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Abstrakt 

Bakgrund: Arbetet som distriktssköterska inom hemsjukvården innebär att vara verksam på ett stort 

geografiskt område med ett stort kontaktnät. I samband med en nationell omorganisation fick 

hemsjukvårdens distriktssköterskor flytta från landsting till kommun, vilket bidrog till en större 

organisation än tidigare. Effektiv kommunikation mellan distriktssköterskor som arbetar i olika skift 

är en nödvändig förutsättning för god omvårdnad och för patientcentrerad vård. Syfte: Syftet var att 

undersöka distriktssköterskornas erfarenheter och upplevelser av informationsutbytet i 

hemsjukvården mellan arbetsskiften. Metod: Tio distriktssköterskor i hemsjukvården intervjuades 

med en semi-strukturerad intervju med kvalitativ ansats. En tematisk innehållsanalys användes. 

Resultat: Resultatet presenteras under två kategorier, behov att förbättra kommunikationen och 

patienten i fokus. Resultatet visade att distriktssköterskornas erfarenheter med informationsutbytet 

var blandade, både positiva och negativa åsikter uttrycktes. De flesta ansåg att elektroniskt 

informationsutbyte hade brister, då det ibland fanns för lite information dokumenterad och frågor 

inte kunde ställas. Samtliga distriktssköterskor ansåg att de olika skiften skulle träffas för att utbyta 

erfarenheter och åsikter, vidare ansåg distriktssköterskorna att det var svårt att arbeta i en sådan stor 

och ny organisation, det saknade riktlinjer som kunde försvåra arbetet för patientsäkerheten. 

Slutsats: Slutsatsen i studien var att distriktssköterskorna behövde tydligare riktlinjer i 

organisationen, fler sammankomster med syfte att utbyta erfarenheter samt för att förbättra 

patientsäkerheten. 

 

Nyckelord: distriktssköterska, hemsjukvård, innehållsanalys, kommunikation, patientsäkerhet, 

samarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Abstract 

Background: Working as a district nurse in the home care means to be operating in a large 

geographical area with a large social network. In connection with a larger reorganization, district 

nurses who work with home care were placed under the control of the municipalities, contributing to 

a larger organization than before. Effective communication between district nurses working in 

different shifts is a requirement for good care and patient-centered focus. Purpose: The aim of this 

study was to investigate the district nurses' experiences and perceptions of information exchange in 

the home care between shifts. Method: Ten district nurses in home care were interviewed using a 

semi-structured interview with a qualitative approach. A thematic content analysis was used. Results: 

The results of this study are presented in two categories, the need to improve communication and 

patient-focused care. The result shows that the district nurses' experiences with the exchange of 

information is mixed, they had both positive and negative opinions. Most of them felt that the 

electronic information had flaws, as it sometimes was too little information documented and 

questions could not be posed. All the district nurses felt that the various shifts should meet to 

exchange experiences and views. They also considered it difficult to work in such a large and a new 

organization since it lacked guidelines, which slowed work and threatened patient saftey. 

Conclusion: The conclusion of this study is that district nurses need clearer working guidelines 

within the organization as well as more chances for district nurses to exchange experiences in order 

to improve patient safety. 
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Bakgrund 

Distriktssköterskan i hemsjukvården arbetar inom ett stort geografiskt område, har kontakt med 

många olika instanser och fungerar som ”spindeln i nätet”. Ett patientsäkert arbete kräver att 

kommunikation och samarbete mellan distriktssköterskor som arbetar under hela dygnet fungerar.   

Kommunikation betyder skapa mening, vilket är en ständigt pågående process mellan människor för 

att utbyta information. I en konversation krävs att mottagaren och avsändaren tolkar och avkodar 

budskap mellan varandra, hur det utförs beror till stor del på tidigare arbetslivserfarenheter 

(Magnusson & Strid, 2014, s.13-15). De främsta komponenterna i en god kommunikation är att 

mottagaren lyssnar och är tyst, håller ögonkontakt, inte avbryter avsändaren, vågar fråga när något 

är oklart och att klargöra och bekräfta avsändaren. Det är av stor vikt att känna empati för 

avsändaren då kommunikation inte är bara verbal utan också fysisk, som gestikulationer och 

kroppsspråk. Variabler som kan påverka kommunikation negativt är en känsla av att vara i 

underläge, hierarkiroller samt förtroendebrist mellan kommunikatörerna. Kommunikation är en 

integrerad del av varje yrke och en grund för hur olika relationer etableras, sjuksköterskan etablerar 

sin arbetsgrund på kommunikation med patienter och kollegor, vilket är viktigt då dålig 

kommunikation oftast är en grund för missförstånd och konflikter (Grover, 2005; Wachs, 2005). I en 

kommunikationsprocess krävs det att alla parter förstår innebörden av kommunikationen, detta 

minskar risken för feltolkning, inom vårdyrken är detta vitalt då patientsäkerheten står i fokus 

(Magnusson & Strid, 2014, s.13-15). Distriktssköterskan har ett stort ansvarsområde, att aktivt söka 

kontakt och kommunicera är en stor del av vardagen, detta kan skapa problem då arbetsplatsen utgör 

ett stort geografiskt område. Kommunikationsproblem kan uppstå när det gäller att kontakta andra 

instanser då det till exempel saknas telefonnummer. Konferenser, gruppmöten och telefonkontakter 

benämns som positiva aspekter av kommunikationen (Allen, Ottomann, Brown & Rasmussen, 2012). 

Inom kommunen kan hälso- och sjukvård erbjudas till dem som bor kvar i sitt hem, så kallad 

hemsjukvård (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 1982:763, 18 §). I begreppet Hemsjukvård ingår 

rehabilitering, omvårdnad och medicinska insatser. Dessa uppgifter ska utföras av hälso- och 

sjukvårdspersonal med legitimation eller av vårdpersonal med delegering för dessa uppgifter 

(Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, kap. 6, 3§; SOSFS 1997:14). Kommunen ansvarar för att den 

enskilde får hjälp och stöd. En individuell plan skall upprättas om patienten har behov från både 

hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Det ska framgå vilka insatser som behövs, vilken huvudman 

som är ansvarig för vad och vilka åtgärder som vidtas (Socialtjänstlag [SOL], SFS 2001:453 kap. 2, 

1 och 7§). 
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Den 23 juni 2010 togs ett beslut vid ett regeringssammanträde att en nationell samordnare ska 

tillsättas. Syftet med samordnaren är att stödja landsting, kommun samt andra vårdgivare i 

utvecklingen av ett långsiktigt, systematiskt och gemensamt arbete mot förbättring i omsorgen och 

vården av äldre, vid överförandet av ansvar från landsting till kommun.  Detta ledde till att alla 

distriktssköterskor som arbetade inom hemsjukvården fick byta arbetsgivare till kommunen med 

annat datasystem som följd (Kommittédirektiv 2010:71, 2010).  

Hälso- och sjukvården ska utföras på ett sätt som gör att kraven på skicklig vård kan uppfyllas. 

Patienter har rätt till säker och sammanhängande vård där hälso- och sjukvårdspersonalen ska leda 

och planera sitt arbete samt förebygga vårdskador (HSL, SFS 1982:763, 2a §; Patientsäkerhetslag, 

SFS 2010:659, kap 3, 1-2 §). Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar själva för att 

arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt. De arbetar för att bevara en hög patientsäkerhet och rapportera 

när en vårdskada har inträtt eller när en risk föreligger för en vårdskada (Patientsäkerhetslag, SFS 

2010:659, kap 6, 2 och 4 §). 

