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Abstrakt 

Bakgrund: I distriktssköterskans ansvarsområde ingår att ta beslut om överflyttning av 

vårdtagare från hemmet till akutsjukvård. Om vårdtagaren tillstånd försämras så att resurserna i 

hemmet inte räcker till för att ge en god och säker vård kan beslut om överflyttning ske. 

Distriktssköterskor som arbetar inom kommunal hemsjukvård arbetar oftast själv. Syfte: Syftet 

med denna studie var att belysa distriktssköterskors upplevelser vid beslut om överflyttning av 

vårdtagare från hemsjukvård till akutsjukvård. Metod: Material insamlades genom 

semistrukturerade intervjuer med distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård. Totalt 

genomfördes åtta intervjuer. Intervjuarna spelades in, transkriberades och analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat och slutsats: Resultatet visade att distriktssköterskorna 

upplevde att beslutet kunde vara etiskt svårt om anhöriga och vårdtagaren var av en annan 

uppfattning än distriktssköterskan då eventuell överflyttning skulle ske. Distriktssköterskan 

upplevde att det var viktigt med stöd från kollegor, hemtjänstpersonal andra yrkesgrupper vid 

beslutsfattandet. Distriktssköterskan upplevde även att hon hade stöd från tidigare 

yrkeserfarenhet, arbetslivserfarenhet och sin specialistutbildning i beslutsfattandet. 

Nyckelord: Akutsjukvård, distriktssköterska, etik, hemsjukvård, överflyttning. 

 

Abstract 

Background:. In the district nurse's responsibilities include taking decisions on the transfer of 

patients from home to emergency care. If the patient 's condition deteriorates so that resources in 

the home is not enough to provide a good and safe care can order for transfer.  District nurses 

who work in municipal home care work mostly by themself. Purpose: The purpose of this study 

was to describe nurses' experiences at the decision of the transfer of patients from home care to 

emergency care. Method: Materials were collected through semi-structured interviews with 

district nurses in municipal home care. In total, there were eight interviews. The interviewers 

were recorded, transcribed and analyzed by qualitative content analysis. Results and conclusion: 

The results showed that the district nurses felt that the decision could be ethically difficult if 

family members and the patient was of a different opinion than the district nurse when possible 

transfer would occur. District nurses felt that it was important to have support from colleagues, 

home care staff other professionals in decision-making. District nurses also felt that she had the 

support of prior professional experience, work experience and hers specialist education in 

decision making. 

Keywords: Emergency care, etihc, home care, primary district nurse, transfer,  
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Bakgrund 

Hemsjukvård 

Kommunens distriktssköterskor ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet, planerade och 

tillfälliga hembesök samt utprovning och ordination av hjälpmedel i hemmet (Landstinget 

Västernorrland, 2015). Definitionen av termen hemsjukvård i lagstiftningen är ”hälso- och 

sjukvård i hemmet.” Hemsjukvård kan även definieras som: ”hälso- och sjukvård när den ges i 

patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tiden.” (Socialstyrelsen, 2008). 

Distriktssköterskans kompetens innefattar bland annat att kunna leda, planera och utveckla 

arbetet inom det egna ansvarsområdet, samt att samarbeta med andra yrkesgrupper som 

exempelvis läkare och sjukgymnaster, andra organisationer och myndigheter. Distriktssköterskan 

bör kunna arbeta självständigt och i team, möta och vårda människor i alla åldrar samt att möta 

vårdtagaren i den miljö denne lever i (Distriktssköterskeföreningen, 2008). I hemsjukvården 

möter distriktssköterskan både barn, vuxna och äldre, och gruppen äldre är den största gruppen. 

Det är bland annat en konsekvens av att vårdtider på sjukhus kortas ner och allt fler äldre vårdas i 

hemmet. Här är kontakter med sjukvård, andra vårdgivare och anhöriga med vårdplanering och 

informationsöverföring ett betydande inslag. Distriktssköterskan ska även ansvara för och 

tillgodose patientens behov av omvårdnad i livets slutskede (Linder, 2003).  
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Överflyttning av vårdtagare 

Distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård i Sverige kan ibland ställas inför svåra beslut, 

som exempelvis när en vårdtagare ska överflyttas från hemsjukvård till akutsjukvård. 

Distriktssköterskan står ofta ensam när beslut ska tas och besluten kan upplevas som svåra. 

Kunskap om distriktssköterskors upplevelser är betydelsefulla för att utveckla vården och 

patientsäkerheten. Om vårdtagaren tillstånd försämras så att resurserna i hemmet inte räcker till 

för att ge en god och säker vård kan beslut om överflyttning ske. Olika faktorer kan bidra till att 

distriktssköterskan fattar beslut om överflytting från sitt hem till en akutmottagning. Kihlgren, 

Wimo och Mamhidir (2013) har i en studie identifierat de vanligaste av dessa faktorer. Resultatet 

i deras studie visade att den främsta orsaken till att en vårdtagare fick hänvisas vidare till en 

akutmottagning var att vårdtagaren ramlat (23%),  hjärt-kärlproblem (16%), gastrointestinala 

problem (12%), och infektioner (11%). De flesta utav överflyttningarna gjordes under vardagar 

och då på dagtid. I 62% av fallen hade det funnits ett samråd mellan distriktssköterska och läkare 

före beslutet togs. 

