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Abstrakt 
Bakgrund Den moderna palliativa vården grundades på 1960-talet i England. I Sverige 

skapades den sjukhusanslutna hemsjukvården år 1977, den så kallade Motalamodellen, som 

innebar vård dygnet runt av läkare och sjuksköterskor med hög kompetens. Närstående hade 

en betydande roll i denna vård. Ett palliativt förhållningssätt innebar att då bot inte var möjligt 

gavs patienten och dess närstående bästa möjliga livskvalitet och sambandet mellan fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella dimensioner sågs. För patienter i livets slut var det 

symtomlindring, kontinuitet och stöd som var det viktiga och inte vilken huvudman som hade 

ansvaret. Som teoretisk referensram valdes Moxnes teori om driftsångest och systemångest. 

Syfte Syftet var att undersöka distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelse av den 

avancerade sjukvården i hemmet före och efter kommunaliseringen av hemsjukvården. Metod 

Intervjustudie med kvalitativ ansats valdes. Analysmetoden som valdes var en kvalitativ 

innehållsanalys vilken baseras på informanternas upplevelser. Resultat I resultatet framkom 

att omorganisationen bidraget till en försämrad patientsäkerhet och arbetsmiljö för 

distriktssköterskorna. Många distriktssköterskor inom hemsjukvården upplevde en osäkerhet 

inför vården av patienter som behövde avancerad sjukvård i hemmet. Effekter av 

omorganisation i hemsjukvården innebar att distriktssköterskor upplevde hög nivå av stress 

och trötthet som associerades med omstruktureringen. Slutsats Resultatet i denna studie 

stärker inte ett delat huvudmannaskap för att säkerhetsställa patientsäkerheten. 

 

Nyckelord: avancerad sjukvård i hemmet, distriktssköterskors upplevelse, organisation, 

palliativ vård 



 

 

 

Abstract 
Background The modern palliative care was founded in the 1960s in England. In Sweden the 

hospital affiliated home care started in 1977 and was named the Motalamodel, which meant 

care day and night by doctors and nurses with advanced skills. Relatives had a significant role 

in this care. A palliative approach meant that when cure was not possible the possible quality 

of life for the patient and relative was most important and the relationship between the 

physical, psychological, social and spiritual dimensions were seen. For patients in end of life 

it was relief of symptoms, continuity and support that was important and not the organization 

in charge. As a theoretical framework Moxnes theory of operation, anxiety and system 

anxiety was chosen. Aim The aim was to examine the district nurse/nurse's experience of the 

advanced medical home care before and after home care reorganization. Method An interview 

study with qualitative approach was chosen. The analytical method chosen was a qualitative 

content analysis which was based on the informants' experiences. Results The result showed 

that the reorganizations contributed to deterioration of patient safety and working 

environment for district nurses. Many district nurses in home care experienced uncertainty 

about the care of patients requiring advanced medical home care. Effects of a reorganization 

in home care meant that district nurses experienced high levels of stress and fatigue associated 

with the reorganization. Conclusion The result in this study does not strengthen a shared 

beneficial ownership for patient safety. 

 

Keywords: advanced home care, district nurses' experience, organization, palliative care 
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Bakgrund 
Ordet palliativ är från latinets pallium och har betydelsen mantel. Det betyder inom 

medicinkunskapen all vård som inte är kurativ. WHO:s målsättning är att alla som är i behov 

av palliativ vård, oavsett var i landet patienten är bosatt och vilken huvudman som har 

ansvaret, ska denne ha rätt till vård av välutbildad och kompetent personal. Varje år dör drygt 

90 000 personer i Sverige, en tredjedel utav dessa anses vara i behov av specialiserad palliativ 

vård (Palliativguiden, 2010, s. 4). Riksdagen har beslutat att palliativ vård och vård i livets 

slut har högsta prioritet vilket innebär att det har lika hög prioritet som sjukdomar av akut 

livshotande karaktär, till exempel hjärtinfarkt (SOU 2000:6a). Denna vårdform är en aktiv 

helhetsvård som måste kunna erbjudas dygnet runt (Beck-Friis & Jakobsson, 2013, s. 169-

175).Början till den moderna palliativa vården var när St Christophers Hospice år 1967 

grundades av Saunders och hennes kollegor, där de kombinerade klinisk vård, undervisning 

och forskning. Under 1980-talet genomgick den palliativa vården en kraftig tillväxtperiod och 

år 1987 etablerades den som en specialitet inom medicin. År 1995 var den formellt godkänd, 

men inte förrän år 2005 publicerades europeiska riktlinjer för palliativ vård(Clark, 2007). I 

flera länder är palliativ vård en specialitet, men ännu inte i Sverige. På 1970-talet skapades 

den sjukhusanslutna hemsjukvården i Sverige och på 1980-talet fick vården även en palliativ 

inriktning (Palliativguiden, 2010, s. 12). 

 

Palliativ vård: hälso- och sjukvård i syfte att lindra och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. Allmän palliativ vård: 

palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande 

kunskap och kompetens i palliativ vård. Specialiserad palliativ vård: palliativ vård som ges 

till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som 

utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. 

Palliativ vård i livets slutskede: palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när 

målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet (Socialstyrelsen, 2014). 

Avancerad sjukvård i hemmet 
Hemsjukvården delas upp i basal och avancerad. Den basala hemsjukvården leds av 

distriktssköterska på dagtid, endast marginell medicinteknik används, upptagningsområdet är 

limiterat och i undantagsfall utförs allmän palliativ vård. Den avancerade hemsjukvården leds 

av läkare och är uppbyggd av ett team med flera yrkeskategorier. Upptagningsområdet är stort 
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och arbetet består huvudsakligen av specialiserad palliativ vård. Det ställs vissa krav på 

palliativ hemsjukvård för att den ska fungera tillfredsställande. Patienten skall önska vård i 

hemmet och även närstående, vilka också är villiga att hjälpa till. Patienten ska kunna 

erbjudas kvalificerade medicinska vårdinsatser där vårdteam och läkare medverkar. I de fall 

där vård i hemmet inte längre är tillräcklig eller önskvärd ska omgående möjlighet att utnyttja 

slutenvård finnas. Tillgång till hjälpmedel och en välfungerande hemtjänstorganisation är 

väsentligt. Essentiellt är att vårdteamet kan kompletteras med andra professioner vid behov 

och att vården utförs dygnet runt med framskriden medicinteknik alla dagar i veckan, med 

både planerade och oplanerade akuta besök (Beck-Friis & Jakobsson, 2013, s. 169-

175).Anhöriga upplever trygghet genom att sjuksköterskan är känd av patient och anhörig, 

pålitlig och tillgänglig dygnets alla timmar(Brännström, Brulin, Norberg, Boman & 

Strandberg, 2005; Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007).    

Motalamodellen startade år 1977 vilket innebar att svårt sjuka kunde vårdas i hemmet dygnet 

runt av läkare och sjuksköterskor med hög kompetens. För att skapa trygghet för patienten 

involverades närstående i vården samt att plats på sjukhus fanns att tillgå vid behov. I och 

med detta arbetssätt visades att 89 procent av de patienter som valt att avsluta sina liv hemma 

kunde göra det, av dessa patienter var 96 procent i behov av analgetika (Beck-Friis & Strang, 

1993). Ett palliativt förhållningssätt innebär att ge patienten och dess närstående bästa möjliga 

livskvalitet och se sambandet mellan fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. 

För att tillgodose dessa tas de fyra palliativa hörnstenarna till hjälp, vilka är teamarbete, 

symtomlindring, närståendestöd, kommunikation och relation. Detta resulterar i en 

helhetsvård, för att öka livskvaliteten hos patienter som har en kort tid kvar att leva, när bot 

inte längre är möjligt (Beck-Friis & Strang, 2013, s. 12; Strang, 2013, s. 30).  

I Sundsvall startade avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, år 1998 i landstingets regi. Det 

bedrevs av ett läkar- och sjuksköterskebaserat team som år 2010 ansvarade för ca 114 000 

innevånare, där upptagningsområdet sträckte sig över hela Sundsvalls och Timrå kommun 

(Palliativguiden, 2010 s. 140). 

Organisation inom palliativ vård 
Den svenska palliativa vården är kompetensmässigt och geografiskt ojämlikt fördelad över 

landet. För patienter som närmar sig livets slut är det symtomlindring, kontinuitet och stöd 

som är det viktiga, inte vilken huvudman som har ansvaret (Palliativguiden, 2010 s. 2). 

Patienter oavsett diagnos och bostadsort skall få vård på lika villkor vid livets slut. Patientens 

och närståendes delaktighet ska sättas i centrum, huvudmännen ska sträva mot gemensamma 

mål, primärvården bör få fler läkare, större medicinska resurser, kompetensutveckling för 
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personal samt insikt om behovet av palliativ medicin som specialitet (SOU, 2000:6a). Den 

palliativa vården har till stor del flyttat ut till hemmen, vilket kan ses genom en ökning av 

patienter i hemsjukvården och hela 80 procent av den svenska befolkningen önskar att få dö i 

hemmet (Brännström et al. 2005). De patienter med störst behov av hälso- och sjukvård 

drabbas mest när organisatoriska förändringar sker på kort tid (SOU, 2000:6b). 