Bra samarbete mellan kollegor och olika instanser kan minska väntetider, förkorta behandlingstider 

samt förbättra utskrivningsprocessen och på så sätt minska kostnader. Vidare så ger samarbete 

arbetstillfredsställelse och minskad stress. För att samarbetet mellan sjuksköterskan och läkaren i 

öppenvård ska fungera krävs respekt, förtroende, delat beslutsfattande och jämlikhet. Samarbete 

fungerar allra bäst då arbetskollegor har en social relation samt när det finns ett förtroende, bristande 

kommunikation kan bero på hierarkiroller och bristen på ekonomiskt stöd (Schadewaldt, McInnes, 

Hiller, & Gardner, 2013). Respekt och samarbete i arbetslaget ger ett patientsäkert klimat, medan 

konflikter och missunnsamhet förvärrar samarbetet. Det betyder att sambandet mellan respekt och 

samarbete måste undersökas då respekt inom arbetslaget kan vara en avgörande faktor för 

patientsäkerheten (Manojlovich et al. 2014). 

Informationsutbyte mellan olika professioner är vanligt inom hälso- och sjukvården. 

Kommunikationsbrister eller störningar av olika slag är en av de mest förekommande anledningarna 

till vårdskador och ökat lidande för patienten (Socialstyrelsen, 2009).  

Kommunikationsbrister i vården står för majoriteten av vårdskador, dock är detta omöjligt att helt 

förhindra då vårdpersonal har olika bakgrunder, olika utbildningsnivå samt olika kunskap. Ett bra 

samarbete och tydlig kommunikation kan förhindra brister. Ett tillförlitligt instrument som skapats 

för att förhindra kommunikationsbrister är SBAR, det ger struktur åt kommunikation i vården. 

Instrumentet står för struktur, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation, detta minskar 
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riskerna för att information glöms bort vid informationsutbytet (Leonard, Graham & Bonacum, 

2004). 

En grupp amerikanska forskare som kallades the Palo Alto school utvecklade en 

kommunikationsteori utifrån Norbert Wieners befintliga teori Cybernetics. The Palo Alto school 

kallade sin teori den cirkulära kommunikationen och det innebär att i ett samtal är mottagaren av 

information lika viktigt som meddelaren, de interagerar. Vad som meddelas är inte det viktiga utan 

det är relationen mellan kommunikatörerna som avgör hur kommunikationen fungerar. Allt beteende 

har ett kommunikativt värde då kommunikation inte bara är verbal, utan även fysisk, så som gester 

och ansiktsuttryck (Mattelart & Mattelart, 1998, s.51). Sjuksköterskan använder sig av fyra olika 

kommunikationsstrategier för att förmedla professionalism i vårdlaget. Den första är samarbete, 

sjuksköterskan samlar information gällande patienten genom att hålla sig uppdaterad och ha aktiv 

kontakt med omvårdnadsteamet kring patienten. Den andra är trovärdighet, sjuksköterskan 

kommunicerar på ett sätt som utesluter jargong och vag terminologi, sjuksköterskan beskrivs som 

bestämd, respektingivande och vara öppen för kritik samt säga sin mening på ett respektfullt sätt. 

Den tredje är medkänsla, medlemmar i arbetslaget beskrev sjuksköterskan som välkomnande, 

uppmuntrande och respektingivande. Den fjärde strategin är koordinationsförmåga, sjuksköterskan 

har många bollar i luften, fungerar som en ledare. delegerar arbetsuppgifter och pratar med anhöriga 

(Apker, Propp, Zabava Ford & Hofmeister, 2006).  

I en annan studie identifierades tre huvudrubriker gällande kommunikation på en avdelning med 

högteknologisk utrustning; organisations- och ledarskapsbrist, olika kommunikationsformer samt 

olika strategier och processer. En annan faktor som spelade in var olika hierarkier bland 

arbetskollegor där de anställda upplevde att de inte hade något att säga till om eftersom det inte 

fanns tid för reflektion och de blev inte tillfrågade av sina chefer när saker och ting skulle förändras. 

Kommunikationen och informationen mellan arbetskollegor var bristfällig då de inte hade 

schemalagda möten för information eller undervisning. Många i studien upplevde att informationen 

inte förmedlades till alla, den kom bara fram till de som var närvarande vid det aktuella tillfället trots 

att informationen var relevant för samtliga anställda (Widmark, Tishelman, Gustafsson & Sharp, 

2012). 

Att kommunicera och rapportera via elektroniskt datasystem är ett vedertaget tillvägagångssätt i 

vården och det är väl känt att användning av teknologi ökar patientsäkerheten, vilket ställer höga 

krav på sjuksköterskornas datakunskaper.  Bristfällig kunskap och brist på utbildning kring olika 

datasystem bidrar till att kommunikation och dokumentation inte sker på rätt sätt. Studier visar att 
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sjuksköterskor behöver mer utbildning, vilket bidrar till att dokumentationen blir bättre och på så 

sätt även patientsäkerheten, men också till att arbete i datasystem blir mindre tidskrävande jämfört 

med manuell journalföring (Fetter, 2009; Hobbs, 2002). 

Problemformulering 

Kommunikationen inom professionen ska upprätthållas samt vara lättillgängligt för att 

distriktssköterskans arbete inom hemsjukvården ska fungera på ett bra sätt. Informationsutbyte och 

samarbete är en förutsättning för patientens säkerhet och välmående. I samband med den nya 

omstruktureringen från landsting till kommun har antalet distriktssköterskor blivit fler, vilket ställer 

högre krav på en fungerande kommunikation. Syftet med denna studie är att undersöka 

distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter av informationsutbytet i hemsjukvården vid 

skiftbyte.  

Metod 

Design  

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som utfördes i en kommun i mellersta Sverige. Studien 

har en kvalitativ ansats då syftet var att undersöka deltagarnas egna upplevelser om fenomenet (jmf 

Henricson & Billhult, 2012, s.130). Studien analyserades med kvalitativ tematisk innehållsanalys 

med fokus på både manifest och latent innehåll, vilket både vilar på vad texten säger samt en 

tolkning av underliggande meningar i innehållet (jmf Graneheim & Lundman, 2004). 

Urval 

Då specifik erfarenhet och kunskap efterfrågas i studien valdes ett lämplighetsurval (jmf Polit & 

Beck, 2008, s. 343). Inklusionskriterier för studien var att deltagaren är utbildad sjuksköterska med 

arbetslivserfarenhet inom hemsjukvård och har en pågående anställning inom hemsjukvården. 

Exklusionskriteriet var att deltagaren inte skulle ha mindre än ett års arbetslivserfarenhet inom 

hemsjukvården. Urvalet bestod av tio distriktssköterskor/sjuksköterskor, fem som arbetar dagtid 

samt fem som arbetar kväll- och nattetid, detta för att få en bred variation i studien. Av dessa tio var 

sju distriktssköterskor och tre sjuksköterskor, en var man och de resterande nio var kvinnor. De var i 

åldrarna 33 till 61 år och hade arbetat inom hemsjukvården i 1½ till 15 år. 