I en studie av Kihlgren, Forslund och Fagerberg (2006) beskrivs olika faktorer för att få en 

djupare förståelse för vad som påverkar distriktssköterskans i sitt beslut av att överflytta en 

vårdtagare till akutmottagning. I studien beskrivs faktorer och aspekter som kunde påverka 

distriktssköterskan i sitt beslut i situationer där denne kände sig tveksam till vilka åtgärder som 

skulle vidtas. Dessa situationer omfattade inte uppenbara fall för överflyttning som vid 

exempelvis misstänkta hjärtinfarkter eller brutna ben. I studien framkom att tydliga mål och 

riktlinjer var av stor betydelse i beslutsfattandet. Om målen var tydliga för hela personalen kring 

vårdtagaren så blev det lättare för distriktssköterskan att utföra sitt arbete och denne kände sig 

också då också säkrare i sin yrkesroll. Omfattningen av osäkerheten hos distriktssköterskorna 

påverkades av förekomsten av brister i organisationen men också genom dennes egna bristande 

självförtroende i sin yrkesroll eller medarbetares brist på kompetens.  I studien framkom även att 

det var av största vikt att samarbetet mellan landsting och kommun fungerade tillfredsställande. 

Personal ifrån de två olika sjukvårdsorganisationerna tycktes ibland ha olika perspektiv och 

vårdkultur. En bättre förståelse för varandras arbeten var önskvärt (Kihlgren, Forslund & 

Fagerberg, 2006). 



3 
 

Flöjt och Rosengren (2014) beskriver i sin studie distriktssköterskans erfarenheter när de arbetar 

inom hemsjukvård. För att uppnå den kompetensen som behövdes för att kunna fatta viktiga 

beslut i hemmet behövde distriktssköterskan känna sig väl förberedd innan mötet med patienten. 

Distriktssköterskan behöver även ha möjlighet till utbildning för att känna säkerhet och 

självständighet i arbetet samt att samarbetet med andra kollegor är viktigt. Detta gjorde att 

distriktssköterskan kände att hon/han hade kompetens för att utföra sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt.  

Björkman-Randström (2013) beskriver i sin avhandling att gränsen mellan det offentliga och det 

privata blir oklar när yrkesmässig vård, omsorg och hälso- och sjukvård kommer in det privata 

hemmet och blir en del av vardagen. I den enskildes hem ska en hemlik miljö bevaras samtidigt 

som vård och omsorgspersonal ska vårda individen och samtidigt bevara dess autonomi.                                                                 

Distriktssköterskan inom hemsjukvård möter patienten och deras anhöriga i hemmet. Detta kan 

enligt Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin (2015) innebära att distriktssköterskan inleder en 

tillitsfull relation med den anhörige både på en professionell och personlig nivå för att belysa och 

svara på deras behov och önskemål. Distriktssköterskan strävar efter att uppnå en ömsesidig 

förståelse och samarbetar ibland med anhöriga för att kunna ge bästa möjliga vård till 

vårdtagaren.  

 Distriktssköterskan kan i sin yrkesutövning uppleva det frustrerande att ge vård som inte är i 

enlighet med deras grundläggande värderingar, beroende på bland annat organisatoriska och 

ekonomiska begränsningar som påverkar vården. Detta kan visa sig i bland annat etisk och 

moralisk stress. Etisk stress är en yrkesmässig stress som kommer ifrån de fysiska, psykiska och 

känslomässiga konsekvenserna av moralisk stress (Corley, Minick, Elswick& Jacobs, 2005). 

Moralisk stress är enligt McCathy&Castmans (2015) kopplad till förekomsten av någon form av 

hinder för sjuksköterskors handlingsfrihet. Moralisk stress uppstår från flera olika källor och 

inverkar ofta negativt på sjuksköterskors personliga och professionella liv som i slutändan kan 

skada patienterna. Det kan upplevas som en utmaning att vårda en person i hemmet och denna 

utmaning kan leda både etisk och moralisk stress på för distriktssköterskan. 
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Etisk reflektion 

Distriktssköterskan är enligt Sarvimäki& Stenbock-Hult (2008, s. 168-169) en etisk och sårbar 

person med en strävan att göra gott och inte skada, som respekterar självbestämmande och 

integritet i omvårdnaden. Beslut om överflyttning från hemsjukvård till akutsjukvård bör omfatta 

ett etisk ställningstagande och ett etiskt perspektiv. Det krävs även en etisksensivitet och 

medvetenhet, samt förmågan att se situationen ur en mer övergripande etisk inställning. För att 

kunna göra detta behöver hon teoretisk etikkunskap.                                                                                                                            

Teoretisk etikkunskap definieras som etisk åskådning eller uppfattning som på det 

begreppsmässiga planet är uttryckt i teorier och principer, på elementär nivå och reflekterande 

nivå. På den elementära nivån kan distriktssköterskan ha kunskap om etiska koder och principer 

och vet då hur hon bör vara och handla.  Distriktssköterskan förstår här innebörden av begrepp 

som människovärde, rättvisa, autonomi, solidaritet, jämlikhet och respekt samt kunna använda sig 

av dessa begrepp för att reflektera och analysera. Hon har då uppnått en reflekterande nivå 

(Sarvimäki&Srenbock-Hult, 2008, s.82-83). När beslut om överflyttning från hemsjukvård till 

akutsjukvård ska tas kan distriktssköterskan ställas inför ett etiskt dilemma. Har hon viljan att 

göra rätt och fatta rätt beslut, för att vårdtagaren ska få så bra vård som möjligt, samtidigt som 

hon bör ta hänsyn till både patientens och anhörigas vilja. Med elementär och reflekterande etiskt 

tänkande kan hon ta de beslut som är bäst för patienten och kan då undvika etisk och moralisk 

stress. 

 

Problemformulering 

Distriktssköterskan inom hemsjukvården står i sitt yrke inför många beslut och 

kompetensområdet är stort. Distriktssköterskan samarbetar i sitt arbete med flera olika 

yrkesgrupper och är något av en ”spindel i nätet” i kontakterna mellan vårdtagare, anhöriga och 

olika yrkesgrupper. Det finns begränsat med forskning kring distriktssköterskans upplevelse av 

att överflytta vårdtagare från hemsjukvård till akutsjukvård. Flertalet svenska studier beskriver 

orsaker till att vårdtagare inom hemsjukvård överflyttas till akutsjukvård samt vad som påverkar 

distriktssköterskans beslut.  En ökad kunskap om distriktssköterskors upplevelse av att överflytta 

en vårdtagare från hemsjukvård till akutsjukvård skulle kunna bidra till insikt om 

distriktssköterskans arbete i hemsjukvården och öka förståelse mellan de olika yrkesgrupperna. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att studera distriktssköterskans upplevelser vid beslut om 

överflyttning av vårdtagare från hemsjukvård till akutsjukvård. 

