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Syftet med föreliggande magistersavhandling är att beskriva vårdares upplevelser av sitt 

arbete. Avsikten är att synliggöra komplexiteten och möjligheterna i hemsjukvården 

utgående från Bronfenbrenners teori om människans interaktion med miljön och Hillis 

beskrivning av hemmet. Forskningsfrågorna är: Hur upplever vårdare sitt arbete i 

hemsjukvården? Vad önskar vårdare förbättra eller utveckla inom hemsjukvården?  

Avhandlingen är en del av ett större forskningsprojekt i samarbete mellan två kommuner 

i Österbotten och Åbo Akademi. 

Metoden som använts för den empiriska delen är semistrukturerad temaintervju med 19 

vårdare som blivit intervjuade 1–3 gånger gjorda av 18 magisterstuderande, vilket 

resulterat i 50 intervjuer. Intervjuerna är analyserade enligt Graneheim och Lundmans 

kvalitativa innehållsanalys (2004).  

Enligt studiens resultat innebär hemsjukvården äkta omsorg för patienten under 

hembesöket av vårdaren. Tid, bekräftelse och kontroll ger en känsla av kompetens och 

upplevs positivt av vårdare. Tidsbrist, samarbetsproblem och negativa omständigheter ger 

vårdarna en känsla av att inte räcka till. För att uppnå en holistiskt god vård krävs omsorg 

för patienten, fungerande administration och samarbete. 

Vårdares upplevelser kan utgöra en källa till förändringsarbete och utveckling inom 

hemsjukvården. Vid framtida politiskt beslutsfattande är det viktigt att se de komplexa 

system som är relaterade till patientvården för att vårdarna ska kunna ge en god vård i 

hemsjukvården som innefattar äkta omsorg.
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The aim of this study is to describe work experiences of nurses. The complexity and 

opportunities in nursing home health care is highlighted by Bronfenbrenner´s theory of 

the Ecology of Human Development and Hilli´s description of the home as ethos.  

The research questions are: How do nurses experience work in home health care? What 

do nurses wish to improve or develop within the home health care?  

This study is a part of a wider collaborative research project between two counties in 

Ostrobothnia and Åbo Akademi University. The method used for the empirical part is 

semi-structured theme interview. Nineteen nurses were interviewed one to three times, 

resulting in 50 interviews. Qualitative content analysis according to Graneheim and 

Lundman (2004) is used as method.  

Home health care is about genuine caring for the patient. Time, acknowledging and 

control gives a sense of competence and is perceived positively by the nurse in home 

health care. Time constraints, the problems with cooperation and negative circumstances 

gives nurses a sense of insufficiency. In order to achieve good holistic home health care 

caring is required for the patient, as well as operational management and cooperation. 

The experiences of nurses constitute a source of innovation and development in home 

health care. For political decision making in the future, the significance of how the 

complex systems impact on patient care should be considered, enabling nurses create 

genuine caring in nursing home health care.  
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1. Inledning  

 

The world will not evolve past its current state of crisis by using the same 

thinking that created the situation (Albert Einstein i Sturmberg & Martin, 

2009, s. 543) 

 

I hela Europa och i Norden växer hemsjukvården och hemvården i och med att den 

åldrande befolkningen ökar. Många äldre vill bo hemma. Antal vårdpersonal har inte ökat 

i den takt som patientmängden ökat utan till och med minskat (Alastalo, Vainio & 

Kehusmaa, 2017). 

Dessutom strävar Finland efter att de äldre ska kunna bo längre hemma för att därigenom 

öka de äldres livskvalitet men även för att minska på utgifterna som går till social- och 

hälsovården (SHM, 2013). Patientmängden inom hemsjukvården ökar allt mer, eftersom 

de äldre ska bo längre hemma. Hemsjukvården är även till för patienter som mår bättre 

av att få sin vård i hemmet i stället för att vårdas på en sjukhusavdelning. Det gäller t.ex. 

barnpatienter (Hilli, 2007). För att hemsjukvården verkligen ska komma till sin rätt 

behövs det ses ur miljösynvinkel (Bronfenbrenner & Bronfenbrenner, 2009), då det är 

många olika faktorer som påverkar vårdares dagliga arbete i patientens hem (Hilli, 2007). 

Hemmet kan upplevas som ett fängelse (Vårdare L) eller som en trygg plats (Hilli, 2007). 

I avhandlingen studeras vårdares upplevelser.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Hemvårdens situation i Finland 

 

I Finland är vården ett mycket aktuellt område med tanke på social- och 

hälsovårdsreformen, vars syfte är att få bukt på kostnadsökningen inom vården. Det har 

lett till att vårdformer som sker i patientens hem utvecklas och närstående vårdares roll 

har uppmärksammats. För att kunna skapa verksamhetsmodeller krävs kartläggningar. 

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar flera försöksprojekt inom äldrevården samt 

närståendevården i Finland (SHM, 6.5.2016) som ska utveckla hemvården för äldre och 

stärka närståendevården för personer i alla åldrar. Projekten är stora landskapsvisa 

helheter, där varje landskap har en förändringsagent. Agenten finansieras via projektet. 

(SHM, 14.10.2016) Målet är att utveckla tjänsterna för äldre personer och närstående- 

och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade och dessutom bromsar 

kostnadsökningarna. (THL 21.10.2016) I projekten skapas verksamhetsmodeller för en 

framtida servicehelhet. (SHM 6.5.2016, informationen hämtad på Social- och 

hälsovårdsministeriets webbsidor för spetsprojekt) Samtidigt som vården i hemmen ska 

öka och flera patienter i olika åldrar ska vårdas i hemmen har personalen inte ökats utan 

t.o.m. minskats på vissa ställen i landet. Av de patienter som vårdas i hemmen är de flesta 

äldre människor. 

Antalet kunder inom hemvården växer, men antalet personal har inte ökat i samma 

utsträckning. Även antalet hemvårdsbesök har ökat. I de flesta kommuner minskar 

personalmängden. Den största minskningen är i Nyland, Österbotten och Satakunta. 

(Alastalo, Vainio & Kehusmaa, 2017) Social- och hälsovårdsreformen ska resultera i en 

större valfrihet; patienterna ska själva kunna välja var och av vem de vill bli vårdade.  

Målet med ovan nämnda försöksprojekt är att få fram tjänster som är patientorienterade 

och kostnadseffektiva. Social- och hälsovårdsreformens syfte är att tjänsterna ska bli 

jämlika i hela landet. Man vill säkerställa ett så friskt och funktionsdugligt åldrande som 

möjligt. Innehållsmässig kartläggning behöver göras av hemvården och personalens 

kompetens måste utvecklas. (http://stm.fi/sv/spetsprojekt/hem-och-

narstaendevarden/projektbeskrivning)  

http://stm.fi/sv/spetsprojekt/hem-och-narstaendevarden/projektbeskrivning
http://stm.fi/sv/spetsprojekt/hem-och-narstaendevarden/projektbeskrivning
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Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och 

hälsovårdstjänster för äldre. Lagens syfte är att stöda den äldre befolkningens 

välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga samt deras förmåga att klara sig på egenhand. De 

äldre ska ha möjlighet att påverka beslut som påverkar deras levnadsförhållanden och de 

äldre ska också kunna vara med i utvecklande av servicen. De äldre ska ha möjlighet till 

högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster. (Finlex, 980/2012) 

 

2.2 Hemvårdens situation i andra länder 

 

I Norge liksom i andra västeuropeiska länder förändras åldersstrukturen så att 

befolkningen blir allt äldre. Det är en livskvalitetsförhöjande faktor att få bo hemma så 

länge som möjligt trots olika hälsofaktorer (Hvalvik & Dale, 2013). Även i Norge har en 

välfärdsreform, som liknar social- och hälsovårdsreformen i Finland, genomförts år 2015. 

Syftet är att reducera kostnaderna inom vården 

(https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/nav-

reformen/id604957/ ). 

I Sverige kom Ädelreformen 1992, som också den utgör en välfärdsreform. Syftet med 

reformen var att de äldre ska kunna bo längre hemma (Smedman, Gustavsson & Flesner, 

2015). I Sverige vårdas även många barn inom hemsjukvården för att de ska få vara 

tillsammans med sina familjer (Samuelson, Willén & Bratt, 2015; Pusa, Hägglund, 

Nilsson & Sundin, 2015)  

Att vårdas i hemmet är någonting som verkar vara aktuellt i hela världen och inte bara i 

Norden. I Korea har man bl.a. forskat i hur välbefinnande är kopplat till hemvård (Kwak, 

Lee & Kim, 2017) och i Mexiko (Pinto et al., 2013) i hur det är att ta hand om sin mamma 

hemma.  

 

2.3 Den äldre människan i hemsjukvården 

 

En äldre människa inom hemvården kan vara mångsjuk, dvs. sjukdomsspektrumet är 

mycket brett. Forskning som gjorts om äldre människor i hemsjukvården har gällt bl.a. 

depression. Det har framkommit ett behov av förebyggande åtgärder mot självmord (Raue 

et al., 2007). Undernäring har varit föremål för forskning inom hemvården i Europa 

https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/nav-reformen/id604957/
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/nav-reformen/id604957/
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(Geurden, Lopez, Hartmann, Weyler & Ysebaert, 2015). Urininkontinens bland patienter 

som vårdas i hemmet (Moulin, Du, Hamers, Ambergen, Janssen & Halfens, 2008) och 

alkoholproblem är ett annat område som intresserat forskare (Gunnarsson, & Karlsson, 

2017). Många hemsjukvårdspatienter lider av hjärtsjukdomar och neuromuskulära 

sjukdomar. En stor grupp är de palliativa patienterna som är i livets slutskede (Pusa, 

Hägglund, Nilsson & Sundin, 2015). Det är viktigt att ha tillräckliga kommunikativa 

färdigheter, kunskap om depression och etik som vårdare (Chang, Bidewell, Hancock, 

Johnson & Easterbrook 2012).  

I Sverige har man forskat i ambivalensen mellan självbestämmande och värdighet men 

att ändå behöva vård i sitt hem (Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012). För en äldre 

människa kan det kännas motstridigt att behöva ta emot hjälp. I Norge har det forskats 

om hur det för en människa som varit självständig och klarat sig på egenhand är att bli 

patient inom hemvården (Hvalvik & Dale, 2013). I Danmark satsar man på rehabilitering, 

så att den äldre ska kunna lita på sin egen förmåga och se sig som kapabel för att kunna 

bo hemma längre. Dessutom ska den äldre få känna sig som en resurs i samhället. 

(Meldgaard Hansen, 2016). Det är viktigt att den äldre människan inte blir ensam och 

isolerad i sitt eget hem utan har möjlighet till meningsfulla aktiviteter som stöder sociala 

interaktioner och ger ett hälsosamt åldrande (Borell & Iwarsson, 2013). I Sverige har man 

även forskat i hurdan arkitektonisk miljö skulle vara bra för en god ålderdom (Andersson, 

2015). Detta är intressant med tanke på att även många med minnessjukdomar ska klara 

av att bo hemma ensamma.  

 

2.4 Vård vid livets slut i hemmet 

 

En viktig del av hemvård och hemsjukvård är vården av döende patienter i livets 

slutskede. I december 2017 rekommenderade statsrådet och ministerierna att terminalvård 

och palliativ vård ska ges på tre olika nivåer. Till grundnivån hör hemvården, 

hemsjukvårdsenheterna, serviceboendeenheter och ålderdomshemmen. Följande nivå är 

specialnivån och till den hör hemsjukhus och terminalvårdsplatser, terminalvårdshem 

samt palliativa polikliniker och deras team. Till den krävande specialnivån, som är den 

tredje nivån, hör universitetssjukhusdistriktens palliativa center, palliativa polikliniker, 

enheter för psykosocialt stöd, palliativa vårdavdelningar, terminalvårdsavdelningar och 

terminalvårdshem och hemsjukhus som är specialiserade på palliativ vård. (STM, 
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2017,http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/suositus-saattohoitoa-ja-palliatiivista-

hoitoa-saatava-yhdenvertaisesti-koko-suomessa ) 

 

2.5 Vårdpersonalen i hemsjukvården 

 

Vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta i hemvård och hemsjukvård har studerats. I en 

finsk studie hade man undersökt hur personalen har det i hemvården. Resultatet visade 

att personalen upplevde jobbet stressigt och datatekniken upplevdes som en belastande 

faktor. Ledarskapet inom hemsjukvården borde beakta rättviseaspekter. De som arbetar 

inom hemsjukvården har mera belastningssymtom än de som arbetar med andra uppgifter 

inom åldringsvården. Hemvården har svårt att bedöma vårdkvaliteten på den givna 

servicen. (Vehko, Sinervo & Josefsson, 2017) I Danmark har hemvården för den äldre 

befolkningen ansetts vara ett smutsigt och dåligt jobb, men idag då de äldre ses som en 

resurs i samhället finns möjlighet att förändra statusen för själva professionen. 

(Meldgaard Hansen, 2016) Hemvården upplevs utmanade (Hvalvik & Dale, 2013). I USA 

har forskats i varför personal arbetar inom vården i hemmet (Howes, 2008). Vårdarna 

uppfattades som professionella av de äldre vid hemvårdsbesök, inte som gäster 

(Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012). 

I forskningsresultaten har framkommit att det behövs mera utbildning bland 

vårdpersonalen för att känna igen depression (Brown, Raue, Roos, Sheeran & Bruce, 

2010) (Liebel & Powers, 2015) och för att sköta kroppsligt intima områden (Kalman & 

Andersson, 2014) för att patienterna ska få den vård de behöver. Sårvård anses vara ett 

område inom hemvården som vårdarna behöver ha kunskap i, eftersom den anses vara 

viktig vid vård i hemmet (Smith, 2012). 

 

2.6 Anhöriga till patienter inom hemvården 

 

Då äldre människor bor ensamma hemma kan det väcka oro hos de anhöriga men även 

hos professionella vårdgivare. I USA har man prövat teknik som registrerar den äldres 

aktivitet, och genom det har man kunnat reducera oron hos de anhöriga. (Lexis, Everink, 

derHeide, Spreeuwenberg, Willems & de Witte, 2013) Inom hemsjukvården är det viktigt 

att stöda de anhöriga (Pusa, et al., 2015). Många gånger har de anhöriga en mycket stor 

http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/suositus-saattohoitoa-ja-palliatiivista-hoitoa-saatava-yhdenvertaisesti-koko-suomessa
http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/suositus-saattohoitoa-ja-palliatiivista-hoitoa-saatava-yhdenvertaisesti-koko-suomessa
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roll i patientens liv, eftersom de vet mycket om patienten och patientens mående, men 

även de anhöriga behöver stöd för att orka. 