Procedur 

Studien inleddes med att cheferna inom hemsjukvården kontaktades via e-post med information och 

förfrågan om att få utföra studien inom deras verksamhetsområde (bilaga 1). Cheferna återkopplade 

med ett skriftligt tillstånd och bekräftade att distriktssköterskorna/sjuksköterskorna inom 
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hemsjukvården hade blivit informerade och att intresse fanns för deltagande i studien. Ett 

informationsbrev med förfrågan om deltagande (bilaga 2) skickades ut till flera arbetsplatser inom 

kommunen. De deltagare som var intresserade kontaktades och intervjudatum samt tid bestämdes. 

Två av deltagarna valde att intervjuas i sina hem och resterande av deltagarna valde att genomföra 

intervjuerna på arbetsplatsen. 

Datainsamling 

En intervjuguide iordningsställdes med relevanta frågor samt följdfrågor för semistrukturerade 

intervjuer (bilaga 3). Samma frågor ställdes till alla deltagare och intervjutiden var ungefär lika lång 

i samtliga intervjuer. Metoden med semistrukturerade intervjuer valdes då den har struktur och är 

flexibel och kan generera data av bra kvalité (jmf Gillham, 2008, s. 103). Intervjuerna genomfördes 

under slutet av september och i början av oktober 2014. Semistrukturerade intervjuer ledde 

deltagarna att ge information som svarade mot syftet. Deltagarna skulle få friheten att svara med 

sina egna ord och kunna ge exempel eller förklaringar till deras svar, deltagarna uppmuntrades med 

följdfrågor till exempel ”berätta mer”, ”kan du utveckla” (jmf Polit & Beck, 2008, s. 394). Innan 

studiens intervjuer gjordes förberedelser genom en diskussion av intervjufrågorna. Intervjuerna 

utfördes gemensamt, där en ställde frågorna medan den andre tog anteckningar. Intervjuguiden med 

kompletterande följdfrågor användes.  Intervjuerna varade i cirka 20 till 30 minuter och alla 

intervjuer bandades. Det bandande materialet skrevs ut i text ordagrant. 

Dataanalys 

En induktiv innehållsanalys valdes då ingen bestämd modell eller teori fanns, analysen utgick från 

textinnehållet (jmf Danielsson, 2012, s. 335). Analysen inleddes med att allt transkriberat material 

lästes igenom flera gånger för att erhålla en djupare förståelse för innehållet från intervjuerna. 

Därefter användes öppen kodning vilket innebär att all text lästes igenom flera gånger medan 

anteckningar och markeringar utfördes löpande genom läsningen (jmf Elo & Kyngäs, 2007). 

Färgpennor användes för att markera texten och då få en klarare överblick (jmf Danielsson, 2012, s. 

336). Med studiens syfte i fokus delades texten in i meningsbärande enheter för att därefter 

kondenseras ned utan att kontentan i texten försvann och ur den kondenserade texten växte en kod 

fram. När all den kondenserade texten kodats och de textdelar med liknande koder lagts tillsammans 

växte subkategorierna fram (jmf Graneheim & Lundman, 2004). De fem subkategorierna blev, 

kommunikation via datasystem, utveckla rapporteringen, sammankomster som stärker 

arbetsgemenskapen, brist på riktlinjer i hemsjukvården och påverkad patientsäkerhet. Texterna 

under varje subkategori lästes igenom på nytt för att kontrollera om de var rätt placerade. Två 

kategorier växte fram, behov av förbättrad kommunikation och patienten i fokus. Slutligen växte ett 
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övergripande tema fram, att stärka informationsutbytet i hemsjukvården utvecklar omvårdnaden och 

förbättrar patientsäkerheten. Ett exempel på innehållsanalysen finns i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på dataanalys  

Menings-

bärande 
enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

För att det tar 

väldigt lång 

tid att lägga 

in i våra 

arbetslistor 

Tar lång tid att 

lägga in i 

arbetslistor 

Tids-

krävande 

arbetslista 

kommunikation 

via datasystem 

 

 

 

 

 

Behov av  

 

Vi skulle 

kunna ha 

träffar, där vi 

utbytte 

erfarenheter 

och sådana 

saker…. 

Träffas och 

utbyta 

erfarenheter 

Utbyta 

erfaren- 

heter 

Sammankomster 

som stärker arbets-

gemenskapen 

förbättrad 

kommunikation 

Att stärka 

informations-

utbytet i 

hemsjukvården 

utvecklar 

omvårdnaden 

och förbättrar 

patientsäkerheten 

…vi skulle 

kunna ge mer 

tid till 

patienterna 

om systemet 

fungerade 

istället för att 

stå och vänta 

på en nyckel.. 

Mer tid till 

patienterna om 

systemet 

fungerar 

Mer tid 

för 

patienten 

Påverkad 

patientsäkerhet 

Patienten i fokus  

 

Etiska överväganden 

Forskning ska vara moraliskt korrekt och av bra kvalité och det är forskarens ansvar att detta sker 

(CODEX, 2013). God forskningsetik ska appliceras i alla studentarbeten, trots att det vanligtvis inte 

bedöms som forskning när studentarbeten är på grund- eller avancerad nivå, med undantag för om 

forskarna vill få arbetet vetenskapligt publicerat (Mittuniversitetet, u.å.). 

Trots att inget tillstånd från etisk kommitté behövdes fördes en etisk diskussion arbetet igenom. 

Informationsbrevet som skickades ut innehöll information om att deltagande i studien var frivilligt 

och att den enskilde deltagaren när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vidare informerades det 

om att det bandade och sedan transkriberade intervjuerna skulle raderas så fort arbetet blivit godkänt. 

En diskussion huruvida båda skulle vara med under intervjuerna eller om dessa skulle delas upp 

skedde innan datainsamlingen. Trots att deltagaren kunde känna sig i underläge bestämdes det att 

det var en styrka om båda kunde närvara under intervjuerna, för att efteråt kunna diskutera och 

erhålla en djupare förståelse. 
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Förförståelse 

Kunskap och erfarenhet av något kan medföra att förståelse och tolkning görs på ett mer subjektivt 

sätt. En av oss har arbetat inom hemsjukvården en kortare period och har därför mer förförståelse för 

den problematik som kan finnas vid kommunikation inom hemsjukvården. Under intervjun har den 

personen utan förförståelse ställt frågorna vid intervjuerna och personen med förförståelse har fört 

anteckningar under intervjuns gång. Detta för att undvika styrning av deltagaren. 

Resultat 

Dataanalysen utmynnade i ett tema, två kategorier och fem subkategorier som presenteras i tabellen 

nedan. 

 

Tabell 2. Resultatets tema, kategorier och subkategorier 

Tema Kategori Subkategori 

  

Behov av förbättrad  

Kommunikation via datasystem 

 kommunikation Utveckla rapporteringen 

 

Att stärka informationsutbytet 

i hemsjukvården utvecklar  

  

Sammankomster som stärker 

arbetsgemenskapen 

omvårdnaden och förbättrar 

patientsäkerheten 

  

 

  

Patienten i fokus 

Brist på riktlinjer i hemsjukvården 

  Påverkad patientsäkerhet 

 

 

Behov av förbättrad kommunikation 

Denna kategori skapades utifrån distriktssköterskornas upplevelser av kommunikation mellan 

varandra och olika arbetsskift, på vilket sätt de kommunicerade och brister i systemet. De beskrev 

kommunikationsproblematiken och gav förslag på förbättringsområden. 