 

Metod 

Design 

Studien har en kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor har genomförts 

för att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av beslut om överflyttning av vårdtagare från 

hemsjukvård till akutmottagning. Vid semistrukturerade intervjuer kan forskaren anpassa sig till 

vad som kommer upp under intervjun och frågorna behöver inte komma i samma ordning under 

alla intervjuer (Danielson, 2012, s. 167). 

 

Urval och deltagare 

För att uppnå svar på syftet användes ett ändamålsenligt urval. Inklusionskriterierna för 

deltagarna i studien var distriktssköterskor anställda inom hemsjukvården i en medelstor kommun 

i Sverige.  

Inledningsvis kontaktades affärsområdeschefen för hälso- och sjukvård på socialförvaltningen via 

telefon för information om studien och förfrågan om godkännande av studiens genomförande. 

Därefter kontaktades tre områdeschefer inom hemsjukvården i kommunen, kontakten skedde 

inledningsvis via telefon för information om studien och förfrågan om godkännande av studiens 

genomförande. Därefter mailades även information om studien till respektive områdeschef, där 

studiens syfte fanns beskrivet (bilaga 1). Distriktssköterskorna kontaktades, efter 

verksamhetschefens godkännande, inledningsvis via telefon och därefter mailades även ett 

informationsbrev ut (bilaga 2). Totalt tillfrågades nio distriktssköterskor och åtta av dem önskade 

delta i studien. En av de tillfrågade distriktssköterskorna tackade nej. Distriktssköterskorna fick 

bestämma tid och plats för intervjun och innan genomförandet fick de lämna ett skriftligt 

samtycke till att delta i studien. 
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Datainsamling 

För att studera distriktssköterskornas upplevelser av beslut om överflyttning av vårdtagare från 

hemsjukvård till akutmottagning utformades studien som en intervjustudie med hjälp av en 

frågeguide (bilaga 3). Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att ställa följdfrågor samtidigt 

som samtliga intervjufrågor kommer att beröras vid varje intervju. Polit och Beck (2012, s. 537) 

beskriver att det är relevant att använda sig av semistrukturerade intervjuer då forskaren har ett 

specifikt ämne som ska besvaras. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer vilka delades lika 

mellan författarna. För att se om frågorna svarade på syftet genomfördes den första intervjun som 

en pilotintervju, vilken senare inkluderades i resultatet då den var av tillfredsställande kvalitet. 

Intervjuernas längd varierade mellan åtta till tjugotre minuter och spelades in via diktafon. 

Distriktssköterskorna valde själva när och var intervjuerna skulle genomföras. Sju av 

distriktssköterskorna intervjuades på sina arbetsplatser och en intervjuades i sitt eget hem.   

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna och analysprocessen 

genomfördes i flera steg med stöd av Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 189-191). Vid 

kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att beskriva variationer genom att identifiera likheter 

och skillnader i ett textinnehåll. Det manifesta, textnära och uppenbara innehållet uttrycks  på en 

beskrivande nivå form av kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 189).  Genom att 

använda kvalitativ innehållsanalys som analysmetod bibehölls distriktssköterskornas egna ord 

samt få fram likheter och skillnader utifrån deras erfarenheter. Inledningsvis analyserades det 

inspelade datamaterialet genom att transkriberas ordagrant. För att få en helhetsbild av materialet 

lästes de utskrivna intervjuerna igenom ett flertal gånger. Båda författarna har läst igenom 

samtliga intervjuer flera gånger och reflekterade gemensamt över det huvudsakliga innehållen i 

texterna. Därefter analyserades de utskrivna intervjuerna var för sig, texterna sorterades i 

meningsenheter utifrån de delar av texten som innehållsmässigt hörde ihop och som svarade mot 

studiens syfte. Nästa steg bestod av att kondensera meningsenheterna nära textens innehåll. 

Slutligen kodade författarna tillsammans textmaterialet och koderna med liknande innehåll fördes 

samman till underkategorier och kategorier. Exempel från analysprocessen framgår i tabell 1. 
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Tillförlitligheten i kodningsprocessen ökar om materialet kodas av mer än en person (Polit& 

Beck, 2012, s. 559-560). Intervjutexterna fanns under hela analysprocessen tillgängliga för att 

innehållet skulle hållas textnära och för att inget skulle förvrängas under analysens gång.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsenhet Kondenserad 

mening  

Kod Underkategori Kategori 

Jag vet att jag har 

kollegor runt mig, 

som jag kan ringa 

om jag behöver stöd. 

Jag kan också ringa 

till sjukhuset eller 

läkarjouren. Det 

finns alltid någon att 

fråga. 

Jag har kollegor runt 

mig som jag ringer 

när jag behöver stöd. 

Det finns alltid 

någon att fråga.  

Kollegor att ta stöd 

av. 

Kollegialt stöd Stöd 

Jag brukar känna 

mig trygg i att jag 

tagit rätt beslut. 

Alltså ju mer man 

har varit med om 

och ju mer man har 

varit i olika 

situationer ju 

tryggare blir man i 

sina beslut. 

Jag känner mig trygg 

i mina beslut för att 

jag har varit med om 

en del. 

Arbetserfarenhet ger 

trygghet 

Arbetserfarenhet Erfarenhet och 

kompetens 
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Etiska överväganden 

De deltagande distriktssköterskorna i denna studie fick före intervjuns genomförande både 

muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte. De informeras även om att deras svar 

är konfidentiella och kommer att vara avidentifierade i studien. Distriktssköterskorna fick 

underteckna ett samtycke till att delta före intervjun och de informeras om att de när som helst 

kan avsluta sitt medverkande i studien utan att ange orsak. I lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460, §17) står om samtyckeskravet. Det innebär att för att 

forskningen skall få utföras måste forskningspersonen samtyckt frivilligt till att delta i studien. 