”Family caregivers support agreement” förenklar samarbetet mellan den som vårdar 

patienten hemma och den professionella vårdaren. FCSA innebär att man kartlägger 

vårdgivarnas behov, kontextualiserar hemvården och ger den som sköter patienten 

hemma möjlighet att ställa frågor. Men det innebär också att vårdaren verkligen lyssnar 

till de anhöriga som sköter patienten och litar på deras kreativa lösningar på de 

utmaningar som de möter. Samarbetet utgående från det ovan beskrivna projekt, där 

vårdare stödde närstående vårdaren i hemmet, ledde till nya insikter för båda parter både 

den professionella vårdaren och den som skötte om patienten i hemmet. Forskningen 

gjordes som ett samarbete i Sverige och England. (Lévesque, Ducharma, Caron, Hanson, 

Magnusson, Nolan & Nolan, 2010).  

Det som kunde försvåra besöken var om de anhöriga inte förstod varför vårdaren behövde 

besöka patienten (Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & Easterbrook 2012). 

 

2.7 Vårdares upplevelser av att arbeta i hemsjukvården 

 

Det kan upplevas både utmanande men även belönande att arbeta som vårdare inom 

hemsjukvården (Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin, 2015) Studier visar att vårdare som 

sköter döende patienter i palliativ vård upplever ett besök svårare om patienten är i samma 

livssituation som vårdaren eller i samma ålder (Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & 

Easterbrook 2012).  

Det som är viktigt i vårdar–patient-relationen är att sätta gränser vilket innebär att man 

inte kommer för nära patienten i relationen men ändå tillräckligt nära för att kunna lita på 

varandra och förstå varandra i kommunikationen med varandra (Chang, et al., 2012). Vid 

vård av   barnpatienter upplevde vårdare osäkerhet, men blev säkrare i sin roll som vårdare 

då de fick stöd av föräldrarna samt hade kunskap inom vården av barnpatienter 

(Samuelson, Willén & Bratt, 2015). Empati, ärlighet, professionalitet, respekt och 

förståelse är viktigt i relationen mellan vårdare och patient (Chang, et al., 2012). Att gå 

på handledning ansåg vårdare var viktigt för att orka vara energiska i vården av döende 

patienter i deras hem (Chang, et al., 2012). Varje situation i hemsjukvården är unik och 

kan vara svår att förutspå (Pusa, et al., 2015). 
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Vården i patientens hem, både hemvård och hemsjukvård, är krävande och komplext. 

Ytterligare studier om personalens erfarenheter och upplevelser behövs för att fördjupa 

kunskap för förbättringar och möjligheter inom detta område. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande magistersavhandling är att beskriva vårdares upplevelser av sitt 

arbete i hemsjukvården. Avsikten är att synliggöra en del av komplexiteten och 

möjligheterna i hemsjukvården utgående från Bronfenbrenners et al., (2009) teori om 

människans interaktion med miljön och Hillis (2007) beskrivning av hemmet.  

 

Forskningsfrågorna är:  

Hur upplever vårdare sitt arbete i hemsjukvården? 

Vad önskar vårdare förbättra eller utveckla inom hemsjukvården? 

  

Avhandlingen är en del av ett större forskningsprojekt i samarbete mellan två kommuner 

i Österbotten och Åbo Akademi. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Då det sker interaktioner på olika nivåer inom hemsjukvården är det viktigt att dessa olika 

system framträder, eftersom de inverkar på det praktiska arbetet. Bronfenbrenner menar 

att det som kan verka omöjligt att lösa på en nivå i systemet kan vara mycket enklare att 

lösa på en annan nivå. För att fördjupa kunskapen om vårdares upplevelser inom 

hemsjukvården kommer resultatet att betraktas från två teoretiska utgångspunkter. 

Bronfenbrenners et al., (2009) teori om individens interaktion med miljön i olika system 

och Hillis (2007) vårdvetenskapliga syn på hemmet både ur vårdarens och patientens 

perspektiv.  

 

4.1 Människans interaktion med miljön utgående från Bronfenbrenner 

 

Hälsovården anses idag vara ett komplext system att arbeta inom. Komplexa system 

kännetecknas av att det förekommer oförutsägbara händelser som inte kan förutspås 

(Reed, 2011). Hälsovården kan ses utgående från olika perspektiv.  

Bronfenbrenner delar in människans interaktion med miljön i olika system: mikro-, meso, 

exo- och makrosystem. Mikrosystemet representeras av individen, mesosystemet innebär 

de relationer som individen har till sin omgivning, exosystemet utgörs av det som 

påverkar individen (Bronfenbrenner, 1986), så som organisationer och makrosystemet 

genomsyrar alla de tre förgående systemen – där kan hälsovården ses ur ett ideologiskt 

perspektiv eller politiskt perspektiv:  

 

…simple rules or core values at a small scale can lead to observed system 

patterns and desired improvements at the big picture, macro scale. 

(Davidson & Topolski, 2011, s. 62) 

 

I ett komplext system är det beroende på ur vilket perspektiv problemet betraktas. Det 

som kan te sig omöjligt från den enskilda individens perspektiv kan för de politiska 

beslutsfattarna se helt annorlunda ut och enkelt gå att lösa. Det kan också vara så att det 

som ser klart och tydligt ut ur en patientsynvinkel på individnivå kan bli allt mer 

komplicerat ju längre besluten kommer från patienterna. 
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The ecology of human development involves the scientific study of the 

progressive, mutual accommodation between an active, growing human 

being and the changing properties of the immediate settings in which the 

developing person lives, as this process is affected by relations between 

these settings, and by the larger contexts in which the settings are 

embedded. (Bronfenbrenner, et al., 2009, s. 22) 

 

Mikrosystemet är (Bronfenbrenner, et al., 2009) det sammanhang av roller, aktiviteter 

och interpersonella relationer som människan befinner sig i, i en given miljö:  

 

A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal relations 

experienced by the developing person in a given setting with particular 

physical and material characteristics. (Bronfenbrenner,et al., 2009, s. 22) 

 

I mikrosystemet kan människan ses som den lidande människan (Eriksson, 1994), 

patienten – patienten med sina aktiviteter, roller och interpersonella relationer 

(Bronfenbrenner, et al., 2009). De interpersonella relationerna utgörs av gemenskapen 

med andra människor eller till en abstrakt annan (Lindström, Lindholm Nyström, & 

Zetterlund, 2014) som sker i hemmet (Hilli, 2007) som plats. 

 

A setting is a place where people can readily engage in face-toface 

interaction-home, day care center, playground, and so on. The factors of 

activity, role, and interpersonal relation constitute the elements, or building 

blocks, of the microsystem. A critical term in the definition of the 

microsystem is experienced. (Bronfenbrenner, et al., 2009, s.22) 

 

Hemmet är platsen där det sker interaktioner ansikte mot ansikte (Bronfenbrenner, et al., 

2009) mellan dem som bor i samma hem. I hemmet är hemsjukvårdspatienten, patient, 

mormor och maka medan patienten i en sjukhusmiljö enbart har rollen som patient. 

(Bronfenbrenner, et al., 2009) Människans roller, aktiviteter och relationer blir det som 

bygger upp detta mikrosystem av upplevelser (Bronfenbrenner, et al., 2009). 
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Bronfenbrenners et al. (2009) beskrivning av mesosystemet utgörs av de relationer som 

patienten har. Det sker interaktioner mellan patienten som bor i hemmet och till dem som 

besöker hemmet, så som anhöriga, vänner och inom hemsjukvårdskontexten är vårdaren 

den som besöker hemmet där patienten bor.  

    

A mesosystem comprises the interrelations among two or more settings in 

which the developing person actively participates (such as, for a child, the 

relations among home, school, and neighborhood peer group; for an 

adult, among family, work, and social life). (Bronfenbrenner, et al., 2009, 

s. 25) 

 

I mesosystemet ingår två eller flera interrelaterade element i personens miljö. Det kan för 

en äldre människa i hemsjukvården handla om anhöriga, familjen och vårdaren.  

I mesosystemet handlar det om patientens relation (Bronfenbrenner, 1986) med vårdaren 

och hur miljön förändras då vårdaren kommer på besök.  

 

Bronfenbrenners beskrivning på exosystemet är en eller flera miljöer där personen inte är 

delaktig men där det beslutas om ärenden som påverkar personen. 

 

An exosystem refers to one or more settings that do not involve the 

developing person as an active participant, but in which events occur that 

affect, or are affected by, what happens in the setting containing the 

developing person. (Bronfenbrenner, et al., 2009, s. 25) 

 

I exosystemet är individen inte själv delaktig men påverkas av det som händer inom det 

systemet (Bronfenbrenner, et al., 2009). I en äldre persons liv som är patient inom 

hemsjukvården kan exosystemet handla om hemsjukvårdsorganisationen (enheten), 

sjukhuset, hemservicen, läkaren. Det är alla element som påverkar patienten men som 

patienten själv inte har en egen relation till.  

 

Makrosystemet (Bronfenbrenner, et al., 2009) är det allt omgärdande systemet som utgör 

värdesystem som ideologier eller trossystem, detta system genomsyrar de alla tre tidigare 

systemen och kan betraktas utgående från de andra systemen.  
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The macrosystem refers to consistencies, in the form and content of lower-

order systems (micro-, meso-, and exo-) that exist, or could exist, at the level 

of the subculture or the culture as a whole, along with any belief systems or 

ideology underlying such consistencies. (Bronfenbrenner, et al., 2009, 26) 

 

Allt det som finns i makrosystemet kan ses i de andra systemen eftersom detta system 

genomsyrar alla de tidigare systemen. Det är ett värdesystem eller en ideologi. 

(Bronfenbrenner, et al., 2009) Makrosystemet kan utgöras av de politiska ideologierna 

som påverkar alla nivåer som finns nedanför (Bronfenbrenner, 1986). Om man ser på 

samhället ur ett politiskt perspektiv utgående från de politiska ideologierna och 

värdesystemen och hur de påverkar social- och hälsovården leder det tankarna till social-

och hälsovårdsreformen. Reformen syns inom alla systemen i samhället, patienten i 

mikrosystemet, vårdrelationen i mesosystemet och vårdorganisationerna i exosystemen.  

 

Under livsloppet sker förändringar i människans liv. Dessa kallar Bronfenbrenner et al., 

(2009) för övergångar. Sådana övergångar kan vara när en kvinna får barn, en ungdom 

börjar arbeta och ett barn börjar skolan. Den sista övergången, som ingen människa kan 

undkomma, är när människan dör. När en äldre människa blir patient i sitt eget hem kan 

i detta sammanhang ses som en övergång: 

 

An ecological transition occurs whenever a person's position in the 

ecological environment is altered as the result of a change in role, setting, 

or both. (Bronfenbrenner, et al., 2009, s. 27) 

 

Enligt Bronfenbrenner et al., (2009) handlar människans utveckling om en process genom 

vilken den växande människan får en bättre uppfattning om den ekologiska miljön och 

blir motiverad och kan engagera sig i aktiviteter som påvisar egenskaper hos miljön, 

upprätthåller miljön eller omstrukturerar miljön på nivåer av liknande eller större 

komplexitet i innehåll och form. 

 

Human development is the process through which the growing person 

acquires a more extended differentiated, and valid conception of the 

ecological environment, and becomes motivated and able to engage in 

activities that reveal the properties of, sustain, or restructure that 
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environment at levels of similar or greater complexity in form and content. 

(Bronfenbrenner, et al., 2009, s. 28) 

 

4.2 Hemmet som ethos utgående från Hilli 2007 

 

Enligt Hilli (2007) kan hemmet vara en positiv plats där människan trivs och sätter sin 

prägel på. Det är i hemmet människan umgås med sin familj och sina vänner.  

 

Hemmet är en fysisk plats där människan bor tillsammans med sin familj. 

Hemmets invånare skapar hemmet tillsammans vilket innebär att inreda 

och organisera hemmet, att skapa hemmets atmosfär och kultur, d.v.s. 

andan i hemmet. Hemmet som något positivt kan betyda en tillflyktsort och 

en kärleksfull plats. En plats som ger skydd från omvärlden och en plats för 

vila och rekreation. (Hilli, 2007, s. 19) 

 

Hemmet kan även upplevas som ett fängelse (Hilli, 2007), där människan är begränsad 

och kan uppleva tvång. Hilli skiljer mellan det yttre hemmet som är platsen där människan 

bor och det inre hemmet som innebär människans identitet vem hon är, gemenskapen med 

andra människor och människans känslor. 

Enligt Peter som Hilli (2007) refererar till behöver vårdaren i hemmet hitta en balans 

mellan att vara gäst och vän men samtidigt professionell vårdare. Då vårdaren är i 

patientens hem behöver hen beakta patientens kultur och värderingar. 

 

Hemmet relateras till begrepp som gemenskap, intimitet, kärleksfulla 

relationer, omtanke och trygghet och kan ses som en helig plats i en profan 

värld. (Hilli, 2007, s. 8 enligt Liaschenko, 1994; Pejlert, Norberg & 

Asplund, 2000; Öhlander, 1996.) 

 

Hemmiljön har en positiv inverkan på äldre människors tillfrisknande enligt Hilli (2007). 

 

I sökandet efter ”hjärtat inom hemvården” var det mest framträdande 

vårdare som är pålitliga, vårdande, har yrkesskicklighet, motiverade och 

ärliga. Att vårdarna vill göra det ”goda för patienten”, att ha tid att lyssna, 
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att stå i förbindelse och att utveckla en relation till patienter, anhöriga och 

kolleger, d.v.s. att kunna ”visa kärlek”. (Hilli, 2007, s. 10) 

 

Patienterna kan känna sig hemma genom en god relation till och gemenskap med 

vårdarna, i synnerhet då patienten vårdas på en enhet av något slag, enligt Hilli (2007). 

Hemmet kan vara en positiv plats där människan känner sig hemmastadd. 

Hemmastaddheten innebär att vårdarna är mer lyhörda för patientens och de anhörigas 

skörhet och vädjan om hjälp. Dessutom är hemmastaddheten en plats för den andra att ta 

sin tillflykt till.  
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5. Beskrivning av forskningsprocessen 

 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

 

Syftet och frågeställningarna har varit avgörande för val av metod (Henricson & Billhult, 

2017). Den kvalitativa innehållsanalysen är strukturerad och tar fram det som vårdarna 

upplevt. Valet av metod avgjordes av att analysen utgår från ett helhetsperspektiv och 

avser att studera personers upplevda erfarenheter (Henricson et al., 2017) och söka 

förståelse för det som vårdarna uttalat. Dessutom finns inslag av fenomenologin där man 

ser vad materialet visar utgående från vårdarnas upplevelser innan någon som helst metod 

använts. Fenomenologin öppnar upp för mångdimensionalitet och mångfacettering 

genom ”det som visar sig” utgående från hur det erfarits (Friberg & Öhlén, 2017, red. 