 

Kommunikation via datasystem 

Denna subkategori beskriver distriktssköterskornas upplevelse av datasystemet som 

kommunikationsväg mellan dag/kväll- och nattsköterskor. Distriktssköterskorna i hemsjukvården 

använder journalsystemet Procapita och kommunicerar genom en så kallad arbetslista som är en del 

av journalsystemet. Efter varje avslutat arbetspass skriver den ansvariga distriktssköterskan in 

relevant information i arbetslistan gällande de patienter som behöver en insats, till den 

distriktssköterska som tar över patientansvaret under nästa arbetspass 
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Flertalet av distriktssköterskorna beskrev att bristen på bakgrundsinformation om patienterna gör 

arbetet svårare att utföra. Bristerna beror till stor del på utformningen av journalsystemet, som enligt 

distriktssköterskorna inte är ett komplett datasystem, de anser att datasystemet är begränsat och det 

behöver förbättringar. Distriktssköterskorna upplevde att de behöver få mer tid för att gå igenom 

journaler och notera viktiga fakta som till exempel aktuella telefonnummer till anhöriga och 

vårdteamet samt patientens hälsohistoria. Det beskrevs att arbetet i journalen kunde vara 

tidskrävande, tiden gick till att leta vilken distriktssköterska som var aktuell för ärendet och det 

försvårades med dagens privata aktörer i kommunerna samt det fria vårdvalet. En del 

distriktssköterskor beskrev även att de har många olika system som ska kontrolleras flera gånger om 

dagen, att alltid vara tillgänglig och finnas till för patienterna kan kännas som ett krav. 

 

”Jag tror att man skulle behöva ett smidigare rapporteringssystem, helt enkelt. 

Arbetslistan i sig är bra men rutinerna runt den, hur man lägger in i den och hur 

man kommer till rätt sköterska på kvällen, dem bör man se över, sedan är det inte 

alltid så att procapita som är kopplat, vårt journalsystem som är kopplat till 

arbetslistan, där finns inte alltid alla praktiska uppgifter vi behöver, vi har inte 

telefonnummer till hemtjänstgrupper om det inte är kopplat till den dagsköterska de 

tillhör, sådana saker skulle kunna göras mycket smidigare, som skulle underlätta 

överrapporteringen.” (Intervju 7) 

 

Vidare framkom blandade åsikter gällande journalsystemet, vilket kan bero på att de arbetar olika 

skift. De allra flesta tyckte att arbetslistan fungerade som en bra kommunikationsväg, dock beskrev 

distriktssköterskorna att det ibland finns för lite information på arbetslistan som inte gör det möjligt 

att utföra arbetet samt att det ibland blir för mycket information, vilket gör att det väsentliga i texten 

kan missas. En del distriktssköterskor menade att mycket tid går till att dokumentera och att det tar 

lång tid att lägga in ärenden på arbetslistorna. Distriktssköterskorna ansåg att de dokumenterade 

dubbelt, både i journalen och i arbetslistan, de menade även att det tog lång tid att leta aktuell 

sköterska som skulle delges informationen.  En del distriktssköterskor beskrev att de blivit lärda att 

dokumentera kortfattat och försökte därför hålla sig till så lite information som möjligt.  

 

”Arbetslistorna gör det möjligt att informera om mycket mer, därför att man kan gå 

in i journalen direkt genom arbetslistan, förr faxade vi, vilket gjorde att vi endast 

informerade om det som var absolut nödvändigt eftersom det var så tidskrävande att 

skriva fax... nu kan man utnyttja systemet genom att informera om saker som de 

andra inte behöver göra någonting åt men som kan vara bra att veta.” (Intervju 10) 

 

Flertalet distriktssköterskor beskrev en problematik med datasystemets sökord och uppbyggnad. Det 

beskrevs att sökorden som finns tillgängliga gör det svårt att veta var information skall skrivas, alla 
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distriktssköterskor dokumenterar på olika sätt. Journalsystemet är till exempel inte överförbart vid 

akuta situationer och händelser. En positiv del av som lyfts fram är en funktion som gör att den 

senaste informationen som skrivits om en patient lätt kan inhämtas. Många av distriktssköterskorna 

anser att det journalsystem de tidigare delat med landstinget var bättre, anledningen till detta är att 

olika instanser så som arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare har tillgång till samma system 

vilket gör att det lätt går att inhämta information angående patienten. 

 

”...Vi skulle kunna göra mycket mer med vår tid om systemet fungerade och vi skulle 

kunna utnyttja tiden mycket bättre, Att det var ställt för saker på ett annat sätt, vi 

skulle kunna ge mer tid till patienterna om systemet fungerade istället för att stå och 

vänta på en nyckel.”( Intervju 8) 

 

Utveckla rapporteringen 

Denna subkategori beskriver distriktssköterskornas upplevelse av arbetet kring arbetslistan och de 

olika överrapporteringsformerna. 

 

Det framkom olika upplevelser gällande rapporteringen mellan distriktssköterskorna. Vissa ansåg att 

arbetslistan fungerade bra som kommunikationsverktyg, medan andra tyckte att det bidrog till att de 

fick för lite information om patienterna. Ibland beskrevs det att informationen blev bristfällig med 

endast arbetslistan som kommunikationsväg, vissa kände sig osäkra om informationen verkligen 

kommit fram. En annan svårighet som beskrevs var att uttrycka sig på rätt sätt i arbetslistan, vilket 

bidrog till telefonkontakt. Om telefonkontakt inte var möjligt kunde det leda till missförstånd på 

nästkommande pass, detta på grund av tidsbrist vid överlappningen av skiften. Vid specifik 

information angående patienter beskrev samtliga distriktssköterskor att de ringde till den 

distriktssköterska som skulle ta över patientansvaret. Information som inte hör hemma i ett 

journalsystem, till exempel gällande grannar, närstående eller annat runt omkring patienten som kan 

vara av vikt att veta, upplevde en del distriktssköterskor att de inte fick veta. De flesta ansåg att de 

bör kontakta varandra mer frekvent. En distriktssköterska nämnde att överrapporteringsformen 

fungerade mycket bättre nu än förut, då det förr fanns vissa tillfällen när distriktssköterskorna 

träffades vid överrapporteringen, vilket kunde upplevas som rörigt med flera som skulle rapportera 

samtidigt. 

 

”Det blir mer personligt med en överrapportering via telefon kontra arbetslistan, 

trots att man ibland inte vet vem man pratar med, om man har frågor så kan man ju 

ställa dem då, jag tror inte att en arbetslista kan fylla samma funktion som en 

muntlig rapport. Sen är det viktigt att veta typ specifik information, att till exempel 

en närstående till en patient som behöver mycket tid, för då kan ju jag planera in det 



10 

 

så jag inte känner mig stressad när jag är där.” (Intervju 5) 

 

Återkoppling beskrevs som ett viktigt element för distriktssköterskorna, detta var något som de 

beskrev att de saknade då överrapporteringen sker via arbetslistan. De upplevde att utan 

återkoppling var det svårt att veta om de gjort en rätt bedömning av patienten. Distriktssköterskorna 

beskrev även att det lätt blev missförstånd relaterat till olika tankesätt om patienten, på grund av att 

möjlighet till gemensam diskussion inte funnits, vilket kunde leda till missunnsamhet och konflikt, 

trots att alla arbetar med patientens bästa i fokus. 