Sjuksköterskor inom hemsjukvården rapporterar hög nivå av stress och trötthet som associeras 

med omstrukturering av sjukvården. Ökad arbetsbelastning, känslan av att ständigt arbeta 

under press istället för att utföra planerade insatser, otillräckliga resurser, bristande stöd och 

ökat administrativt ansvar förhöjer stressnivån (Cloutier, David,  Ledoux, Bourdouxhe, 

Gagnon & Ouellet, 2008; Teo, Pick, Newton, Yeung & Chang, 2013). Före år 1984 arbetade i 

Norge distriktssköterska och läkare som ett team, men på grund av nya 

organisationsstrukturer och privatisering är det inte längre så i många samhällen. 

Sjuksköterskor berättar att det skapat problem att inte ha nära samarbete med läkare, bland 

annat har informationsöverföringen försämrats. Läkarna har mindre tid att samarbeta med 

sjuksköterskorna, framförallt i större samhällen (Clancy, 2007). 

 

Sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att begränsad möjlighet av kommunikation med 

chef, att beslut som påverkar patientvården tas utan hänsynstagande till sjuksköterskan, 

orsakar ökad arbetsrelaterad stress och frustration. Förlorad kontroll upplevs som mycket 

oroande och den uppstår på grund av täta avbrott och oreda under en arbetsdag, till exempel 

täta telefonsamtal, oförutsedda patientbesök och telefonsamtal under dessa besök. Viktiga 

aspekter för att minska stressnivån är en kompetent chef, flexibla arbetstider, lagarbete och 

möjlighet att få kontakt med kollegor vid behov av stöd (Samia, Hall Ellenbecker, Haig 

Friedman& Dick, 2012). Arbetsmiljöverkets rapport (2012:7) menar att engagemang från 

ledningen, närvaro, god kommunikation, kontinuitet, integritet, medinflytande och mer ansvar 

krävs för att de anställda ska uppleva minskad stress. Till syvende och sist är det dock 

ledningen som har det yttersta ansvaret gällande arbetsmiljö och arbetsfördelning för att inte 

ansvaret ska bli för stort hos medarbetarna. Det som utvecklar och driver verksamheter framåt 

är medarbetarnas idérikedom, energi och kvalifikation. 

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram valdes Moxnes (2000, s. 154-173) beskrivning av driftsångest och 

systemångest. Moxnes har mestadels gjort studier som speglar organisationsförhållanden 

inom sjukvården. Då en organisation inte klarar av att handskas med ångest blir den kvar i 

systemet, ångest är kärnan i alla dåligt fungerande organisationer. Strukturen i en organisation 
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är mycket viktig, det är det oföränderliga, det säkra och fasta, det som man kan luta sig emot. 

Inom sjukvården är ångest ofta en huvudingrediens i arbetsmiljön, en stark struktur kan 

skydda personalen mot det hot som en organisation kan skapa. För lite struktur skapar ångest 

och för mycket struktur bidrar till otrivsel, vidare låser en stark struktur fast de anställda vid 

olika beteendemönster vilket kan upplevas som fängslande. De fyra viktigaste elementen i en 

organisationsstruktur är mål, regler, roller och ro. Moxnes beskriver detta som: ”kännetecknet 

på en strukturerad organisation är som en biltur: när man vet var man ska (målet), när man 

känner till trafikreglerna och kan styra tryggt under skiftande förhållanden (reglerna), när man 

är eniga om vem som ska styra och vem som är passagerare (rollerna), och när det samtidigt 

är fredliga förhållanden ombord (ro), då är sannolikheten för att man kommer dit man ska - 

med minimal användning av energi -stor”. Ångest kan vara den bästa drivkraften för att 

utvecklas och komma framåt i karriären och organisationen. Driftsångest kännetecknas som 

att individen känner trygghet i att arbeta i organisationer som besitter hög struktur detta utan 

att komma varandra för nära. Ångesten väcks i mötet med dig själv, där det finns en rädsla för 

att släppa taget och göra impulsiva saker, det finns en rädsla för att tappa kontrollen på arbetet 

därav skapar organisationer med fasta strukturer trygghet. Dessa personer är till stor nytta för 

organisationen genom skapandet av kontinuitet, effektivitet och ordning. Risker finns, då 

ångesten blir för stark bidrar detta till att hindra individen från att utvecklas, till skillnad från 

systemångest där individen inte har några problem med utforskandet av sig själv, där det finns 

en nyfikenhet i varför man reagerar som man gör. Dessa personer vantrivs med 

begränsningar, rutiner, regler och för mycket struktur kan lätt uppfattas som fängslande. De är 

självständiga och medvetna individer som tror att de kan gå sin egen väg, vilket hindras av 

organisationen, detta resulterar i en frustration över hur tankar och idéer blir undertryckta. 

Organisationen ställer krav som individen inte kan eller vill acceptera och leva upp till, i 

systemångest finns mycket aggression, det väcker ilska och lockar till revolt. Det är en 

reaktion på hur den egna utvecklingen hämmas. Dessa personer gör stor nytta inom en 

organisation genom att de säger sanningar, är idésprutor och ser till så att strukturerna inte blir 

alltför strikta.  

Distriktssköterskans ansvar 
Distriktssköterskor som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet upplever en osäkerhet på 

grund av bristande resurser, otillräcklig kunskap inom palliativ vård och de saknar 

kontinuerlig vidareutbildning i ämnet. Distriktssköterskan bör vara flexibel och entusiastisk 

och kunna anpassa vården till patientens och anhörigas behov. Kontinuitet är centralt och 

vården bör anpassas så att de närstående får förbereda sig på att ta farväl. Det är viktigt med 
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fysiskt och emotionellt stöd. För att skapa trygghet för patient och närstående är det 

grundläggande att sjuksköterskan har goda kunskaper i palliativ vård för att kunna ge 

information på ett tillfredsställande sätt både till patient och anhörig. Att känna sig trygg i sitt 

eget hem är betydelsefullt och för att uppnå detta är det av största vikt med ett väl fungerande 

samarbete mellan de som utför vården. Såväl patient, anhörig och sjuksköterska anser att det 

måste finnas resurser och strategier för att möta de krav som sjukdomen kräver, för dem som 

valt att vårdas i hemmet (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005; Berterö, 2002). 

Distriktssköterskor upplever det som en utmaning vad gäller symtombehandling, då patienter 

med en framskriden cancer som vårdas i livets slut ofta brottas med flera symtom, där smärta 

har identifierats som det vanligaste. Denna smärta ses ofta som flerdimensionell och måste 

behandlas på ett holistiskt sätt. Den fysiska och känslomässiga smärtan upplevs som särskilt 

svår att hantera, men även trötthet och andnöd uppfattas som svåra att bemöta i det terminala 

skedet. Tillfredsställande symtomkontroll är svårt att uppnå enbart genom distriktsläkarens 

ordinationer, ofta behövs det inblandning av det specialiserade teamet. Många 

distriktssköterskor erfar det påfrestande att kommunicera med döende patienter, då det blir 

påfrestande att hantera de emotionella reaktionerna som kan uppstå i familjen. De drabbade 

går igenom många olika känslor i sorgearbetet, den känsla som upplevs besvärligast för 

distriktssköterskan att hantera är ilska där det är svårt att inte ta det personligt, kritiken 

upplevs riktad mot dem själva vilket är mycket stressande. När barn och ungdomar är 

inblandade uppfattas det som särskilt svårt att hantera, distriktssköterskan blir oftast 

känslomässigt engagerad av situationen vilket ökar stressen ytterligare. Att vårda döende 

patienter är känslomässigt dränerande varpå personalen behöver mycket stöd (Dunne, 

Sullivan & Kernohan, 2005). 

Problemformulering 
Fram till 3:e februari 2014 ansvarade landstinget för ASIH i Sundsvalls Kommun. Därefter 

ägde en omorganisation rum som innebar att kommunen övertog ansvaret, vilket resulterade i 

ett delat huvudmannaskap och namnbyte till specialiserad sjukvård i hemmet, SSIH. 

Övertagandet har planerats under flera år och syftet var att vården skulle förbättras för de 

cirka 3500 personer som vårdas i hemmet. Innan omorganisationen trädde i kraft kände 

många distriktssköterskor en oro inför patientsäkerhet, arbetsuppgifter, ökad arbetsbelastning 

samt dokumentation med olika journalsystem. Intresset för genomförandet av denna studie 

väcktes under våren 2014, då vi ville se hur den avancerade sjukvården i hemmet har 

påverkats av kommunaliseringen. Ämnet har därefter frekvent debatterats i media och från 
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den debatt som varit är det av värde att ta reda på sjuksköterskans upplevelse inom detta 

område.  

Syfte 
Syftet med denna intervjustudie var att undersöka distriktssköterskans/sjuksköterskans 

upplevelse av den avancerade sjukvården i hemmet före och efter kommunaliseringen av 

hemsjukvården. 

Metod 
Studiedesign 
För att få en förståelse för informanternas upplevelser inom det valda ämnet valdes en 

intervjuundersökning med kvalitativ ansats (jmf, Kvale & Brinkmann, 2009, s. 41).  

Urval 
Inklusionskriterie för studien var distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetat både innan 

och efter omorganisationen inom Sundsvalls kommun. En för oss väsentlig aspekt var att 

studiematerialet skulle innefatta ett brett geografiskt område och omfatta dygnets alla timmar. 