De uppgifter som intervjuerna kommer ge samt allt insamlat datamaterial kommer att förvaras så 

att obehöriga ej kommer att kunna ta del av det.  

 

 

Resultat 

Resultatet bygger på åtta kvalitativa intervjuer. Distriktssköterskorna som intervjuades har jobbat 

mellan 2-26 år inom hemsjukvård, alla var kvinnor mellan 39-62 år. Efter analys av det 

insamlade materialet framkom tre kategorier och sex subkategorier, som presenteras i tabell 2. De 

kategorier och underkategorier som framkom förklaras närmare i löpande text och citat från de 

transkriberade intervjuerna är numrerade för att referera till den enskilda distriktssköterskan på 

ett konfidentiellt sätt. Under analysens gång framkom även ett övergripande tema som 

återspeglades i samtliga kategorier, viljan att göra rätt. 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

 

Behov av erfarenhet och kompetens  

Arbetserfarenhet 

Tidigare yrkeserfarenhet 

Specialistkompetens 

 

Stöd i beslutsfattandet 

Anhöriga 

Hemtjänstpersonal 

Kollegialt stöd 

 

Etiskt dilemma 

 

 

 

 

 

Behov av erfarenhet och kompetens 

Arbetserfarenhet 

Distriktssköterskorna ansåg att ju längre de hade jobbat inom hemsjukvård desto lättare var det att fatta 

rätt beslut om eventuell överflyttning från hemsjukvård till akutsjukvård. Ju längre de hade jobbat desto 

fler patienter har de träffat. Många situationer som uppstår i hemmen hos patienterna kan påminna om 

varandra. 

”Men jag tror att det beror på att har jobbat i många år, att jag har haft många dåliga patienter, i 

samband med fall, hjärtsjuka, sepsis, jag att man vet liksom när man vet när det är riktigt allvarligt, när 

personen måste in, samma minut nu…” (informant 2) 

Fler antal år i yrket och ju mer erfarenheter hon har, innebar att distriktssköterskan har lättare att fatta ett 

beslut om eventuell överflyttning, samt att hon kände sig trygg med det beslutet. Tryggheten kan vara en 

upplevd känsla som består i att göra det så bra som möjligt för vårdtagaren, oavsett om beslutet är att 

vårda hemma eller att överflytta vårdtagaren till akutsjukvård. 
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”Jag brukar känna mig trygg i att jag tagit rätt beslut. Alltså ju mer man varit med om och ju mer man 

varit i olika situationer ju tryggare blir man i sitt beslut också…” (Informant 6) 

”Ja, alltså med åren blir man ju mer erfaren och brukar se hur det brukar bli. Jag ger mig ju inte, jag 

måste ju få till det bra för den här personen på nåt vis, och man har väl fått mer skinn på näsan genom 

åren så att säga. Tidigare var man mer försynt…” (Informant 7) 

 

Tidigare yrkeserfarenhet 

Många av distriktssköterskorna som intervjuades hade jobbat på andra ställen inom sjukvården 

innan de började jobba vid hemsjukvården, exempelvis inom akutsjukvård. Det innebar att de har 

med sig erfarenhet som i sin tur resulterar i trygghet när beslut om överflyttning ska ske. Vid 

hembesök hos vårdtagaren har distriktssköterskan få medicinska hjälpmedel till hands för att 

bedöma vårdtagarens medicinska tillstånd, och måste då lita på sin erfarenhet och kompetens. 

”Kompetens och trygghet, det är det, det handlar om. Och erfarenhet. Så du har någonting att 

luta dig på när det händer. För att bedöma en patient i hemmet, när du inte har tillgång till 

någonting då behövs det lite i bagaget, det gör det…” (Informant 4) 

När distriktssköterskan har erfarenhet från både akutsjukvård och hemsjukvård kan beslut om 

eventuell överflyttning av vårdtagare vara lättare att ta. Erfarenheter om överbeläggningar på 

avdelningar och eventuella väntetider på akutmottagningen kan göra att beslutet blir att inte 

överflytta vårdtagaren till akutsjukvård, för att istället ge god vård i hemmet. 

”Jag har ju jobbat på akuten och inom akutsjukvården tidigare så jag har ju sett när de kommer 

in den vägen och hur det går till då. Jag vet ju vad som händer där med överbeläggningar och 

allt…” (Informant 5) 

”Det har ju mycket med erfarenhet att göra, och så har jag jobbat inne på huset tidigare. Jag har 

sett allt från båda sidorna, så jag vet hur det kan bli…” (Informant 1) 

Specialistkompetens 

Distriktssköterskorna upplevde att vidareutbildningen från sjuksköterska till distriktssköterska 

gav trygghet i yrkesrollen, vilket i sig gjorde det lättare att fatta bra beslut vid överflyttning från 
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hemsjukvård till akutsjukvård. Samt att kunskapen från utbildningen till distriktssköterska gjorde 

det lättare vid mötet vid multisjuka vårdtagare.  

”När man jobbar i hemsjukvård så behöver man ha en specialistkompetens därför att du möter 

många multisjuka i hemmet..” (informant 3) 

”Man har mycket fakta med sig om man så säger från vidareutbildningen, i arbetet och även 

utbildningen i sig…” (Informant 1) 

 

Stöd i beslutsfattandet 

Anhöriga 

När distriktssköterskan ska ta beslut om överflyttning, eller om vårdtagaren ska vårdas hemma, är 

det viktigt att ge god information till anhöriga så att de kan känna sig trygga med beslutet. 