Henricson) 

 

5.2 Urval och deltagare 

 

Urvalet gjordes redan innan skribenten blev delaktig i projektet av projektgruppen, som 

från Åbo Akademi i Vasa består av professor i vårdvetenskap Lisbeth Fagerström, 

akademilektor, docent Regina Santamäki Fischer samt universitetslärare, HVD Yvonne 

Näsman. Dessutom medverkar representanter från hemsjukvården och 

pensionärsföreningar (Fagerström, 2017).  

Urvalet består av 19 vårdare som arbetar inom hemsjukvården och är utbildade 

sjukskötare, hälsovårdare eller närvårdare. Vårdarna har intervjuats 1–6 gånger per 

person, alltid i slutet på ett arbetsskift. Vårdarna har varierande erfarenhet från 

hemsjukvården; en del har börjat nyligen och andra har jobbat där mycket länge. Vårdarna 

är även i olika åldrar. Alla vårdare har erfarenheter om det som efterfrågats i intervjuerna.  

 

5.3 Semistrukturerad temaintervju som datainsamlingsmetod 

 

Temaintervju är en semistrukturerad intervjumetod. Intervjun gäller vissa teman som 

diskuteras med informanterna utgående från en temaguide, Hirsjärvi och Hurme (2008).  
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I den semistrukturerade temaintervjun utgick intervjudiskussionen från fyra olika teman. 

Temaområdena framgår av bilaga 6. Frågorna ställdes i en viss ordning men intervjuaren 

hade möjlighet att variera den ordning i vilken frågorna ställdes beroende på vad som 

kom upp i intervjun. I en temaintervju enligt Hirsjärvi et al. (2008) har intervjuaren en 

vetskap om att informanterna har upplevt någonting. Intervjun riktar sig till subjektiva 

upplevelser av situationer. Temaintervjun utgår från att alla individens upplevelser, tankar 

och känslor kan undersökas med denna metod. Intervjumetoden tar fram informanternas 

röst. Människans tolkningar är centrala och betydelser uppstår i dialogen. Alla 

informanter intervjuas utgående från samma temaguide, vilket gör att temaintervjun är 

semistrukturerad. (Hirsjärvi et al., 2008) 

I denna studie visste intervjuarna att vårdarna arbetar inom hemsjukvården, och då 

intervjudiskussionerna fördes efter ett arbetsskift kunde intervjuarna anta att vårdaren 

varit med om de aktuella teman som frågades. Intervjuarna bestod av 18 

magisterstuderande, varav skribenten gjorde tre av intervjuerna. 

 

5.4 Dataanalys 

 

Det empiriska materialet bestod av 50 transkriberade intervjuer med vårdpersonal i 

hemsjukvården, som analyserats med Lundman och Graneheims kvalitativa 

innehållsanalys (2004). Lundman och Hällgren Graneheim (2008) säger att det är viktigt 

att få en helhetsbild av materialet. Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och 

transkriberingarna, som gjordes av magisterstuderande, rättades vid behov. 

Transkriberingarna är skrivna med skratt och pauser (Henricson & Billhult, 2017). Tre av 

intervjuerna och transkriberingarna är gjorda av skribenten. Den transkriberade texten av 

de 50 korta intervjuerna utgjorde analysenheten, som resulterade i 203 sidor text i 

tabellformat.  

Danielsson (2017) beskriver att domäner kan vara svaren från en intervjufråga, vilket 

bildar en domän. Det innebär att varje domän utgör en enskild analys oberoende av de 

andra domänerna ända tills alla domäner är analyserade, och det kan framträda 

gemensamma teman utgående från domänerna.  

Texten delades in i domäner enligt det som vårdarna upplevde positivt i arbetet, negativa 

upplevelser i arbetet och det som de ville utveckla eller förändra. Därefter identifierades 

meningsenheter ur de transkriberade texterna som kondenserades till koder. Då allting 
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inom domänen kodats söktes efter kategorier och underkategorier, under den första 

analysen steg ett resultat som visade på olika nivåer av positiva och negativa upplevelser 

figur 1. och kategorier med underkategorier. Reflektionen utgick från ett 

helikopterperspektiv från intervjutexterna och ljudfilerna tillsammans med den 

kvalitativa analysen. I analysens andra steg söktes kategorier och underkategorier på nytt 

utgående från koderna, i ett nytt dokument för att säkerställa att de tidigare resultaten var 

korrekta. Då allting inom domänen kodats, kopierades koderna till en separat tabell och 

därefter sorterades koderna till underkategorierna som jämfördes med ursprungstexten 

och därefter sorterades underkategorierna till kategorier. Domän Positiva 

arbetserfarenheter beskriver de som vårdarna upplevde positivt i arbetet och resulterade i 

tre kategorier. Domän Negativa arbetserfarenheter beskriver det som vårdarna upplever 

negativt i arbetet och resulterade i tre kategorier. Domän Förslag till förbättring och 

utveckling beskriver det som vårdarna vill utveckla eller göra annorlunda och domänen 

resulterade i tre kategorier. (Lundman et al., 2008) 

Underkategorierna slogs ihop till kategorier av ämnen med samma betydelser. Då 

kategorierna var klara sökte skribenten efter teman som gick som en tråd av mening, som 

band samman det underliggande innehållet i kategorierna inom. Resultatet är det som 

analysen visat. (Danielson, 2012). Efter att resultatet i form av underkategorier och 

kategorier var klart började skribenten söka en teoretisk modell som skulle passa in i 

kontexten och det erhållna resultatet, därmed är ansatsen för arbetet induktiv.  
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6. Etiska frågeställningar 

 

God vetenskaplig praxis har följts genom hela forskningsprocessen vad gäller 

hederlighet, omsorgsfullhet och noggrannhet, dokumenteringen, och vid presentationen 

och vid bedömningen av undersökningsresultatet i avhandlingen. Avkodning har använts 

för att minska möjligheten att känna igen deltagarna (Danielson, 2012). Vårdarna är 

kodade (Danielsson, 2017) för att inte blotta informanterna. Vårdarna kommer förstås att 

känna igen sina egna uttalanden. Inga vårdare namnges i studien. 

Deltagarna har blivit tillfrågade och har ställt upp frivilligt i studien enligt 

överenskommelse med sin enhetsledare. Deltagarna har fått information innan studien 

påbörjades och information har ytterligare getts skriftligen till varje deltagare då 

observationsstudien inleddes. Intervjuerna utfördes i slutet av varje arbetsdag.  

De inspelade intervjuerna har transkriberats och kommer att förvaras i Åbo Akademi. Jag 

har lyssnat igenom alla intervjuer och kontrollerat att transkriberingarna överensstämmer 

med det som informanterna säger i intervjuerna. Intervjumaterialet har förvarats på säker 

plats för att inte spridas till obehöriga. Informanterna kan när som helst under studiens 

gång avbryta sitt deltagande i studien. Intervjumaterialet är kodat så att informanten inte 

kan bli igenkänd. Avhandlingen har planerats och rapporterats under arbetets gång. 

(Forskningsetiska delegationens anvisningar, 2012) Dessutom nämns inte kommunerna 

vid namn för att minska möjligheten för igenkänning. Skribenten kan inte se några risker 

med studien. Nyttan (Kjällström, 2017) av studien är att vårdares upplevelser lyfts fram 

och synliggörs för att kunna beaktas i framtida utveckling och planering av 

hemsjukvården. 

Jag har under undersökningens alla skeden varit noggrann och omsorgsfull. Jag har känt 

ett ansvar för att omsorgsfullt beskriva allt som materialet gav och inte utelämna 

någonting. Analysen har kontrollerats flera gånger av mig och min handledare och 

kursansvariga lärare. 

 

Tillgänglighet och samarbete (Øvretveit, 2001) är viktigt, vilket innebär att jag ger 

någonting tillbaka till dem vars tid och krafter jag som forskare tagit i anspråk. Att vara 

trovärdig som forskare och inge förtroende innebär en förmåga att balansera ärlighet och 

diskretion. Trovärdigheten syns i intervjuarens ethos (Martinsen & Eriksson, 2009) 

gentemot informanterna. Evidensen (Eriksson & Nordman, 2004) i mötet med 
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informanterna visade sig genom att de fick prata utan att bli avbrutna, intervjuaren 

lyssnade till dem med äkta intresse. Strävan var att intervjuerna skulle ske i slutet av 

arbetsskiften och inte mitt i informanternas arbete. Trovärdigheten syns också i 

intervjuarens sociala kompetens och vetenskapliga kunskap (Øvretveit, 2001). Alla 

informanter hade tillbringat en till tre arbetsdagar med intervjuaren före själva intervjun. 

Om frågor uppstod kring studien gav intervjuaren ärliga svar på frågor. Om informanterna 

hade frågor om det insamlade materialet fick de svar av intervjuaren. Information om hur 

data som samlats in kommer att rapporteras inger tillit och förtroende (Øvretveit, 2001).  

Intervjusituationerna var mycket jämförbara och studerandena hade ganska långt följt 

temaguiden på samma sätt. 

Kjellström (2017) ser respekten för personer som viktig, det har jag tagit fasta på genom 

att bry mig om åsikter som vårdarna uttrycker och de val de gör i förhållande till 

undersökningen. Alla vårdare har citerats. Göra-gott principen (Kjellström, 2017) kan i 

det här arbetet ses som att undersökningen kommer att gynna ledare och vårdare inom 

hemsjukvården samt patienterna genom möjligheten att se arbetet inom hemsjukvården 

ur ett evidensbaserat perspektiv. Riskerna är att någon blir igenkänd om man anger vilka 

kommuner det är frågan om. av den orsaken har jag valt att inte nämna kommunerna vid 

namn.   Rättviseprincipen (Kjellström, 2017) har beaktats då informanterna själva har fått 

välja att vara med och har fått information om forskningen. Återföring av resultat 

(Kjellström, red. Henricson, 2017) kan ske genom att jag ger en muntlig presentation av 

sin avhandling till den berörda personalen om så önskas.  
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7. Resultat  

 

The Other has his or her word written onto his or her face, into his or her 

eyes, and that is enough. (Benso, 2005) 

 

7. 1 Resultat från Analys steg 1 

 

Den erhållna helhetsbilden och reflektionen (Lundman et al., 2008) utgående från ett 

helikopterperspektiv (Henricson, 2017) i analysens första steg, resulterade i en figur över 

nyansskillnader i vårdarnas upplevelser av arbetet, som intervjutexten hämtat fram. 

Figuren visar vad vårdarna upplever positivt och vad de upplever som negativt i sitt 

arbete, båda sidor har tre steg. Uppkomsten till figuren kan även ses som ”det som visade 

sig” i materialet enligt hur vårdarna upplevt fenomenet ur en fenomenologisk synpunkt 

(Friberg & Öhlen, 2017, red. Henricson). Fenomenologiskt (Friberg & Öhlén, 2017) ur 

helheten framsteg två motpoler, det som gör att dagen känns positiv samt det som gör att 

dagen ger negativ belastning.  
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Bild 1 Figur över vad vårdare upplever som positivt och negativt i arbetet. 

7.1.1 Det som påverkar arbetet positivt 

Vårdaren har tid för patienterna, hinner göra "det lilla extra", vårdåtgärderna förlöper bra, 

arbetet går enligt det planerade och man ser positiva resultat och möter positiva 

människor. (+++) 

Vårdaren hinner utföra de planerade vårdåtgärderna i lugn och ro och hinner samtala med 

patienterna. Arbetet förlöper enligt den plan vårdaren gjort upp för dagen. Antalet 

patienter har varit väl anpassat till tiden. Vårdaren har under dagen fått positiv feedback 

+++

• Det positivaste

• Att vårdaren har tid för patienterna, hinner göra "det lilla extra", 
vårdåtgärderna förlöper bra, arbetet går enligt det planerade och man 
ser positiva resultat och möter positiva människor.

++

• Att arbetet förlöper ganska bra enligt det planerade med små 
förändringar, vårdaren hinner göra arbetet under arbetstid.

+

• Att arbetet blev gjort med förändringar i det planerade, riskfaktorer för 
fel fanns och vårdaren bar på en oro att någonting kan gå fel.

-

• Vårdaren får extra arbete, samarbetet fungerar inte så bra med andra 
enheter, patienterna får vänta för att vårdaren inte kan vara på två 
ställen samtidigt. 

--

• Vårdaren får mycket extra arbete som inte passar in i arbetsschemat och 
vårdaren väljer bort sina lagstadgade pauser, vilket gör att hen med nöd 
och näppe hinner med arbetet inom arbetstiden, vårdaren upplever att 
hen får stressa sig igenom arbetet, vilket ger en känsla av att någonting 
kan ha blivit glömt. Vårdaren bär på en oro att någonting bli glömt eller 
gå fel.

---

• att bli lämnad ensam med sitt arbete och inte veta vem som ska göra 
vad och dessutom håller inte arbetstiderna samt man har ingen kollega 
att planera tillsammans med, mycket blir hängande i luften. Allt detta 
tar energi och vårdaren blir trött, utbränd. Bristande planering ökar 
oron över att det finns saker som behöver bli gjorda men man vet inte 
vad, vilket skapar en gnagande oro hos vårdaren.
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av t.ex. läkare. Även det faktum att patientkontakterna upplevs som goda ger en form av 

positiv feedback och då samarbetet med läkaren fungerar upplevs även som en positiv 

feedback. Det finns ingen upplevelse av stress under arbetsdagen och vårdaren har en 

upplevelse av att arbetet löper smidigt. Vårdaren har tid med de lagstadgade pauserna så 

som matpaus och kaffepaus. Vårdaren hinner avsluta det pågående arbetet samt planera 

inför det kommande arbetet t.ex. följande dag eller följande vecka. Att ibland kunna ha 

kanslidagar hjälper att få arbetet upprett. Att arbetet förlöpt enligt det planerade innebär 

att inga överraskningar förekommit, ingen av patienterna mått sämre än förväntat och 

inget annat skett utöver det planerade. Inga problem har förekommit. Då vårdarna är flera 

i personalgruppen ger det mera tid till arbetet. Inga överraskningsbesök. Vårdaren kan 

arbeta enligt det planerade i maklig takt dvs. i lugn och ro, både med patientbesöken och 

vidare planering. Patienterna har varit nöjda och på gott humör. Då vårdaren pratar med 

patienterna kommer de bort från sina dystra tankar. Det positiva som vårdaren bär med 

sig smittar av sig till patienterna och de blir positiva. Att lyckas med vårdåtgärderna utan 

problem känns bra för patienternas skull. Att inte behöva göra någonting extra utan 

arbetet flyter på är alltid positivt. Att ha en god arbetsgemenskap och dela morgonen med 

varandra innan arbetet kommer igång, kunna diskutera och vara social gör att arbetet 

flyter bättre under dagen. Att ha gott om tid att hinna sätta sig ner och diskutera med 

patienterna utöver de vårdåtgärder som måste utföras. Patienterna mådde bra och inget 

extra inträffade, inga extra samtal tillkom och dagen höll sig till det planerade. 