Urvalet till denna studie utfördes strategiskt och slumpmässigt genom att använda 

kommunens förteckning över distriktssköterskor. Vidare intervjuades sjuksköterskor från 

SSIH:s verksamhet.  

Procedur 
Godkännande för att få utföra intervjuerna anhölls hos verksamhetschefen för Hälso- och 

sjukvården. Detta åstadkoms genom att en förfrågan skickades per mejl och ett muntligt 

medgivande för att utföra intervjustudien gavs per telefon (Bilaga 1).Kontakt med 

intervjupersonerna togs via mejl (Bilaga 2), därefter genom telefonkontakt inom några dagar. 

De inkluderade erbjöds att erhålla ett exemplar av det sammanställda arbetet (jmf, Polit & 

Beck, 2008, s. 352). Genom detta förfaringssätt kontaktades distriktssköterskor från varje 

distrikt i Sundsvalls kommun samt från ASIH:s verksamhet, vilket innebar att tolv 

distriktssköterskor/sjuksköterskor fick förfrågan om medverkan. Två avböjde, varefter tio 

rekryterades, deltagarna var åtta kvinnor och två män. Intervjuerna utfördes på respektive 

arbetsplats, i en av deltagarnas vald lokal och tidsåtgång per intervju var mellan tjugo och 

trettio minuter. 

Datainsamling 
Studiens syfte besvarades genom användandet av en semistrukturerad intervjuguide med 

öppna frågor samt följdfrågor (Bilaga 3). En pilotintervju genomfördes och inga förändringar 

gjordes i intervjuunderlaget varvid denna inkluderades i resultatet. Under intervjun användes 
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medveten tystnad samt repetition av tidigare ställda frågor för att nå en djupare förståelse. I 

slutet på varje intervju tillfrågades respondenten om det var något som önskades tillföras, 

detta för att uppnå ett positivt avslut på intervjun (jmf, Polit & Beck, 2008, s. 392-401; Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 151-152; Danielsson, 2012, s. 171). Tyngdpunkten under intervjuerna 

lades på vård, tillgänglighet och trygghet vilka kan härledas från den palliativa vårdens fyra 

hörnstenar som nämndes i bakgrunden. Inför varje intervju informerades respondenten om 

studiens konfidentialitet samt att de när som helst kunde avbryta intervjun utan förklaring. 

Varje intervju inspelades på tre olika utrustningar, två digitala och en analog, för att 

säkerställa att ingen information gick förlorad. Vid varje intervju medverkade båda 

författarna, där en och samma utförde alla intervjuer för att uppnå kontinuitet och 

tillförlitlighet, varpå den andra ansvarade för den tekniska utrustningen.  

Analys 
Analysmetoden som valdes var en kvalitativ innehållsanalys vilken baseras på informanternas 

upplevelser (jmf, Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 188-189).  

Samtliga inspelade intervjuer avlyssnades och transkriberades ordagrant, därefter lästes de 

återigen för att kontrollera att transkriberingen var korrekt. Fakta relevant för resultatet 

kategoriserades genom färgmarkering och delades in i två domäner (före, efter 

kommunaliseringen). Meningsenheter identifierades, kondenserades och kodades. Detta 

arbete fördelades jämnt och diskuterades därpå för att nå konsensus. Kategorier har under 

arbetets gång ändrats både gällande benämning och till antal. Exempel på analysprocessen se 

bilaga 4 och 5. Slutligen utformades teman grundade på texten, kategorierna och forskarnas 

tydning av den ej yttrade innebörden. Se tabell 1(jmf, Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, 

s. 187-199; Polit & Beck, 2008, s. 517-518). 

 
Domäner Kategorier Tema 

 

 Organisation 

 

 

Före kommunaliseringen Kompetens 

 

Huvudmannaskapets inverkan på utförandet av 

patientsäker vård i en organisation 

 Tillgänglighet 

 

 

 Trygghet 

 
 

 Organisation 

 
 

Efter kommunaliseringen Kompetens 

 

Inverkan på utförandet av patientsäker vård vid 

en omorganisation med delat huvudmannaskap  

 Tillgänglighet 

 

 

 Bristande trygghet 

 
 

 

 

Tabell 1: Översikt över domäner, kategorier och teman 
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Etisk reflektion 
Enligt etikprövningslagens regler har deltagarna informerats om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, samtyckeskrav, konfidentialitet och nyttjandekrav (jmf, Vetenskapsrådet, 

2012, s. 7-14; Danielsson, 2012, s. 170). Reflektioner över studiens giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet har utförts (jmf, Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 196-

199). Respondenterna var positivt inställda till medverkan i denna studie. Vid medverkan i en 

intervjustudie kan anonymitet och konfidentialitet vara viktiga att få säkerhetsställda för 

upplevelsen av trygghet (jmf, Kjellström, 2012, s. 70-75).  
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Resultat 
Före kommunaliseringen 

Huvudmannaskapets inverkan på utförandet av patientsäker vård i en organisation 

Under denna rubrik presenteras följande kategorier: organisation, kompetens, tillgänglighet 

samt trygghet  

Organisation 
Distriktssköterskorna berättar att före omorganisationen hade landstinget hela ansvaret för 

patienter i behov av avancerad sjukvård i hemmet. Ett team på sex distriktssköterskor och en 

läkare delade på ansvaret för dessa patienter under dygnets alla timmar. De intervjuade 

upplevde att patienterna kunde få den hjälp de behövde i hemmet och slapp åka till sjukhus 

vid till exempel smärtgenombrott eller problem med medicinteknisk utrustning. Situationer 

som vanligtvis kräver sjukhusvård kunde åtgärdas på hemmaplan. Som mest var det 

femtiopatienter inskrivna på ASIH, vilket motsvarar nästan två sjukhusavdelningar. Både 

distriktssköterskorna inom ASIH och inom hemsjukvården upplevde att de hade tid för sina 

patienter både de med avancerade behov och de med basala behov. Det fanns tid för extra 

insatser och arbetsuppgifterna kunde omfördelas mellan kollegor om det behövdes för att 

utvinna mer tid till en specifik patient. De distriktssköterskor som arbetade ute i 

hemsjukvården upplevde att de sällan kom i kontakt med patienter som var i behov utav 

avancerad sjukvård i hemmet utan deras ansvar låg på de patienter som var i behov utav basal 

palliativ vård med allmän omvårdnad och extra omtanke.  

Det var ett otroligt stimulerande jobb, det roligaste jag gjort i mitt liv. Det var meningsfullt, 

det var utvecklande som sköterska och som team…vi hade ett team som jobbade helt 

gränslöst egentligen. Vi utförde saker i hemmen som man inte trodde var möjliga liksom, vi 

kunde alltid erbjuda trygghet dygnet runt.  

 

Distriktssköterskorna i hemsjukvården kände sig tidigare trygga med sina arbetsuppgifter, de 

upplevde att de hade situationen under kontroll och att det fanns klara riktlinjer gällande 

patienter med behov av basal palliativ vård. Det fanns även möjlighet att ringa och rådfråga 

ASIH vid behov. 

Man hade en väldig trygghet med ASIH… man kunde ringa och det fanns alltid någon som 

svarade. 

Det upplevdes enkelt att komma åt ordinationer och man kunde följa patienten i vårdkedjan 

eftersom allt som rörde dessa patienter dokumenterades i sjukhusets journalsystem. 

När vi tillhörde landstinget hade vi SYSteam Cross så då kunde vi ju hela tiden vara steget 

före, när de var inlagd på sjukhuset så kunde vi följa dem hela tiden...Det fungerade hur bra 

som helst… 

Kompetens 
Respondenterna anger att de distriktssköterskor som arbetade inom ASIH uppfattades besitta 

en hög medicinsk kompetens, med specialistkunskaper samt att de vidareutbildade sig hela 

tiden för att möta kraven.  
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Det fanns en sådan kunskap om både sjukdom, sjukvård och kännedom om patienten och dess 

anhöriga. Vi kunde det där, vi kunde sjukdomen, vi kunde hur vi skulle symtomlindra…. Vi 

hade den kompetensen. 

 

De patienter anslutna till ASIH hade ofta hjälp av medicinteknisk utrustning. Detta 

underlättade både för personal och patient och upplevdes både tids- och kostnadsbesparande 

samt gav patienten ökad livskvalitet. Mediciner vid behov fanns alltid ordinerade i god tid för 

att minska onödigt lidande hos patienten. Distriktssköterskorna i hemsjukvården upplevde att 

de hade ytterst få ärenden med medicinteknisk utrustning, många hade inte använt vare sig 

port á cath eller piccline sedan grundutbildningen. Smärtpumpar och pumpar för infusion 

existerade inte alls i hemsjukvården. I intervjuerna framkom att endast ett fåtal av 

distriktssköterskorna ute i hemsjukvården hade genomgått utbildning i palliativ vård.  

Tillgänglighet 
Respondenterna berättar att patienterna hade direktnummer till sjuksköterskorna inom ASIH, 

de kunde ringa dygnet runt och det var en väldigt hög tillgänglighet. Den läkare som ingick i 

teamet arbetade inte jourtid, men det fanns möjlighet att ringa för konsultation. Det fanns 

alltid möjlighet för distriktssköterskor ute i hemsjukvården att ringa och rådfråga ASIH vid 

till exempel frågor om smärtlindring. För patienter boende i ytterområdena skedde ibland ett 

samarbete med hemsjukvårdens sjuksköterska. Det kunde exempelvis vara ett dropp som 

skulle kopplas bort. Vad gäller ytterområdena kunde patienten ibland ringa till 

sjuksköterskans privata telefon och be om hjälp, någon gång hände det att sjuksköterskan åkte 

dit utanför arbetstid. 