Distriktssköterskan upplevde det viktigt att anhöriga förstod och accepterade beslutet, samt att det 

fanns ett stöd från anhöriga i beslutsprocessen.  

”Det finns ju anhöriga som är rädda för allting och vill att den närstående skall in på sjukhus. 

Då är det ju viktigt att man förklarar på ett bra sätt varför man tar det här beslutet. Vad man 

grundar beslutet på..” (Informant 5) 

Distriktssköterskan beskriver upplevelsen om att det är viktigt att ha stöd från anhöriga när beslut 

om överflyttning ska ske. Anhöriga kan vara de som känner vårdtagaren bra och kan i många fall 

föra vårdtagarens talan. Distriktssköterskorna ansåg att anhöriga kan tala om för 

distriktssköterskan om vårdtagarens önskemål om vård vid sjukdom. 

”Då får man ju ringa till en anhörig och säga att vet du att vi tycker att den är så dålig nu att vi 

vill att den ska åka in till sjukhuset, då tar man ju stöd av en anhörig kanske...”(Informant 6) 

”…om det är en patient som inte har en egen kommunikation som kanske har haft en stroke eller 

har eller är väldigt medtagen, eller dement. Då har ju anhöriga en jättestor tillgång just för att 

kunna tolka för mig nyanserna för hur den här patienten mår, hur han brukar vara i vanliga fall 

och hur annorlunda det är nu…” (Informant 3) 
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Hemtjänstpersonal 

Distriktssköterskorna beskriver att samarbete med hemtjänstpersonal är viktigt. 

Hemtjänstpersonalen jobbar nära vårdtagaren och det är de som känner vårdtagaren och dennes 

önskemål bra. Om distriktssköterskan känner sig osäker kan hon ta hjälp av hemtjänstpersonalen, 

som ibland kan föra vårdtagarens talan, när beslut om överflyttning ska tas. Det är även 

hemtjänstpersonalen som vet hur vårdtagaren mått innan och vad som har inträffat när 

vårdtagarens tillstånd försämrats, samt att det oftast är hemtjänstpersonal som ringt efter 

distriktssköterskan och begärt ett hembesök. 

”Jag tar absolut hänsyn till vad hemtjänstpersonalen har att säga och hur dom upplever 

situationen. Det är ju oftast dom som känner patienten bäst. Och dom kan också föra patientens 

talan om så behövs..” (Informant 4) 

 

”..kontakten med hemtjänstpersonalen fungerar bra. Det är ju den personalen som känner till 

vårdtagaren bäst, de ser dem ju varje dag vilket inte vi gör. Och härute tycker jag det fungerar 

jättebra för de har ju jobbat länge också, de är ovärderliga..” (Informant 8) 

 

Om en vårdtagare försämras i sitt mående i hemmet kan det vara hemtjänstpersonal som ringer 

efter distriktssköterskan som kommer på hembesök för att göra en bedömning. 

Distriktssköterskan beskrev att det är av stor vikt att hemtjänstpersonalen finns på plats hemma 

hos vårdtagaren när hon gör ett hembesök. 

”Hemtjänstpersonalen står ju patienten väldigt nära. Har man tur så är det ordinarie personal 

som känner patienten väl som är på plats, det är många gånger dom som ringer efter mig om 

patienten inte mår bra…” (Informant 4) 

 

 

Kollegialt stöd 

Distriktssköterskorna beskriver vikten av kollegialt stöd. Distriktssköterskan kan stå ensam 

hemma hos vårdtagaren när beslut om överflyttning från hemsjukvård till akutsjukvård ska ske. 



13 
 

Om hon känner sig osäker i sin bedömning kan hon ta hjälp av anhöriga eller hemtjänstpersonal, 

men finns de inte på plats kan hon ringa till en kollega eller läkare för att få råd och stöd.  

”Jag vet att jag har kollegor runt mig, som jag kan ringa om jag behöver stöd. Jag kan också 

ringa till sjukhuset eller läkarjouren. Det finns alltid någon att fråga…” (Informant 1) 

”Man kan alltid prata med en läkare eller bakjouren, med en doktor som är ansvarig och 

rådgöra med henne om jag känner mig osäker…” (Informant 4) 

När distriktssköterskan gjort sin bedömning i hemmet kan behov finnas att i efterhand få prata 

med en kollega. Detta kan vara ett sätt att utbyta erfarenhet. Det kan även vara ett sätt att bekräfta 

sig själv och sina kollegor. 

”Jag kan göra bedömningar som jag känner mig trygg med, men jag kan även fråga en annan 

distriktssköterska ellerläkare, antingen på plats eller i efterhand, för att få typ godkänt på min 

bedömning …” (Informant 2) 

 

Etiskt dilemma 

Distriktssköterskorna kunde ibland uppleva beslutet om att eventuellt överflytta vårdtagaren från 

hemsjukvård till akutsjukvård som ett etiskt dilemma. Det framkom att distriktssköterskan kunde 

uppleva situationen som stressande och etiskt svår speciellt om de anhöriga hade annan åsikt 

kring en eventuell överflyttning än distriktssköterskan. För att minska stressen och upplevelsen 

av det etiska dilemmat kunde distriktssköterskan kontakta läkaren. 

” Och då kände jag att det skulle inte vara värdigt. Och jag ville inte ta det etiska beslutet, så jag 

ringde till läkaren så han kom dit och resonerade med anhöriga…” (Informant 3) 

”Jag vet att jag upplevde en väldig stress. Det är svårt, jag ville verkligen inte skicka in henne, 

men det är svårt att stå emot en anhörig. Jag tycker att det är viktigt att det blir en lugn och fin 

avslutning på livet och gärna hemma då. Ja, då strider det mot mina värderingar att med buller 

och bång skicka in henne på sjukhuset med allt vad det innebär…” (Informant 8) 
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Distriktssköterskan upplevde det etiskt svårt när de anhöriga hade olika uppfattningar om vilket 

beslut som skulle fattas eller om vårdtagaren själv var en annan åsikt än de anhöriga kring 

eventuell överflyttning. 