 

Att arbetet förlöper ganska bra enligt det planerade med små förändringar, vårdaren 

hinner göra arbetet under arbetstid. Vårdaren upplever effektivitet.  (++) 

Arbetet är varierande många olika arbetsuppgifter förekommer samt små variationer men 

vårdaren upplever att hen har kontroll på det som sker. Vårdaren känner sig effektiv då 

hen hunnit med mycket under dagen. Extra uppgifter som man lyckas få inplanerade i sitt 

tidsschema känns bra. Även om förmiddagen inte höll i tidsplaneringen hinner vårdaren 

korrigera upp detta under eftermiddagen. Att inte behöva arbeta övertid känns alltid bra, 

trots att vårdaren haft mycket arbete under dagen. Det känns att vårdaren lyckats med sin 

dag trots överraskningsmoment i form av extra besök eller extra telefonsamtal. Då 

vårdåtgärderna blivit gjorda och patienterna varit nöjda med den utförda vården leder det 

till en positiv känsla hos vårdaren. Positiva vårdresultat ger en visshet om mindre arbete 

hos patienten. Att arbetet förlöpt smidigt trots att det varit mycket planerat under dagen 

känns bra.  
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Mm… då skulle jag nämna framförallt att effektiviteten har varit hög idag, 

under utsatt planerat tid har jag hunnit med max antal klienter som skulle 

haft rum på utsatt tid och jag hann med dom allihopa och alla vårdåtgärder 

som de önskade av mig så fick jag utförda. Så det känns bra, att jag fick 

lämna dem och de var nöjda med mina åtgärdar.” (Vårdare A) 

  

Dagen började lugnt och vårdaren hann planera dagen bra men läkarkonsultationerna gav 

mer arbete, så dagen kändes stramare vad gäller tiden, vårdaren har inte hunnit hålla 

pauser så som vårdare tänkt. 

Att få göra sitt arbete ostört och enligt det planerade i samarbete med kolleger då det 

kommer telefonsamtal som vårdare inte räknat med. Inte mycket extra ljud i kansliet som 

skulle ha stört arbetet. Läkardagen gick smidigt, allting gick att lösa och inte för mycket 

stress. En lugn dag, inte behövt stressa med patienterna, de har fått tid att prata. Vårdarna 

har inte behövt köra överhastighet vid dåligt väglag.  

Då patienten har inbokade tider, vilka är ordinerade av läkaren, underlättar det vårdarens 

arbete. Arbetet är omväxlande, vilket innebär att vårdarna har besök, datorarbete, 

pappersarbete och telefonsamtal. De svårigheter som dyker upp under dagen går att lösa 

under arbetstid den dagen. Då svårigheterna blir lösta kan det resultera i att vårdarna får 

planera om sin dag en aning, men det upplevs av vårdarna som hanterbart och de känner 

att de varit effektiva. Besöken och vårdaktiviteterna har genomförts bra och att dagen har 

varit varierande med små förändringar kändes bra. Dagen förlöpte bra trots att det fanns 

mycket att göra och planera, både innan och efter läkarkonsultationerna. Arbeten kan 

ibland skjutas upp och detta kan kännas som en lättnad i stunden. Telefonsamtal upplevs 

som extra arbete då de alltid resulterar i att någonting måste planeras utgående från 

samtalet. En arbetsdag då den förlöper utan större problem eller  

bekymmer och vårdarna lyckas med vårdåtgärderna gör att dagen känns bra. 

 

 Det har varit mycket sånt där pappersarbete och datorarbete idag och 

mycket telefonsamtal har jag haft ... och fått lite planer om dan men det har 

ändå fungerat riktigt bra ... jag tycker de har vari en omväxlande dag och 

inga svårigheter på det viset, att allt ha gått att lösa, så ja en riktigt bra dag 

på hemsjukvården hm. (Vårdare C) 
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Arbetet blev gjort men det skedde förändringar i det planerade tidschemat, vårdaren bar 

på en oro för att någonting kunde gå fel trots att allting gick bra. (+) 

Vårdaren upplever att arbetet förlöpt bra trots oro om motgångar t.ex. om 

laboratorieprovet hann i tid till laboratoriet. Att en patient som vårdaren först inte trodde 

var hemma hittades resulterade i att sårvården blev gjord enligt tidsschemat. Tiden räckte 

för alla besöken och inga större vård fel skedde trots att det blev övertid p.g.a. 

dokumentationen, och avstånden var långa till besöken. Att arbetet blev utfört känns bra 

trots att det ledde till övertidsarbete, men patientens vård blev klar. Dagen kan upplevas 

att den har blivit positiv trots att det kan bli arbete kvar att reda upp till följande dag. 

Vårdåtgärder går bra men vårdare bär en liten oro för att någon kan höra av sig för att det 

uppstått problem senare av de utförda vårdåtgärderna, som t.ex. att ett dropp slutar 

droppa. Dagen har förlöpt smidigt med jämn fart och de extra ärendena har inte rubbat 

planeringen och inget har gått snett, inga större motgångar och inte för mycket stress. 

Under dagen har vårdare mött motgångar som lett till ett positivt resultat eller man har 

utfört en vårdåtgärd som kan leda till problem, men båda orsakerna innebär en oro som 

vårdaren bär på under dagen. 

 

 Jag fick ju svar på dom där blodproven, som jag var lite tveksam över om 

de skulle lyckas. Så det var ju bra att de lyckades i alla fall. (Vårdare B) 

7.1.2 Det som påverkar arbetet negativt 

Vårdaren får extra arbete, samarbetet fungerar inte så bra till andra enheter, patienterna 

får vänta för att vårdaren inte kan vara på två ställen samtidigt. (-) 

Vårdaren får t.ex. telefonsamtal som avbryter det pågående arbetet hemma hos patienten. 

Vårdaren kan inte diskutera angående andra patientuppgifter i en annan patients hem. 

Patienten får vänta för att vårdaren inte kan vara på två ställen samtidigt, inte både vänta 

på beställning och vara hemma hos patienten och ta blodprov under samma tid på 

morgonen.  

Nå kanske lite det där att man ska ha många saker på gång, det är telefon 

och det här, lite telefonrond och dokumentering och blanda dropp och det, 

och så ska du ut på något besök emellan, lite så där vimsigt. (Vårdare J) 

 

Vårdaren får mycket extra arbete som inte passar in i arbetsschemat och vårdaren väljer 

bort sina lagstadgade pauser, vilket gör att hen nätt och jämnt hinner med arbetet inom 
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arbetstiden, vårdaren upplever att hen får stressa igenom arbetet, vilket ger en känsla av 

att någonting kan ha blivit glömt. Vårdaren bär på en oro att någonting bli glömt eller gå 

fel. (- -) 

Tidsschemat blir väldigt fullt, vårdaren försöker kompensera den fulla tidtabellen med att 

lämna bort sina egna matpauser och kaffepauser för att hinna med arbetet under 

arbetstiden. Arbetet känns mycket stressigt då vårdaren försöker hinna med mycket på en 

gång. Hen bär på en gnagande oro då hon upplever att hen borde vara på två ställen 

samtidigt p.g.a. att en patients kateter t.ex. stockat sig men samtidigt har vårdaren sitt 

fulla tidschema att genomföra. Vårdaren bär även på en oro över att någonting kan bli 

bortglömt för att hen har så många ogjorda uppgifter i luften som vårdaren måste komma 

ihåg.  

Ingen paus överhuvudtaget under förmiddagen hade jag. (Vårdare A) 

 

Att bli lämnad ensam med sitt arbete och inte veta vem som ska göra vad och dessutom 

håller inte arbetstiderna och vårdaren har ingen kollega att planera tillsammans med, 

mycket blir hängande i luften allt detta tar energi och vårdaren blir trött, utbränd. 

Bristande planering ökar oron att det finns saker som behöver bli gjorda men man vet inte 

vad, vilket skapar en gnagande oro hos vårdaren. (- - -) 

Den mest negativa som en vårdare upplever är att bli lämnad ensam med all planering 

vilket leder till en stor ovisshet om vad som ska göras och vem som ska göra vad. Då 

planeringen borde ske är arbetskamraterna upptagna eller lediga. Vårdaren bär på en 

gnagande oro över att det kan finnas uppgifter som blir ogjorda. Vårdaren hinner inte få 

arbetsuppgifterna gjorda under arbetsdagen och måste bli på övertid. Extra arbete 

tillkommer på en redan fullplanerad lista och vårdaren kan inte delegera till sina kolleger. 

Denna stress tar energi och vårdaren börjar känna sig trött i arbetet.  

 

… vilket ledde till att jag var ganska trött i ett skede och då... bestämde att 

gå ner lite i arbetstid… (Vårdare G) 
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7.2 Resultat från Analys steg 2 

 

Hemsjukvården handlar om äkta omsorg 

Resultaten enligt den kvalitativa innehållsanalysen (bilaga 3 -5). 

 

Det övergripande temat som går som en meningsbärande tråd genom alla kategorier och 

underkategorier och de övriga teman är ”Äkta omsorg” och beskriver det vårdarna i 

hemsjukvården vill förmedla till patienten.  

 

7.2.1 Positiva erfarenheter ger en känsla av kompetens 

I domän ”Positiva erfarenheter” innehåller det positiva som vårdare upplever i sitt arbete 

och har resulterat i ett tema ”Känsla av kompetens” som går som en ”röd tråd” genom de 

tre kategorierna ”Tillräckligt med tid möjliggör ett smidigt arbete”, ”Positiv bekräftelse” 

och ”Återfå kontrollen över arbetet”. Det som gör att arbetet känns positivt innebär att 

vårdare har tillräckligt med tid i sitt arbete, vårdare får positiv bekräftelse av något slag 

eller att vårdaren kan känna kontroll över sitt arbete. Temat visar att vårdare bär en känsla 

av kompetens i arbetet.  

 

Tillräckligt med tid möjliggör ett smidigt arbete 

I intervjuerna framkom att arbetet förlöper smidigare på olika sätt då det fanns tillräckligt 

med tid. Underkategorierna är fyra till antalet: ”Tillräckligt med tid för patienten”, ”Att 

kunna följa tidsplanen”, ”Tillräckligt med personal ger mer tid” och ”Tillräckligt med tid 

möjliggör laglighet”. Den här kategorin fokuserar sig på tiden i olika sammanhang.  

Tillräckligt med tid för patienten  

Vårdarna upplever det positivt då de har tid att sätta sig ner och diskutera med patienterna 

och verkligen ha möjlighet att lyssna på patienten och samtala. Då vårdarna har tid utöver 

de nödvändiga vårdåtgärderna upplever vårdarna att de har möjlighet att ge patienterna 

extra tid. Extra tid med patienten kan innebära att hinna diskutera vardagliga saker med 

patienten men också om sådant som oroar patienten. Det kan också handla om att vårdaren 

att ger råd och information som den äldre behöver för att klara vardagen. 
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... idag upplevde jag att vi hade ganska bra med tid och vi hann sitta och 

prata med patienterna. Att utöver det som vi hade som måsten, på besöken 

som mediciner och blodtryck och sådant, så hann vi ge dem extra tid så de 

fick diskutera. (Vårdare S) 

 

Att ha tillräckligt med tid för patienten kan innebära att patienten får förflytta sig i egen 

takt i hemmet och vårdaren har tid att vänta. Vårdaren behöver inte be patienten att skynda 

sig. Tiden möjliggör att vårdaren faktiskt äkta och ärligt kan bry sig om patienten och 

visa omsorg för patienten och patientens mående.  

 

... det var en ganska lugn dag idag, o jag hade bra tid med klienterna, tyckte 

ja, och fick som sätta mig ner och tala lugnt med dem o fråga hur de mår 

och, ... så jag tycker att de var riktigt bra. (Vårdare D) 

Att kunna följa tidsschemat 

Vårdare upplever att dagen förlöper på ett positivt sätt då de kan följa tidsschemat. 

Tidsschemat är det som utgör planen för det arbetet som ska utföras under dagen. 

Vårdarna upplever det positivt då de planerade uppgifterna blir skötta enligt det som de 

har planerat och då vårdåtgärderna tar den tid som beräknats för dem. Tidschemat utgör 

en viktig struktur i det dagliga arbetet.  

 

 Tidtabellen höll och vårdomläggningarna och infusionerna gick som 

planerat och det har inte varit så mycket extra tycker jag. (Vårdare E) 

 

Ibland kan innehållet i planen justeras men det känns acceptabelt så länge som 

tidsgränserna hålls, dvs. att vårdaren hinner med arbetet under arbetstid. Då en vårdare 

lyckas hålla sig till sitt tidsschema upplever hen det som ett lyckande i sitt arbete, men en 

lyckad planering ger även smidighet i arbetet och gör dagen effektivare.  

Vårdarna upplever att det är positivt om det inte kommer oplanerat extra arbete under 

arbetsdagen så som extra besök, överraskningar som man inte räknat med, telefonsamtal, 

att ingen av patienterna som de besöker mår sämre än förväntat och att det inte skett 

missöden eller fel i vårdåtgärderna under dagen. 
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 Alltså, det flöt på ganska bra, vi hade inga överraskningar på våra 

hembesök. Vi hade ingen som på det sättet mådde dåligt, eller, eller kom 

någonting till utöver det vi hade tänkt göra. (Vårdare I) 

 

 

För att vårdare ska kunna följa tidsschemat inverkar det hur många patienter som är 

inbokade och hur många eventuella extra besök som kan komma till under en arbetsdag. 

Dessutom kan vårdarna i sin planering av tiden prioritera till vilka patienter vårdare kör i 

vilken ordning och sträva till att besöka flera patienter från samma område på samma 

gång. Denna möjlighet att kunna prioritera upplevs underlätta arbetet och dessutom 

minska på det totala körsträckorna.  

 

 Idag har det gått jättebra för att allt har gått enligt 

vårdplaneringen vi har. (Vårdare N) 

 

Tid att arbeta i lugn och ro utan stress, både vad gäller patientbesök och planering inför 

kommande arbete upplevs positivt av vårdarna. Tiden gör det inte nödvändigtvis att man 

håller sig bättre till tidsschemat, men tiden möjliggör planerandet av kommande besök. 

 

 Det som har gått bra var att vi startade med genomgång och planering på 

morgonen och det förlöpte riktigt bra ända till läkarkonsultationerna. 