”Dygnet runt och vi hade, fast det var ju inte något officiellt med det, men vi hade 

svarstid som var bättre än ambulansens…väldigt hög tillgänglighet” 

Trygghet 
Distriktssköterskor som arbetade med patienter anslutna till ASIH upplevde att patienten 

kände sig trygg i att få vårdas hemma, de fick leva tills de dog. Både sjuksköterskor inom 

hemsjukvården och ASIH anser att närstående är en viktig del för att den avancerade 

sjukvården i hemmet skall fungera tillfredsställande. ASIH lade ner lika mycket tid på 

anhöriga som på patienten och fick familjen att känna sig viktig och delaktig i vården. 

Närstående fick stöd och mod att vara närvarande i hemmet och följa den sjuke fram till 

slutet. Patienter i behov av avancerad sjukvård i hemmet träffade samma personer dygnets 

alla timmar och veckans alla dagar. Det var ett sammansvetsat team som jobbade över 

gränserna 

…Patienterna kunde få dö hemma i sin egen säng med katten i sängen och sitt eget gäng 

omkring sig…det fanns ju en plan kring de här patienterna. Tryggheten kändes, det var 

trygga patienter. 

 

.  
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Efter kommunaliseringen 

Inverkan på utförandet av patientsäker vård vid en omorganisation med delat 

huvudmannaskap 

Under denna rubrik presenteras följande kategorier: organisation, kompetens, tillgänglighet 

samt bristande trygghet 

Organisation 
Distriktssköterskorna i studien beskriver att efter kommunaliseringen har landstinget behållit 

ansvaret för SSIH:s patienter dagtid, måndag till fredag. Under kvällar och nätter ligger 

ansvaret hos kommunens distriktssköterskor som förväntas utföra de arbetsuppgifter som 

krävs inom SSIH. På helger och röda dagar är det ingen som har ansvar utan då hänvisas 

denna patientgrupp till den vanliga sjukvården, det vill säga sjukvårdsrådgivningen eller 

akutmottagningen. Det framkom i intervjuerna att SSIH tidigare hade tolv anställda, men nu 

har tjänsterna dragits ned till tre heltidstjänster där även utbildningsansvar för kommunens 

sjuksköterskor ingår. Vidare berättar de att personalen har kämpat för att få behålla sin 

verksamhet, de har mått mycket dåligt under omorganisationen och det finns de som valt att 

säga upp sig på grund av att de inte kan stå för den vård som erbjuds i dagsläget. 

För att driva den här typen av verksamhet och vård så måste man ha kompetenta människor i 

ledningen…. man anser ju inte att palliation är en specialitet utan att det är någonting som 

alla kan göra litegrann…. Det är ju bara att hämta distriktssköterskan på kommunen och så 

går ni bara dit och så lär ni bara ut det här, det är så enkelt så. 

 

Sjuksköterskor inom SSIH upplever att relationskontakten och tryggheten som de har byggt 

upp tillsammans med patienten inte värdesätts och förstås från ledningen. 

… distriktssköterskor ska rusa in till en patient med existentiell ångest …bara lägga huvudet 

lite grand på sned och le och säga att din sköterska kommer på måndag. Om det är fredag 

kväll då är måndag väldigt långt bort om man har existentiell ångest. 
 

Distriktssköterskorna i hemsjukvården upplever att patientantalet har ökat och nu har de 

ansvaret för alla personer i Sundsvalls kommun, i åldrarna noll till hundra år, som inte kan ta 

sig till vårdcentralen. Informationen till berörda enheter har varit väldigt knapphändig 

gällande omorganisationen.  

 Patienterna är fler än vad landstinget har sagt från början… helt plötsligt så står man bara 

där och undrar, jaha, ska jag kunna det här också nu.  

 

Respondenterna beskriver att övertagandet kom som en chock. De menar att SSIH haft 

vetskap om övertagandet en längre tid. Det sades till SSIH att kommunen skulle ta över 

ansvaret och på kommunen sades det att landstinget skulle behålla ansvaret. Kommunens 

distriktssköterskor fick bara någon vecka innan vetskap om att de skulle överta ansvaret för 

SSIH:s patienter, 16 timmar per dygn. 

Det kom som en överraskning för oss allihopa…Man önskar mera stöd ifrån cheferna, vilket 

jag tycker inte att vi får, de finns där i bakgrunden någonstans men man får inget svar när 

man ringer och inget svar när man mejlar. Så det där stödet det vet jag inte hur mycket man 

kan räkna med egentligen och så ska man väl inte behöva känna egentligen heller för har 

man en chef så har man väl en chef. 
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Det har varit många diskussioner om vem som bär ansvaret för patienterna. Upplevelsen är att 

patienterna ligger kvar längre på sjukhus och att de som kommit hem inte fångas upp riktigt. 

En distriktssköterska beskrev att de skulle få hem en patient från sjukhuset och de hade inte 

resurserna för det så ärendet bollades tillbaka till landstinget. Patienten fyllde inte kriterierna 

för att anslutas till SSIH vilket resulterade i att patienten fick ligga kvar på sjukhuset tre 

veckor till. SSIH:s personal upplever att patienter anslutna till dem, nu får sämre vård av 

kommunen. De menar, att om det står SSIH i patientens journal förväntar sig kommunens 

distriktssköterskor att det är SSIH som har det övergripande ansvaret. 

Nu när jag har träffat henne…när hon är hemma så ser man ju att oj vad sorgligt, hon är ju 

uppegående, så att för henne att få vara i hemmiljö är ju jättemycket värt  

 

En annan organisatorisk fråga som framkom under intervjuerna var att kommunens 

distriktssköterskor upplever en osäkerhet om var de ska vända sig angående ordinationer. 

Det kan vara så enkelt som en receptförskrivning, tillhör de onkologen, är de överskrivna till 

primärvården, ska jag kontakta distriktsläkaren om det gäller höjning av smärtlindring…. 

 

Det beskrivs att på grund av bristande patientsäkerhet har betydligt färre patienter med behov 

av avancerad sjukvård i hemmet skrivits ut från sjukhuset den senaste tiden. Läkarna på 

avdelningarna anser inte att de kan garantera den trygghet som patienten är i behov av vid 

hemkomst i och med den nya organisationen. 

De litar inte på att vi kan ta hand om patienterna så de törs inte skicka hem dem…. Nu är det 

ju mer att man skickar ut dem i något slags gytter….Det blir ju besvärligare att skriva ut dem 

och sedan vet man att slutresultatet är att patienten blir otrygg. 

Landstinget har ett journalsystem och kommunen ett annat, ingen av parterna kommer åt den 

andres anteckningar, vilket försvårar arbetet och patientsäkerheten. Överrapporteringen av 

patienter anslutna till SSIH sker med fax och muntlig rapport. I kommunens journalsystem 

kommer man till exempel inte åt aktuella medicinlistor eller kan se vad som gjorts med 

patienten under eller efter en sjukhusvistelse. På motsvarande sätt är det när patienten åker in 

på sjukhus, då kan sjukhuspersonal inte se vad som utförts i hemmet. De flesta 

distriktssköterskor upplever två journalsystem som oöversiktligt och klumpigt. 

 Det ju liksom tillbaka på 90-talet igen….då får vi faxa över det som vi tycker är lämpligt 

informationsmässigt…det är lätt att missa något… 

Nationell patientöversikt, NPÖ, är en del i kommunens journalsystem som möjliggör en 

inblick i den medicinska dokumentationen från landstinget. Detta upplevs som mycket 

krångligt av distriktssköterskorna då det krävs medgivande från patienten inför varje tillträde i 

systemet och att det ofta är besvärligt då systemet inte fungerar tillfredsställande. 

.…Vi har ju liksom det här NPÖ som vi kan gå in i, men då ska man ju ha samtycke från 

patienten, det är ju inte alltid man får det….. När man väl fått ett samtycke och man har varit 

in där så har det varit jättesvårt att komma åt för att det, själva systemet är ju så segt, det 

fastnar hela tiden, så man väljer att inte gå in. 
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Kompetens 
De flesta distriktssköterskorna ute i hemsjukvården upplever att de inte fått någon utbildning 

vad gäller avancerad sjukvård i hemmet i samband med övertagandet av SSIH:s patienter och 

att inget var förberett.  

Idag är det bedrövligt rent ut sagt. Det finns inte de resurserna, det finns inte den 

kompetensen, har man kanske bara någon enstaka patient per år, hur ska man då kunna 

upprätthålla kompetensen när det gäller medicinteknik och avancerad sjukvård? 

Distriktssköterskorna som arbetar kväll och natt upplever att de inte har fått någon officiell 

utbildning, däremot har kollegor som tidigare arbetat inom ASIH:s verksamhet hjälpt till att 

utbilda i den medicintekniska utrustning som används, vilket upplevs som en enorm trygghet.  

