sig till vissa teman 
och som kan innehålla förslag till frågor. Denna intervjuform ger möjlighet att förändra både 
ordningsföljd och form på frågorna samt följa upp och förtydliga. Syftet med intervjuer är att 
få beskrivningar som kan tolkas (Kroksmark, 1987). Data till detta fördjupningsarbete 
samlades in genom intervjuer med hemtjänstpersonal som informanter. Intervjuerna bandades 
samtidigt som anteckningar gjordes vid sidan om för att fånga det som inte sades med ord 
men som uttrycktes på annat sätt. Intervjuerna ger svar genom språket men också genom 
andra uttryck som t.ex. kroppsspråket (Uljens, 1989). Intervjuerna gjordes individuellt, en 
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gång per person och tog mellan 27 och 45 minuter att genomföra. Ett enskilt rum i 
hemtjänstlokalen användes och intervjuerna utfördes i anslutning till personalens arbetstid. 
Innan intervjun startade avsattes tid för eventuella frågor, förtydliganden och uppmuntran till 
att fritt berätta med egna ord. Här betonades intresset av just deras uppfattning för en 
möjlighet till inblick i hemtjänstens arbete. Genom att visa ett ärligt intresse är utsikten större 
att informanterna vågar berätta och därför är det viktigt att etablera god kontakt med dem 
enligt Streubert och Carpenter (1999). Om frågor och funderingar skulle uppkomma vid 
senare tillfälle fick informanterna gärna ta kontakt, vilket även står i informationsbrevet (se 
bilaga 3). Informanterna var också villiga att kontaktas igen om några frågetecken skulle 
uppstå eller om kompletteringar behövde göras. Intervjun koncentrerade sig kring temat 
hemsjukvård och bestod av tre öppna frågor med förslag på följdfrågor (se bilaga 4) för 
möjlighet till fördjupning i det som uttrycktes. Informanterna fick se frågorna strax innan 
intervjun startade, svarade utifrån sin egen tolkning av frågan och dialogen blev därför 
varierande. 
 
Intervjuerna genomfördes under tre veckor, våren 2007 och transkriberades ordagrant såsom 
metoden föreskriver (Dahlgren & Fallsberg, 1991) under samma tidsperiod. Det utskrivna 
intervjumaterialet omfattade 60 sidor. 
 
 
4.4 Dataanalys 
 
Här följer en beskrivning av hur analysarbetet går till när man använder sig av en 
fenomenografisk metod. Vid analysarbetet i en fenomenografi används dekontextualisering 
vilket betyder en fokusering på de viktigaste utsagor om de uppfattningar man frågar efter 
medan kontextualisering innebär att utsagorna är beroende av det sammanhang de 
förekommer i (Uljens, 1989).   
 
Dahlgren och Fallsberg (1991) beskriver hur analysen kan göras i sju olika steg. Första steget 
kallas familiarization och går ut på att materialet läses igenom flera gånger i syfte att bekanta 
sig, bli förtrogen och kunna se mönster. Det andra steget, condensation, innebär att de 
viktigaste utsagorna om uppfattningar plockas ut, dvs. korta utsagor som kan representera 
hela texten. Tredje steget benämns comparison och i det steget jämförs de kondenserade 
utsagorna med varandra för att hitta variationer och avgränsningar. Fjärde steget är grouping 
och går ut på att de kondenseringar som liknar varandra grupperas. I femte steget, 
articulating, görs ett första försök att beskriva kärnan i de kondenseringar som finns i varje 
grupp i syfte att finna kategorier. Sjätte steget labelling betyder att varje kategori får ett 
passande rubriknamn som beskriver innehållet i kategorin. I det sjunde och sista steget, 
contrastive, jämförs så de olika kategorierna avseende likheter och olikheter. Enligt Larsson 
(1986) är det på detta steg citat brukar skrivas för att illustrera beskrivningar av uppfattningar 
eller kategorier. Citaten hjälper läsaren att få en god bild av vad forskaren menar med en 
kategoribeskrivning. 
 
Enligt Kroksmark (1987) är det beskrivningskategorierna som återger de uppfattningar som 
framkommer i en intervju. Beskrivningskategorierna är relaterade till varandra genom att de 
innefattar olika uppfattningar om samma innehåll och blir därmed en helhet som kallas det 
totala utfallsrummet. Utfallsrummet är således huvudresultatet som ger svar på frågorna vad 
och hur. Med andra ord kan man säga att utfallsrummet består av samtliga utsagor och att det 
är beskrivningskategorierna som bär upp dem. 
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Jag har använt mig av Dahlgren och Fallsbergs sju steg i min analys av intervjumaterialet och 
här följer en redogörelse hur jag har gjort. Vid databearbetningens första steg läste jag igenom 
varje intervju gång på gång för att bekanta mig med texten och för att kunna se mönster. Jag 
började med att söka efter första ordningens perspektiv, alltså vad sa informanterna om 
hemsjukvård, sitt arbete i hemsjukvården och distriktssköterskans arbete i hemsjukvården? 
Därefter inriktade jag mig på och fokuserade på andra ordningens perspektiv det vill säga hur 
uppfattade informanterna det som de uttalade? Jag gjorde reflektioner över det uttalade och 
konfronterade sedan dessa med hela materialet i syfte att nå en djupare förståelse (Sjöström & 
Dahlgren, 2002). Varje intervju skall betraktas som en avgränsande helhet enligt Kroksmark 
(1987) för det är först i helheten som analysen kan identifiera dess delar. I det andra steget 
identifierade jag de viktigaste utsagorna i informanternas svar. Eftersom utsagorna är 
beroende av det sammanhang de förekommer i, använde jag mig av kontextualisering vilket 
innebar att jag använde mig av hela texten vid identifieringen. Utsagorna jag fann svarade på 
syftet och kunde relateras till frågeställningarna. När jag inte kunde hitta några fler sådana 
utsagor, när mättnad uppnåtts i identifieringen, plockade jag ut dessa kondenserade utsagor 
och därmed hade en dekontextualisering skett. För att hitta likheter och skillnader jämförde 
jag de kondenserade utsagorna med varandra, vilket då gjordes i det tredje steget. Enligt 
Larsson (1986) såväl som Sjöström och Dahlgren (2002) är det viktigt att försöka sätta sig in i 
informantens resonemang, se det underförstådda för att få en klar bild och så småningom efter 
upprepade jämförelser kunde jag se variationer och avgränsningar i utsagorna. De viktigaste 
utsagorna som liknade varandra sorterade jag in i grupper i det fjärde steget, grupper som blev 
början till de olika beskrivningskategorierna. Det femte steget gick ut på att försöka hitta 
kärnan i det som uttalats i varje grupp och på så vis hittade jag de olika 
beskrivningskategorierna. Beskrivningskategorierna som jag hittade var inte för lika varandra 
och de kunde sammanfattas i korthet i redovisningen. En beskrivningskategori skall ju vara en 
del inom helheten som både skiljer sig men som också har något gemensamt enligt Marton 
och Pong (2005). I det sjätte steget fick beskrivningskategorierna passande namn som 
beskriver innehållet i kategorin och i det sjunde och sista steget gjorde jag en jämförelse 
mellan kategorierna avseende likheter och olikheter. I detta steg har jag använt citat av 
uttalanden för att tydliggöra beskrivningskategorierna för att hjälpa läsaren att fånga 
innebörden (Larsson, 1986; Dahlgren & Fallsberg, 1991). Denna dataanalys resulterade i ett 
totalt utfallsrum bestående av fem beskrivningskategorier som framkommit i intervjuerna och 
som återger de olika uppfattningarna av hemtjänstpersonalens arbete i hemsjukvården.  
 
 
4.5 Förförståelse 
 
I tolkningen av datamaterialet har en pendling mellan helheten och delarna av intervjutexten 
följt under hela arbetet. För att kunna tolka krävs att förförståelsen sätts inom parentes 
eftersom förförståelse kan liknas vid en inre guide som både kan hjälpa oss i dialogen men 
som också kan leda oss fel (Dahlberg, m.fl., 2003). Då förförståelsen sätts inom parentes är 
man öppen för alla dimensioner enligt Larsson (1986). Detta har jag strävat efter att uppnå  
genom att sätta mitt eget perspektiv åt sidan, att hela tiden tänka på och återgå till syftet och 
inför varje tolkning ställa mig frågan: ur vems perspektiv?  
 
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
 
De forskningsetiska överväganden som gjorts, har följt svenska etikprövningslagen (SFS, 
2003: 460) och beskrivs i den text som följer. Det fanns inte någon arbetsrelaterad kontakt 



 

 13  

mellan mig och denna hemtjänstgrupp som riskerade att störa vårt samarbete före, under eller 
efter intervjuerna och jag betonade att jag inte var där i egenskap av distriktssköterska utan 
som student. I fördjupningsarbetet nämndes inga namn på personer, vårdcentraler eller 
hemtjänstgrupper och informanterna numrerades heller inte i den ordning de intervjuades i 
syfte att försvåra all identifiering. Genom att skicka brev med information om 
fördjupningsarbetet innan kontakt togs, fanns tid för informanterna att fundera ut eventuella 
frågor samt på sitt eget intresse av att delta. Frivilligheten fanns med genom hela 
fördjupningsarbetet och informanterna kunde när som helst ha avbrutit sin medverkan, utan 
att behöva förklara varför, trots tidigare samtycke. Datamaterial, kassettband och anteckningar 
från intervjuerna, har avidentifierats, kodats och förvarats i ett kassaskåp i mitt hem. Den 
kodlista som upprättades har förvaras i ett låst skåp på mitt arbete. Tillgång till allt material 
har jag och min handledare haft och vid förfrågan kan opponent och examinator få se det 
avkodade materialet. Allt material kommer att förstöras när fördjupningsarbetet är granskat 
och godkänt. 
 
Forskningsetiska kommittén på Mälardalens högskola har prövat och formulerat råd för detta 
fördjupningsarbete som har diarienummer CF33-188/07.  
 
 
 
5. RESULTAT 
 
 
Dataanalysen har resulterat i ett totalt utfallsrum bestående av fem kategorier som beskriver 
hemtjänstpersonalens uppfattning av sitt arbete i hemsjukvården. En kategori beskriver vad 
hemtjänstpersonalen uppfattar som hemsjukvård, två kategorier beskriver deras uppfattningar 
av arbetet i hemsjukvården och två kategorier beskriver informanternas uppfattningar av 
distriktssköterskans arbete i hemsjukvården (se bild 1). Varje kategoribeskrivning börjar med 
en sammanfattning och en jämförelse av de uttalade utsagorna. Sammanfattningen följs 
därefter av en text med de viktigaste uttalade utsagorna, dvs. kärnan i varje kategori. Denna 
text illustreras med citat från informanterna för att tydliggöra meningsinnehållet och efterföljs 
av min tolkning av det uttalade. 
 