(Vårdare M) 

 

Tiden kunde bli stram men då vårdarna trots det fick arbetet gjort kändes det bra. 

Samarbetet med läkaren under läkardagen gick smidigt och enligt det planerade 

tidsschemat kändes bra.   

 

 Det gick rätt smidigt med läkaren, inte någonting skilt då ... Enligt plan, ja. 

(Vårdare H)  

Tillräckligt med tid möjliggör laglighet 

Då en vårdare har tillräckligt med tid hinner hen till de olika besöken och kan köra enligt 

hastighetsbegränsningar trots att väglaget kan vara utmanande ibland. Att mobiltelefonen 

inte ringer och patienter är intagna på avdelning kan leda till att det blir en lugnare dag. 
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 ... det har varit en lugn dag idag, och vi har inte behövt stressa med 

patienterna, de har fått prata om det de har behövt prata om och det har 

varit halt så vi har inte behövt köra nå överhastighet. (Vårdare R) 

 

 

Matpausen är viktig och dagen upplevs mindre bra om vårdaren inte hinner hålla sin paus 

eller om pausen blir för kort. Då tiden blir stram väljer vårdaren bort sin egen matpaus 

och kaffepaus för att hinna med arbetet. 

 

 Ja lite kort matpaus blev det ju kanske, men annars ... vi har kunnat ha 

ganska så där jämn fart på, det har inte varit för stressigt och inte har det 

varit några stora motgångar idag heller... (Vårdare R) 

Tillräckligt med personal ger mera tid  

Då flera vårdare är i arbete innebär det att det finnas mer tid för att utföra 

arbetsuppgifterna. 

 

 ... man får ju va glad att vi var två i personalen idag och inte en ... att det 

skulle nog ha varit en ännu längre dag annars så att ... (Vårdare K)  

 

Då det finns tillräckligt med personal kan arbetet göras inom de givna tidsramarna. En 

bra sak är att hinna med alla arbetsuppgifter under dagen. Vårdarna upplever mindre 

stress då det finns tillräckligt med tid och att allt arbete blir utfört.  

 

 ... utan det har varit ganska, ja förutom att vi fick köra lite extra men 

ganska lugn dag, vi var tre i jobb idag, vanligen är vi två. (Vårdare L) 

 

Då det finns mera vårdare i arbete, möjliggör det att kunna planera in kanslidagar ibland 

för att få allt arbete som samlats från tidigare arbetsdagar gjort upplevs av en del vårdare 

som ett positivt arrangemang. Under kanslidagar utför vårdarna uppgifter som planering 

av tidsscheman, dokumenterar patienternas mellanutvärderingar, skriver körräkningar 

osv. Under dessa dagar har vårdaren inga patientbesök. Vårdare upplever att 
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kanslidagarna känns som att hen inte arbetat då hen inte åkt på hembesök till patienterna. 

Vårdarna förmedlar att det känns som att någonting saknas då de inte har träffat 

patienterna.  

 

 Jag hade ju planerat en kansliförmiddag åt mig och det tyckt jag var bra 

att jag gjord idag för jag hade ganska mycket att reda upp så nu fick jag ju 

reda upp från förra veckans läkardag så behöv inte jag funder på det. 

(Vårdare G)  

 

Positiv bekräftelse 

I intervjuerna framkom att arbetet upplevs positivt då vårdaren får positiv bekräftelse i 

sitt arbete och för det gjorda arbetet Underkategorierna är tre till antalet ”Nöjda patienter”, 

”Lyckade vårdåtgärder” och ” Ett gott samarbete”. 

Nöjda patienter 

När patienterna är nöjda och glada känns det som en positiv bekräftelse på ens arbete. 

Det är alltid trevligt då människor i ens omgivning är glada, säger vårdarna. Att 

patienterna väntar på vårdaren och är nöjda och glada både då vårdaren kommer och när 

hen går upplevs som att patienten är nöjd över det vårdaren gör. Glädje smittar av sig i 

mötet med patienterna. Ibland kan patienterna vara nedstämda men blir uppiggade av 

vårdarens besök. Då vårdarna ser och hör positivt upplevs det som en positiv bekräftelse 

på det utförda arbetet. 

När patienterna är nöjda då vårdaren går och glada då hen kommer upplever vårdarna det 

som en bekräftelse på att de gjort ett gott arbete. 

 

Det är alltid roligt när man får sitta och prata och skratta en stund med 

patienterna, det blir alltid en annan stämning när man märker att de är på 

bra humör och vill sitta och prata en stund och inte det är så dystert allting. 

(Vårdare P) 

 

Vårdaren blir glad då hen ser hur det positiva som vårdaren bär med sig smittar av sig till 

patienterna och de kommer bort från sina negativa tankar och blir positivare. Då både 

patienter och vårdare är på gott humör känns bra, trots att det kan finnas motgångar. 
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Lyckade vårdåtgärder 

När vårdåtgärder lyckas och vårdarna ser resultat på arbetet ger det en upplevelse av 

positiv bekräftelse. Vårdaren upplever att hen lyckats i sitt arbete då vårdåtgärderna ger 

resultat. Till exempel att såren blir bättre eller inte blir sämre, upplevs som positiv 

bekräftelse av vårdarna.  

 ... alla vårdåtgärder som de önskade av mig så fick jag utförda. Så det 

känns bra, att jag fick lämna dem och de var nöjda med mina åtgärder. 

(Vårdare A) 

 

 Det känns bra att kunna utföra sina vårdåtgärder med gott resultat.  

 

 ... att såren går framåt, som jag har lagat, ser att de går åt bättre hållet. 

(Vårdare J) 

 

Att lyckas med vårdåtgärderna utan problem känns bra för patienternas skull.  

 

 ... det är alltjämt roligt om man får tagit ett blodprov på första gången och 

man inte behöver liksom besvära patienterna med något extra, utan att 

allting liksom flyter (Vårdare P) 

Ett gott samarbete 

En god arbetsgemenskap mellan kolleger upplevs som viktigt. I gemenskapen kan 

vårdarna dela sina tankar med varandra, rådfråga varandra och planera tillsammans 

kommande arbete. Den goda arbetsgemenskapen bidrar till en känsla av att arbetet 

upplevs smidigare.  

 

Att bara komma till jobbet och arbetskamraterna säger god morgon åt en 

betyder väldigt mycket. (Vårdare P) 

 

I en arbetsgemenskap är det viktigt att kunna respektera varandra och visa varandra 

omtanke, det kan bl. a. handla om att ge varandra arbetsro.  
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 Ja tycker att vi har haft bra samarbete här och att dagen har gått bra. Och 

vi har inte haft så mycket extra ljud i kansliet, utan arbetet har rullat på. 

(Vårdare Q) 

 

En god arbetsgemenskap möjliggör att kunna planera dagen eller veckan tillsammans. 

Den goda gemenskapen blir en grund för ett gott samarbete med varandra, vilket i sin tur 

har en positiv inverkan på arbetet och framförallt upplevelsen av arbetet. Samarbetet kan 

innebära att vårdarna ger information, stöd och vägledning till varandra. I synnerhet är 

det bra att kunna prata med en kollega som arbetat längre och har mera arbetserfarenhet 

om vårdaren själv är ny och den vägen få bekräftelse på att vårdaren gör rätt. Att kunna 

hämta stöd av varandra i arbetsgruppen upplevs positivt.  

 

 ... och att träffa min kollega, så vi kunde planera nästa vecka, så jag vet att 

en dag där då gällande den ena patenten Så jag vet att det kommer att 

fungera. (Vårdare F) 

 

Samarbete med andra enheter, särskilt hemservicen, som hemsjukvården samarbetar med 

allra mest, är viktigt. Hemservicen rapporterar till hemsjukvården om någon är borta ifall 

de har samma patient, vilket förhindrar onödiga besök detta uppskattas av vårdare. 

Att hemsjukvården har ett fungerande samarbete med läkare är viktigt. En del av 

hemsjukvården har ett utökat samarbete till hemservice som upplevs väldigt positivt. 

 

Läkarronden per telefon gick som planerat- det gick bra och man fick 

positivt feedback av läkaren, som var uppmuntrande. (Vårdare A) 

 

Återfå kontrollen över arbetet 

I intervjuerna framkom att vårdaren har en känsla av att ha återfått kontrollen då det finns 

någonting som oroat vårdaren men trots oron resulterar i en god lösning. 

Underkategorierna är tre till antalet: ”Oro utbyts i lättnad”, ”Att kunna planera arbetet” 

och ” Utfört arbete ger energi”  
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Oron utbyts i lättnad 

Det finns olika situationer då vårdare känner oro för patienter. Denna oro kan gå över i 

en lättnad över att patienten har det bra trots att vårdaren upplevt oro för patienten av 

olika orsaker. Det kan handla om situationer då vårdaren inte genast hittar patienten för 

att patienten är på gården när vårdaren kommer på hembesöket, vilket innebär att allting 

är bra med patienten trots att patienten var på annan plats och därför blev svårare att träffa. 

 

... det var ju en patient som vi först inte hittade där hemma, men sedan var 

hen ju nog hemma sist och slutligen, så det var ju bra att vi hittade patienten 

och att vi fick vår sårvård gjord enligt planerna. (Vårdare B) 

 

En annan situation kan handla om att patienten helt enkelt glömt bort besöket och därför 

inte varit anträffbar. Det som är viktigt med oron inom denna underkategori är att 

patienten mår som vårdaren har förväntat sig och oron uppstår av andra orsaker. Därför 

ger vårdaren en känsla av lättnad när hen får bekräftat att patienten har det bra. Då 

patienten glömmer bort sina besök kan det innebära att vårdaren får göra ett extra besök 

hos patienten för att få vårdåtgärderna utförda, men så länge detta hålls innanför 

tidsschemat upplevs det som positivt av vårdaren att ha kunnat besöka patienten.  

 

Ja det blev ju så att den ena patienten inte var hemma, men jag hann ju 

ändå med det där arbetet, ... (Vårdare F) 

 

Oron som övergår i lättnad kan också gälla blodprovstagningar. Oron kan då handla om 

en osäkerhet om huruvida en analys av blodprover är möjlig. Blodprov som ska tas i 

patientens hem kan också ge vårdaren oro innan provet ska tas. Då handlar oron om 

huruvida vårdaren kommer att kunna utföra själva provtagningen. Då dessa vårdåtgärder 

lyckas trots oro upplever vårdarna en lättnad och arbetet känns positivt. 

 

 Jag fick ju svar på dom där blodproven, som jag var lite tveksam över om 

de skulle lyckas. Så det var ju bra att de lyckades i alla fall. (Vårdare B) 

 

Vårdare kan känna att de måste klara av vårdåtgärderna på egen hand då de flesta vårdare 

gör hembesöken till patienterna ensamma. Det finns ingen annan som kan utföra 

vårdåtgärden istället för vårdaren eller som kan pröva utföra vårdåtgärden om vårdaren 
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skulle misslyckas, vilket också resulterar i en oro som vårdaren bär med sig till besöket. 

Oron inför vårdåtgärder som kan kännas svåra att utföra och som inte är kopplade till 

vårdarens färdigheter. Då vårdåtgärden som vårdaren oroat sig för och upplevt som svår 

lyckas känns det positivt för vårdaren. 

 

 Jag var och tog blodprov direkt från morgonen, vilket alltid är lite sådär 

då man är ensam och man har ingen som kan försöka ifall man själv 

misslyckas, ifall de är svåra att sticka… men det gick ju riktigt bra. (Vårdare 

C) 

 

Den oro som vårdare bär på kan se olika ut, men för att oron ska upplevas positivt av 

vårdarna måste den vara kopplad till en lättnad, när det som orsakat oron har lett till ett 

gott resultat trots allt.   

Att kunna planera arbetet 

Dagen upplevs positiv om vårdaren kan följa tidsschemat. Små variationer i detta 

tidsschema som kommer under dagen och som inte varit inplanerade utgör en naturlig del 

av arbetet i hemsjukvården bland vårdarna. Det som gör att extra arbete upplevs positivt 

är att vårdaren genast kan åtgärda de extra uppgifterna, t.ex. får dem inplanerade på en 

lämplig tid eller hinner utföra uppgifterna under den pågående arbetsdagen.  

Av intervjuerna framgår i intervjuerna att de gånger vårdarna befinner sig vid datorerna 

då oplanerat arbete uppkommer upplevs positivt p.g.a. att vårdarna genast har möjlighet 

att åtgärda arbetet. Att inte ta emot arbetsuppgifter och hålla dem i minnet under 

hembesöken upplevs positivt av vårdarna för att det minimerar risken för att uppgifter 

blir bortglömda. Vårdare upplever det positivt att kunna åtgärda arbetsuppgifter då de 

uppkommer. Arbetsuppgifter som uppstår under dagen och som inte varit planerade kan 

handla om telefonsamtal som kommer under dagen men det kan också handla om extra 

patientbesök.  

 

Jag tycker att dagen har gått bra. Från morgonen fick vi två telefonsamtal, 

som blev lite rörigt… från början. Men det ordnade upp sig bra. (Vårdare 

Q) 
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Vårdarna uttrycker att de oplanerade förändringarna är acceptabla så länge som de inte är 

för stora. Om en patient faller bort och en annan kommer till är det helt acceptabelt och 

upplevs positivt av vårdare. Då håller ändå strukturerna för dagen, även om patienterna 

byts ut. 

 

 Det har väl gått bra, fast ena patienten som vi skulle till så var borta, 

patienten var på sjukhuset, patienten hade farit in i helgen. Och sen 

hamnade vi på ett akut besök, det gick väl bra.  (Vårdare L) 

 

Möjlighet att kunna planera om sin dag eller att skjuta upp uppgifter till följande dag 

upplevs positivt av vårdare; det innebär att de får vara kreativa och flexibla när de löser 

oplanerade händelserna som uppkommer under dagen. Kreativitet och flexibilitet är 

egenskaper som upplevs som positiva hos vårdare som arbetar inom hemsjukvården. Av 

vårdarnas berättelser framkommer dessutom att arbetet inom hemsjukvården är väldigt 

självständigt.  

 

Ja, det hör nog till hemsjukvården att man får vara ganska flexibel och 

kreativ och vara snabb att planera om ... från dag till dag lite. (Vårdare C) 

 

De oplanerade händelserna kan handla om att patienten mår sämre då vårdaren kommer 

på hembesök än vad vårdaren hade kunnat räkna med vid planeringen av vården. Vårdare 

upplever de oplanerade extra händelserna som positiva så länge som de hinner utföra dem 

under arbetsdagen. Då arbetsdagen förlöper utan fel trots att vårdaren haft mycket att göra 

och fått skynda uttrycks positivt.   