Ingen planering uppifrån, vi har ju fått löst det själv här i gruppen….  inget organiserat, inget 

från cheferna. Det är kollegor och SSIH som erbjudit sig att undervisa…Hade inte dem 

funnits då vet jag inte hur det hade gått. Då tror jag nog att jag hade bytt arbetsplats. 

Vad gäller ytterområdena så framkom det att det finns en helt annan kunskap och trygghet hos 

sköterskorna vad gäller den här typen av vård, de har även uppfattningen om att erbjudanden 

om att lära sig den medicintekniska utrustningen har funnits. 

 Samtliga har ju blivit erbjuden att lära sig saker, pumpar och har man då inte fått, inte gjort 

det, varför har man då inte gjort det? Vill man inte eller hade man inte tid att göra det eller 

ja. 

Genom att distriktssköterskorna i ytterområden redan före kommunaliseringen till viss del 

samarbetade med ASIH har deras kunskap ökat inom detta område. 

 Det kunde ju vara deras patient….För att underlätta och hjälpa varandra så gjorde vi ett 

tidigt morgonbesök och kopplade bort ett dropp någon gång och sådana saker, ja. Sedan att 

vi ringde och frågade hur, hur kan vi göra nu för att vi behövde lite råd med smärtlindring 

för vi visste att de var duktig på det, eller andra saker som man kunde fråga. 

 

Kunskapen hos de flesta distriktsläkarna upplevs ofta som otillräcklig, det finns ingen 

vidareutbildad läkare, inom området, att vända sig till gällande ordinationer på nätter och 

helger. 

NN har ju haft flera stycken jättebra föreläsningar, men tyvärr är det väldigt lite doktorer 

som går på de här föreläsningarna och vad det beror på det vet jag inte, de kanske tycker att 

de kan, men när man kommer och frågar så kan de inte…ibland får man ta den här listan som 

man har själv som man har fått tror jag från ASIH en gång i tiden också går man med den till 

dem och så står man på deras rum och de sitter och skriver receptet. 

 

Gemensamt för alla intervjuer var att distriktssköterskorna upplevde att tiden inte fanns till 

den vård som krävs för dessa patienter. De upplevde också att det är både fysiskt och psykiskt 

mer krävande, det tar mer kraft och tid och tidsmässigt kan inte ett besök planeras in. En 

patient med avancerade behov är hanterbart, men inte fler. 

Och så kan man ju inte ruscha på, man måste ju helt enkelt ta den tid det tar för den här 

familjen.…. En omöjlig planering och en omöjlig situation… Jag måste jobba på ändå, jag 

måste ju göra det jag måste göra även om det går ut över min egen tid…Det finns inte tid hos 
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kommunens sköterskor i dag, de här sköterskorna som jobbar, de har redan häcken full med 

arbete, de har inte tiden. 

Patienterna brottas ofta med existentiella frågor och ångest samt att även anhöriga har ett stort 

behov av stöd. Utrymmet och tiden finns inte till att stötta anhöriga, en svårt sjuk patient kan 

ha flera tillsynsbesök per dag, har distriktssköterskan åtta till tio andra ärenden upplevs det 

som en omöjlighet att hantera. Ett annat stressmoment som upplevs är när telefonen ofta 

ringer vid hembesök.  

Man kan ju inte sitta med en telefon som ringer sådär som, den får man ju lämna ute i bilen 

eller gömma nånstans. 

Upplevelsen hos distriktssköterskorna är att fler personer som valt att vårdas i hemmet ändå 

måste åka till sjukhus på grund av bristande kompetens jourtid. 

Nu i helgen senast har det hänt, det var en kvinna som väl hade kunnat vara hemma och vart 

ju tvungen att avlida på sjukhuset fast hon inte ville…Det har ju hänt några gånger… 

 

Distriktssköterskorna som ansvarar för patienterna kväll och natt har lagt fram förslag till 

cheferna om att de vill ha tekniska hjälpmedel till exempel läkemedelspumpar samt att de vill 

ha tid att utbilda personal i just medicinteknik. Detta har avslagits av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska på grund av att de anser att det blir för dyrt. Personalen upplever dock att 

läkemedelspumpar underlättar arbetet, är tidsbesparande samt ökar livskvaliteten för svårt 

sjuka patienter. För patienterna innebär det att de kan röra sig mer fritt och vården 

individanpassas, det minskar oro samt att det minimerar risken för att det ska bli stopp i den 

subcutana venporten. Det kan bli både kostsamt och skapa onödigt lidande för patienten. 

Jag tycker det handlar mycket om ekonomi, som sköterska kan man bli ganska frustrerad när 

man vet att det finns så enkla hjälpmedel att göra saker och ting bättre… Det har liksom hela 

det här medicintekniken ger ju en bättre livskvalitet generellt tycker jag… Men kommunen 

tycker det blir för dyrt ….Och det tycker jag är jättekonstigt att när kommunen faktiskt är 

ansvarig för dessa patienter att de inte tar sitt fulla ansvar när det gäller ekonomi och 

livskvalitet. 

Många distriktssköterskor inom kommunen känner sig osäkra inom den avancerade 

sjukvården med medicinteknisk utrustning. 

Nu helt plötsligt ska man bli inslängd att ja, nu ska du sätta port à cath, det ska va dropp och 

det ska vara allt möjligt, happ, hur ska jag göra det… måste läsa bruksanvisningen först 

innan man ska göra någonting det är ju katastrof. 

 

För patienter i behov av avancerad sjukvård i hemmet har det i studien framkommit att det 

skett en försämring vad gäller symtomlindring. Det finns inte tillräckligt med beredskap och 

man ligger inte steget före med symtomlindring som tidigare. 

Läkarnas ordinationer är under all kritik många gånger alltså. Vi ser fortfarande patienter 

som ligger ute som får morfininjektioner var fjärde timme som inte har en central infart och 

som inte har en port som skulle symtomlindra bättre. Vi ser fortfarande patienter som mår 

illa av sina läkemedel men det finns inga läkemedel att ge mot illamåendet på 

ordinationslistorna. 
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I studien framkom att de flesta distriktssköterskor har kännedom om den palliativa påsen som 

brukar ordineras till patienter vilka vårdas i terminalt skede. Där finns mediciner som ska 

lindra smärta, oro, illamående och rosslighet vilka är vanliga symtom för patienter som 

närmar sig livets slut. Distriktssköterskorna känner sig däremot inte trygga i de ordinationer 

som kan behövas för patienter med extraordinära symtom där det kan krävas en betydligt 

högre dos av aktuellt läkemedel. Distriktsläkarna har heller inte kunskapen som behövs vid 

svårare fall av symtomlindring utan distriktssköterskornas upplevelse är att det är de som får 

tala om vad som ska ordineras.  

Det är vi som utbildar dem i palliativ vård, såg ju bara i dag, palliativ vård, han visste ju inte 

vad det var. Vi får tala om vad de ska skriva ut och göra… vi får skicka in dem då, man hör 

bara ryktas om i luften liksom att det ska finnas någon palliativ påse, eller vad det kallas för, 

jag vet inte ens vad det kallas för. Ja, jag vet inte vart vi vänder oss och jag vet inte när vi 

jobbar helgen heller vart vi vänder oss. 

Tillgänglighet 
De patienter som är anslutna till SSIH har bra tillgänglighet mellan klockan 07.30 till 17.00 på 

vardagar, därefter upplevs det som väldigt osäkert. En patient som inte rapporterats över till 

kväll och natt hänvisas till sjukvårdsupplysningen, vid till exempel smärtgenombrott, 

illamående eller ångest, för att då förklara sitt ärende. Sjukvårdsupplysningen kontaktar 

jourhavande distriktssköterska som i sin tur ringer upp patienten och planerar in ett besök. 

Detta har skapat en otrygghet i patientgruppen vilket resulterat i att de vänt sig till SSIH:s 

sköterskor trots att de ej varit i tjänst. 

…och så ringer de till mig privat….Det har ju hänt några gånger. jag får väl hjälpa till, jag 

kan ju liksom inte ge dem på båten. De ringer ju för att de är vilsna, de vet inte vart de ska 

vända sig…. i slutänden landar vi där att de ska ringa 1177….  för att man ska få 

specialiserad sjukvård i hemmet att kännas tryggt så gäller det att man antingen vågar göra 

det själv eller att man har en granne som… Men jag menar, det är litet utpressning i 

botten…. 

 

Det har även visat sig skapa problem vid till exempel byte av läkemedelskasett under helgen. 

Det är då sagt att patienten ska åka in till sjukhus om problem uppstår, men sjukhuset vill inte 

ta på sig ansvaret för dessa arbetsuppgifter under helger 

Vi kan inte ta emot primärvårdspatienter här…det är ju stor försämring för de här 

patienterna att  inte ha full uppbackning på kvällar nätter och helger. Det är fruktansvärt, 

man har ju tydligen rätt och välja om man vill vårdas hemma. Då ska det ju finnas den 

kompetensen …Det känns otroligt orättvist att den här gruppen ska bli så behandlad som är 

sagt ska bli så och vara så prioriterad. Det är ju skit tycker ja. 

Otrygghet 
Det upplevs att efter kommunaliseringen läggs ett ännu större ansvar på närstående när 

patienter i livets slut vårdas hemma. SSIH har försökt lösa situationen på bästa sätt, men det 

upplevs otryggt inför helger. 