”Jag har nog alltid känt mig trygg om jag ser att vårdtagaren har det bra, att det går att hantera 

smärtlindringen, att anhöriga är med på allting. Men blir det lite olika viljor och de anhöriga 

inte är ense, ja det händer ju ibland, och det är det svåraste som finns…” (Informant 7) 

”Men, ja så det kändes inte rätt. Mot henne. Att skicka in henne, tanten ville inte åka in men 

dottern ville det. Det känns inte bra att inte kunna stå emot dotterns vilja, det där satt kvar länge 

efter i mig…” (Informant 1) 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att kunna undersöka distriktssköterskornas upplevelse av beslut att överflytta en vårdtagare 

från hemsjukvård till akutsjukvård valdes en kvalitativ design på studien. Förhoppningen med 

detta val av design var att kunna fånga upp distriktssköterskornas upplevelse kring det valda 

ämnet och för att få fram information som motsvarande studiens syfte.  

Ändamålsenligt urval användes för att finna distriktssköterskor, anställda inom hemsjukvården i 

en medelstor kommun i Sverige, som kunde besvara frågorna utifrån studiens syfte. Sammanlagt 

åtta intervjuer ligger till grund för studiens resultat. Möjligtvis hade ett större antal intervjuer 

tillfört ytterligare information till resultatet. Dock återkom ett flertal av de ämnesområden som 

distriktssköterskorna tog upp under flera intervjuer och författarna upplevde att studiens syfte 

besvarades under dessa åtta intervjuer. I studien deltog endast kvinnliga distriktssköterskor. Det 

hade varit av intresse att även inkludera manliga distriktssköterskor inom hemsjukvården i 

studien för att se om det under intervjuerna då framkommit andra upplevelser och 

ämnesområden. Någon manlig distriktssköterska som motsvarade det ändamålsenliga urvalet 

fanns inte. 
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Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, detta gjorde det möjligt att ställa 

följdfrågor kring det som framkom under intervjuerna och som motsvarade studiens syfte. De 

semistrukturerade intervjuerna gav intervjun en viss struktur även om deltagarna hade frihet att 

tala med egna ord. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista med frågor över ett 

förhållandevis specifikt tema som skall besvaras men intervjupersonen har stor frihet att utforma 

sina svar på ett eget sätt (Bryman, 2007, s. 301).  

Vid varje intervju deltog en av författarna och den aktuella distriktssköterskan. Totalt 

genomfördes fyra intervjuer var utav författarna. Möjligtvis hade intervjuerna genomförts på ett 

mer liknande sätt om samma författare genomfört alla intervjuer eller om båda författarna deltagit 

vid samtliga intervjutillfällen men då frågeformuläret användes framkom ändå ett tydligt resultat 

som motsvarade studiens syfte. För att stärka studiens tillförlitlighet och minska risken för 

eventuella misstolkningar av vad som sagts under intervjuerna genomförde författarna hela 

analysprocessen tillsammans och textmaterialet kondenserades nära textens innehåll. Enligt 

Lundman och Hellgren Graneheim (2008, s 170) är en noggrann beskrivning av analysarbetet 

nödvändigt för att stärka resultatets tillförlitlighet. Vidare är trovärdigheten, som beskriver hur 

användbart eller överförbart resultatet är, betydelsefullt ur ett kvalitetsperspektiv. I arbetet med 

att utforma kategorier och underkategorier diskuterade författarna tillsammans och i samråd med 

handledaren framkom samstämmighet kring dessa, vilket stärker studiens tillförlitlighet. I 

resultatet redovisas citat från samtliga intervjupersoner för att ytterligare förstärka studiens 

trovärdighet och pålitlighet. En noggrann beskrivning av metod, urval, datainsamling och 

analysprocess har skett i studien för att underlätta bedömningen av studiens överförbarhet. De är 

sannolikt att studien skulle kunna överföras i ett liknande sammanhang, dock är upplevelser 

individuella.  

Under hela forskningsprocessen har den egna förförståelsen i det valda ämnet beaktats. Båda har 

tidigare arbetat inom sjukvården på arbetsplatser där beslut av att överflytta en vårdtagare från 

hemsjukvård till akutsjukvård påverkat arbetet. Genom att vara uppmärksamma och medvetna 

om den egna förförståelsen minskade risken för att denna på något sätt skulle påverka resultatet. 

Under hela analysprocessen deltog båda författarna för att all insamlad information skulle hållas 

textnära och inte förvrängas. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelse av beslut om överflyttning av 

vårdtagare från hemsjukvård till akutsjukvård. Studien genomfördes för att få en ökad förståelse 

av distriktssköterskans upplevelse av beslutsfattandet och vilka faktorer som påverkar 

distriktssköterskan. Resultatet visar att faktorer som distriktssköterskorna upplevde stärkte dem i 

beslutet och i sin yrkesroll var exempelvis tidigare arbetserfarenhet och hur längre de arbetat som 

distriktssköterska. De fann också stöd i att konsultera andra yrkesgrupper såsom distriktsläkare 

eller hemtjänstpersonal. Även anhöriga kunde utgöra ett stöd för distriktssköterskan då de hade 

samma uppfattning och strävade mot samma mål. Distriktssköterskorna upplevde ibland beslutet 

som ett etiskt dilemma, speciellt om anhöriga eller vårdtagaren själv hade en annan åsikt kring en 

eventuell överflyttning än distriktssköterskan.                                                                                      

Det återkommande i distriktssköterskornas berättelser var att de hela tiden strävade mot att 

genomföra beslut som blev så bra som möjligt för vårdtagaren. I samtliga intervjuer framkom att 

distriktssköterskan drevs av en vilja att göra rätt, en vilja att resultatet av beslutet skulle bli så bra 

för möjligt för vårdtagaren men också att det skulle kännas rätt för de anhöriga. Detta 

övergripande tema, viljan att göra rätt, återspeglas i samtliga kategorier i studiens resultat. 