 

 Nå att man hunnit till alla ställen ändå under arbetsdagens lopp och att 

man kanske nu inte ha gjort något större vårdmissar, det får man ju alltid 

vara glad över, då en sådan här dag kommer emot. (Vårdare E) 

Utfört arbete ger energi 

Utfört arbete handlar om att vårdaren har fått arbetet för dagen eller för veckan avslutat. 

Då allt arbete har blivit utfört känns det bra. Vårdarna uttrycker det som att man kan börja 

veckan med ”nya tag” eller att man kan börja från ”rent bord”. Uttalandena signalerar en 

kontroll över situationen.  
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Det känns viktigt för vårdarna att få arbetet avslutat, att det inte finns ogjort arbete tills 

vårdaren nästa gång kommer på arbete. Om arbetet inte blir klart finns det en risk för att 

vårdaren inte kan släppa tanken efter arbetstid. Därför upplevs det som mycket positivt 

att få arbetet slutfört. 

 

 Jag hade ju planerat en kansliförmiddag åt mig och det tyckt jag var bra 

att jag gjord idag för jag hade ganska mycket att reda upp så nu fick jag ju 

red upp från förra veckan läkardan så behöver inte jag funder på det. 

(Vårdare G) 

 

Då allt tidigare arbete har blivit slutfört innebär det också att vårdaren kan koncentrera 

sig på att planera kommande arbete i stället för att fundera över ogjort arbete. Dessutom 

upplevs det bra att kunna börja en ny vecka med nytt arbete, vårdarna uttrycker att de har 

mera energi att ta tag i det nya arbetet som ska utföras då allt annat arbete har blivit 

slutfört. 

 

 ... jag tycker att jag har gjort det arbetet som jag skulle göra, och jag 

känner att jag har rensat mitt skrivbord, det är upprensat för den här veckan 

som har gått, jag har inte lämnat något arbete, och jag börjar sen 

måndagen med nya tag.  (Vårdare F) 

 

I enstaka fall väljer vårdare att arbeta över för att det känns positivare att vara på jobbet 

och få arbetet gjort än att lämna för mycket ogjort. Då detta sker endast tillfälligt är det 

acceptabelt, t.ex. vid en engångshändelse, att ett möte har planerats in på en ovanlig tid.  

Att få arbetet gjort trots att tiden inte riktigt hunnit till ger en positiv känsla till vårdare 

därför att arbetet blir utfört.  

 

7.2.2 Negativa arbetserfarenheter innebär att inte räcka till 

Domän Negativa arbetserfarenheter innehåller det negativa som vårdarna upplever i sitt 

arbete och det har resulterat i temat ”Att inte räcka till” och de tre kategorierna ”Att inte 

kunna samarbeta i nätverket kring patienten”, ”Tidsbrist” och ”Negativa 

omständigheter”.  
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Att inte kunna samarbeta i nätverket kring patienten 

I intervjuerna framkom problem med samarbetet i arbetet. Underkategorierna är tre till 

antalet: ”Samarbetsproblem”, ”Känsla av otillräcklighet” och ”Brister i kunskap och 

planering”. 

 

De svårlösta problemen som vårdare beskriver är tidskrävande och kan vara 

mångfacetterade och resultera i eller komma av bristande samarbete. Medvetenheten om 

att dessa problem kan uppstå under arbetsdagen inger en viss osäkerhet som visar sig i att 

vårdare inte riktigt vet hur de ska göra. Det mångfacetterade innebär att det är många 

faktorer som måste lösas.  

Samarbetsproblem  

Problem i samarbetet förekommer med patienten, anhöriga, läkaren, andra enheter och 

inom den egna enheten. Samarbetsproblem uppkommer inom olika delar av nätverket och 

gör att samarbetet upplevs av vårdare väldigt utmanande ibland. I samarbetssituationer 

då problem uppstår granskar vårdarna mycket snabbt sig själva kritiskt, framkom det i 

intervjuerna. Även den egna enheten granskas kritiskt. Samarbetsproblemen är många 

gånger kopplade till kommunikationen, såväl den muntliga som den skriftliga. 

Samarbetsproblem kan också handla om en bristande tillit.  

 

Samarbetsproblem med patienten 

Inom hemsjukvården där många av patienterna lider av en minnessjukdom händer det att 

patienter glömmer bort att vårdare ska komma och är av den orsaken inte hemma. Då 

patienten inte öppnar dörren eller inte är hemma innebär det alltid extra arbete för 

vårdaren. Arbetet kan gå ut på att ringa flera samtal eller att göra extra hembesök. Extra 

hembesök innebär att vårdaren ofta måste köra långa sträckor med bil. 

  

Inte något annat än det att ena klienten glömde att meddela att hen inte är 

hemma på förmiddagen då vi brukar fara dit utan vi hamnade att köra 

väldigt mycket extra. (Vårdare L) 

 

Vårdaren känner oro då ingen öppnar dörren hos patienten, då vårdaren inte vet hur 

patienten har det och då ingen svarar i telefonen då vårdaren ringer. Denna oro bär 

vårdaren på ända tills hen får veta hur patienten har det.  
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Inte egentligen stress, men vi hade ju de här ... en som inte öppna dörren 

och som inte svarade i telefonen. Sen också fick ringa hem till som inte ändå 

svarade i telefonen. (Vårdare I) 

 

Ibland uppstår det situationer inom hemsjukvården som gör att vårdaren upplever sig 

maktlösa då patienten vägrar komma och besöka läkare fast patienten har behov av att 

träffa läkaren. Här gäller det att komma på kreativa lösningar om det ska finnas möjlighet 

att kunna hjälpa patienten. 

 

Klienten hade lågt Hb, var trött och hade fallit flera gånger och (suck) vi 

har varit dit flera gånger och tagit blodprov, men klienten vill inte träffa 

någon läkare eftersom klienten är bekymrad om vem som skall ta hand om 

hunden under tiden. (Vårdare C) 

 

Samarbete med anhöriga.  

Vårdare strävar efter att samarbetet med de anhöriga ska fungera. De anhöriga kan många 

gånger vara de som vet mest om patienten. Att hemsjukvården har möjlighet att kontakta 

de anhöriga är mycket viktigt. De äldre människor som har anhöriga på långt avstånd kan 

bli mycket ensamma och isolerade i och med att hembesöken ofta är korta, cirka 5–30 

minuter högst fem gånger i dygnet. Ibland kan samarbetet med de anhöriga upplevas 

utmanande av vårdare. Det som framkommit i intervjuerna är att det finns situationer då 

vårdare upplever att de stör eller är i vägen i hemmet.  

 

Det som kan vara en sån där liten stress, åtminstone som jag upplever, så 

är då anhöriga är hemma och det är bråttom med att de har sina rutiner 

och att de tycker att man kommer fel tidpunkter och man måste lite stressa 

iväg med sitt jobb för att de ska äta eller något sånt. (Vårdare S) 

 

Vårdare strävar i sitt arbete och i samarbetet med anhöriga att undvika problem. De 

upplever att det inte känns bra om de anhöriga är missnöjda med vården av patienten eller 

med någonting annat som är kopplat till hemsjukvården.  
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 ... när anhöriga ringer och är missnöjda med vården så det försöker man 

ju alltid undvika. Att det har blivit miss i kommunikationen och just kanske 

den där vikten av att man ändå integrerar anhöriga med framför allt när 

det är lite äldre patienter. (Vårdare E) 

 

Det som framhävs som viktigt i samarbetet är att man informerar varandra, att alla som 

berörs av de förändringar som det beslutats om i hemsjukvården ska bli informerade. 

Trots att vårdarna integrerat familjen och de anhöriga i vården kan det ändå uppstå 

missförstånd som t.ex. kan leda till att patienten väntar på besök av en hemsjukvårdare i 

onödan. Det känns inte bra för vare sig patienten eller vårdaren.  

 

 Patienten har ändå idag då trott att vi skulle ha kommit fast det inte var 

inplanerat och det var inte meningen att vi skulle komma heller, men det 

blir inte roligt för patienten. Det är sådant som inte känns så roligt. 

(Vårdare E) 

 

Då de anhöriga förmedlar att vårdaren kommer fel tid och bryter av familjens rutiner leder 

det till att vårdaren försöker göra arbetet så fort som möjligt för att inte vara i vägen, 

vilket orsakar en känsla av stress hos vårdaren då hen måste skynda. En känsla av 

otillräcklighet uppkommer hos vårdaren då hen försöker göra allt som hen kan men de 

anhöriga inte är nöjda. 

 

... men vad jag stött på är att anhöriga kan ha väldigt stora krav. De är inte 

riktigt nöjda med hur man än gör. (Vårdare C) 

 

Samarbetsproblem med andra enheter 

Då kommunikationen mellan enheterna inte fungerar och leder till bl.a. att ordinationer 

kommer fram av en slump är inte bra. Att patienten blir den som ger rapporten och 

informationen mellan enheterna känns inte rätt.  

 

... kommunikationen mellan sjukhuset och öppna vården inte fungerar, 

eftersom vi inte hade fått bekräftelse från sjukhuset att ordinationer av iv-

medicinering hade ändrat. Så det är litet knepigt. Att man då ringer och får 

reda på det av en slump. Så det tycker jag inte om. Samtidigt blir det inget 
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morgonbesök imorgon och det skulle då ha patienten informerat mig om 

ikväll. Jag tycker inte att patienterna skall informera utan det är nog 

vårdinstanserna sinsemellan.  (Vårdare E) 

 

Samarbetet med andra enheter försvåras av att någon av de andra enheterna (hemvårdens 

serviceboende) saknar utbildad personal, kunskap och erfarenhet. Det kan leda till att 

också små problem försvåras, så som att den andra enhetens personal inte tagit 

överenskomna prov eller blodproven har varit dåligt tagna. Dessa problem ger 

hemsjukvårdens vårdare extra arbete.  

 

... en stor negativ belastning på mitt område är hemvårdspersonalens 

uteblivna utbildning, det är för få personer som har rätt utbildning för att 

vara i vårdarbetet, och i grund och botten är det som ger mycket problem. 

(Vårdare A)  

 

Hemsjukvården har ofta gemensamma patienter och har även patientplaneringsmöten om 

planering av vården av patienterna. Ibland händer det att dessa möten blir mycket plötsligt 

inplanerade p.g.a. att enheterna inte meddelat varandra om mötena. Detta kan leda till att 

hemsjukvårdens vårdare måste arbeta övertid på grund av dessa möten. Vårdare upplever 

att det är rimligt att det händer enstaka gånger, men det ger övertidsarbete och vårdarna 

är tvungna att planera om tidsschemat. Detta väcker oro inför hur arbetet kommer att löpa 

följande dag.  

 

 ... det är kanske ett minus att just hemservice inte hade meddelat om den 

där vårdplaneringen imorgon som kom imorgon på eftermiddag att vi får 

lite planera om morgondagen, vi fick en ganska lång lista tills imorgon … 

då börja ja ren fundera på det att … hur löper morgondan... (Vårdare G) 

 

Kommunikationen med andra enheter går inte alltid som vårdarna förväntat sig. Brister i 

kommunikationen kan leda till att en patient får vänta längre i samband med 

undersökningar. Men samtidigt har vårdarna en förståelse för att kommunikationen inte 

alltid löper problemfritt. Problemen kan t.ex. bero på att det fanns sjukfrånvaro på den 

andra enheten, som ledde till att den andra vårdaren eventuellt därför inte har gjort som 
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överenskommet. En orsak till upplevelse av bristande kommunikation kan också vara att 

vårdarna har tänkt och uppfattat uppgifter olika.   

 

 Jo, jag ringde ju dagen före och dom skulle ta fram, … men dom hade ju 

också sjukfrånvaro, så det var ju som bara vårdaren vid läkarmottagningen 

så det kan ju också bidra… att hen inte hade tänkt på samma vis som jag 

hade tänkt. (Vårdare H) 

 

Då kommunikationen mellan enheter inte fungerar kan det leda till att vårdarna måste 

göra onödigt extra arbete och köra extra. Detta upplevs inte som stress av vårdare för att 

det förekommer som en del av det vardagliga arbetet. Vårdaren upplevde inte det som ett 

problem direkt utan som lite extra arbete utöver det planerade. 

 

 Ja sen hade vi ju, apoteket skulle vi ju, vi skulle med någon 

medicin till hemservice, så var de inte på plats och så fick vi 

fara hem till patienten istället. (Vårdare I) 

 

 

Hemsjukvårdares oro för patienten förstärks av samarbetsproblem och bristande 

dokumentation från en annan enhet. Det kan handla om att vara orolig för en patient som 

varit på sjukhus och inte mår så bra och som skulle behöva mer besök av hemservicen än 

vad patienten får. Att patienter blir långa tider ensamma i sitt hem då de mår dåligt väcker 

oro hos vårdare om hur patienterna ska klara sig. Denna oro finns trots att dessa patienter 

får flera besök om dygnet. Oron för patienten förstärks dessutom av att hemservicen, som 

också besöker patienten, inte dokumenterat något och vårdaren därmed inte får 

information om hur patienten har det. Ovisshet om hur patienterna har det och hur de ska 

klara sig i sina hem då de år dåligt väcker oro hos vårdarna. De behöver få bekräftelse på 

att patienten klarar sig och har det bra för att kunna känna lugn över situationen.  

 

Vi har ju varit lite oroliga för en av våra patienter som har varit inne på 

närsjukhuset, ... patienten skulle behöva mera tillsyn av hemservicen ...Men 

så visade det sig ... att patienten är ensam ... på eftermiddagen till och med 

nästa morgon. Att då blir man som orolig och tänker att hur skall det här 

gå? (Vårdare F) 
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Både hemsjukvården och hemservicen kan läsa varandras dokumentation om samma 

patient vilket är bra, men då hemservicen väljer att ringa i stället för att dokumentera leder 

till att endast hemsjukvården dokumenterar. Det kan bero på att hemservicen har hög 

belastning, många patienter att sköta under ett skift, och därmed inte hinner dokumentera. 

Det betyder emellertid att dokumentationen om patienten blir ofullständig. Vårdare 

upplever att bristande dokumentation i samarbetet med andra enheter förekommer.  

 

 ... ibland ringer dom mig och berättar att nu har det här hänt, och nu är 

patienten mer orolig, nu ser hen att det är någon patient som mår sämre, 

men sen skriver dom inte dokumenterar i sitt program, utan 

dokumentationen går via mig. Och det tycker jag är fel och de borde göra 

det där ... jaa bättre. (Vårdare F) 

 

Bristande dokumentation innebär också att hemsjukvårdarens vårdare inte har tillgång till 

den information om patienten som de skulle behöva få av hemservicen för att kunna få en 

helhetsbild av hur patienten har det. Detta upplever vårdare att påverka deras arbete 

negativt. Det att inte båda enheterna dokumenterar innebär att den ena parten får 

dokumentera allting eller att dokumentationen inte blir fullständig.  