 

”Det är ju mycket bättre att vi försöker förstå varandra, hur vi jobbar och det gör 

man ju om man pratar med varandra. Det är ju inte direkt konstruktiv kritik att ringa 

och skälla på varandra bara för att man är frusterad.”(Intervju 8) 

 

Distriktssköterskorna beskrev att överrapportering mellan kväll och nattskiften fungerar bra, då de 

använder sig av arbetslistan men även träffas och rapporterar, eftersom de utgår från samma lokal. 

Detta gör att rapporterna blir ingående och frågor kan ställas, vidare beskrev de att de personliga 

möten kvälls- och nattpersonalen har, gör att de känner sig som en arbetsgrupp och att man arbetar 

mot gemensamma mål. Distriktssköterskorna upplevde även att arbetsklimatet och gemenskapen i 

arbetsgruppen bland kväll- och nattdistriktssköterskor blivit bättre sedan alla arbetar både kvällar 

och nätter. De upplevde att alla fick en större förståelse för varandras arbetsuppgifter på de olika 

arbetspassen. 

 

Sammankomster som stärker gemenskapen 

Subkategorin beskriver distriktssköterskornas upplevelse av deras brist på förståelse för varandras 

arbetsuppgifter. Det som bland annat beskrevs var att det saknas personkännedom arbetslagen 

emellan samt upplevelse av missunnsamhet mot andra arbetslag. 

 

Samtliga distriktssköterskor nämnde att god kamratskap och ett bättre samarbete krävs för att 

hemsjukvårdens distriktssköterskor ska känna sig förenade. För att erhålla detta nämnde flertalet av 

distriktssköterskorna att det vore bra om olika arbetslag träffas. Relationerna kan då förstärkas och 

vetskap om vem som mottagit eller erhåller rapport fås. Flera distriktssköterskor nämnde att alla 

distriktssköterskor är olika individer som arbetar på olika sätt och har olika rutiner. Några 

distriktssköterskor nämnde att samarbetet med äldreboendens sjuksköterskor fungerade väldigt bra 

då de har sammankomster två gånger per år och tyckte att det var något man kunde införa i 

hemsjukvårdens organisation. 
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”Sedan är det ju bra att alla i olika skift träffas och pratar kring arbetet. Säkert finns 

det slitningar mellan alla, att de tänker; varför lägger det in det på listan eller varför 

har hon inte lagt in det där? att man träffas utan att ringa och skälla på varandra, 

det är ju inte speciellt konstruktivt, det är väl alltid klokt att träffa de man jobbar 

med.”(Intervju 2) 

 

Hospitering var ett av förslagen som togs upp till ett förbättrat samarbete mellan 

distriktssköterskorna inom hemsjukvården. De menade att om de skulle få möjlighet att hospitera på 

de olika arbetspassen och arbetsplatserna, skulle de erhålla en större förståelse för varför respektive 

distriktssköterska väljer att rapportera eller inte rapportera information om patienterna. De skulle få 

en inblick i vad som kan och inte kan hinnas med under ett arbetspass på respektive arbetsplats. De 

nämnde att hospitering kunde bidra till att sudda ut gränserna mellan arbetspassen och få en större 

helhet. 

 

”Jag kan tänka mig att för att förstå varandras arbetssituationer är att hospitera hos 

varandra. Att se hur alla arbetar så får man mer förståelse från flera håll... man 

länkar ihop samarbetet, det är så kategoriskt, att det gör dagen och det gör kvällen 

och natten.”(Intervju 5) 

 

Patienten i fokus 

Kategorin skapades utifrån distriktssköterskornas upplevelser av att arbeta i olika skift och i en ny 

organisation samt på vilket sätt det påverkar patientsäkerheten. Distriktssköterskorna ansåg att 

patientfokus blir enklare om kommunikationen fungerar bättre. 

 

Brist på riktlinjer i hemsjukvården 

Denna subkategori beskriver hur distriktssköterskan upplever arbetssituationen i organisationen. Det 

framkom att det fanns svårigheter relaterat till den nya omstruktureringen från landsting till kommun. 

 

Distriktssköterskorna ville ha en huvudman för sjukvården i Sverige, att slå ihop landsting och 

kommun menade de skulle bli mer kostnadseffektivt och de ansåg att det idag fanns för många 

aktörer och en uppsjö av olika journalsystem. Det skulle förenkla processen att inhämta information 

angående patienten då alla resurser var samlade i en och samma organisation. De menar att detta 

skulle ha en positiv effekt på patientsäkerheten då både sjukhus, hemsjukvård, hälsocentraler samt 

äldreboenden skulle ha samma journalsystem. 

 

”Jag skulle vilja att det fanns ett journalsystem, rapportering från slutenvården 

fungerar inte idag. Vi kan inte gå in i patientens medicinska journal eller 
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omvårdnadsjournal, det gör att vi missar information...” (Intervju 1) 

 

Vidare så upplevdes det att arbetskollegorna i de olika skiften inte kände till varandras 

arbetsuppgifter och arbetssätt. De var inte informerade hur det andra arbetslaget utförde sina 

uppgifter, vilket kunde leda till konflikt. Ett exempel på detta kunde vara om en distriktssköterska är 

hos en patient och lovar denne att nästa distriktssköterska kan utföra en uppgift, utan att ha 

kännedom om sin kollegas arbetsbelastning.  Detta kan leda till en osäker situation för patienten och 

konflikt samt missunnsamhet mellan distriktssköterskorna. 

 

”Det blir inte lika tryggt när man inte får en check tillbaka okej eller ja så här gör vi 

och vi är så pass många och det är en stor organisation och sen rätt var det är om 

det bara är någon som tänker eller tror så tar informationen ett annat stickspår så 

helt plötsligt kanske det bli en helt annan version av saker och ting som man inte 

hade tänkt sig.” (Intervju 6) 

 

Många distriktssköterskor beskrev att den gångna sommaren varit fysiskt och psykiskt stressande, 

flera ordinationer har missats och information har uteblivit, vilket lett till brister i omvårdnaden. De 

beskrev att de ville göra ett bra jobb men bristande resurser har gjort att det svårt att utföra. De ansåg 

att bristen på riktlinjer i den nya organisationen och även bristen på distriktssköterskor är orsaken till 

detta, eftersom organisationen är ny måste tid avsättas för genomgångar. 

 

En del distriktssköterskor funderade på var medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) fanns i den 

nya organisationen. MAS ansvarar för att patienten ska få bra kvalité på vården, att det bedrivs en 

säker hälso- och sjukvård inom socialtjänsten och att rutiner kring detta utarbetas. De upplevde inte 

att tillräckligt med stöd funnits från MAS, framför allt inte sedan den nya organisationen i februari. 

 

Påverkad patientsäkerhet 

Subkategorin beskriver distriktssköterskornas upplevelser av sviktande patientsäkerhet relaterat till 

brister med informationsutbytet.  