Med de patienter vi haft och kunnat sköta hemma tills de har avlidit så att säga, där har ju, ja 

det har ju gått med hjälp av anhöriga. Det är ju det, vi har lagt mycket mer i händerna på 

anhöriga så när fredagen kommer då har det blivit att ja, lycka till så hörs vi på måndag. 
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De flesta distriktssköterskor i studien känner i dag en otrygghet. Det finns de som valt att gå 

ned i arbetstid och även de som sagt upp sig med anledning av bristande patientsäkerhet. 

Alla är jätteosäker, när de vet att de ska jobba helgen så går de ju som på nålar här, det är 

ju, det ska inte behöva vara så att man känner sig så osäker, tänk om det händer någonting… 

jag vill ha en annan typ av patienter jag känner mig trygg med. 

Distriktssköterskorna upplever att patienterna träffar många olika professioner vilka inte är 

insatta i deras livsvärld, de får svara på samma frågor flera gånger vilket bidrar till bristande 

trygghet. Även kontinuiteten vad gäller läkare sviktar, detta försvårar både för patient och 

personal. 

Då träffade dom samma personer, kanske blev det någon extra person på kväll och natt men 

på dagtid och på helger, de jobbade ju helger förr också SSIH, ja då träffade de samma 

personer de lärde känna dem till namn och de fick en trygghet… 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelse av 

den avancerade sjukvården i hemmet före och efter kommunaliseringen av hemsjukvården.  

Ambitionen med omorganisationen var att vården skulle förbättras och resurserna utnyttjas på 

ett effektivare sätt, men resultatet som framkom var att det istället blev en försämring för 

denna patientgrupp. Enligt Kirby (2010) sitter chefer i en pressad situation i och med 

ekonomiska besparingar vid förändringar inom hälso- och sjukvården, där de ska leva upp till 

allmänhetens förväntningar och krav genom bättre tillgång och kvalitet till lägre kostnad. I 

detta fall kan det ifrågasättas om det har blivit någon ekonomisk vinst. I resultatet framfördes 

att många av distriktssköterskorna kände en otrygghet och otillräcklighet efter 

omorganisationen gällande nya arbetsuppgifter, vilket kan bero på bristande struktur. 

Omfattningen av resultatet är ojämnt fördelat mellan domänerna i denna studie. Upplevelsen 

är att distriktssköterskor inom kommunens hemsjukvård tidigare till största delen drivits av en 

driftsångest, men i samband med omorganisationen förändrades den fasta strukturen, den blev 

mindre tydlig och personalen hade ej möjlighet att påverka och det har visat sig skapa en 

otrygghet, bristande självkänsla och ångest hos personalgruppen. När en organisation har en 

hög struktur hindras individen från att utvecklas. Vid starka strukturer kan dessa verka som 

socialt försvar mot ångest vilka då står i vägen för att individen ska förstå vad som händer i 

till exempel en omorganisation. En osäkerhet och hjälplöshet infinner sig då nya och mer 

avancerade arbetsuppgifter läggs till de gamla. När dessa försvarsmekanismer är inkopplade 

är det även omöjligt att se till vad den anställde klarar av, vilket resulterar i att risken för att 

begå fel ökar, detta i sin tur leder till en känsla av misslyckande där ångest och bristande 
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självkänsla blir resultatet (jmf, Moxnes, 2000, s. 157-175). Den tidigare landstingsanslutna 

avancerade hemsjukvården upplevs till största delen ha drivits av systemångest genom en 

lägre struktur, vilket tidigare innebar arbete under frihet och ansvar. Den nya organisationen 

medförde en kollision mellan dessa som orsakade turbulens i arbetsgruppen. Med otydlig 

styrning från ledningen förstärks denna turbulens, genom att de som drivits av systemångest 

känner sig instängda och de som drivits av driftsångest känner sig utkastade i ett kaos. 

Ledningen har nu med rätt styrning möjlighet att utveckla en välfungerande organisation 

genom att se till dessa båda gruppers behov, då både driftsångest och systemångest är 

nödvändiga inom en organisation.  

Teo et al. (2013) visar på att organisatoriska förändringar där sjuksköterskan ej har möjlighet 

att påverka sin arbetssituation bidrar till flera olika stressfaktorer bland annat inom 

omvårdnad såsom döden och döendet, kommunikationsproblem med kollegor och patienter, 

otillräckliga resurser, bristande stöd och ökat administrativt ansvar. Vidare påtalar Cloutier et 

al. (2008) att samma arbetsuppgifter som tidigare skall utföras på kortare tid, sjuksköterskorna 

berättar att de inte kommer att orka arbeta till pensionsåldern och det gällde alla oavsett ålder. 

De visar även på effekter av en omorganisation inom hemsjukvård där sjuksköterskor 

rapporterade hög nivå av stress och trötthet som associeras med omstruktureringen av 

sjukvården, ökad arbetsbelastning och känslan av att ständigt arbeta under press istället för att 

utföra planerade insatser. Liknande resultat kom fram i denna studie där distriktssköterskor 

berättar om bland annat förhöjd arbetsbörda, osäkerhet och brist på stöd vilket i sin tur leder 

till sjukskrivning och slutligen uppsägning.  

Strandberg, Ovhed, Borgquist och Wilhelmsson (2007)menar på att distriktssköterskan i 

hemsjukvården kan, genom att lyssna och lära känna patienten samt skaffa sig goda 

kunskaper om dess livsvärld behålla en professionellattityd. Det är både fysiskt och psykiskt 

krävande framförallt för den som inte är van att arbeta med avancerad sjukvård i hemmet, på 

grund av detta är det ofta förekommande att distriktssköterskan måste omstrukturera sina 

arbetsuppgifter. Benzein, Johansson och Saveman (2004) påvisar att risken för utbrändhet 

ökar hos distriktssköterskor i hemsjukvården om inte en professionell distans kan 

upprätthållas gentemot patient och närstående.  

Distriktssköterskor inom både kommunal hemsjukvård och ASIH anser att närstående är en 

viktig del för att den avancerade hemsjukvården skall fungera tillfredsställande. Vid vård i 

livets slut krävs lika mycket tid till anhöriga som till patient. Det fanns innan 
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omorganisationen en trygghet hos patienter och närstående, där vården var kontinuerlig, 

lättillgänglig och personalen hade den kunskap som krävdes. Detta är enligt Beck-Friis och 

Jakobsson (2013, s. 169-178) en förutsättning för att öka patientens livskvalitet. Appelin et al. 

(2005) samt Berterö (2002) beskriver att samtliga som arbetar med avancerad sjukvård i 

hemmet betonar att denna vård är extra tids- och resurskrävande vilket skapar frustration då 

de upplever att de inte hinner ge patient och närstående den tid de behöver. 

Distriktssköterskorna känner en stor vanmakt över att arbetsgivaren inte förstår vad den 

palliativa vården kräver och det är vanligt att de får jobba över på grund av personalbrist. 

Irritation väcks även då de inte vet vilken organisation eller myndighet det är som ansvarar för 

vad. Brännström et al.(2006) och Brännström et al. (2007)beskriver att där palliativa team har 

ansvaret dygnets alla timmar känner patienten trygghet och upplever teamet som 

professionellt, kompetent och lättillgängligt. Dunne et al. (2005) påtalar att patient och 

närstående upplever att kontinuiteten i vården är det viktigaste för att uppnå en god död. Det 

är betydelsefullt att det finns en högkvalitativ kommunikation i vårdteamet samt en öppen, 

ärlig och känslig kommunikation med patienten och dess anhöriga, där de närstående får 

professionellt stöd och fortlöpande information om sjukdomsförloppet. 

Oavsett vilken organisation som har ansvaret bör all personal som arbetar med svårt sjuka och 

döende erbjudas utbildning och kontinuerlig handledning. Framförallt för att stödja 

personalen i de känslomässiga situationer som uppstår, men även för att förebygga 

arbetsrelaterad stress (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Samtliga medverkande i 

studien ansåg att de inte fått relevant utbildning i palliativ vård. En känsla som framkom i 

resultatet var att det inte bara handlade om utebliven fortbildning utan att även viljan till att 

skaffa sig nya kunskaper inte fanns. I enlighet med etiska koden för sjuksköterskor har 

sjuksköterskan ett personligt ansvar för att utveckla och behålla sin egen 

yrkeskompetens(International Council of Nurses [ICN], 2005). 

I resultatet framkom att medicinteknisk utrustning kan underlätta för såväl patient, närstående 

som personal. Sjuksköterskor med kunskap om medicinteknisk utrustning såg den som en 

ekonomisk besparing på sikt, men upplevelsen var att det inte prioriterades av ledningen då 

det sågs som en för hög kostnad. Brännström et al. (2007) menar på att förmågan att handha 

medicinteknisk utrustning i hemmet anses förtroendeingivande och betydelsefullt hos patient 

och närstående. Brännström et al. (2005) skildrar att till exempel läkemedelspumpar 

underlättar och ger trygghet för patienter som vårdas i hemmet, sådan utrustning bidrar till att 

sjuksköterskan kan skräddarsy patientvården och höja livskvaliteten. Att ligga steget före gör 
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att till exempel smärtgenombrott kan undvikas. En välinformerad patient som känner sig trygg 

och tar del av den medicinska behandlingen lär sig att be om hjälp tidigare. 