 

Och jag har nu idag försökt att vara in på vårt dokumentationsprogram och 

läst om patienten och om hemservicen har skrivit någonting, men där stod 

ingenting. Så det tycker jag är lite synd att de inte dokumenterar mera, 

eftersom vi då kan läsa varandras anteckningar. (Vårdare F) 

 

Inom hemsjukvården bär vårdarna hela tiden med sig telefoner oberoende av var de 

befinner sig. Det händer ofta att de blir avbrutna i sitt arbete av telefonsamtal. Trots att 

det finns telefontider kommer det också samtal under andra tider, vilket upplevs negativt 

av vårdarna. 

  

… jag har haft telefon idag, så att då telefon kan ringa när som helst och 

då blir man ju frånkopplad från de va man håller på med. (Vårdare N) 
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Då vårdare får samtal under hembesök upplever de som stressande, eftersom det under 

hembesöken inte finns tid att sköta telefonärenden. Det som upplevs speciellt stressande 

är om andra enheter ringer under ett hembesök för att diskutera andra patienters ärenden. 

Vårdare upplever en konfliktsituation då de borde prata med den andra enheten i telefon 

men samtidigt koncentrera sig på mötet med patienten under hembesöket. Dessutom 

upplever vårdarna att det är svårt eftersom de har tystnadsplikt och inte kan tala om andra 

patienters ärenden i andra människors hem. En del vårdare har löst detta dilemma genom 

att inte alls svara i telefonen då de vet att de inte har möjlighet att prata.  

 

 ... ibland just om de är hemservice som ringer o vi är just på hembesök så 

kan de börja tala om nån annan klients saker ... så då är alltid risken så att 

man, bryter just mot att inte får man ju tal högt om andras klienters sak, så 

ja tycker att de är ju bäst att inte svara då helst om man är på hembesök ... 

så mycket i telefon, o ibland kan de ring från avdelning. (Vårdare D) 

 

De samarbetsproblemen som förekommer med läkaren kan handla om att vårdaren 

upplever osäkerhet. Då vårdare samarbetar med läkaren kan de känna att det är krävande. 

Då vårdarna inte vet hur vården ska planeras efter läkartiderna upplever de det som 

stressande. Här uppstår frågan om det beror på bristande kommunikation med läkaren att 

vårdaren inte vet vad som ska göras åt ordinationerna. Om läkaren inte förnyat recepten 

skjuts vårdarens arbete fram och det upplevs negativt av vårdaren. 

 

 ... de där läkartiderna som var oklara om fortsättningen hur ska man 

planera och laga, men de mesta löst sig så. (Vårdare D) 

 

De dagar som enheterna har läkarkonsultationer ger detta fler uppgifter som måste 

åtgärdas, så som medicinlistor och patienternas planeringar ska planeras så att de löper. 

Vårdarna upplever ett ökat ansvar då de planerar och åtgärdar det som läkaren ordinerat 

under läkarkonsultationerna. Vårdarna upplever att det är viktigt att inget glöms bort. Det 

känns extra krävande för vårdarna och ansvarsfullt att sköta dessa uppgifter.  

 

…läkardag och vi hade nu många konsultationer… som du skall åtgärda. 

Du skall ändra medicinlistan du skall se till liksom att hela den där 

planeringen framåt löper, att du inte glömmer bort någonting och de kan ju 
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vara lite sådär att vänta nu har jag kommit ihåg allting nu har jag bockat 

av allting och liksom, löper det på nu så att ingenting glöms bort. (Vårdare 

M) 

 

Bristande samarbete inom den egna enheten. 

Bristande samarbete inom enheten kan handla om att vårdarna inte är på plats, att vårdarna 

upplever det svårt att delegera och att kommunikationen inte fungerar. Vårdarna planerar 

mycket i sin vardag men ibland skapar planeringen extra stress. Det är då 

kommunikationen med de övriga arbetstagarna i teamet inte fungerar. 

 

 … det är lite många bollar i luften och många kockar på något vis. (Vårdare 

G) 

Under dagen kan oväntade besök komma utöver det planerade tidsschemat, vilket kan ge 

mer arbete för någon. Det upplevs som negativt att man inte kan delegera till andra och 

inte berätta för varandra hur man egentligen har det. Problem med att personalen är 

närvarande på olika tider gör att det brister i kontinuiteten i arbetet eller att någon i teamet 

måste bära ett större ansvar för att planeringen ska fungera. Det kan göra att vårdaren 

känner sig villrådig och ensam.  

Bristande kommunikation kan leda till en känsla av att bli lämnad ensam. Då vårdarna 

inte av någon orsak kan planera utgör det alltid en stressfaktor och leder till en ovisshet 

om hur vårdaren ska gå vidare i sitt eget arbete. Det innebär även en oro inför hur det ska 

gå de kommande dagarna, eftersom man inte planerat för dem. Strukturen saknas och 

vårdaren har många olösta problem som hen inte riktigt vet vad hen ska göra. Det leder 

till oplanerade dagar, men vårdaren hoppas att det ska reda upp sig. Bristande struktur 

orsakar bristande planering och ineffektiv användning av arbetstiden och ger en känsla 

av att ensam bära en stor börda. Att listor inte blir ifyllda hemma hos patienterna som 

överenskommet skapar ovisshet om huruvida åtgärderna är utförda eller inte och leder till 

dubbelarbete då vårdaren måste kolla upp i patientjournalen vad som gjorts. Vårdaren 

skulle ha behövt uppgifterna hemma hos patienten för att veta vilka åtgärder som behövs, 

hur planeringen borde göras och hur patienten borde informeras. Då uppgifter saknas ger 

det vårdarna extra arbete.  

 

 … lite vem som skulle göra vad och, sen också att nu på eftermiddagen så 

hade vi alla lite fullt upp så att få se om vi hinner med nån ordentlig 
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planering... Så morgondagen är helt oplanerat vem som gör vad och så har 

vi läkare imorgon så nån måst va med hela dan. Vi har inte alls bestämt 

ännu vem som går... (Vårdare G) 

Känsla av otillräcklighet 

I vården av patienterna kan vårdarna ha en känsla av otillräcklighet, som är tung att bära 

och kan orsaka stress.  

Att känna osäkerhet eller oro över att inte räcka till 

En vårdare kan känna osäkerhet över om hen avgör patientens tillstånd rätt och i samband 

med det känna sig otillräcklig. Osäkerheten kan leda till att vårdaren inte vet hur hen i 

den aktuella situationen ska handla för patientens bästa. Här framhävs också det stora 

ansvar som vårdaren har när det gäller att ta hand om patienten och den situation som 

patienten befinner sig i under den begränsade tid som hembesöket varar. Det innebär att 

vårdaren måste vara mycket observant och känslig för hur patienten mår. 

I intervjuerna framkommer att vårdare kan uppleva osäkerhet i läkemedelsräknandet, 

vilket kan leda till att de gör fel i arbetet.  

Att inte räcka till helt fysiskt i arbetsmoment som kräver fler händer ökar risken för att 

någonting kan gå fel. Ibland kan vårdåtgärderna vara så krävande att vårdaren upplever 

att det utgör en risk för patienten då hen utför en vårdåtgärd ensam. 

  

 ... det är ju främst det... att en kan hålla fast och... nog får man det säkert 

tillställt på nåt sätt men... det är ju större risk att det går snett då också 

(Vårdare R) 

 

Oro inför kommande arbete kan handla om att en vårdare känner osäkerhet inför mer 

krävande vårdåtgärder. Ibland kan vårdåtgärderna vara svåra att genomföra vilket ökar 

trycket på vårdaren, då vårdåtgärden måste utföras och vårdaren vet att hen är ensam i 

situationen och måste klara av det på egen hand. Den osäkerhet som vårdare upplever i 

detta sammanhang och som kom fram i intervjuerna har inget med vårdarens färdigheter 

och kompetens att göra. Trots att vårdaren är erfaren och kunnig kan hen ändå hamna i 

situationer som är så krävande att det väcker en viss osäkerhet  

 

 ... imorgon har jag en som jag är lite, ja jag vet att patienten är 

svårpickad... men jag har nog, jag har ganska god vana med att sticka 
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kanyler eller till exempel att ta blodprov, så inte är jag som nervös inte på 

det viset men, men det lyckas inte alltid bara, så är det bara. Men kanske 

det går bra. (Vårdare C) 

 

Det finns tillfällen då det skulle vara bra att vara två på patientbesök för att vårdarens 

fysiska resurser inte räcker till och det uppstår en svår situation för både vårdaren och 

patienten.  

 

 Det är en sån, vad heter det, arbetsmoment, då det är bra med fyra händer, 

men det är ju ingen självklarhet att man kan fara två. (Vårdare R) 

 

 

Vårdarens upplevelse av otillräcklighet kan uppstå i situationer då vårdaren upplever att 

hen borde vara på två ställen samtidigt. Det finns situationer i det dagliga arbetet då en 

vårdare råkar ut för dilemmat att hen borde räcka till för flera ställen under samma tid. 

Det kan handla om att vårdaren borde vara hos patienten genast på morgonen för att ta 

blodprov innan patienten får äta och samtidigt måste hen vänta på medicinleverans för att 

vårdaren behöver ha medicinerna med sig på sina hembesök.  

 

 ... men det med tanke på att ta faste blodprover, skulle jag vilja komma mig 

ut tidigare men i och med att jag hamnar att vänta på, apoteksbeställningen, 

så förstås så blev det ju förseningar … För man visste ju att patienten satt 

och väntade och inte hade fått äta någonting. (Vårdare P) 

 

En annan situation som framkommit i intervjuerna är då en vårdare besöker patienterna 

enligt sitt tidsschema men samtidigt får samtal om att hen måste göra akutbesök hos en 

annan patient. Då bär vårdarna också en press inom sig att snabbt få det planerade arbetet 

gjort för att snabbare hinna till patienten som har akut behov av hjälp. Vårdarens 

upplevelse är då också att hen borde vara på två ställen samtidigt och att hen inte räcker 

till. Vårdaren önskar att fort kunna lindra patienternas lidande. 

 

 Och så känner man den där pressen då om jag har flera besök före så 

känner jag att, att jag måste skynda mig så att jag hinner innan det...  

(Vårdare J) 
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Brister i kunskap och planering 

Hemsjukvården är en kontext som kräver bred kompetens av personalen, och personalen 

uttrycker också att den hela tiden måste lära sig mer och ta reda på det den inte vet. 

Kunskapsbristen som tas upp här år sådan som vårdarna själva upplever att de har och 

märker av i sitt arbete. Då vårdare märker sig ha för lite kunskap kan vårdaren uppleva 

stress över det för att vårdaren har en önskan om att ha mera kunskap inom området. 

 

 Nå, alltså den där datamaskinen, det där dataprogrammet, så är ju inte 

min starka sida. (Vårdare M) 

 

Bristande kunskaper i läkemedelsberäkningen som framkommer i intervjuerna är sådana 

att de kan orsaka problem i arbetet. Denna bristande kunskap är någonting som vårdarna 

själv är medvetna om och som de skulle vilja förbättra. 

 

... antibiotikan, ... i morse som gick litet för snabbt i början, att man skulle 

kunna bli duktigare på att räkna de där dropphastigheterna. (Vårdare E) 

 

Ibland händer det att vårdmaterial som vårdare behöver för ett hembesök blir glömt på 

enheten. Det skapar nya utmaningar för hembesöket. Vårdaren måste ta till kreativa 

lösningar för att ändå få vårdåtgärderna utförda hemma hos patienten.  

 

 ... problem är ju när man åker ut på hembesök så skall man alltid ha med 

sig alla saker och nu hade jag ju det inte idag, Jag glömde min pincett. Och 

vi skulle på sårvården, så det blev ju ett litet problem. (Vårdare F) 

 

Mottagningar som inte går att planera upplever vårdarna som ännu mera stressande. Då 

de inte vet hur många som kommer och om de kommer att hinna med alla patienterna. 

Vårdarna bär på en stress inför kommande arbete på grund av att det inte går att planera. 

Det oplanerade gör att vårdaren upplever bristande kontroll över hur arbetsdagen kommer 

att förlöpa.  
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Tidsbrist 

Tidsbrist uppstår av att det tillkommer oväntat extra arbete under arbetsdagen som inte är 

planerat i tidsschemat. Det extra arbetet kan handla om extra patientbesök eller 

telefonsamtal som leder till att vårdaren måste avbryta sina arbetsuppgifter som vårdaren 

håller på med. Avbrottet ökar risken för att någonting glöms bort och vårdaren bär på en 

inre oro för att det finns en risk för att uppgifter kan bli glömda då de inte genast åtgärdas. 

Det som kommer tydligast fram i denna kategori är att vårdarna inte får arbetsro utan blir 

avbrutna i sitt arbete. Det skapar stress, vilket i sin tur gör att man blir osäker på sitt minne 

och situationen blir kaotisk. Vårdarna får en känsla av att de glömt någonting.  Det finns 

tre underkategorier: ”Extra arbete och för mycket på en gång”, ”Uteblivna pauser” och 

”För många patienter”. 

För många patienter 

Stort patientantal gör tidtabellen mycket stram och kan leda till övertid. Ett fullspäckat 

tidsschema kan göra att vårdaren upplever stress inför arbetsdagen, vilket i sin tur kan 

leda till att hen skyndar sig och därmed missar att förbereda sig tillräckligt bra t.ex. inför 

en blodprovstagning. Resultatet kan vara ett feltaget prov. Om vårdaren måste ha bråttom 

blir hen osäker på om hen kommer att hinna med sina arbetsuppgifter. Brådskan kan också 

komma sig av att arbete hopat sig under veckan då på grund av att antalet patienter varit 

för stort och vårdaren bara kunnat ta itu med de allra nödvändigaste uppgifterna.  

 

Men jag måste helt enkelt göra det en annan dag, för jag hade lite kvar att 

dokumentera från gårdagen, så det måste jag ju börja med, och det tar sin 

lilla tid. Och så har vi ju planerat nästa vecka och något sådant, som vi 

behövde göra. Så, det lämnade lite. (Vårdare B) 

 

I intervjuerna framkommer att vårdare upplever stress och oro av ogjort arbete. Då 

patientantalet varit för högt innebär det att tiden inte räckt till och arbetet inte blivit klart. 