 

Överrapportering som fungerar har till stor del att göra med individen som skall rapportera, brister 

kan bero på många olika faktorer som stress, tidsbrist eller för stor arbetsbörda. Ibland kan det även 

bero på att distriktssköterskorna arbetar olika. Många distriktssköterskor beskrev att de ville ha mer 

information om patienters allmäntillstånd utöver det som kräver åtgärder, även om patienten inte har 

ett hembesök inplanerat. Det skulle bidra till en ökad patientsäkerhet om distriktssköterskan blivit 

informerad om patienters allmäntillstånd vid överrapportering, när hemtjänstpersonal eventuellt 
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ringer om en patient som inte mår bra. Tjänstgörande distriktssköterska kommer då snabbt ut till 

patienten eller kan hjälpa hemtjänstpersonal via telefon, vilket sparar mycket tid och ökar 

patientsäkerheten, när distriktssköterskan inte behöver åka till sjuksköterskeexpeditionen för att läsa 

på om patienten. De som arbetar kvälls- och nattpass beskrev att de inte har några fasta arbetsplatser, 

eftersom de ansvarar för hemsjukvården i hela kommunen. Det bidrar till att om någonting glömts 

bort och inte rapporterats från dagpersonalen så finns inte patienten i systemet. De 

distriktssköterskor som arbetar dagtid inom hemsjukvården stjärnmärker sina patienter så att när 

någon annan distriktssköterska, antingen kväll- eller nattdistriktssköterska eller vikarie, har noterat i 

journalen om någon av patienterna så kan det lätt läsas, vilket gör att de vet om någon besökt deras 

patient. Den möjligheten har inte kvälls- och nattdistriktssköterskorna då de har hand om alla i 

kommunen, äldreboenden, hemsjukvården, konsult åt poliser och så vidare. 

 

”Det skulle förbättra patientsäkerheten om vi som jobbar olika skift har mer 

kommunikation så att man inte tappar bort någonting, att saker glöms bort, eller att 

de inte blir utförda, det är ju klart att det är jätteviktigt för patientsäkerheten att vi 

kommunicerar med varandra och även får feedback, för annars vet man ju aldrig om 

man gör något fel.” (Intervju 7) 

 

En del distriktssköterskor nämnde hemtjänstpersonalens kompetens, då de ofta hade stor kunskap 

om patienterna och på så vis kan delge information. Ibland fanns det dock problem med deras 

ojämna kunskapsnivå som ibland kunde påverka patientsäkerheten negativt, det kunde också 

generera en större arbetsbörda för distriktssköterskorna. De ansåg att det var viktigt att 

hemtjänstpersonalen fick mer utbildning kring de områden de hade delegering i, till exempel 

insulingivning, för att förbättra patientsäkerheten. 

 

”Hemtjänstpersonalen är ju våra ögon och öron ute på fältet, de är ju de som träffar patienterna 

mest, det är jätteviktigt att de har bra utbildning och att de anser att deras åsikt är viktig för oss.” 

(Intervju 3) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter av 

informationsutbytet i hemsjukvården vid skiftbyte. Då det var deltagarnas egna upplevelser som 

efterfrågades valdes det att göra en studie med kvalitativ ansats (jmf Henricson & Billhult, 2012, 

s.130). En kvalitativ intervjustudie som metod svarade syftet bäst, då det inte fanns tillräckligt 

forskat inom det aktuella området. En av inklusionskriterierna var att deltagaren skulle vara utbildad 

sjuksköterska med arbetslivserfarenhet inom hemsjukvård. Det diskuterades om en av 
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inklusionskriterierna skulle vara att deltagaren var utbildad distriktssköterska, men sedan den nya 

organisationen tillkom i februari har det inte funnits utbildade distriktssköterskor att tillsätta till alla 

tjänster, varvid kriteriet valdes bort.  

Trovärdigheten beror på variationen av deltagarnas kön, ålder och perspektiv, tillvägagångssätt för 

datainsamling och den mängd data som samlas in. Att välja deltagare med olika erfarenheter ökar 

möjligheten att belysa forskningsfrågan från en mängd olika aspekter (Graneheim & Lundman, 

2004). Vi valde att fem av deltagarna skulle arbeta dagtid medan de övriga fem arbetade kvälls- eller 

nattetid, deltagarna var mellan 33 till 61 år vilket gav en variation i åldrarna, detta för att få med 

olika perspektiv och därmed styrka trovärdigheten i studien. Av deltagarna var det en man och 

resterande nio var kvinnor, detta ses inte som en nackdel gällande trovärdigheten då vi inte tror att 

det hade påverkat resultatet om könsfördelningen varit annorlunda. 

Pålitlighet beror på i vilken utsträckning uppgifter förändras över tiden och vilka förändringar som 

gjorts i forskarens beslut under analysprocessen. Om datainsamling pågår under längre tid finns risk 

för inkonsekvens under processen. Skillnader och likheter i studiens innehåll kan hanteras genom en 

öppen dialog inom forskargruppen under studiens gång (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuerna utfördes under en kortare tidsperiod för att undvika risken för inkonsekvens under 

processen. En öppen dialog har funnits under hela studiens gång där innehållet i studien har 

diskuterats med handledare och på seminarier med studiekamrater. 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet i en studie kan överföras till andra arbetsplatser eller 

grupper. För att underlätta för läsaren att se om studien kan vara överförbar krävs en tydlig metod 

innehållande urval, datainsamling och dataanalys. För att styrka resultatet och öka överförbarheten 

är det lämpligt med citat i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vi anser att metoden i denna studie är tydligt utförd, den är väl beskriven och innehåller alla delar 

som krävs. Studiens resultat visade problematiken med informationsutbytet i en ny organisation i 

hemsjukvården. Detta resultat kan vara överförbart i övriga Sverige där hemsjukvården befinner sig 

i en ny organisation. Citat från intervjuer har använts i resultatet för att styrka samt öka 

överförbarheten. 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie handlar om huruvida argument för de mest troliga 

tolkningarna är presenterat. Pålitligheten kommer att öka om resultatet presenteras på ett sätt som 

gör det möjligt för läsaren att söka alternativa tolkningar. Det finns ingen enskild korrekt betydelse 

av en kvalitativ studie utan den mest sannolika betydelsen ur ett visst perspektiv (Graneheim & 
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Lundman, 2004). De mest troliga tolkningarna har presenterats i resultatet för att öka 

tillförlitligheten. 

Fördelar och nackdelar med att båda författarna skulle vara med på intervjuerna diskuterades innan 

intervjuerna skulle ske, detta då deltagaren hamnar i underläge, två mot en. Vi kom fram till att det 

var till fördel för studien om vi båda deltog, så att vi kunde diskutera efter intervjuerna och då 

erhålla en djupare förståelse. Begreppet förförståelse diskuterade i början av studien, då en av oss 

arbetat i hemsjukvården en kortare period. Därför bestämdes det att den av oss utan förförståelse 

ställde frågorna för att undvika styrning av deltagarna. Styrkorna i denna studie anses vara att alla 

deltagarna fullföljde sitt deltagande i studien och att det fanns en variation i ålder och arbetsplats hos 

deltagarna. Svagheten med studien är att ingen av författarna tidigare utfört en kvalitativ 

intervjustudie. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter av 

informationsutbyte i hemsjukvården vid skiftbyte. Resultatet visade att den nya organisationen och 

distriktssköterskornas individuella arbetssätt både hade positiva och negativa konsekvenser för 

informationsutbytet. Arbetslistan användes som deras primära rapporteringskälla och den beskrevs 

med blandade åsikter. I studien framkom att distriktssköterskornas olika erfarenheter bidrog till att 

det upplevdes svårt att veta vilken information som skulle rapporteras. Journalsystemet beskrevs 

som knapphändig med dåliga sökord och distriktssköterskorna poängterade bristen av 

sammankomster och svårigheter att bibehålla patientsäkerheten. 