Distriktssköterskan upplevde att det var denna vilja som genomsyrade alla beslut som fattades 

kring vårdtagaren. I studien framkom att distriktssköterskorna kände sig trygga med sitt beslut 

när alla berörda var införstådda och samtyckte till beslutet, kollegor fanns tillgängliga för 

eventuell konsultation samt att distriktssköterskan tidigare varit med om liknande situationer. 

Enligt Rurup, Onwuteaka-Philipsen, Roelie, Pasman, Ribbe, van de Wal (2005) är oftast 

anhöriga, läkare och sjuksköterskor överens i många aspekter när det gäller beslut som tas i 

hemmen gällande vårdtagare. Alla inblandade styrs av att göra att göra rätt, att göra det bra för 

vårdtagaren. Det är viktigt att alla inblandade parter har ett gemensamt mål, att det går så bra som 

möjligt för vårdtagaren, då även när beslut om överflyttning från hemmet till akutsjukvård ska 

tas.                                                                                                                             

Distriktssköterskorna i studien kände sig tacksamma över att de har en specialistutbildning till 

distriktssköterska.  De kände sig för mesta trygga i de beslut som togs i vårdtagarens hem och 

detta berodde dels på arbetserfarenhet och utbildningsnivå. Tack vare utbildningen så kände de 

sig kompetenta att ta egna beslut om eventuell överflyttning, samt om de var av behov av 

konsultering visste de vart de kunde vända sig. 
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Resultatet i studien kan även styrkas av Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin (2015) som i sin 

studie beskriver relationen mellan anhöriga och distriktssköterskan. Vid långvarig vård i hemmet 

skapas en relation mellan vårdtagaren, dess anhöriga och vårdgivaren, i det här fallet 

distriktssköterskan. Anhöriga och distriktssköterskan blir som ett team som tillsammans jobbar 

för att vårdtagaren ska få en bra vård i hemmet och när beslut om eventuell överflyttning ska ske 

tas anhörigas värderingar och önskemål med i bedömningen. Beslutet blir lättare för 

distriktssköterskan om anhöriga är av samma åsikt.  

Enligt Marshall, West & Aitken (2013) så använder sig distriktssköterskor företrädesvis sina 

kolleger som en informationskälla när det ställs inför svåra beslut. De funktioner som 

distriktssköterskan använde för att identifiera en kollega som hon kände sig trygg var erfarenhet, 

kompetens, tillit, tillgänglighet och utbildningsnivå. (Marshall, West & Aitken 2013).                        

Om vårdtagaren inte har anhöriga eller hemtjänst så har distriktssköterskan ingen i vårdtagarens 

direkta närhet att konsultera eller finna stöd hos. Då kan kollegor eller andra vårdgivare, 

exempelvis läkare vara behjälpliga i beslutsfattandet. Distriktssköterskorna i studien beskriver att 

det alltid finns någon att konsultera både när beslut ska ske samt i efterhand. Att utbyta kollegiala 

erfarenheter visade sig i studien vara värdefullt för distriktssköterskorna, samt att få bekräftelse 

på att andra kollegor hade gjort samma bedömning. Att även kunna konsultera en läkare efter 

beslut om överflyttning var av betydelse, detta stärkte distriktssköterskan. Hemtjänstpersonalen 

kan även i vissa fall räknas som kollegialt stöd. Det är de som känner vårdtagaren bäst, som 

träffar vårdtagaren i stort sett dagligen. De kan se om vårdtagarens tillstånd försämras, föra 

vårdtagarens talan och vara distriktssköterskan behjälplig vid beslut om överflyttning. Många av 

de distriktssköterskor som intervjuades talade varmt och hemtjänstpersonalen och var tacksamma 

att det fanns som stöd i beslutfattandet.   

 Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm och Arnetz (2004) undersöker i sin studie 

upplevelsen av moralisk stress hos personer som arbetar inom sjukvården. Det framkommer att 

etiska dilemman som personen har svårt att hantera kan leda till en moralisk stress. Om personen 

dock upplever sig hantera det etiska dilemmat på ett bra sätt kan detta leda till att personen 

känner sig stärkt. Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren & Söderlund (2012) beskriver i 

sin studie om etiska dilemman och etiska problem som distriktssköterskor kan ställas inför vid 

vård i hemmet, vilket är i linje med denna studie. Distriktssköterskorna i studien uppvisade en 
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vilja att göra gott vid omvårdnad även om de upplevde känslor som förlust av kontroll.  Andra 

känslor som distriktssköterskan kände var obekväma känslor som uppstår när distriktssköterskan 

upplevde att hon inte fick stöd av behandlande läkare, eller när hon kände att vårdtagarens 

integritet påverkades negativt av vården i hemmet. Även känslan av bristande samarbete med 

kollegor och anhöriga till vårdtagaren kunde skapa etiska dilemman. Distriktssköterskans 

erfarenhet av etiska problem i omvårdnad är ofta beskrivna i termer som externt ansvar, men de 

uppvisar även inre ansvar när de är villiga att hjälpa eller bistå både vårdtagaren och dess 

anhöriga vid vård i hemmet.  Detta kan även intygas av McCathy&Castmans (2015) som 

beskriver att moralisk stress kan påverka distriktssköterskans beslutsfattande, samt att stressen 

kan påverka både på det personliga och professionella planet, och att detta i slutändan påverkar 

vårdtagaren negativt. 

Antonovsky (2005, s. 43-46) beskriver att om en individ upplever sin tillvaro som meningsfull, 

begriplig och hanterbar ökar motståndskraften mot ohälsa hos individen och stärker dennes 

KASAM (känsla av sammanhang). Känslan av att uppleva sin arbetssituation som meningsfull 

och begriplig samt sin arbetsbelastning som hanterbar ökar distriktssköterskans känsla av 

sammanhang. Antonovskys begrepp om KASAM kan således även förklara varför situationen 

upplevdes som etiskt stressande då anhöriga eller vårdtagare ej samtyckte till distriktssköterskans 

önskade beslut om eventuell överflyttning.  Den tillitsfulla känslan av att situationen var 

meningsfull, hanterbar och begriplig torde därmed minska. 