 
 

Kategori:
Inte mitt arbete

Uppfattning av
vad som är

hemsjukvård

Kategori:
Det hänger

på mig

Kategori:
Den

outnyttjade
kompetensen

Uppfattningar av
arbetet i

hemsjukvården

Kategori:
Den

medicinska
experten

Kategori:
Den

frånvarande
experten

Uppfattningar av
distriktssköterskans

arbete i hemsjukvården

Hemtjänstpersonalens
uppfattningar av

sitt arbete i
hemsjukvården

 
 
 
Bild 1. Det totala utfallsrummet, bestående av fem kategorier. 
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5.1 Uppfattning av vad som är hemsjukvård 
 
Här kommer först en sammanfattning av informanternas uppfattning av vad som är 
hemsjukvård. Hemsjukvård är något som tillhör sjukvården och som utförs i någons hem 
säger informanterna. De räknar upp flera sjukvårdsinsatser som exempel, men nämner i 
förbigående att hemsjukvård kanske också kan inkludera sjuka människor med stora 
omvårdnadsbehov. Informanternas redogörelser av just sjukvårdsinsatser återkommer och 
betonas dock i deras beskrivningar och de gör därmed en tydlig avgränsning för vad som är 
hemsjukvård och att hemsjukvård inte tillhör deras arbete. Informanternas uttalanden är alla 
så lika och de är så enade i sin uppfattning att hemsjukvård handlar om sjukvårdsuppgifter, 
vilket medfört att jag valt att presentera resultatet i endast en kategori.  
 
 
5.1.1 Inte mitt arbete  
 
I texten nedan beskrivs mer i detalj vad informanterna uppfattar som hemsjukvård. Detta följs 
av endast ett citat som illustrerar vad alla nio informanter uttalat i ord.  
 
Informanterna beskriver hemsjukvård som något som sjukvården, dvs. distriktssköterskan tar 
hand om och som de själva inte har så mycket del i. Hemsjukvård handlar om 
sjukvårdsuppgifter som att lägga om sår, ge ögondroppar, sätta på stödstrumpor, linda ben, 
fördela och ge mediciner samt sköta urinkatetrar. Några informanter säger att hemsjukvård 
kanske kan vara hjälp i hemmet till människor med olika sjukdomar som parkinson, diabetes 
eller senildemens. Att sköta någon som är döende i dennes hem istället för på sjukhus är 
hemsjukvård tycker informanterna och ger exempel på cancerpatienter som vårdas hemma 
med hjälp av speciella team. Informanterna nämner också att hemsjukvård kan vara att hjälpa 
någon som är i behov av hjälpinsatser flera gånger om dagen och där olika aktörer är 
inblandade. Någon beskriver helt enkelt hemsjukvård som att de äldre får hjälp med det som 
behövs för att kunna bo kvar hemma.   
 
 

…//…det här med hemsjukvårdsuppgifter så har ju inte vi så mycket sånt som personal. 
Det är ju mest distriktssköterskan som sköter det…//… ja det kan ju vara 
såromläggningar eller vad heter det…dela mediciner eller linda ben, vi gör ju ingenting 
sånt…//…ja alltså hemsjukvård det är väl…jag tycker mer att det är vad ska jag 
säga…jag hittar inte ord... lite mer medicinska uppgifter…//…och det finns ju dom 
patienter som har jätteproblem med sina katetrar och urinvägar och såna saker…//…att 
det är en patient som är i ganska stort behov av insatser från både…kanske 
distriktssköterskan, familjeläkaren och från oss…//…(Informant 1). 
 
 

Enligt min tolkning framställer informanterna hemsjukvård som något de själva inte utför och 
som pågår vid sidan om den omvårdnad eller omsorg som de ger i vårdtagarens hem. De 
säger att det är distriktssköterskorna som utför hemsjukvården och ger exempel på 
sjukvårdsuppgifter som är konkreta och som tydligt tillhör sjukvårdens område. Samtidigt 
nämner informanterna att hemsjukvård också är att ta hand om människor som bor kvar 
hemma och har diverse sjukdomar eller att människor som behöver hjälp från både hemtjänst 
och distriktssköterska också kan räknas in i hemsjukvården. Detta betyder att hemsjukvård 
inte pågår vid sidan om den övriga omsorgen eller omvårdnaden. Hemsjukvård är integrerad 
med det vårdande och den omvårdnad som hemtjänstpersonalen utför och de är delaktiga i 
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hemsjukvården utan att de uppfattar hemsjukvård som sitt arbete. Genom att nämna 
sjukdomar läggs dock betoning på vård och sjukvård i beskrivningen av hemsjukvård, vilket 
ändå blandas med beskrivningar av stort omsorgs- eller omvårdnadsbehov. Vård, omsorg och 
omvårdnad vävs härmed ihop med sjukdom och uppgifter av sjukvårdskaraktär i det 
informanterna beskriver att hemsjukvård är. 
 
 
5.2 Uppfattningar av arbetet i hemsjukvården 
 
I denna resultatbeskrivning finns två kategorier som här sammanfattas och jämförs. 
Informanterna beskriver att de har ett stort ansvar i det område som tillhör hemsjukvården, 
samtidigt som de inte får ta ansvar fullt ut genom att de inte får nyttja sin kompetens till fullo. 
Det är informanterna som går hem till vårdtagarna regelbundet, som är i deras hem, som 
vårdar, bedömer förändringar i hälsotillstånd och hjälper till att förmedla de kontakter som 
behövs. Det är också informanterna som utför de sjukvårdsinsatser som behövs dagligen hos 
kunden och som delegerats till dem av distriktssköterskan. Samtidigt som de har det här 
ansvaret och utför vissa sjukvårdsinsatser, saknar de möjligheten att få använda sig av all sin 
kunskap och kompetens.  
 
Den första kategorin som följer nedan har gett de flesta variationer av svar på informanternas 
uppfattning av sitt arbete i hemsjukvården. Alla svar handlar om olika aspekter av ansvar, 
vilket uttrycks i uttalandet det hänger på mig och som också fått ge namn till denna kategori. 
Jag har valt att presentera de olika ansvarsaspekterna under samma kategori och markera dem 
med kursiv stil. Först följer informanternas beskrivning av ansvaret och för att tydliggöra 
beskrivningen följer ett citat som också tolkas. 
 
 
5.2.1 Det hänger på mig  
 
Den första aspekten av ansvar beskriver informanterna på det här viset. De redogör för hur de 
lär känna de människor de hjälper i omvårdnadsarbetet och vet därför hur de brukar må, vara 
och uppträda. De beskriver att de ofta är före distriktssköterskan med att upptäcka om någon 
beter sig annorlunda eller inte är sig lik. Om de tror att förändringen har något med hälsan att 
göra, kontaktar de vårdcentralen och distriktssköterskan för bedömning och vidare åtgärd. De 
tar också kontakt med distriktssköterskan om de tycker att någon blivit allmänt sämre i sin 
sjukdom, om någon riskerar att utveckla sår eller om en kund själv vill ha kontakt och 
behöver hjälp att förmedla den. Informanterna säger att de måste slå larm och rapportera till 
distriktssköterskan eftersom hon inte arbetar i hemsjukvården så mycket. När de upplever att 
de behöver kontakta distriktssköterskan vill de verkligen få personlig kontakt. De nöjer sig 
inte med att bara lämna ett meddelande på en telefonsvarare utan ringer hellre en gång för 
mycket än inte alls. Informanterna betonar att de inte kan gå hem om de inte fått konsultera en 
distriktssköterska när de tycker det behövs, dels för kundens skull men också för att lämna 
ifrån sig sitt ärende till henne.  
 
 

…//…jag känner att jag har ett stort ansvar, det hänger på mig liksom hela tiden att det 
är jag som träffar personen…//…det är livsviktigt alltså, för att gör jag fel 
bedömning…//…det kan gå illa…//…eftersom jag känner dom…//…jag vet hur dom 
fungerar, hur dom tänker, hur dom rör sig och allt det här…//… det är viktigt att jag 
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måste göra en rätt bedömning om jag ser att personen inte mår så bra, då måste jag 
agera och ganska fort…så att det är stort ansvar…//…(Informant 9). 
 
…//…nej, alltså jag får inte ge mig förrän jag fått kontakt. Vi ska ha kontakt. För då, 
när jag söker kontakt med distriktssköterskan då är det…då måste jag ha kontakt, då är 
det nåt allvarligt, då kan jag inte bara strunta i det…//…(Informant 7). 
 

 
Min tolkning av det informanterna beskriver är att de i sitt omsorgs- och omvårdnadsarbete 
ser, hör och uppfattar förändringar hos kunden. De är närvarande och deras handlande tyder 
på att de är lyhörda för kundernas behov. De ansvarar för att observera och bedöma kundens 
behov av kontakt med vårdcentralen och distriktssköterskan. De tar också ansvar för att 
etablera kontakten om kunden behöver det. På det viset agerar informanterna som språkrör för 
kunderna. När informanterna får kontakt med distriktssköterskan betyder det samtidigt att hon 
får ta över ansvaret och informanterna kan därmed släppa det ansvar de uppfattar att de har 
för sina kunder. Informanterna tar det här ansvaret för att de finner det nödvändigt men också 
för att de känner ansvar i sin uppgift som vårdare. Genom vårdandet skapas en speciell 
relation mellan dem och deras kunder. En relation som leder till vilja att hjälpa kunderna med 
det som behövs.  
 
 
I en annan aspekt av ansvar beskriver informanterna att många äldre som är i behov av 
omsorg och omvårdnad också behöver hjälp med sjukvårdsinsatser i hemmet. Det är 
informanterna som tar ansvar för flera av dessa insatser. För att kunna utföra vissa 
sjukvårdsinsatser hos kunderna de hjälper regelbundet, berättar informanterna att de får 
delegering av distriktssköterskan. De beskriver hur delegeringen går till och hur de får skriva 
under att de mottagit en delegering. Informanterna kan säga nej till att ta emot delegeringar 
om uppgifterna de skall utföra är för avancerade men säger att det inte händer så ofta. De 
berättar att de fått mer insikt i vilka insatser som kan räknas till sjukvård och vad de inte skall 
utföra utan delegering sedan de fått en chef som är sjuksköterska.   
 