Efter kommunaliseringen upplevdes brister inom journalföringen som grundar sig på ett delat 

huvudmannaskap, det skapar svårigheter att komma åt relevant dokumentation gällande 

patienten. Enligt 2 §, kap.1, i Patientdatalagen (SFS 2008:355)står att läsa att 

informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser 

patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Dokumenterade 

personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.  

Resultatet som framkom gällande journalföringens säkerhet och behörighet har diskuterats, 

när en patient som i det här fallet har två vårdgivare, vem anses då som obehörig till 

åtkomsten av dokumentationen gällande patientens hälsa. Enligt 2§, kap.3, i SFS 2008:355 är 

syftet med att föra en patientjournal i första hand att bidra till en god och säker vård av 

patienten. För att få åtkomst till varandras dokumentation beskriver informanterna att de har 

tillgång till nationell kunskapsöversikt vilket upplevdes som svårjobbat och svåråtkomligt. 

Enligt 2§, kap. 6, i SFS 2008:355 beskrivs att innan uppgifter om en patient görs tillgängliga 

för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring, ska patienten informeras om vad 

den innebär. Även detta framkom under resultatet som väldigt osäkert då personalen inför 

varje gång behovet fanns måste fråga patienten om tillstånd. Viktigt att ta i beaktning här är 

att denna patientgrupp är mycket skör och inte alltid kan föra sin talan, de förlitar sig på 

sjuksköterskans profession och att denna har bästa möjliga förutsättning att utföra en säker 

och god vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a§ skall vården vara 

av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara 

lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda 

kontakter mellan patienten och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården.  

 

Efter omorganisationen har det visats att många patienter som valt att vårdas i hemmet, 

tvingats åka till sjukhus på grund av kommunens bristande resurser. Likaså ligger patienter 

kvar längre på sjukhus på grund av bristande patientsäkerhet. ASIH i Sundsvall byggdes upp 

år 1998 med avsikt att avlasta sjukhuset samt ge patienterna en bättre livskvalitet. Det har 

varit en väl fungerande organisation som nu förstörts av vad tros bero på okunnighet hos 

tjänstemännen. Skulle detta kunnat förhindras om ledningen tagit till sig 

distriktssköterskornas oro inför den aktuella omorganisationen. ASIH har arbetat i det tysta 
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med en grupp patienter som varit mycket sköra och i behov av specialiserad medicinsk 

sjukvård. Enligt Kirby (2010) är den största investering en verkställande chef kan göra vid en 

omorganisation att förbättra kommunikation och samarbete mellan enhetschef och 

patientansvarig sjuksköterska. Dålig samverkan och ej definierad ansvarsfördelning mellan 

kommun och landsting försvårar god palliativ vård (Palliativguiden, 2010, s. 2).  

Det som framkommit i resultatet är att patienter med svåra symtom, de som är i störst 

behov av vård, inte får den kvalificerade vård de är berättigade. Vid till exempel 

andnöd med svår existentiell ångest önskar vi då att en sjuksköterska vi tidigare aldrig 

träffat och som dessutom inte innehar tillräckliga kunskaper är den vi överlämnar 

ansvaret till? Den känslan av otrygghet är ej förenlig med (HSL, SFS 1982:763)§2 

där kraven på god vård skall uppfyllas. En annan viktig aspekt är hur dessa 

distriktssköterskor, som inte besitter tillräcklig kompetens i avancerad palliativ vård, 

upplever en situation där patienten lägger ansvaret över sitt liv och sin död i deras 

händer. 

En organisation som växt fram i Sundsvalls kommun och varit en av de ledande i Sverige 

inom den palliativa vården är nu endast tillgänglig på dagtid under vardagar. Enligt Beck-Friis 

och Jakobsson (2013, s. 169-175) är palliativ vård en aktiv helhetsvård som måste kunna 

erbjudas dygnet runt annars bör man inte åta sig vård i livets slutskede. 

Forskning gällande palliativ vård har ökat de senaste tio åren, men trots att kunskapen vuxit 

under 30 år är behov av fortsatt forskning inom ämnet stort(Socialstyrelsen, 2007). 

Slutsats 
Essentiellt att tänka på för ledningen när de som i det här fallet löser upp en fast struktur, är 

att ha god kommunikation under hela processen och göra personalen delaktig i 

beslutsfattandet. I detta fall räcker det inte med en strukturförändring, utan även 

dokumentationssystemen bör ses över, de olika journalsystem som används efter 

omorganisationen försvårar att arbeta ur ett patientsäkerhetsperspektiv. En organisation med 

delat huvudmannaskap och oklar struktur visar sig ej vara att föredra för patienter i behov av 

kontinuerlig och avancerad vård i hemmet. Resultatet i denna studie stärker inte ett delat 

huvudmannaskap för att säkerhetsställa patientsäkerheten. 
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Metoddiskussion 
Personliga intervjuer valdes för att få den direkta upplevelsen utan eventuell förvanskning. 

Detta styrks av Polit och Beck (2008, s. 324) som skriver att denna metod att samla fakta är 

den bästa på grund av kvaliteten på informationsutbytet. Då en förförståelse inom det aktuella 

ämnet finns, diskuterades detta inbördes för att minska risken för påverkan av resultatet och 

studiens validitet (jmf, Lundman och Hällgren Graneheim, 2012, s. 159 – 171). Respondenterna 

uppfattades vara positivt inställda att dela sina upplevelser i det aktuella ämnet. Fördelaktigt 

för intervjupersonerna var att de fick välja en lokal för intervjun där de kände sig trygga. De 

behövde därmed inte lämna arbetsplatsen och avsätta sin fritid för att medverka. Problem som 

då uppstod var att flertalet intervjuer stördes eller försenades då antingen arbetstelefonen 

ringde eller att kollegor knackade på dörren. Detta ses som svårt att undvika, då 

respondenterna inte hade möjlighet att lämna ifrån sig telefonen under intervjun på grund av 

personalbrist. Problemet med kollegor som störde var även det svårt att undvika då deras 

ärenden var arbetsrelaterade (jmf, Danielsson, 2012, s. 170). Negativa aspekter av medverkan 

kan vara förlorad arbetstid och bristande anonymitet då kollegor vistades på arbetsplatsen. 

Arbetet gjorde sig ofta påmint genom avbrotten i intervjuerna, vilket kan ha upplevts 

stressande. Denna stress kan ha påverkat respondenterna att lämna mindre utförliga svar. 

Forskningsmaterialet har behandlats konfidentiellt, materialet avidentifierades, förvarades i ett 

låst skåp och intervjuerna raderades efter bearbetning (jmf, Danielsson, 2012, s. 169; Polit & 

Beck, 2008, s. 180-181). Orten där studien utförts är benämnd vilket kan upplevas utpekande, 

men denna information anses inte kunna undanhållas då studien utgörs av upplevelser inom 

berörd kommun. Vidare beskrivs palliativa inrättningar vid namn. Personer är avidentifierade 

och denna omorganisation har som tidigare beskrivits debatterats i media.   

Studien innefattar aktuella frågor, har en vetenskaplig grund och etiska aspekter har tagits i 

beaktning. Resultat kan ha betydelse både för distriktssköterskans profession och för patienten 

i den avancerade sjukvården i hemmet (jmf, Henricson, 2012, s. 76-77).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack till de distriktssköterskor/sjuksköterskor som delat med 

sig av sina upplevelser och i och med detta möjliggjort denna studie 
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Bilaga 1 

 
 

 

 

Förfrågan hos verksamhetschef om genomförande av 

intervjustudie 

Den 3:e februari i år tog kommunerna i länet över hemsjukvården. Detta medförde ett delat 

huvudmannaskap mellan landsting och kommun gällande patienter i behov av SSIH, 

specialiserad sjukvård i hemmet. Tidigare låg hela ansvaret hos det landstingsanslutna 

SSIH vilket är ett specialiserat team bestående av läkare och sjuksköterskor med 

spetskompetens inom palliativ vård, det vill säga vård i livets slut. Detta team stödjer 

närstående och patient samt utför medicinska insatser till de allra svårast sjuka som valt 

att vårdas i hemmet. I dagsläget har SSIH ansvaret vardagar 07.30 till 17.00, resterande tid 

är det kommunens distriktssköterskor som tar över ansvaret.  

 

Syftetmed detta projekt är att undersöka 

distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelse av den avancerade 

sjukvården i hemmet efter kommunalisering av hemsjukvården.  

Tyngdpunkten ligger på vård, tillgänglighet, trygghet samt den palliativa 

vårdens fyra hörnstenar; symtomlindring, närståendestöd, teamarbete, 

kommunikation och relation. 

För att studiematerialet ska omfatta ett brett geografiskt område samt täcka 

dygnets alla timmar, kommer intervjuer att genomföras med 

distriktssköterskor/ sjuksköterskor från varje distrikt i Sundsvalls kommun 



 

 

 

samt kväll/natt. Vidare planeras intervjuer med 

distriktssköterskor/sjuksköterskor från SSIH.  

De medverkande skall ha arbetat både före och efter kommunaliseringen. 

Undersökningen består av bandade intervjuer. Beräknad tid cirka 60 

minuter per deltagare.Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt, 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst, utan förklaring, avbrytas. 

Personlig kontakt inför intervjuerna tas på respektive arbetsplats, där även 

intervjuerna kommer att utföras. 