Distriktssköterskorna påtalade att journalsystemet var bristande och att sökorden försvårade 

dokumentationen. Brist på utbildning och svårigheter att hantera ett helt nytt journalsystem kan vara 

anledningar till detta. Vidare beskrevs arbetslistan med blandade kommentarer, enligt 

distriktssköterskorna fungerade den som en bra överrapporteringsform, dock poängterades 

svårigheter angående vad som skulle skrivas och även mängden av information. Vårt resultat 

överensstämde med resultatet från två studier som beskrev att sjuksköterskor är positivt inställda till 

elektronisk kommunikation i sitt arbete. Det minskar pappersarbetet och ger mer tid till patienterna. 

Vidare så ger det ett säkrare klimat för patienterna och ett effektivare arbetssätt. Sjuksköterskorna 

som var mindre positiva till datoranvändningen var de som hade minst erfarenhet av datajournaler, 

minst utbildning i dataprogram samt de som hade mest arbetslivserfarenhet. Studien visar att det 

behövs mer utbildning i det aktuella ämnet så att sjuksköterskor känner sig säkra och på så vis kan 

använda systemen på rätt sätt (Kipturgo, Kivuti-Bitok, Karani & Muiva, 2014; Kossman & 

Scheidenhelm, 2008).  
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Distriktssköterskorna i vår studie beskrev att bakgrundsinformationen angående patienten och 

aktuella telefonnummer till olika aktörer oftast inte var uppdaterade i journalsystemet, detta kunde 

leda till stress och tidsförlust, då de blev tvungna att själva leta reda på informationen, som 

upplevdes som tidskrävande. Distriktssköterskorna beskrev att information missas då landstinget 

och kommunen inte använder sig av samma journalsystem. I en studie beskrevs det att svårigheter 

med att kommunikation främst sker i datasystem finns, detta då människor skriver och tolkar text 

olika, vilket ställer höga krav på sjuksköterskan. Vidare ansågs att patientsäkerheten var bristande då 

det i studien inte fanns en gemensam elektronisk plattform för hela omvårdnadsteamet att använda, 

vilket gör det svårare att ta del av information. De beskrev även att användningen av elektroniska 

system istället för kommunikation via telefonen kanske inte är så effektivt som de tidigare forskats 

om, de menar att under stress och tidsbrist kan dokumentationen bli bristfällig och viktig 

information faller bort (Keenan, Yakel, Dunn Lopez , Tschannen & Ford, 2014). 

De flesta distriktssköterskor var nöjda med arbetslistan, de ansåg dock att det fanns brister, för lite 

information gjorde att arbetet var svårare att utföra. Många beskrev att de i mån av tid ofta ringde till 

den distriktssköterska som skulle ta över patientansvaret vid frågor eller för att komplettera sin 

rapport.  

Kommunikation på arbetsplatsen kan vara komplicerat och leda till konflikt, detta på grund av stress, 

bristfällig förståelse av arbetskollegor, för lite interaktion mellan varandra samt självständighet. 

Arbetskollegor måste få träning i att kommunicera med varandra då bra kommunikation leder till 

positiva relationer, välbefinnande, självmedvetenhet och integritet (Norgaard, Ammetorp, Kofoed & 

Ohm Kyvik, 2012). En annan studies resultat visade att hälften av alla sjuksköterskor som deltog var 

missnöjda med överrapporteringen vid varje skift. Anledningen var att de blev störda eller att det 

fanns för lite tid. Vidare beskrevs att de inte kunde särskilja något visst mönster av vilket skift som 

var mest missnöjda, ett genomgående tema i studien var att de sjuksköterskor som hade minst 

arbetslivserfarenhet var mest missnöjda. (Meißner, Hasselhorn, Estryn-Behar, Nezet, Pokorski, & 

Gould, 2006). 

 

Samtliga distriktssköterskor ansåg att alla i de olika arbetspassen bör träffas för att få ett bättre 

samarbete och arbeta på samma sätt, men också för att lära känna varandra och ta reda på hur de 

andra i skiften arbetar. Colón-Emeric et al. (2013) beskriver att träffar på arbetsplatsen för att prata 

och diskutera erfarenheter, bolla idéer och lära känna varandra är bra för utvecklingen på 

arbetsplatsen. Författarna menar även att lösa problem i grupp stärker deltagarnas självförtroende, då 

alla får chansen att påverka och fler lösningar presenteras. Detta arbetssätt är patientsäkert och 
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personalstärkande. Clancy, Gressenes och Svensson (2013) beskriver att fysiska relationer och 

förtroende är de viktigaste delarna för att skapa en god kommunikation mellan arbetskollegor. I stora 

organisationer är det vitalt att arbetskollegorna får tillfällen att träffa varandra, fysiska träffar bidrar 

till att åsikter hörs och inte förkastas som de kan göra till exempel över telefon. De menar även att 

konflikter mellan arbetskollegor som känner varandra kan skapa respekt och förtroende och är inte i 

alla sammanhang negativa. 

 

Kommunikationsteorin belyser att kommunikation är en process mellan alla parter som deltar i en 

konversation, mottagare som sändare. Även att relationen mellan kommunikatörerna spelar roll för 

en god konversation (Mattelart & Mattelart, 1998, s. 51). Teorin överensstämmer med aktuell 

forskning, en studie beskrev att det dagliga arbetet mellan distriktssköterskor blir lättare om 

arbetskollegorna hade en relation, detta medförde även att distriktssköterskorna arbetade för samma 

mål i samma bransch för patienten (Allen et al. 2012). Vidare styrker en annan studie teorin, då 

resultatet av studien visar att elektronisk kommunikation försvårar för motparten att ställa frågor och 

försvårar samarbetet, vilket kan leda till brist i patientsäkerheten (Keenan et al. 2014). 

Distriktssköterskorna påtalade osäkerheten att information inte kommer fram till aktuell 

distriktssköterska och att informationen ibland skulle behöva kompletteras. Denna 

kommunikationsteori är överförbar i hemsjukvården bland distriktssköterskor, det är viktigt att 

distriktssköterskorna är medvetna om att brister kan förekomma då de inte träffas för att ge rapport. 