 

…//…och vi blir ju delegerade omläggningar utav sköterskorna och det är ju mera 
sjukvårdande insatser…//…vi blir delegerad ögondroppar och 
medicin…//…stödstrumpor…//…(Informant 7). 
 
…//…och hon [chefen] sätter skarpare regler för vad vi gör, vad som vi måste ha 
delegeringar för och  vad som händer om man gör si och så och vad som kan hända 
menar jag och på det viset känns det väldigt tryggt då…//… (Informant 3). 

 
 
Jag tolkar det som att informanterna uppfattar att om de tar hand om omvårdnaden också 
måste utföra vissa sjukvårdsinsatser. Det innebär att det är deras ansvar att ta emot 
delegeringar. Informanterna vet att de kan säga ifrån delegeringar som de inte kan utföra på 
ett säkert sätt men att de sällan gör det. Det ingår trots allt i deras jobb eftersom de tagit på sig 
skyldigheten att vårda och de finns ju på plats och sköter all annan omsorg. Informanterna vet 
att om inte hemtjänsten tar emot delegeringar på sjukvårdsinsatser, leder det till att många 
äldre vårdtagare inte kan bo kvar hemma. Genom att de har en chef med kunskaper inom 
sjukvård känner de sig trygga och mer säkra på att delegeringarna de får är på rätt nivå och 
korrekt utförda.  
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En stor del av ansvaret i omvårdnadsarbetet handlar om att ge kunderna sina mediciner, vilket 
informanterna beskriver här. Det är det som förekommer mest enligt informanterna och de 
upplever att det ansvarsområdet blir allt större. Informanterna säger att de flesta kunder har 
mediciner och att många av dem inte klarar av att sköta sina mediciner själva. Det som 
informanterna beskriver som besvärligt när det gäller medicinhanteringen är när kunderna 
plockar med sina mediciner, rör ihop dem eller när mediciner saknas. De beskriver också 
situationer när kunden har egenansvar för sin medicinhantering men inte riktigt klarar av det. 
I sådana situationer försöker ändå informanterna hålla lite uppsikt över hur det går och om det 
inte verkar fungera tar de kontakt med distriktssköterskan. När medicinerna är givna skall 
signering göras på speciella listor vilket informanterna anser vara bra, men samtidigt 
ifrågasätter eftersom ingen verkar vara så intresserad av att följa upp dessa signeringslistor.  

 
 
Även om dom nu sköter sin medicinering själva så kan vi ju inte vara riktigt säkra på att 
det funkar alla gånger och speciellt inte när beteendet avviker eller att man visar någon 
form av förvirring. Då tycker jag det är vårat ansvar liksom i alla fall förmedla 
kontakten då eller kolla upp det på något vis då. (Informant 1). 

 
…//…otroligt med mediciner…//…nej det är ju en djungel alltså…//…och hitta korrekt 
signeringslista…//…(Informant 4). 

 
 
Min tolkning är att informanterna uppfattar att det är deras ansvar att kunderna får sina 
mediciner som de ska för att det ingår i omsorgen av kunderna. De tar även ansvar för att 
observera och följa upp hur det fungerar med den medicinhantering som kunden sköter själv. 
Informanterna tycker att de måste ansvara för att agera om medicinhanteringen sviktar. Deras 
agerande visar engagemang och intresse för kundernas välbefinnande. De bryr sig om dem 
och de har också en vilja att utföra ett bra arbete. De vill göra rätt vad gäller signering av 
utförda sjukvårdsinsatser och gör som de blir lärda att göra. Uppföljning av vad de utfört, det 
som delegerats till dem, uteblir dock vilket innebär att de inte får någon bekräftelse på att de 
sköter sitt arbete på rätt sätt. 
 
 
Informanterna beskriver att de får ta ansvar för att själva reda ut de frågor som uppstår i 
vårdandet av kunden, vilket denna beskrivning får exemplifiera. Informanterna får ibland ta 
hand om enklare såromläggningar om det kan räknas in i kundens omvårdnad. De får då även 
ansvara för bedömning av sårets status samt vilka åtgärder som behövs. En informant säger 
att det kan vara svårt att stå ensam med en såromläggning och inte kunna rådfråga 
distriktssköterskan direkt utan vara tvungen att vänta tills kontakt kan tas vid senare tillfälle.  
 
 

…//…det kan ju vara vid ett sånt tillfälle när jag håller på med någonting då och skulle 
vilja, nu skulle jag vilja fråga henne om det här då, så kan jag inte göra det just då. Vi 
säger att jag står och tvättar ett sår och skall… det har inte blivit bättre och jag skulle 
vilja att det var någonting annat man ville ha på då…//…då är dom rätt så långt bort. 
Men då får jag ju ta den omläggningen som är sagt då, sen får jag höra av mig dagen 
efter, försöka få tag i den sköterskan, vill att hon åker och tittar på det då, att vi kommer 
överens om det ska va nåt annat på såret…//…(Informant 7). 
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Det informanterna beskriver tolkar jag som att de känner sig ensamma och utelämnade i vissa 
omvårdnadssituationer. De har ingen med mer erfarenhet och kompetens att rådfråga på plats. 
Om de inte får kontakt med någon distriktssköterska direkt får de ta eget ansvar och handla 
efter egen förmåga. Korrigera det som behövs, får de göra i efterhand. Det är deras ansvar att 
själva reda ut de problem som uppstår i hemsjukvården om de inte får kontakt med någon 
distriktssköterska. 
 
 
5.2.2 Den outnyttjade kompetensen 
 
Här följer informanternas beskrivning av resultatet i den andra kategorin av 
hemtjänstpersonalens uppfattning av arbetet i hemsjukvården. Citatet som följer tydliggör 
beskrivningen och tolkas sedan. Flera informanter som utbildat sig till undersköterskor 
beskriver att de inte får utföra så mycket insatser i sitt arbete inom hemtjänsten som de lärt sig 
i sin utbildning. Alla som arbetar inom hemtjänsten gör samma saker oavsett utbildning eller 
kompetens och uttrycker att de skulle vilja göra mer än vad de får. En informant berättar om 
sitt tidigare arbete som undersköterska på lasarettet, vilka uppgifter som ingick i arbetet där 
och vad roligt det skulle vara att även få arbeta på det viset inom hemtjänsten. Det som 
informanten beskriver med saknad är såromläggningar, sätta kateter och att ta prover. Vissa 
informanter berättar att de tidigare i sitt arbete inom hemtjänsten haft mer ansvar för 
sjukvårdsinsatser som de själva utfört men att de uppgifterna tagits bort. Sjukvårdsinsatserna 
kunde bestå av att utföra stora omläggningar och att fördela mediciner. Informanterna fick 
delegeringar av distriktssköterskan som undervisade, handledde och följde upp dessa insatser. 
De beskriver sin saknad av dessa uppgifter som de upplevde som roliga och speciella. 
Informanterna redogör också för situationer där de och distriktssköterskan nästan krockar hos 
en kund för att de skall utföra sina uppgifter samtidigt. De tycker att i vissa fall kunde de 
själva utföra distriktssköterskans uppgift så slapp kunden få besök av så många olika 
människor.  
 
 

…//…vi skulle säkert kunna göra lite mer…//… jag tror att många i personalen skulle 
tycka att det var faktiskt plus i jobbet när man också har utbildning då som 
undersköterska. Den tas ju inte riktigt tillvara i våran, i hemtjänstgruppen om man 
säger så…//…(Informant 1). 
 
Jag tycker vi fick göra mer förut…//…då fick vi lägga om bensår och så…//…det tyckte 
jag var jätteroligt…//…(Informant 2). 
 
…//…men det är så här att man stöter ihop med distriktssköterskan…//…ger insulin och 
vi kommer och ger ur apodosen och då kan man ju liksom fundera lite…//…(Informant 
5).  
 

 
Enligt min tolkning uppfattar informanterna att de har mer kompetens än vad de får använda 
sig av i sitt arbete. De som har undersköterskeutbildning har formell kompetens som inte 
utnyttjas fullt ut och nämner sjukvårduppgifter som exempel. Det kan betyda att 
informanterna ifrågasätter meningen med att utbilda sig till undersköterskor. Om de skall 
fortsätta att arbeta inom hemtjänsten är det ju ingen större ide, eftersom de ändå inte får 
använda sig av sin undersköterskekompetens fullt ut. En del informanter beskriver att de har 
reell kompetens som de inte längre får använda sig av och det handlar även här om 
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sjukvårdsuppgifter. De som arbetat inom vården någon gång har fått prova på att använda sig 
av hela sin undersköterskekompetens. När de sedan fått återgå till biträdesuppgifter har de 
backat i användandet av kunskaper istället för att fortsätta att utveckla nya. De speciella 
delegeringar som informanterna tidigare haft utmärkte sig och uppfattades som något extra i 
arbetet. Det var arbetsuppgifter med utökat ansvar som gav möjlighet till 
kompetensutveckling och att växa som vårdare. Informanternas beskrivning av situationer där 
de och distriktssköterskan samtidigt skall utföra sina uppgifter hos en kund tyder på en 
uppfattning av att distriktssköterskans besök ibland är onödigt. Hon behövs inte i vissa 
situationer, är i vägen och orsakar onödigt många besök av flera personer hos kunden.  
 
 
5.3 Uppfattningar av distriktssköterskans arbete i hemsjukvården 
 
Den här resultatbeskrivningen innehåller två kategorier som sammanfattas och jämförs i 
texten som följer. I dessa två kategorier beskrivs distriktssköterskan som den som har det 
medicinska ansvaret i hemsjukvården. Hon utför sjukvårdsinsatser och det är henne som 
informanterna vänder sig till när det gäller frågor som tillhör sjukvården samt för 
bedömningar och råd. Distriktssköterskan behövs med sin kompetens. Hon utför vad hon ska, 
hon kommer när hon kallas och hon kan nås på telefonen för stöd. Samtidigt är hon 
frånvarande och saknad i hemsjukvården, hemma hos vårdtagarna och för 
hemtjänstpersonalen. 
 
Båda kategorierna startar med en redogörelse för vad informanterna berättat. Redogörelserna 
följs av citat för att tydliggöra det uttalade och efter varje citat görs en tolkning. 
 