 

Slutsats 

 Studien visar på att upplevelsen av kollegialt stöd är viktigt för distriktssköterskorna, samt 

riktlinjer bör finnas vart distriktssköterskan ska vända sig om behov av stöd uppstår. Stöd kan 

vara både anhöriga, hemtjänstpersonal, andra distriktssköterskor samt andra yrkesgrupper som 

exempelvis läkare. När distriktssköterskan vet vart hon ska vända sig för stöd känner 

distriktssköterskan sig trygg. Distriktssköterskan upplever sig trygg i sin yrkesroll när hon har sin 

specialistkompetens samt arbetserfarenhet och tidigare yrkeserfarenhet. För att underlätta för 

distriktssköterskorna inom hemsjukvård skulle arbetsgivaren kunna erbjuda uppföljning för den 

berörda personalen i fall som upplevts som etiskt svåra. Då resultatet av studien tydligt visade att 
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distriktssköterskorna kände sig tryggare i sina beslut ju längre tid de arbetat som 

distriktssköterska skulle ett mentorskap för nyexaminerade distriktssköterskor vara till fördel. På 

detta sett skulle den nyexaminerade distriktssköterskan finna stöd i sin yrkesroll genom att 

reflektera kring frågor och beslutsfattanden med en erfaren kollega. 
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Bilaga 1. 

 

Till områdeschef inom hemsjukvården, i xx-kommun 

 

Förfrågan – beträffande tillstånd att rekrytera deltagare till en intervjustudie. 

Distriktssköterskor inom hemsjukvården får ibland fatta beslut av att skicka in en 

vårdtagare från hemsjukvård till akutmottagning. Syftet med vårt examensarbete är att 

belysa distriktssköterskors upplevelse av detta beslut.  Vi kommer att genomföra 

intervjuer bland distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården i xx kommun. 

Intervjuerna kommer att genomföras individuellt och på platser som valts ut efter 

överenskommelse med den aktuella distriktssköterskan. Allt intervjumaterial kommer 

att behandlas konfidentiellt. Vi kommer att genomföra intervjuerna under hösten 2015. 

Denna förfrågan avser erhållande av tillstånd att rekrytera deltagare till denna studie. 

Ett informationsbrev kommer att skickas ut till de som vill delta i studien efter din 

tillåtelse. Vårt arbete kommer att sammanställas till en D-uppsats som kommer att 

publiceras på Mittuniversitetets databas DIVA. Arbetet sker under vetenskaplig 

handledning utav Lektor Annika Karlström och Adjunkt Ingrid Lund Bouvin.  

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring denna 

studie. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Lena Kastbom                                                Malin Lans 

Leg. Sjuksköterska                                        Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskeutbildning                      Distriktssköterskeutbildning 

Mittuniversitetet, Sundsvall                       Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 070-xxxxxxx                                           Tel: 070-xxxxxxx 

E-mail: xxxx@gmail.com                            E-mail: xxxx@live.se 

 

 

mailto:lena.kastbom@gmail.com
mailto:malinlans@live.se


 
 

Bilaga 2. 

Till distriktssköterskor inom hemsjukvården, i xx-kommun 

Förfrågan – beträffande intresse av att delta i en intervjustudie. 

Distriktssköterskor inom hemsjukvården får ibland fatta beslut av att skicka in en vårdtagare från 

hemsjukvård till akutmottagning. Syftet med vårt examensarbete är att belysa distriktssköterskors 

erfarenhet och upplevelse av detta beslut.  Vi kommer att genomföra intervjuer bland 

distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården i xx kommun. Intervjuerna kommer att 

genomföras individuellt och på platser som valts ut efter överenskommelse med den aktuella 

distriktssköterskan. Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer att 

genomföra intervjuerna under hösten 2015. Vårt arbete kommer att sammanställas till en D-

uppsats som kommer att publiceras på Mittuniversitetets databas DIVA. Arbetet sker under 

vetenskaplig handledning utav lektor Annika Karlström och adjunkt Ingrid Lund Bouvin.  

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring denna studie. 

 

Med vänliga hälsningar  

Lena Kastbom                                              Malin Lans 

Leg. Sjuksköterska                                      Leg. Sjuksköterska 

Distriktssköterskeutbildning                       Distriktssköterskeutbildning 

Mittuniversitetet, Sundsvall                        Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 070-xxxxxxxx                                      Tel: 070-xxxxxxx 

E-mail: xxx@gmail.com                            E-mail: xxx@live.se 

Informerat samtycke 

Vänligen ringa in ett av nedanstående alternativ 

Jag tackar JA till att medverka i studien 

Jag tackar NEJ till att medverka i studien 

 

….................................................................................................... 

Namnteckning, datum 

 

mailto:lena.kastbom@gmail.com
mailto:xxx@live.se
mailto:xxx@live.se


 
 

Bilaga 3 

 

 

Bakgrundsinformation 

 

Kön: 

 

Ålder: 

 

År som distriktssköterska inom hemsjukvården: 

 

Frågeguide 

 

 

 

Berätta om dina upplevelser av att överflytta en vårdtagare från hemsjukvård till akutsjukvård. 

- Kan du beskriva den känslan? 

 

Kände du dig trygg i dina beslut?  

-Kan du beskriva vad som bidrog till att du kände dig trygg/otrygg? 

 

Hur upplevde du anhörigas eventuella engagemang? 

 

Kan du beskriva de faktorer som påverkade ditt beslut om eventuellt överflyttning? 

 

Är det några andra upplevelser som du vill dela med dig av? 

 