 

Projektet sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram 

som akademisk uppsats vid Mittuniversitetet.  

 

Handledare: K-G Norbergh, tel 060/14 85 74, karl-gustaf.norbergh@miun.se 

Annika Kjällman-Alm, annika.kjällman-alm@miun.se 

 

 

 

 

 

Sundsvall 2014-09-08     Sundsvall 2014-09-08 

Jeanette Berglin   Helena Engblom 

xxx-xxx xx xx   xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 

 
 

 

Nu startar ett intressant och viktigt projekt, vill Du 

medverka? 

Den 3:e februari i år tog kommunerna i länet över hemsjukvården. Detta medförde ett delat 

huvudmannaskap mellan landsting och kommun gällande patienter i behov av SSIH, 

specialiserad sjukvård i hemmet. Tidigare låg hela ansvaret hos det landstingsanslutna 

SSIH vilket är ett specialiserat team bestående av läkare och sjuksköterskor med 

spetskompetens inom palliativ vård, det vill säga vård i livets slut. Detta team stödjer 

närstående och patient samt utför medicinska insatser till de allra svårast sjuka som valt 

att vårdas i hemmet. I dagsläget har SSIH ansvaret vardagar 07.30 till 17.00, resterande tid 

är det kommunens distriktssköterskor som tar över ansvaret.  

 

Syftetmed detta projekt är att undersöka 

distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelse av den avancerade 

sjukvården i hemmet efter kommunalisering av hemsjukvården.  

Tyngdpunkten ligger på vård, tillgänglighet, trygghet samt den palliativa 

vårdens fyra hörnstenar; symtomlindring, närståendestöd, teamarbete, 

kommunikation och relation. 

För att studiematerialet ska omfatta ett brett geografiskt område samt täcka 

dygnets alla timmar, kommer intervjuer att genomföras med 

distriktssköterskor/ sjuksköterskor från varje distrikt i Sundsvalls kommun 



 

 

 

samt kväll/natt. Vidare planeras intervjuer med 

distriktssköterskor/sjuksköterskor från SSIH.  

De medverkande skall ha arbetat både före och efter kommunaliseringen. 

Undersökningen består av bandade intervjuer. Beräknad tid cirka 60 

minuter per deltagare.Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt, 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst, utan förklaring, avbrytas. 

Personlig kontakt inför intervjuerna tas på respektive arbetsplats, där även 

intervjuerna kommer att utföras. 

 

Projektet sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram 

som akademisk uppsats vid Mittuniversitetet.  

 

Handledare: K-G Norbergh, tel 060/14 85 74, karl-gustaf.norbergh@miun.se 

Annika Kjällman-Alm, annika.kjällman-alm@miun.se 

 

 

Sundsvall 2014-09-08     Sundsvall 2014-09-08 

Jeanette Berglin       Helena Engblom 

xxx-xxx xx xx   xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 3 

 

 
 

Intervjufrågor 
 

Den 3:e februari i år tog kommunerna i länet över hemsjukvården. Detta 

medförde ett delat huvudmannaskap mellan landsting och kommun gällande 

patienter i behov av SSIH, Tidigare låg hela ansvaret hos det 

landstingsanslutna SSIH, i dagsläget har de ansvar vardagar 07.30 till 17.00, 

resterande tid är det kommunens distriktssköterskor som tar över ansvaret.  

Syftet med detta projekt är att undersöka 

distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelse av den avancerade 

sjukvården i hemmet efter kommunalisering av hemsjukvården. 

Den här intervjun baseras på Dina upplevelser och du kan när som helst 

avbryta intervjun. Vi vill även poängtera att det här materialet kommer 

behandlas konfidentiellt. 

 

 
Kan Du berätta hur din arbetssituation/ansvar såg ut i hemsjukvården 

gällande patienter i behov av SSIH före kommunaliseringen den 3 februari?  

(Vård, tillgänglighet, trygghet). 

 

 

Berätta hur Du upplever att den avancerade sjukvården i hemmet fungerar i 

dag, efter kommunaliseringen. (Vård, tillgänglighet, trygghet) 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

Vård :    

Upplever du att det finns beredskap vid akuta situationer såsom andnöd, 

ångest, smärta och oro? 

 

Tillgänglighet:  

Upplever du att patienten har tillgänglighet till den vård som den behöver 

under dygnets alla timmar.  

Hur går patienten tillväga i akuta situationer tex vid smärtgenombrott?  

Vad är din upplevelse av det? 

Hur anser du att stöd och kunskap är hos jourläkare. Upplever du att får det 

stöd du behöver. 

Upplever Du att du vet var du ska vända dig om du känner dig osäker? 

Hur upplever du att kontinuiteten i vårdkedjan ut? 

Upplever du att du kan ge SSIH patienter samma vård oavsett var de bor i 

länet? (Ytterområderna) 

 
Trygghet: 

Upplever du att patienten får den trygghet och vård som den är berättigad.  

Upplever du att du känner dig trygg i situationen med att vårda svårt sjuka i 

hemmet.  

Upplever du att du har den kunskap som behövs för att vårda svårt sjuka i 

hemmet samt vara ett stöd för närstående. 

Hur upplever du att Journalsystem, Dokumentationen, fungerar?  

Upplever du att du får den information som krävs för en säker och trygg 

vård? Kunskap 

Upplever du att det finns tid att etablera en god relation med patient och 

anhöriga. 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

Bilaga 4 
 

Före kommunaliseringen 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

 

”Man kände sig trygg 

med det att det hade 

byggts den verksamheten 

då och man visste att det 

hade högt anseende, och 

jag kände mig nöjd och 

stolt över att den 

organisationen hade 

byggts upp” 

 

 

Trygg med 

verksamheten, hade 

högt anseende, 

kände mig nöjd och 

stolt över den 

organisationen  

 

Verksamhet 

med högt 

anseende  

 

 

Organisation  

 

”Det krävs så mycket 

specialkunskaper, tid och 

att man liksom fortbildar 

sig hela tiden för att möta 

de här kraven.” 

 

 

Det krävs 

specialkunskaper, 

tid och fortbildning 

för att möta kraven. 

 

Specialiserad 

fortbildning 

och tid krävs. 

 

Kompetens 

 

”Det fanns 

telefonnummer direkt till 

sjuksköterskorna, dygnet 

runt, vi hade svarstid som 

var bättre än 

ambulansens…. Väldigt 

hög tillgänglighet.” 

 

 

Telefonnummer 

direkt till 

sköterskorna dygnet 

runt, bättre svarstid 

än ambulansen. 

 

Tillgänglighet 

dygnet runt 

 

Tillgänglighet 

 

”Vi hade ett team som 

jobbade helt gränslöst 

egentligen, vi utförde 

saker i hemmen som man 

inte trodde var möjliga 

liksom. Vi kunde alltid 

erbjuda trygghet dygnet 

runt.” 

 

 

Gränslöst 

teamarbete i hemmet 

dygnet runt 

 

Teamarbete 

dygnet runt 

 

 

 

”De fick leva tills de dog, 

patienterna kunde få dö 

hemma i sin egen säng 

med katten i sängen och 

sitt eget gäng omkring 

sig.” 

 

 

De fick leva tills det 

dog, med katten i 

sängen och sitt eget 

gäng omkring sig. 

 

 

Att få leva till 

man dör. 

Trygghet 

 

Exempel från analysprocessen 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 

Efter kommunaliseringen 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

 

”Jag tycker att det är 

jättekonstigt att när 

kommunen faktiskt är 

ansvarig för dessa 

patienter, att de inte tar 

sitt fulla ansvar när det 

gäller ekonomi och 

livskvalitet” 

 

 

Det är konstigt att 

kommunen som är 

ansvarig för dessa 

patienter inte tar sitt 

ansvar vad gäller 

ekonomi och 

livskvalitet. 

 

Kommunens 

ansvar 

 

 

Organisation  

 

”Idag är det bedrövligt 

rent ut sagt. Det finns inte 

de resurserna, det finns 

inte den kompetensen, har 

man kanske bara någon 

enstaka patient per år, 

hur ska man då kunna 

upprätthålla kompetensen 

när det gäller 

medicinteknik och 

avancerad sjukvård?” 

 

Det är bedrövligt, 

det finns inte 

resurser eller 

kompetens, har man 

bara någon patient 

per år, hur ska 

kompetensen 

upprätthållas? 

 

Bristande 

kompetens-

utveckling 

 

Kompetens 

 

…”så ringde jag in på 

onkologen och fråga och 

då sa ju dom att ni kan ju 

inte skicka in henne på 

helgen för något 

pumpbyte. Och då kom 

man ju i en väldigt lustig 

situation där man fått 

lovat att jag skulle skicka 

in patienten”… 

 

 

Ni kan inte skicka in 

henne på helgen för 

pumpbyte, trots att 

man blivit lovad att 

skicka in patienten 

 

Sjukvårdsåtko

mst jourtid 

 

Tillgänglighet 

 

”De förlitar sig på att det 

ska komma en kunnig 

person, och så står den 

där kunniga personen där 

och skakar som ett asplöv 

liksom och inte vet…” 

 

Förlitar sig på en 

kunnig person, så 

står den personen 

där och skakar som 

ett asplöv och inte 

vet 

 

Osäkerhet 

 

Bristande trygghet 

 

 

 

Exempel från analysprocessen 

 

 