 
5.3.1 Den medicinska experten 
 
I den här första kategorin berättar informanterna att distriktssköterskan delar mediciner i 
dosetter, hon lägger om sår, ger insulin och sköter urinkatetrar. Om det finns 
sjukvårdsuppgifter som informanterna skall utföra delegerar hon de uppgifterna till dem och 
ska då se till att det finns aktuella signeringslistor för dem att skriva på. Listor som visar att 
informanterna utfört det som delegerats till dem. Om informanterna känner sig osäkra på 
någon delegering kontaktar de distriktssköterskan så talar hon om hur de skall agera i ärendet. 
Informanterna berättar att de alltid ringer till distriktssköterskan när de behöver råd och stöd i 
frågor inom hennes ansvarsområde. De ringer också om de behöver informera henne om 
något som de tycker är viktigt att hon får kännedom om. Det kan vara något som handlar om 
kundens sjukdom eller hälsa, om någon har ramlat eller verkar mentalt annorlunda. De uttalar 
att de hellre ringer en gång för mycket än en gång för lite. Det som informanterna upplever 
som största anledningen till att de kontaktar distriktssköterskan handlar dock om mediciner. 
Det kan vara så att medicinen som de skall ge kunden inte stämmer eller att signeringslistorna 
inte är korrekta. När informanterna tagit kontakt med distriktssköterskan, känner de att de har 
gjort vad de ska. Då får hon bestämma om och vad som skall göras, om något behöver 
åtgärdas idag eller om det kan vänta tills i morgon. 
 

 
…//…och vissa har ju insulin varje dag då också och sen åker dom väl ut och hämtar 
signeringslistor och lämnar…//…(Informant 8). 
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…men det har ju hänt att man har ringt distriktssköterskan och kanske…ja…att man har 
bett dom titta in under dagen…//…man har tyckt att, ja att det har varit några 
försämringar eller att dom har ramlat…//…då tyckte hon att vi skulle avvakta och så 
här då…men då har man ju liksom lämnat över i alla fall…//…(Informant 5). 
 
Det är ju insulin…eh…som distriktssköterskan gör…//…men vi får ju delegering på 
mediciner…//…men om man säger, det är ju insulin och såromläggningar och 
mediciner…Om vi har missat tex. mediciner och så, så måste vi ju ringa 
distriktssköterskan om det har blivit något fel eller så…//…(Informant 3). 
 

 
Min tolkning av informanternas uppfattning av distriktsköterskans arbete i hemsjukvården är 
att hon har ansvaret för de kunder som behöver hjälp med medicinska bedömningar och 
sjukvårdsinsatser i sitt hem. Insatser som inte kan delegeras till hemtjänstpersonalen. 
Informanterna ger exempel på det när de nämner medicinhantering och omläggningar. Något 
ansvar för omvårdnad tycks hon inte ha. Genom att distriktssköterskan delegerar vissa 
insatser till informanterna, överlåter hon ansvaret till dem. Om något händer som har med 
deras delegerade uppgifter att göra tar de kontakt med distriktssköterskan och lämnar därmed 
tillbaka ansvaret till henne igen. Eftersom det är distriktsköterskan som har det medicinska 
ansvaret för kunderna som vistas i hemmet är det till henne som informanterna vänder sig 
med information och med frågor som har med hälso- och sjukvård att göra. Det blir hon som 
får göra bedömningar och fatta beslut om eventuella åtgärder. För att distriktssköterskan ska 
kunna agera är hon beroende av informanternas observationer och att de kontaktar henne. Det 
är genom dem som distriktssköterskan får vetskap om vad som händer vårdtagarna i 
hemsjukvården. Distriktssköterskan blir mer som en konsult som informanterna vänder sig till 
när de behöver. En konsult som tar över när informanterna signalerar. När distriktssköterskan 
tagit över ärendet uppfattar informanterna att de handlat korrekt. Då ligger inte ansvaret för 
kundens hälsa hos dem längre. 
 
 
5.3.2 Den frånvarande experten 
 
I den här andra kategorin av hemtjänstens uppfattning av distriktssköterskans arbete i 
hemsjukvården beskriver informanterna att det händer att distriktssköterskan är hemma hos 
någon vårdtagare och lägger om ett sår som hon sedan vill att de skall fortsätta att sköta. Då 
kan hon skriva en lapp med instruktioner om skötsel av såret som hon lägger kvar hos kunden 
tillsammans med omläggningsmaterial. Informanterna beskriver också situationer då 
distriktssköterskan precis varit hemma hos en kund och gett insulin men hunnit gå igen innan 
informanterna kommer för att ge frukost. De gånger informanterna och distriktssköterskan 
träffas är det av en slump eller så har de vanligtvis planerat det så. Informanterna säger att de 
skulle kunna möta en distriktssköterska i kvarteret där någon kund bor och inte känna igen 
henne eftersom de inte ses så ofta. Informanterna skildrar hur svårt det är att ha många 
kontakter med olika distriktssköterskor. Orsaken till att det blir många olika 
distriktssköterskekontakter är att deras kunder är listade på många olika vårdcentraler där 
distriktssköterskorna arbetar. Informanterna tycker att de saknar information som handlar om 
hälso- och sjukvård och som rör deras kunder vilket gör att de ibland har svårt att förstå de 
beslut som fattas. De anser att det vore bra om de och distriktssköterskan kunde träffas och ha 
möten ihop för bättre förståelse och samarbete i hemsjukvården. 
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… //…då är det ju inte alltid att vi är med när hon kommer hem…//…då skriver hon 
kanske ett meddelande till oss om det är någonting vi ska veta eller så…//…enda gången 
man träffar distriktssköterskan…//…är väl om det är större såromläggningar…//…och 
om det händer nåt att någon blir sämre så kanske hon kommer hem då…//…det är ju 
svårare och…komma i kontakt med vårdcentralen och så, i och med att det är ju fler 
vårdcentraler. Nu är ju alla listade på olika ställen i den här stan alltså…//…för man 
känner ju inte distriktssköterskan heller…//…det gjorde man ju kanske när det var 
samma hela tiden man fick kontakt med när man ringde…ja…det är ju många, många 
fler idag…//…ja vi får ju väldigt många kontakter ja, med distriktssköterskor. 
(Informant 3). 

 
 …//…det skulle faktiskt vara himla bra tror jag  om vi kunde få tillstånd dom 
här mötena med alltså bara personal…//…ibland förstår man ju inte varför 
distriktssköterskan eller läkaren resonerar just så här runt den här patienten, men om 
man liksom kan sitta ner tillsammans och prata så kan man ju liksom få en förståelse 
varför det är så här och varför man skall göra på ett visst sätt…det skulle vara 
bra…//…förstår vi varandras situationer så kan vi också samarbeta mycket 
bättre…//…(Informant 1). 

 
 
Den tolkning jag gör i det informanterna berättat följer här. Informanternas beskrivning av 
distriktssköterskan är att hon finns i hemsjukvården och gör sitt jobb men på ett frånvarande 
sätt. Hon uppfattas som frånvarande eftersom de inte ser henne och inte har personlig kontakt 
med henne. Distriktssköterskan har ett medicinskt ansvar för vårdtagare i hemsjukvården och 
det utför hon parallellt med informanterna. Detta förfarande samt alla kontakter med många 
distriktssköterskor på olika vårdcentraler gör att informanterna inte vet och inte känner igen 
vilka distriktssköterskor de samarbetar med i hemsjukvården. Eftersom de inte träffas så ofta 
eller har någon personlig kontakt skapas inga relationer mellan informanterna och 
distriktssköterskorna vilket kan orsaka brist på förståelse för varandras insatser. 
Distriktssköterskans frånvaro i hemsjukvården påverkar också informationsflödet till 
informanterna och gör att de inte förstår vissa beslut som fattas kring deras kunder. Genom att 
inte få information känner de sig inte delaktiga och har ingen möjlighet att vara med och 
påverka beslut. Informanterna och distriktssköterskan har ett gemensamt ansvar för 
vårdtagarna i hemsjukvården men på det här viset har informanterna ingen talan, de får bara 
utföra det som redan bestämts. Informanterna efterlyser bättre samverkan för att förstå och 
kunna öka sin kunskap.  
 
 
Här följer en annan beskrivning på informanternas uppfattningar av distriktssköterskans 
arbete i hemsjukvården. De beskriver att distriktssköterskan bara tar del i hemsjukvården om 
det är några specifika uppgifter eller något speciellt ärende som hon skall utföra. Hon verkar 
inte ha så god kännedom om kunderna, deras sociala nätverk eller hemsituation. Att göra 
hembesök i andra syften som att titta till någon, samtala, eller bara visa sig för en kund är inte 
vanligt enligt informanterna. Många gamla som inte upplever behov av sjukvård får därmed 
inget besök av distriktssköterskan. I vissa omvårdnadssituationer upplever informanterna att 
det är svårt att veta hur de skall göra och nämner som exempel när kunden inte vill äta eller 
hellre vill ligga i sängen än att vara uppe och mobiliseras.  
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…//…kommer ju liksom i stort sett bara om det är nåt särskilt och det tycker jag är 
tråkigt. Nu är det knappt så vi vet vem som är vem. (Informant 6). 

 
…//…tänker närmast på en tant vi har nu då…som hade ramlat…//… röntgade sig och 
det var inget fel, så kom hon hem, så vart hon liggandes och vi är så ambitiösa, eller 
försöker i alla fall, få upp henne, sitta i rullstolen, försöka få henne att äta mat 
…//…hon har så ont alltså…//…och vi vet liksom inte…gör vi fel om vi tar upp henne, 
gör vi fel om hon får gå…eller är det för att hon inte går hon får så ont…det är där man 
kan komma i den här dilemman…//…då känns det så att dom förstår inte riktigt hur 
dåligt det är så att säga…(Informant 3). 

 
 
Min tolkning av informanternas beskrivning är att de uppfattar att distriktssköterskan deltar i 
hemsjukvården när hon gör medicinska bedömningar eller utför de omvårdnadsinsatser som 
hon inte kan delegera till hemtjänsten att utföra, annars är hon frånvarande. Hon deltar inte i 
omvårdnadsarbetet och när informanterna säger att distriktssköterskan bara kommer om det är 
något särskilt betyder det att något redan har hänt. Därmed har distriktssköterskan tappat bort 
en del av primärvårdens ansvar och sin egen profession. Att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande är en del av distriktssköterskans ansvar men även att handleda informanterna i 
deras omvårdnadsarbete i hemsjukvården vilket informanterna saknar i vissa vårdsituationer. 
 