 

Vidare beskrev distriktssköterskorna att alla arbetade på olika sätt trots att de har samma patienter, 

de upplevde att de inte hade fått riktlinjer i den nya organisationen, detta kan generera till konflikter 

mellan skiften och ett osäkert arbetsklimat. En studie visar att sjuksköterskor samlar kunskap genom 

att studera/lära av patienten, genom egen erfarenhet, genom riktlinjer från det aktuella sjukhuset 

samt genom mer erfarna sjuksköterskor och läkare. Att läsa aktuell forskning och artiklar 

prioriterades lågt. De största hindren för att bedriva en evidensbaserad vård anses vara tidsbrist, att 

söka efter forskning eller att inte hitta aktuella riktlinjer, svårigheter att förstå det engelska språket 

samt tidskrävande att implementera nya riktlinjer och lathundar (Dalheim, Hartug, Nilsen & 

Nortvedt, 2012). Resultatet av vår studie visar att tidsbristen är en påverkande faktor för hur arbetet 

utförs. Många distriktssköterskor i studien poängterade att det fanns svårigheter i en ny organisation, 

denna studie visar att dessa problem även finns i äldre organisationer. Gerrish och Clayton (2004) 

beskrev i sin studie att tidsbrist är en stor faktor varför sjuksköterskor inte söker och arbetar efter 

evidensbaserad forskning. De menar även att organisationen aktivt måste schemalägga tid för möten 

och konferenser så att ny forskning och riktlinjer kan presenteras vilket bidrar till att alla arbetar på 
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samma sätt utifrån ny forskning. 

Flera av distriktssköterskorna ansåg att kommunikationsbristen påverkar patientsäkerheten negativt, 

de menade att information inte delgavs.   

 

Slutsats 

Distriktssköterskorna beskrev att de arbetar för patienten bästa, vilket skift som utför arbetet skall 

inte spela någon roll och det skall heller inte påverka patientsäkerheten. Svårigheter med att utföra 

sitt arbete kunde bero på oklara budskap i arbetslistan, svårigheter med att arbeta i journalsystemet, 

för få riktlinjer, för lite kommunikation vid skiftbyte samt att distriktssköterskorna arbetar på olika 

sätt och har olika erfarenheter. Distriktssköterskorna upplevde att de fick för lite stöd från 

arbetsledningen och organisationen, vilket bidrog till oklara riktlinjer och ibland även 

missunnsamhet. Alla distriktssköterskor i vår studie poängterade att de ville träffas för att utbyta 

erfarenheter och lära känna varandra, de ansåg att detta skulle bidra till ett bättre samarbete. 

Resultatet av denna studie kan bidra till en fördjupad kunskap på en organisatorisk nivå om hur 

distriktssköterskor i hemsjukvården kommunicerar med varandra, på vilket sätt kommunikationen 

bidrar till ett patientsäkert arbete samt ge förslag på förbättringsområden. Studien kan även ge insikt 

och mer förståelse till distriktssköterskor som arbetar i olika skift i hemsjukvården. Mer forskning 

behövs i det aktuella ämnet, för att säkerställa att patienterna får lika vård dygnet runt. 

Slutord 

Vi vill tacka de deltagande distriktssköterskorna som avsatte tid för att intervjuas av oss om deras 

upplevelser och erfarenheter i ämnet. Vi vill även tacka våra handledare Annika Karlström och 

Ingrid Lund-Bouvin samt våra kurskamrater, som stöttat och delgett oss sina tankar om studien. Till 

sist ett stort tack till våra familjer och vänner som ställde upp när det behövdes samt ett speciellt tack 

till Frida Lindberg som hjälpte oss med korrekturläsning av studien.  
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Bilaga 1 

 

Information och förfrågan om tillstånd att intervjua till vår D-uppsats 

Vi är två sjuksköterskor som studerar vidare till distriktssköterskor vid Mittuniversitetet Sundsvall 

och skall nu skriva vårt examensarbete, en D-uppsats. Vi skall göra en kvalitativ studie där vi tänkte 

intervjua distriktssköterskor/sjuksköterskor inom hemsjukvården. 

Enligt Socialstyrelsen utbyts information ofta inom hälso- och sjukvården, brister och störningar av 

olika slag i kommunikationen, är en av de mest förekommande anledningarna till vårdskador. Syftet 

med denna studie är att undersöka distriktssköterskors upplevelse av kommunikation i 

hemsjukvården mellan egna samt andra professioner.  

Vi undrar om vi får tillstånd av dig som chef att göra intervjuer med distriktssköterskorna på denna 

arbetsplats. Deltagande innebär en intervju som kommer att ta cirka 45-70 minuter och som kommer 

att bandas. Det är bara vi och vår handledare som kommer att lyssna på materialet och när studien är 

klar förstörs allt material. Det nedskriva materialet kommer inte innehålla något som kan identifiera 

vem som lämnat uppgifterna. Deltagandet är frivilligt.  

Om du har några vidare funderingar så maila gärna någon av oss på,  

Pernilla: pehk0600@student.miun.se eller Cecilia: cewa0800@student.miun.se.  

Vi kan även nås på våra mobiler,  

Pernilla 073-0621253, Cecilia 073-0345608. 

/Pernilla & Cecilia 

Tillstånd att intervjua till D-uppsats ges härmed: ____________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_________________________________ _______________________________ 

Arbetsplats    Ort och Datum 
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Bilaga 2 

 

 

Information och förfrågan till medverkande i vår D-uppsats 

Vi är två sjuksköterskor som studerar vidare till distriktssköterskor vid Mittuniversitetet Sundsvall 

och skall nu skriva vårt examensarbete, en D-uppsats. Vi skall göra en kvalitativ studie där vi tänkte 

intervjua distriktssköterskor eller sjuksköterskor inom hemsjukvården.  

Enligt Socialstyrelsen utbyts information ofta inom hälso- och sjukvården, brister och störningar av 

olika slag i kommunikationen, är en av de mest förekommande anledningarna till vårdskador. Syftet 

med denna studie är att undersöka distriktssköterskors upplevelse av kommunikation i 

hemsjukvården mellan egna samt andra professioner.  

Vi undrar om du vill delta i vår studie. Deltagande innebär en intervju som kommer att ta cirka 45-

70 minuter och som kommer att bandas. Det är bara vi och vår handledare som kommer att lyssna på 

materialet och när studien är klar förstörs allt material. Det nedskriva materialet kommer inte 

innehålla något som kan identifiera vem som lämnat uppgifterna. Intervjun genomförs där du vill, vi 

är flexibla, viktigast är att vi kan sitta i lugn och ro. Deltagandet är frivilligt och du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande.  

Om du vill delta i vår studie så meddela detta på någon av vår e-post, skriv då gärna namn, 

mobilnummer samt arbetsplats så kan vi sedan komma överens om en tid för intervju. 

Pernilla: pehk0600@student.miun.se eller Cecilia: cewa0800@student.miun.se.  

Vi kan även nås på våra mobiler om ni har några frågor eller funderingar:  

Pernilla 073-0621253, Cecilia 073-0345608. 
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Intervjuguide 

Bakgrund: 

      * Kön 

      * Ålder 

      * Antal år inom hemsjukvården 

 

Frågor: 

      * Berätta hur du upplever informationsutbytet mellan dag- kväll- och 

         nattdistriktssköterskor. 

      * Berätta om du ser några möjligheter/svårigheter med informationsutbytet. 

      * Berätta hur du tror informationsutbytet påverkar patientsäkerheten. 

      * Berätta hur du påverkar informationsutbytet. 

      * Berätta om något tillfälle då informationsutbytet fungerat bra/mindre bra. 

      * Berätta om du har några förslag på förändringar. 

      * Finns det något mer du vill tillägga? 

 

Exempel på följdfrågor: 

      * Hur menar du då? 

      * Kan du berätta mer? 

      * Kan du ge något exempel? 

      * Kan du utveckla lite mer? 

 