 
 
6. DISKUSSION 
 
 
Diskussionen är indelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion där resultatet 
diskuteras mot bakgrunden och till slut mynnar i en sammanfattning inklusive slutsatser. Det 
hela avslutas med ett avsnitt om förslag till vidare forskning. 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
I det här fördjupningsarbetet valdes fenomenografi som ansats. Det var från början inte ett 
självklart val men blev det rätt snart när jag, i mina helt ovetenskapliga samtal med 
hemtjänstpersonal, upptäckte att vi inte tänkte lika om hemsjukvård. Personalen uttryckte att 
de inte vårdade några sjuka, samtidigt som de tog emot delegeringar på medicinska insatser 
av mig. Vi tycktes ha olika uppfattningar av hemsjukvård och om våra uppfattningar inte 
stämde överens, fanns det säkert olika uppfattningar bland hemtjänstpersonalen också. Det 
avgjorde valet av metod eftersom fenomenografi handlar om uppfattningar och fokuserar på 
olikheter av uppfattningar (Marton, 1981). Fenomenografin utgår från en annan människas 
aspekt och studerar relationen mellan människan och fenomenet, vilket gav ytterligare stöd 
för metodens relevans för syftet. Genom att använda den fenomenografiska metoden har 
hemtjänstpersonalens olika uppfattningar av sitt arbete i hemsjukvården framgått, vilket ger 
oss kunskap om hur de handskas med olika händelser i hemsjukvården. Det är den kunskapen 
som sedan kan ligga till grund för utveckling av hemtjänstpersonalens arbete. Enligt Dahlberg 
(1997) är den fenomenografiska metoden lämplig att använda inom vården där olika 
företeelse är av intresse att beskriva och få kunskap om.  
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Förutom det som redan nämnts har min avsikt också varit att göra ett fördjupningsarbete som 
är så enkelt som möjligt att läsa, förstå och ta till sig för personal inom vård och omsorg. Med 
tanke på det anser jag att fenomenografi en passande metod. 
När det gäller tillförlitligheten i en kvalitativ studie finns det flera riskmoment där 
intervjusituationen är en. Det finns en risk att informanterna anpassar sina utsagor beroende 
på vem som frågar (Kroksmark, 1987) och hur de tror att de ska svara. För att undvika den 
risken valde jag medvetet informanter som jag inte har någon relation med, varken före, under 
eller efter intervjuerna och var noga med att poängtera intresse av just deras personliga 
uppfattningar. Som jag ser det var risken för att de skulle anpassa sina utsagor störst i början 
av intervjuerna, när informanterna var mer på sin vakt med vad de sa. Eftersom intervjuerna 
pågick en längre stund blev det svårare att upprätthålla vaksamheten och risken borde då ha 
avtagit. En annan risk var om informanterna inte tänkte på samma sak när de skulle beskriva 
sina uppfattningar, vilket i så fall hade gjort det omöjligt att jämföra de olika uppfattningarna. 
Det löste jag genom att utgå från ett sammanhang, hemsjukvård, vilket gjorde att 
informanterna kunde agera och tänka i förhållande till det. Detta kallas vad aspekten (Starrin 
& Svensson, 1994) och utifrån den kunde informanterna berätta om sina uppfattningar, dvs. 
hur aspekten. Genom att använda ett enkelt språk, ställa följdfrågor och be dem klargöra, 
undveks risken för att informanterna inte förstod frågorna eller svarade efter en tolkning av 
frågan som inte var avsedd. Konsekvenserna kan bli väldigt olika beroende på hur och i 
vilken situation en fråga ställs enligt Marton och Pong ( 2005). 
 
Mitt arbete som distriktssköterska, som inkluderar hemsjukvård och många kontakter med 
hemtjänstpersonal har gjort mig förtrogen med det som undersökts vilket är en förutsättning 
för att kunna upptäcka det underförstådda i det som berättas. De utsagor som var tydligast och 
som sedan bildat kategorier kom tidigt i intervjuerna och har dessutom upprepats och 
återkommit vilket stärker trovärdigheten enligt Sjöström och Dahlgren (2002). Genom att 
visa vad jag kommit fram till för resultat i de redovisade kategorierna och samtidigt förstärka 
det som beskrivs med citat från informanternas utsagor har trovärdigheten ökat. Att sedan 
kunna beskriva varje steg i forskningsprocessen på det sätt jag gjort, styrker trovärdigheten 
ytterligare. Trots detta är det inte säkert att någon annan skulle kunna göra om arbetet och få 
exakt samma resultat och det är heller inte det viktigaste i en fenomenografisk studie. Det 
viktigaste är att upptäcka något som sedan kan användas till vidare utveckling. Jag anser dock 
att de kategorier jag kommit fram till är väl förankrade i materialet, vilket betyder att 
möjligheten att någon annan skulle känna igen kategorierna i grundmaterialet finns. En av de 
saker som ökar trovärdigheten i en fenomenografisk studie enligt Polit och Beck (2004) samt 
Marton och Pong (2005) är att metoden är strukturerad men också för att den kan presenteras 
på ett tydligt sätt som t.ex. i kategorier. 
 
Eftersom vi alla har olika uppfattningar, även den som skall tolka och analysera ett resultat, 
går det aldrig att fastställa sanningen. Min sanning är min och ingen annans och mitt resultat 
kanske skulle se lite annorlunda ut om någon annan gjort arbetet. Det går dock att närma sig 
sanningen enligt Uljens (1989) vilket betyder att det resultat som framkommit i det här 
fördjupningsarbetet inte är hela sanningen men kanske så nära som man kan komma. Det går 
också att uttrycka som Kroksmark (1987) uttrycker det dvs. att fenomenografin gör anspråk 
på att kunna uttala sig om hur människor i generell mening uppfattar ett visst speciellt 
innehåll. För mig är resultatet inte bara intressant utan också rimligt med tanke på min egen 
erfarenhet och genom de diskussioner jag fört med hemtjänstpersonal i den praktiska 
verksamheten.  
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Friberg, Dahlberg, Nyström Petersson och Öhlen (2000) är kritiska till den fenomenografiska 
metoden och tycker den har sina begränsningar inom vårdforskning. De påpekar att en 
dekontextualisering innebär att man tappar kunskap som är viktig för att förstå helheten och 
bygger på att alla tänker lika, vilket gör det svårt att använda sig av resultatet i andra 
sammanhang. Det är naturligtvis självklart att uppfattningarna måste ses i sitt sammanhang 
för att få en korrekt analys och tolkning. De uppfattningar jag fått fram har jag fått fram 
genom att använda mig av hela texten. Lösryckta meningar skulle jag kunnat tolka hur som 
helst vilket självklart hade äventyrat både resultat och trovärdighet. Kritiken att man inte 
skulle kunna använda resultatet i andra sammanhang håller jag inte med om. När 
uppfattningar hittats kan de plockas ur från sitt sammanhang och då jämföras och 
kategoriseras i den egna studien men också överföras i andra sammanhang (Starrin & 
Svensson, 1994). Resultatet i detta fördjupningsarbete synliggör bl a att uppfattningar på en 
arbetsplats kan vara väldigt viktigt att ta reda på eftersom de styr arbetstagarnas handlingar. 
Det som också framgår är vikten av att tydliggöra ansvarsfrågor på en arbetsplats. Den stora 
risken vid överföring är om kategorierna sätts in i fel sammanhang men där måste man lämna 
ansvaret till den som använder sig av forskningsresultat. Det bör vara varje användares ansvar 
att använda forskning på korrekt sätt. Som jag kan se det, borde man kunna använda de 
resultat man kommer fram till i andra samanhang, inom samma områden och inom samma 
kultur, då resultatet ändå ger en grundkunskap som sedan kan utvecklas och byggas på. Även 
om människan kan ha olika uppfattningar finns där ändå likheter i vårt sätt att tänka som man 
kan ta fasta på. Polit och Beck (2004) uttrycker att fenomenografiska studier kan 
uppmärksamma problem som finns och lägga grunden till fortsatta studier på högre nivåer 
 
Annan kritik som framförts av Friberg m.fl. (2000) är deras synpunkter på att förförståelsen 
vid dekontextualisering i en fenomenografisk studie är ett hinder. Det kan den förstås bli om 
man inte lyckas sätta sin förförståelse inom parentes och låter den lysa igenom för mycket. 
Min strävan efter att lämna min egen förförståelse utanför kanske inte har lyckats helt 
eftersom jag i vissa delar i detta fördjupningsarbete tycker mig se att distriktssköterskan lyser 
igenom lite väl mycket. Jag anser dock inte att min förförståelse har påverkat det resultat jag 
fått fram. Förförståelsen kan man aldrig bortse ifrån eftersom den finns i vårt medvetande och 
jag bedömer nog min förförståelsen vara nödvändig och en hjälp för min analys och tolkning 
av resultatet. En dekontextualiserad text svarar på syftet utifrån frågeställningarna och 
innehåller oftast det informanterna är tydligast med att uttala (Sjöström & Dahlgren, 2002), 
vilket torde vara svårt att bortse ifrån i en dekontextualisering. Det fanns inga tveksamheter 
vad gäller mina informanters uttalanden eftersom de var väldigt tydliga. Kritikerna 
ifrågasätter också om det går att ha en uppfattning av något utan reflektion. Det anser jag att 
det gör eftersom en reflektion för mig betyder att man medvetet funderat på och resonerat om 
något för att sedan uttrycka en åsikt. Det har man inte gjort innan man uttalar en uppfattning 
av något. Flera av mina informanter svarade med tveksamhet och gav uttryck för att de inte 
hade tänkt på det jag frågade om. De fick samma fråga ställd flera gånger och fick ibland 
fundera en stund vilket gav mig stöd för att deras svar var oreflekterade 
 
Forskning inom vård är komplext och kräver bred förståelse för hela sammanhanget kring det 
man forskar kring vilket inte fenomenografin kan åstadkomma enligt Friberg m.fl. (2000). Jag 
kan dock se fördelarna med att den fenomenografiska metoden kan uppfattas vara mer 
konkret och enklare att förstå och använda sig av. Om det finns en metod som är lättare att ta 
till sig kan det underlätta för både forskning och användandet av forskningsresultat och 
därmed verka för att knyta ihop teori och praktik. Fenomenografin har en viktig plats av den 
orsaken men även för att den är annorlunda än de metoder som redan finns (Sjöström & 
Dahlgren, 2002). Jag anser att fenomenografiska studier kan göra oss mer uppmärksamma på 
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hur olika vi kan uppfatta saker och ting och därmed ge oss möjlighet till mer ödmjukhet i vårt 
resonemang med andra människor. Marton och Pong (2005) har illustrerat det på ett tydligt 
sätt i en studie inom pedagogiken om studenters olika uppfattningar av priser. Metoden 
passade både mig som person och mitt syfte, dessutom har alla forskare och de som använder 
sig av forskningsresultat ansvar för att kunskapen används på rätt sätt, oavsett metod. 
Om något hade framkommit i det här fördjupningsarbetet som varit utanför min kunskap och 
kompetens, hade det kanske varit nödvändigt med en medbedömare (Kroksmark, 1987). En 
medbedömare hade troligtvis kunnat känna igen det resultat som framkommit men säkert 
gjort andra tolkningar också eftersom vi alla tolkar med utgångspunkt från oss själva, vår 
kunskap, erfarenhet och egna livsvärld. 
 
Enligt fenomenografin är tänkandet, inlärningen och kunskapen en förändring i relation 
mellan människan och hennes omvärld vilket innebär att våra uppfattningar inte är statiska 
(Starrin & Svensson, 1994). Utifrån det tankesättet, kommer troligtvis informanterna i detta 
fördjupningsarbete också ändra sina uppfattningar och kanske redan har, sedan intervjuerna 
gjordes. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Detta fördjupningsarbete resulterade i ett totalt utfallsrum bestående av fem kategorier som 
beskriver hemtjänstpersonalens uppfattning av sitt arbete i hemsjukvården och jag kommer att 
diskutera varje kategori för sig. 
 
När det gäller informanternas uppfattning av vad de uppfattar som hemsjukvård är de helt 
överens om att hemsjukvård handlar om sjukvårdshandlingar såsom omläggningar och 
medicinhantering. Informanterna nämner dock samtidigt att omsorg och omvårdnad om 
någon som behöver det, på grund av ålder eller sjukdom, kanske också kan räknas till 
hemsjukvård. Det skulle i så fall betyda att de egentligen säger att hemsjukvård även kan 
handla om omvårdnadshandlingar och inte bara uppgifter av sjukvårdskaraktär. Enligt 
litteraturen innefattar hemsjukvård både omsorg och omvårdnad vilket ingår i hemtjänstens 
arbete men det är ingenting som informanterna verkat ha reflekterat över. De ser inte på 
hemsjukvård på det sättet. Enligt Wiklund (2003) är grundvård något som utgår från 
vårdtagarens grundläggande behov medan specialvård kompletterar grundvården när den inte 
är tillräcklig för att upprätthålla vårdtagarens hälsa. I hemsjukvården möts dessa varianter av 
vård vilket informanterna ger exempel på i sin beskrivning av hemsjukvård. Informanternas 
uttalanden om att hemsjukvård också handlar om omvårdnad är dock inte så tydligt 
återkommande att jag anser att det borde vara en kategori för sig, men ändå så pass viktigt att 
det måste nämnas och diskuteras. Resultatet visar med tanke på det här att det inte är så enkelt 
som det först verkar avgränsa vad som är hemsjukvård och vad som inte är det. Det är svårt 
att sära på vad som är vård, omsorg och omvårdnad och därmed kan det också svårt att avgöra 
vem som skall göra vad, hemtjänstpersonal eller distriktssköterska. Går det och är det 
nödvändigt att göra dessa avgränsningar över huvudtaget? Den här kunskapen kan vara viktig 
att ta del av i organisationer med två huvudmän där den ena ansvarar för omsorgen och den 
andra för sjukvården. I sådana organisationer uppstår det lätt gränsdragningsproblematik med 
diskussioner om ansvarsfördelning och ekonomiska frågeställningar enligt Andersson ( 2007) 
och risken finns att både personal och vårdtagare drabbas i onödan. När informanterna 
beskriver att hemsjukvård handlar om insatser av sjukvårdskaraktär, är det inte konstigt att de 
inte tycker att de själva har så mycket med hemsjukvård att göra. De är anställda enligt 
socialtjänsten och skall stå för olika slags tjänster i hemmet, inklusive omsorg och 
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omvårdnad. Omvårdnad kräver inte någon sjukvårdslegitimation (Malmsten, 2007) och 
hemtjänstpersonalen kopplar inte ihop sina vårdande handlingar med sjukvård. 
Distriktssköterskan tillhör däremot hälso- och sjukvården och har därför ansvar för och utför 
sjukvårdsinsatser vilket gör att kopplingen mellan henne och hemsjukvården blir tydligare. 
När informanterna pratar om hemsjukvård som utförande av omsorg och omvårdnad vilket är 
handlingar de själva utför, visar det ändå att de har en hel del med hemsjukvård att göra fast 
de inte anser att det området tillhör dem. Enligt Andersson (2007) kommer det egna hemmet i 
framtiden öka som arena för vård och omsorg, vilket säkert kommer att påverka både 
informanterna och deras arbete ännu mer än vad det kanske gör idag. 
 
Informanterna uttrycker sitt ansvar i hemsjukvården trots att de samtidigt säger att det är 
distriktssköterskans jobb. I resultatbeskrivningarna framgår att informanterna värderar och 
bedömer om någon inte mår bra och om distriktssköterskan i så fall behöver kontaktas. De 
uppfattar att de måste ta det ansvaret eftersom de är på plats, är närvarande och har kännedom 
om sina kunder. Det innebär att informanterna tar på sig ett stort ansvar för något som inte är 
deras arbete. Forskning visar att äldres hälsa kan förändras snabbt, vilket kräver snabba beslut 
men också att det kan vara svårt att bedöma vad som är orsakat av ålder eller sjukdom. 
Hemtjänstpersonalens agerande visar dock att de tar ansvar för sina kunder i egenskap av att 
vara deras vårdare. Hemtjänstpersonalen möter sina kunder i en vårdgemenskap och går in i 
en vårdande relation. Den vårdande relation som informanterna får med sina kunder gör att de 
vill ta detta ansvar. I vårdandet uppstår nämligen ett ansvar och en vilja att göra det goda 
(Eriksson, 1993). 
 
Informanterna kan tydligt beskriva och avgränsa vad som ingår i hemsjukvård när de räknar 
upp sjukvårdsinsatser och bestämt säga att det inte är deras jobb utan primärvårdens. De 
sjukvårdsinsatser som informanterna ändå får göra delegeras över till dem genom ett speciellt 
delegeringsförfarande och informanterna berättar att de måste signera när de utfört en 
delegerad medicinsk handling. Detta tyder på kunskaper om delegeringar inom sjukvården 
som är överraskande enligt min erfarenhet. Det kan ha sin förklaring i att informanterna har 
en chef som är sjuksköterska och som, enligt informanterna, fått dem mer observanta på vilka 
regler som gäller. Att informanterna valdes från en hemtjänstgrupp med en enhetschef som är 
sjuksköterska var en slump. Den personal som annars arbetar inom den här typen av 
verksamhet har vanligtvis utbildning inom socialomsorg (Berg, 1994). Resultatet med 
informanternas stora kunskap om delegeringsförfarande blev ett intressant och överraskande 
bifynd i detta fördjupningsarbete. Hemsjukvården skall fungera i samverkan mellan hälso- 
och sjukvård och socialtjänst och här kan man se ett bra exempel på vikten av att ha kunskap 
från båda dessa områden. Informanterna menar att de kan säga nej till delegeringar men att de 
sällan gör det för att det ingår i deras arbete. Många äldre vårdtagare är i behov av hjälp med 
exempelvis sina mediciner och det skulle inte fungera för dem att bo kvar hemma om de inte 
fick den hjälpen av hemtjänsten. Med tanke på det kan det finnas ett outtalat krav på att 
acceptera delegeringar. Enligt Thorsen (2003) tvingas hemtjänsten, med lägst utbildning, lägst 
status och minst inflytande men som är närmast vårdtagarna, hantera uppgifter och göra 
ansvarsbegränsningar på egen hand. Hemtjänstpersonalen bryr sig om de kunder de vårdar 
och kan lätt hamna i situationer där de utsätter sig själva för risker. Att bry sig om skapar 
risker, stress och sårbarhet enligt Benner och Wrubel ( 1989). 
 
Informanterna skildrar hur de känner ansvar för sina kunder som sköter sina egna mediciner. 
Om medicinhanteringen börjar svikta går informanterna in och ger stöd för att det ändå skall 
fungera så bra som möjligt för kunderna. Informanterna visar att de finns till hands och att de 
inte överger vilket är viktigt i en vårdrelation (Eriksson, 2000). Det här bekräftar vikten av en 
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fungerande hemsjukvård och hur betydelsefull hemtjänsten är för äldreomsorgen. 
Medicinhantering är en stor del i hemsjukvården och studier visar att hemtjänstpersonal ofta 
står med det ansvaret trots brist på stöd och kunskap (Axelsson & Elmståhls 2002, 2004) 
Informanterna i detta fördjupningsarbete uttrycker dock att de inte tycker det är särskilt svårt 
att utföra delegerade uppgifter som har med mediciner att göra. Orsaken till det kan vara att 
de har viss kunskap eftersom de alla har någon variant av formell utbildning eller att de har en 
chef som har möjlighet att ge dem stöd. Det kan också vara så att de inte har tillräckligt med 
kunskap för att riktigt förstå vad som skulle kunna hända och konsekvenserna av det. Att alla 
informanter i detta fördjupningsarbete har någon form av utbildning är lite överraskande då 
tidigare rapporter gör gällande att få inom hemtjänsten är utbildade (Socialstyrelsens, 2005b). 
Är det en slump eller har det skett en kompetensökning de senaste två åren?   
 
Uppgifter som delegerats till informanterna av distriktssköterskan skall signeras när de 
utförts. Distriktssköterskan skall sedan följa upp och utvärdera delegeringen och hur 
läkemedelshanteringen fungerar. Genom att inte ta hand om signeringslistorna ger 
distriktssköterskan signaler om att uppföljning inte är så viktigt, vilket är illa då 
undersökningar visar att sjukhusinläggningar orsakade av läkemedelsrelaterade orsaker inte är 
så ovanligt (Axelsson & Elmståhl, 2004). Förutom det som beskrivits hittills ger 
informanterna också exempel på omvårdnadssituationer där de är ensamma i kundens hem, 
känner sig osäkra och saknar stöd och handledning. De vet att de inte kan räkna med en snabb 
insats från distriktssköterskan eftersom hon ingår i ett arbetslag på en mottagning och måste 
anpassa sina arbetsuppgifter efter det. Hon är inte tillgänglig varken för informanterna eller 
vårdtagarna vilket är en viktig del i vårdandet (Wiklund, 2005). När det gäller handledning i 
vård av äldre kan Fagerbergs studie kring sjuksköterskestudenters vårdande av äldre användas 
som exempel. Hon beskriver hur svårt det är att vårda äldre men också att det ofta är ett 
ensamarbete, precis som i hemsjukvården, vilket gör att det är extra viktigt med handledning 
för äldres vårdpersonal (Fagerberg, 1998). 
 
De informanter som har undersköterskeutbildning beskriver att de har kompetens som de inte 
får använda sig av och ifrågasätter meningen med att vidareutbilda sig om utbildningen inte 
leder till andra uppgifter. Vad de verkar mena är att de inte får möjlighet att använda sig av 
kunskap som handlar om sjukvårdsinsatser. En vårdtagare som är i behov av specialvård är 
också i behov av grundvård (Wiklund, 2003) och informanterna använder sig troligtvis av 
sina undersköterskekunskaper i omvårdnaden utan att de reflekterat över det. De använder 
säkert de kunskaperna när de gör sina observationer och bedömningar innan 
distriktssköterskan kontaktas också, men det är inte det som de säger att de saknar. Forskning 
visar att det är vanligt med personal som har sjukvårdskompetens inom hemsjukvården 
(Nilsson, 2001) men kompetensen måste få användas om den skall ha betydelse. Det är viktigt 
att göra yrket mer attraktivt och höja statusen men det räcker inte med att öka kompetensen 
om den sedan inte får användas i praktiken. De informanter med reell kompetens berättar hur 
roligt de tyckte att det var att få utföra något som var utöver det vanliga i arbetet. Med de 
berättelserna ges exempel på hur hemtjänstens arbete kan göras mer attraktivt med relativt 
små medel. När informanterna beskriver att de nästan krockar med distriktssköterskan vid 
olika besök hos kunderna kan man få uppfattningen av att de tycker en del av hennes besök är 
onödiga. En del insatser kan de kanske utföra själva när de i alla fall befinner sig hos kunden? 
Det skulle i så fall kunna leda till att informanterna fick göra mer sjukvårdstekniska insatser, 
vilket de önskar. Det skulle också leda till färre antal besökare hos kunderna vilket kunde vara 
bra för dem som har många olika besök dagligen. 
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Informanterna berättar att det är distriktssköterskan som de vänder sig till i alla medicinska 
frågor. Hon har huvudansvar för hemsjukvården och utför de sjukvårdstekniska insatser som 
inte kan delegeras till hemtjänstpersonalen. Hon är den som har mest sjukvårdskunskap och 
det är hon som ska kunna ge svar på frågor som uppstår, ge råd och handleda när det behövs. 
Distriktssköterskan tar det medicinska ansvaret, gör bedömningar, fattar beslut om åtgärder 
och om vilka sjukvårdsinsatser som kan delegeras till informanterna. Informanternas 
uppfattningar av distriktssköterskan är att hon inte är närvarande i hemsjukvården lika 
frekvent som de själva är och därför tycker informanterna att de måste ta på sig ett visst 
ansvar för vårdtagarna. Distriktsköterskan känner inte vårdtagarna lika väl som informanterna 
och har inte möjlighet att se vilka behov de har eftersom hon inte finns där. Vårdande innebär 
att vara närvarande vilket är en förutsättning för en vårddrelation. I en vårdrelation känner 
vårdaren ansvar för vårdtagaren och försöker se till dennes behov (Benner & Wrubel, 1989; 
Eriksson, 2000; Kasén, 2002). Det är det som informanterna antyder. Det är informanterna 
som är närvarande och som utför omvårdnaden. De får med sin närvaro en vårdande relation 
med sina kunder som gör att de är lyhörda för och ser sina kunders behov.  
 
För att distriktssköterskan ska kunna bedöma vilka åtgärder som behövs innebär det att hon 
dels är beroende av att hon får information av informanterna men även vilken slags 
information hon får. Distriktssköterskan kan ge råd och anvisningar till hemtjänstpersonalen 
så hon själv inte behöver åka till vårdtagaren. Hon kan istället vara kvar på mottagningen och 
fortsätta med sina åtaganden där. På det här viset blir distriktssköterskans insatser i 
hemsjukvården mer på konsultbasis, vilket socialstyrelsen också noterat  i 
primärvårdsuppföljningen (1998:2). 
 
När informanterna tycker att de behöver kontakt med distriktssköterskan tar de också ansvar 
för att de verkligen får tag i henne. De uttrycker att de måste lämna över till henne viket 
bekräftar att de anser att de har ett ansvar tills de lämnat det ifrån sig. Det tyder också på att 
de är noga med att inte göra något på egen hand, något som de inte har kunskap om eller rätt 
till enligt lag. Detta väcker återigen frågan om deras agerande är ett resultat beroende på att de 
har en chef som har kunskap om vilka regler som gäller för sjukvården? Enligt Axelsson och 
Elmståhl (2004) är det extra viktigt med sjuksköterskor som stöd för att säkerställa 
patientsäkerheten när vård skall utföras av icke sjukvårdspersonal. Att informanterna känner 
ansvar för sina kunder kan bero på att de är ansvarsfulla yrkesutövare men också för att de tar 
sitt ansvar som vårdare. De bryr sig om, visar att de vill väl och hjälper till med det som 
behövs. De delar sina kunders tillvaro och gör gärna det lilla extra vilket leder till tillit och 
förtroende (Kasén, 2002). På det viset blir hemtjänsten en stor trygghet och ett pålitligt 
språkrör i kontakterna med sjukvården. Som vårdare vill informanterna göra både gott och rätt 
(Malmsten, 2007).  
 
Grunden i distriktssköterskans yrkesutövning är omvårdnad och andra viktiga delar är att 
handleda, arbeta hälsofrämjande och att förebygga riskfaktorer enligt SOSFS (1993:17). 
Studier visar dock att dessa insatser har minskat till förmån för distriktssköterskans 
mottagningsarbete (Lindström, 2007) vilket informanterna märker i hemsjukvården när de 
säger att distriktssköterskan bara kommer när det är något speciellt. När informanterna kallar 
på distriktssköterskan har oftast något redan hänt vilket kan resultera i många onödiga 
inläggningar på sjukhus (Westlund och Sjöberg, 2005). Även Andersson (2007) berör detta i 
sin studie när hon skriver att omhändertagandet inte är tillräcklig för de allt fler äldre 
multisjuka som bor i sitt hem. Hon skriver att sjukvårdspersonal ofta möter de vårdtagare som 
bor i sitt hem när de redan försämrats i sitt allmäntillstånd. Om distriktssköterskans 
kompetens togs tillvara i hemsjukvården kanske de akuta insatserna skulle minska till förmån 
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för både vårdtagarna och samhället. De akuta insatserna med inläggningar på sjukhus innebär 
inte bara ett trauma för vårdtagaren utan blir också kostsamt för samhället (Grönroos & 
Perälä, 2005; Socialstyrelsen, 2006). Närvaro är grunden till en vårdande relation och utan det 
riskerar att hennes vårdande att bli en arbetsuppgift och vårdtagaren ett objekt  
(Kasén, 2002; Wiklund, 2005). Den risken tycks finnas för distriktssköterskan men kunde 
kanske undvikas om hon fanns mer tillgänglig för både hemtjänstpersonal och vårdtagare i 
hemsjukvården. 
 
Primärvården är skyldig att samverka med hemtjänst personal enligt hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) och socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453) men det 
framgår inte i detalj hur den samverkan ska se ut. Informanterna säger att distriktssköterskan 
är viktig i hemsjukvården och att hon samverkar med dem, men på ett frånvarande sätt. Hon 
skrivet lappar istället för att ta personlig kontakt eller gör hembesök hos samma vårdtagare 
vid annan tidpunkt än hemtjänstpersonalen, vilket gör att de inte träffas i hemsjukvården. 
Malmsten (2007) menar att samarbete är centralt i vård- och omsorgsarbetet och Carlström 
(2005) betonar att för vårdtagare i behov av både medicinsk och social hjälp krävs samverkan 
och integrering mellan hemsjukvård och hemtjänst för att det skall fungera. Det tycks dock 
finnas en del hinder för att få denna samverkan att fungera. Dels finns det två huvudmän 
inblandade med ansvar för olika områden och dessutom är vårdtagarna knutna till olika 
vårdcentraler. Det här betyder att hemtjänstpersonalen har många kontakter med olika 
distriktssköterskor och det blir svårare att få till möten, upprätthålla kontinuitet och lära känna 
varandra. Distriktsköterskan och hemtjänsten har heller ingen naturlig mötesplats på sina 
respektive arbetsplatser där de kan utbyta information och erfarenheter om de vårdtagare de 
har gemensamt.  
 
Informanterna säger att de saknar information för att få förståelse för de beslut som tas kring 
en vårdtagare vilket är en viktig aspekt som stöds av både Modin och Furhoff (2004) och 
Andersson (2007). De beskriver att information och samarbete är grundläggande för att få 
förståelse för varandras arbeten men även för att upprätthålla kvalitén. Enligt Fagerberg 
(1998) är det är svårt att kunna bemöta önskemål och lindra lidande utan att ha kunskap och 
makt att kunna göra det. Om informanterna hade mer information om sina kunder och vad 
som var tänkt från sjukvårdens sida skulle de kanske handla på annorlunda sätt i vårdandet. 
Vård bygger på ömsesidighet och samförstånd och den som vårdar behöver veta vad som gott 
för den enskilde (Malmsten, 2007). Forskning visar att i vårdformer där vård- och social 
omsorg skall samverka är kärnan för ett lyckat resultat ett gemensamt synsätt, information, 
planering och samordning (Grönroos & Perälä, 2005).  
 
 
6.3 Sammanfattning och slutsatser 
 
Andelen äldre människor i Sverige ökar, många bor kvar i sina hem och fler uppnår åldrar då 
mer insatser av både hemtjänst och hemsjukvård behövs. Jag arbetar som distriktssköterska 
och mitt intresse utgick från hemtjänstpersonalens arbete i hemsjukvården eftersom de utför 
de flesta insatser i hemmet, inklusive hemsjukvård som distriktssköterskan har ansvar för. 
Här följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten i detta fördjupningsarbete samt mina 
egna slutsatser.  
 
Resultatet visar att informanterna inte uppfattar hemsjukvård som sitt arbete. De är eniga om 
att hemsjukvård är något som distriktssköterskan tar hand om och nämner då sjukdomar och 
sjukvårdsuppgifter som exempel. Hemsjukvård framställs ofta som insatser av 
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sjukvårdskaraktär, precis som resultatet visar här, men hemsjukvård innefattar även omsorgs- 
och omvårdnadsinsatser, vilket ingår i hemtjänstens arbete.  
 
Det som tydligast visar sig i resultatet är informanternas uppfattning av sitt ansvar för de 
kunder de hjälper. De uttrycker att det hänger på dem, dvs. är deras ansvar att observera och 
göra bedömningar av hälsotillstånd hos sina kunder. De kontaktar distriktssköterskan när de 
tycker att det behövs och tar emot delegeringar så de kan utföra sjukvårdsinsatser. 
Informanterna ansvarar även för kundernas mediciner och att själva reda de ut frågor som 
uppstår i själva vårdandet.  
 
Resultatet av informanternas uppfattning av distriktssköterskans arbete i hemsjukvården visar 
att de tycker hon behövs med sin kompetens, att hon utför vad hon ska, att hon kommer när 
informanterna kallar på henne och de kan nå henne för stöd. Resultatet visar samtidigt att 
distriktssköterskan är frånvarande och saknad i hemsjukvården, hemma hos vårdtagarna och 
för hemtjänstpersonalen i deras arbete.  
 
Slutsatserna av det som framkommit är att hemtjänstpersonalens arbete innehåller mer 
hemsjukvård än vad de själva inser. De uppfattar inte omsorgs- och omvårdnadshandlingar 
som hemsjukvård, de verkar som distriktssköterskans förlängda arm och de agerar som 
språkrör för kunderna när deras hälsotillstånd kräver det. Det här är insatser som tillhör 
hemsjukvårdens område och som informanterna ändå beskriver att de tar ansvar för. De tar ett 
stort ansvar med tanke på hur snabbt ett hälsotillstånd kan förändras och hur svårt det kan 
vara att avgöra om något handlar om åldersförändringar eller sjukdom. Deras ansvar för all 
medicinhantering och alla omvårdnadshandlingar är också betydande eftersom de har svårt att 
få stöd av en distriktssköterska som inte är närvarande i hemsjukvården.  
 
Informanterna tar det här ansvaret eftersom de är vårdare. De får en vårdande relation med 
sina kunder som innebär ett ansvar som de inte kan avsäga sig. De vill sina kunder väl och 
överger dem inte när de behöver hjälp och stöd. Informanterna har tagit på sig ansvaret för att 
vårda, de finns till hands, de bryr sig om och de ser inte bara vårdandet som en uppgift. De 
hjälper kunderna med det som behövs eftersom de finns där hos dem. Informanterna är 
närvarande i vården, vilket inte distriktssköterskan är. Resultatet tydliggör att 
distriktssköterskans arbete i hemsjukvården är begränsat, att hon samverkar med 
hemtjänstpersonalen på avstånd, utan personlig närvaro och att hon därför fungerar mer som 
en konsult.  
 
Till slut några ord om informanternas uppfattning av att de inte får använda sig av hela sin 
kompetens. De använder sig troligtvis av sin kompetens när de utför insatser i hemsjukvården, 
trots att de inte riktigt ser det själva. Samtidigt visar resultatet att det finns mer resurser att 
tillgå hos hemtjänstpersonalen, resurser som inte riktigt kommer till användning i 
hemsjukvården idag. 
 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
I omhändertagandet av våra gamla och sjuka i deras hem samverkar och integreras vård- och 
omsorgshandlingar med varandra och det är hemtjänstpersonalen som utför dessa handlingar. 
I mina sökningar efter vårdvetenskaplig forskning kring hemtjänstpersonalen och deras arbete 
har jag dock funnit en stor brist. Det är hemtjänstpersonalen som vårdar och ändå finns det 
ingen vårdvetenskaplig forskning omkring deras omvårdnadsarbete. Om hemtjänstpersonal 
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kommer att fortsätta sköta den omsorg och omvårdnad som de gör idag kommer det att 
behövas mer forskning kring deras arbete, forskning med inriktning mot vårdvetenskap.  
Något annat som kan vara intressant att titta närmare på är hemtjänstpersonalens samverkan 
med distriktssköterskan. Hur skulle det se ut om hemtjänstpersonal och distriktssköterskor 
arbetade mer tillsammans för alla vårdtagare i hemsjukvården? Skulle hemtjänstpersonalen 
kunna få mer användning av den kompetens de har då? Skulle det resultera i en omvårdnad 
som minskade risken för färre akuta insatser och inläggningar på sjukhus? Det finns mycket 
att fundera över när det gäller framtidens vård- och omsorg av våra äldre och där är 
hemtjänsten betydelsefull. Det finns en utvecklingspotential för hemtjänstpersonalen i deras 
omvårdnadsarbete, vilket också skulle vara till nytta för våra gamla och sjuka som bor kvar 
hemma med hjälp av hemtjänst. 
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      Bilaga 1 
 
 
 
Till xxx 
Verksamhetschef för xxx 
 
 
Ansökan om tillstånd att genomföra undersökningen ” hemtjänstpersonalens 
uppfattningar av sitt arbete i hemsjukvården” 
 
Många äldre personer bor kvar i sina hem och är i behov av både hemtjänst och hemsjukvård. 
Hemtjänsten ansvarar för service, personlig hygien, vård och omsorg medan 
distriktssköterskor i primärvården ansvarar för hemsjukvården.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur de som arbetar inom hemtjänsten uppfattar sitt 
arbete i hemsjukvården.  
 
Intervjuerna spelas in på band, görs individuellt och tar ca 30 - 60 minuter. Inga namn 
kommer att nämnas i den färdiga studien och i resultatet kommer det inte att framgå vem som 
deltagit i undersökningen eller vem som sagt vad. Intervjumaterialet kommer att kodas, sparas 
och förvaras inlåst tills uppsatsen är klar. Undersökningen kommer att presenteras i form av 
en uppsats vid Mälardalens högskola. Deltagande är helt frivilligt och kan när som helst 
avbrytas utan närmare motivering.  
 
Härmed ansöker jag om tillstånd att få intervjua 6 – 8 personer ur hemtjänstgruppen xxx 
 
 
Beviljas   ____    
 
Avslås     ____ 
 
           
_____________________________________ 
Underskrift 
 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Magisterstuderande   Handledare 
Anneli Sköld    Dr Jonas Sandberg, lektor 
Mälardalens högskola   Mälardalens högskola 
Inst. för vård- och folkhälsovetenskap  Inst. för vård- och folkhälsovetenskap 
021-150383, 070-2419821   016-155134 
anneli.skold@ptj.se   jonas.sandberg@mdh.se 
 
 
______________________________  ______________________________ 



 

 

      Bilaga 2 
 
 
Till xxx 
Enhetschef, hemtjänst xxx 
 
 
Hej! 
 
För ett par veckor sedan talades vi vid på telefonen angående en undersökning jag planerar att 
göra. Du var positiv till att låta mig intervjua några ur ”Din” hemtjänstgrupp och nu har jag 
också fått klartecken till det från xxx.  
 
 
Kan Du hjälpa mig att hitta personal i ”Din” hemtjänstgrupp som jag kan intervjua? 
 
 
 
Kriterierna för dem jag önskar intervjua är att  

 
• De ska vara fast anställda 
• De ska hjälpa personer >65 år 
• De ska ha arbetat minst 5 år inom hemtjänsten, för att ha hunnit få en viss erfarenhet 

av hemtjänstens arbete 
• De ska vara intresserade av att delta i min undersökning  

 
 
 
 
Jag tar kontakt med Dig för överenskommelse om tid när jag kan komma för att ge ytterligare 
information och för att svara på frågor.   
 
 
 
 
 
Hälsningar  
 
_______________________________ 
Anneli Sköld 
Tel 021-150383 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      Bilaga 3 
 
 
 
Information om studien ”Hemtjänstpersonalens  uppfattningar av sitt arbete i 
hemsjukvården”. 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.    
 
 
Bakgrunden till studien: Många äldre personer bor kvar i sina hem och är i behov av både 
hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänsten ansvarar för service, personlig hygien, vård och 
omsorg medan distriktssköterskor i primärvården ansvarar för hemsjukvården.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Du som arbetar inom hemtjänsten uppfattar Ditt 
arbete i hemsjukvården.  
 
Jag heter Anneli Sköld och studerar vårdvetenskap på D-nivå och jag önskar genomföra en 
intervju med Dig som arbetar inom hemtjänsten. Intervjuerna spelas in på band och 
anteckningar kommer att göras. Intervjun tar ca 30 - 60 minuter och görs individuellt i ett 
avskilt rum på din arbetsplats. Inga namn kommer att nämnas i den färdiga studien och i 
resultatet kommer det inte att framgå vem som deltagit i undersökningen eller vem som sagt 
vad. Intervjumaterialet kommer att kodas, sparas och förvaras inlåst tills uppsatsen är klar och 
därefter kommer materialet att förstöras. Tillgång till allt material har jag och min handledare. 
Vid förfrågan kan opponent och examinator få se det avkodade materialet. Studien ingår i min 
magisterexamen och kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola. 
 
 
Förutom denna skriftliga information, kommer Du också att få muntlig information samt 
möjlighet att ställa frågor när jag inom kort kommer till Din arbetsplats. Genom att tacka ja 
samtycker Du till att delta i denna studie. Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som 
helst avbryta det utan närmare motivering.  
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
 
Magisterstuderande   Handledare 
Anneli Sköld    Dr Jonas Sandberg, lektor 
Mälardalens högskola   Mälardalens högskola 
Inst. för vård- och folkhälsovetenskap  Inst. för vård- och folkhälsovetenskap 
021-150383, 070-2419821   016-155134 
anneli.skold@ptj.se   jonas.sandberg@mdh.se 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 
 



 

 

      Bilaga 4 
 
 
Intervjuguide 
 
Intervjun består av tre öppna frågor som lyder så här: 
 
Vad uppfattar Du som hemsjukvård? 
Hur uppfattar Du ditt arbete i hemsjukvården? 
Hur uppfattar Du distriktssköterskans arbete i hemsjukvården? 
 
Följdfrågor kan följa för att förtydliga och/eller för fortsatt berättande, t.ex.  
 
Hur menar du då..? 
Kan du utveckla mer..? 
Kan du beskriva..? 
På vilket sätt..? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