Tillfälligt kan vårdaren lätta på denna stress genom att flytta arbetsuppgifter till följande 

dag och då uppleva en lättnad i stunden av det. Då vårdaren ensam ansvarar för sina 

arbetsuppgifter kan det arbete som blir oavslutat leda till att vårdaren bär arbetet med sig 

inom sig själv även efter arbetsdagen. De oavslutade arbetsuppgifterna upplever vårdare 

att utgör en stressfaktor. 
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 Men inget av dom är nu något riktigt sådär akut som skulle måsta fixas… 

… nu direkt heller, men det blir ju lätt att det bara lämnar och stressar och 

nåt som det lämnar och tänka på sådär. (Vårdare G) 

Oförutsedda händelser 

De oförutsedda händelserna uppstår ofta i hemsjukvården. De innebär arbete som 

vårdaren inte kunnat planera in i tidschemat och som överskrider de premisser som planen 

ger. I hemsjukvården måste vårdaren ständigt vara beredd på att någonting oförutsett och 

som inte planerats på förhand tillkommer under dagen. Det kan ibland kan leda till att 

vårdare upplever att de måste göra undan arbete för att vara beredda på att ta emot 

eventuella extra besök under dagen. Det arbete som plötsligt kommer till under dagen kan 

t.ex. vara att en patients tillstånd har försämrats. 

 

Jag blev lite förvånad att den här ena hade hamnat ut till centralsjukhuset 

som jag träffade för ett par dagar sedan och då mådde patienten så bra. 

(Vårdare Q) 

 

Patienternas tillstånd kan snabbt förändras och leda till att de behöver mer vård av 

hemsjukvården eller måste läggas in på sjukhus. Urinvägsinfektioner kan göra äldre 

människor så svaga att de inte klarar av att röra sig på egen hand. Därför är det mycket 

viktigt att patienter vars tillstånd försämras snabbt får vård för att klara av att vara i sitt 

hem.  

  

 ... vi har haft en patient med urinvägsinfektion som det blev lite omständligt 

med. (Vårdare B) 

 

Ibland kan en arbetsdag inom hemvården vara extra utmanande då många saker inte 

fungerar. För att vården hemma hos patienterna ska fungera är det mycket runt omkring 

besöken som måste fungera, men ibland blir allting bara fel:  

 

 I tid så tog vårt ena hembesök längre tid eftersom vi inte hade tillräckligt 

med mediciner och medicinerna var beställda till fel vecka. Så vi var extra 

till apoteket och hämtade medicinerna och ett extra hembesök för att dela 

och sätta dem i dosetten. (Vårdare Q) 
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Vårdarna önskar att få hjälpa patienterna och vill göra deras vardag lättare. Ibland kan det 

handla om att ta över uppgifter som en patient skulle ha haft mycket svårt att utföra. 

Uppgifterna kan t.o.m. upplevas som arbetsamma av erfaren personal och resultera i 

mycket extra arbete.  

  

 ... kanske lite mer.… lidande och väntande för patienten... som man skulle 

så gärna ha villa undvik men... Men det gick inte ... men i alla fall så allt 

det här ringandet, det är ju bra att man som vårdare kan sköt, så inte 

patienterna själv behöver ... ordna och på med allt ... men det krävdes 

mycket jobb för att ... få hjälp. (Vårdare K) 

 

Inom hemsjukvården finns det många situationer där tidsschemat inte håller. En sådan 

situation kan vara att en patient skrivs ut från sjukhuset och behöver akuta extra besök för 

att klara sig hemma. 

 

... hemfärden från sjukhuset för en patient som varit oviss ganska länge först 

blev klar på eftermiddagen, att patienten kommer hem så då hamnade vi på 

ett extra hembesök och det hade vi kanske inte räknat med från början att 

vi skulle ut och köra på eftermiddagen, annars tror jag vi skulle ha klarat 

det här lite bättre det här tidsschemat. (Vårdare M) 

 

Vårdare som får extra patienter med behov av täta palliativa besök i hemmet utöver det 

planerade upplever stress.  

 

Ibland kan vi ha om vi får cancerpatienter som behöver mycket palliativ 

vård i hemmet. Då kan besöken bli flera gånger per dag och det… plus att 

vi har våra egna arbeten också. Så det kan upplevas väldigt stressigt. Att 

man har en full lista från morgonen tills man slutar. Ibland kommer man 

inte ens ihåg, det blir jättejobbigt. Känns stressigt. (Vårdare N) 

 

Då vårdare måste göra för många saker på en gång ger det en känsla av kaos och en rädsla 

för att någonting viktigt glöms bort. Vårdare upplever att de ska klara av att ha många 

saker på gång samtidigt. En vårdare upplever att det finns en risk för att glömma då hen 
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måste koncentrera sig på många saker samtidigt, t.ex. då hen blir avbruten i sitt arbete. 

Att bli avbruten leder till en känsla att hen kan glömma någonting viktigt, och vårdaren 

får hela tiden anstränga sig för att vara säker på att komma ihåg tills hen kan åtgärda 

uppgiften. 

 

 ... det kommer ju nya besök och samtal och alltså den som ha vari där så 

glöms nog… när man fokuserar på annat. (Vårdare G) 

Uteblivna pauser 

Då tiden blir stram ger vårdare avkall på sina lagstadgade pauser, vilket känns 

frustrerande. Men vårdarna prioriterar patientarbetet före sina egna behov av 

återhämtning, när det blir för många patienter att ta hand om. Det är svårt att lämna allt 

för en halvtimme för att ta en matpaus. Och tar vårdaren matpaus för sent protesterar 

utstämplingsprogrammet när vårdaren ska stämpla ut. Ibland hålls matpausen framför 

datorn i samband med telefontiden, då vårdaren tar emot alla samtal. 

 

 Ja matpausen?... programmet protesterar nog om jag stämplar ut... om jag 

tar matpaus för sent ... Inte kommer vi alltid ihåg att stämpla och ibland 

äter vi på telefontiden framför datorn så... och så tar det ju en stund det 

där... att öppna datorn och öppna programmet och... om man bara har 15 

minuter på sej så... blir det fuskat ibland... Stämplar jag och sitter 35 

minuter, då dras det 35 minuter förstås. Ja, sitter jag 5 minuter så dras det 

30. (Vårdare R) 

 

Matpausen dras av från vårdares arbetstid som egen tid, trots att vårdarna ibland måste 

arbeta under sin matpaus. Ibland har en vårdare så mycket att göra att hen inte hinner 

hålla matpaus alls, vilket kan väcka frustration och irritation. 

 

Stressfaktorer 

Kategorin ”stressfaktorer” är yttre faktorer som påverkar vårdares arbete negativt. 

Underkategorierna är två till antalet: ”Yttre stressfaktorer” och ”Icke-användarvänliga 

dataprogram”. 
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De negativa omständigheterna kan handla om yttre faktorer som man själv som vårdare 

inte kan påverka. De är kopplade till både arbetet och privatlivet.  

Yttre stressfaktorer 

De privata orsakerna är kopplade till skeenden utanför arbetstid men som trots det kan 

påverka hur uppstressad vårdaren känner sig under arbetsdagen. Det kan handla om de 

privata relationerna eller om hur morgonen förlöpt innan vårdaren har anlänt till arbetet.  

 

Körandet i arbetet kan upplevas stressande i synnerhet vid dåligt väglag. Vårdare kör 

mycket och långa sträckor i sitt arbete. Detta innebär att de är beroende av i vilket skick 

vägarna är där de ska ta sig fram. Ibland kan vädret faktiskt vara ytterst utmanande: 

 

Nå idag har det varit vädret, de kom snö ordentligt, dåligt plogande vägar. 

(Vårdare J) 

 

Dåligt väder är en stressfaktor då arbetet innebär mycket körande och långa avstånd. Att 

hitta till nya ställen är redan i sig tillräckligt utmanande även om vädret är bra, men då 

vädret är dåligt förstärks stressen. Att köra i halka och snöväder gör att man måste köra 

sakta. På kortare sträckor har det inte så stor betydelse men upplevs ändå som negativt av 

vårdare. 

Om avstånden däremot är långa för att köra i dåligt väder ökar stressen hos vårdarna 

betydligt. 

 

... stress var föret utomhus, det är en stor belastning på beroende på vilket 

väder är när man ska köra till nya ställen, nästa ställen, från ett till annat. 

(Vårdare A) 

Icke användarvänliga dataprogram 

Icke användarvänliga dataprogram är en risk i arbetet för att viktiga saker kan missas och 

utgör ett bekymmer i det dagliga arbetet. Vårdare upplever att dataprogrammen är 

osmidiga och att sökvägarna är alltför långa. Dessutom finns det rutor i programmet som 

man kan missa, vilket kan leda till att viktiga saker glöms bort. Sökvägarna är långa och 

det finns minst sex olika program som vårdarna ska behärska, dessa gäller både 

patientjournaler och olika beställnings- och statistikprogram. 
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... man skall behärska många olika program. Inte bara 

vårdplaneringsprogram och tidsbokning, utan även kunna hantera 

lagerbeställningsprogram, beställa blöjor som kräver egen inloggning till 

ett program, vilket kräver kunskap om det programmet.  Jo, så kan vi 

beställa varor från VCS apotek, vilket är ett annat beställningsprogram... 

Så kan vi behöva gå in på programmet Kuntaesko, dvs. man kan gå in och 

läsa texter i centralsjukhuset då klienten varit där. (Vårdare C) 

 

Då tekniken inte fungerar som den förväntas göra utgör det ett problem. Det upplevs 

utmanande i arbetet för att det kan innebära att arbetet inte blir gjort eller fördröjs: 

 

Stressfaktorer och problem idag var den tekniska problematiken i mitt 

mottagningsrum där printern inte fungerade. (Vårdare A) 

 

Många vårdare upplever att trenden inom hemsjukvården är att det går mer tid till att sitta 

framför dator och allt mindre tid hemma hos patienterna. Vårdarna upplever att detta är 

fel, eftersom det uttryckligen är patienterna som behöver vårdarnas tid. Vårdarna 

upplever att det är patienten som är det viktigaste i arbetet och att det är för patientens 

skull som vårdarna finns där.  

 

... teknisk och all statistik som skall göras, tycker jag kan vara lite 

belastande. Det är nog det byråkratiska som är mest betungande. (Vårdare 

C) 

 

7.2.3 Holistisk god vård innebär äkta omsorg 

Intervjuerna resulterade utgående från domänen ”Förslag till förbättring och utveckling” 

i temat ”Holistisk god vård innebär äkta omsorg”, som går som en röd tråd genom 

kategorierna. Kategorierna är fyra till antalet: ”Att se hela människan”, ”Det 

mångfacetterade hembesöket”, ”Administrativa åtgärder” och ” ”Åtgärder för förbättrat 

samarbete”.  
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Att se hela människan 

I intervjuerna framkom att vårdarna önskar ge patienterna ”omsorg”.  Underkategorierna 

är två till antalet: ”Att bemöta hela människan” och ” Att ansvara för patienten”. Den här 

kategorin fokuserar på patienten.  

Att bemöta hela människan  

Det gäller att ha kontinuitet i vården och vara ödmjuk, ge tid, lyssna till allt människan 

förmedlar, att se till hela människan.  

 

... jag försöker alltid vårda hela människan och se hela människan både 

socialt och fysiskt och psykiskt och fråga hur de mår och anhöriga hur de 

har det, alltså om det är något med anhöriga för de är oroliga över, om de 

har någon att vara orolig för så är det bra om man vet om man kan hjälpa 

och det är bra om man kan ha lite tid att lyssna på dem. (Vårdare L) 

 

Patienterna väntar på att vårdaren ska komma, men vårdaren kan stanna bara en liten 

stund. Patienterna kan få upp till fem besök om dygnet. Besöken varar 5–30 minuter. 

Vårdarna funderar över om detta är att erbjuda en kvalitativt god vård. Då hemsjukvården 

eller hemservice har en lättare period kan de sitta längre och prata med patienterna. Då 

många är intagna för intervallvård eller på sjukhus blir det tid över för att prata med 

patienterna. Hemservicen kan då även hinna ta ut patienter på promenad. Men får 

hemsjukvården fler patienter att sköta än med samma mängd personal faller sådana här 

vårdaktiviteter bort. Det finns helt enkelt inte beräknat något extra utrymme för samtal. 

Det leder till att patienterna blir som fångar i sitt eget hem. 

 

Då du är i någon lättare period så kan vi i hemsjukvården och i hemservice 

sitta en lite längre stund och prata,… och jag vet att hemservice t.o.m. kan 

vara på promenader och sånt och det är ju positivt men om vi ska sköta 

ännu mera och det inte blir nå mera personal så då faller det ju bort för i 

dagens läge då vi har det som vi ska ha så finns det ju inte beräknat något 

extra utrymme för diskussioner eller samtal eller någonting sådant, utan det 

är det som inte får falla bort utan de blir som fängslade i sitt hem och det 

tycker jag är hemskt, det tycker jag är hemskt, att man jaa... det skulle jag 

absolut inte vilja. (Vårdare L) 
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Det skulle vara viktigt att de äldre patienterna skulle ha aktiviteter under dagarna, t.ex. på 

ett dagcenter, där de skulle få träffa andra. Det är inte alltid så lätt att få dem motiverade 

till att besöka ett dagcenter, men då de fått pröva på det några gånger kan de tycka att det 

är roligt att träffa andra. På dagcentret får de äldre också hjälpa till med matlagning och 

får känna doften av mat som tillreds, vilket de inte får göra hemma då maten kommer 

färdigt. Dessutom får de sitta vid matbordet i sällskap. Att få vara sysselsatta gör att de 

känner att de känner sig vara till nytta i stället för att vara till belastning för andra.  

En mellanform mellan hemvård och äldreboende skulle behövas, upplever vårdare, t.ex. 

dagcenter för äldre. Det är viktigt att de äldre inte förvaras hemma, utan att de har någon 

form av sysselsättning och möjlighet till social samvaro. 

 

Det är viktigt att det finns möjlighet att informera äldre patienter om att det finns 

dagcenter som de kan besöka och om vad den tredje sektorn kan erbjuda dem för 

verksamhet. Likaså är det viktigt att patienterna får information om de förmåner de har 

rätt till t.ex. via Folkpensionsanstalten. 

  

Jag skulle inte vilja att hemsjukvård skulle bli 15min in och sen ut, jag vill 

ha tid, jag vill att klienterna ska se att jag är där och att ja hör dem och att 

jag har möjlighet att ta tag i saker om det är något som bekymrar dem och 

angående olika aktiviteter som just via dagcentra, att jag kan ha tid och 

möjlighet att tala om det samt tredje sektorn och olika vårdbidrag och sånt 

för oftast är de inte införstådda i det så på 15min, att man planerar dagen 

fullt på det sättet så hinner man inte med det. (Vårdare L) 

 

Det är viktigt för vårdare att få ge patienten tillräckligt med tid och verkligen lyssna till 

vad patienten säger. Vårdare upplever att det är viktigt att vårda hela människan och 

kunna hjälpa. För en del äldre kan besöket av vårdaren vara det enda besöket de får. 

Vårdare skulle gärna göra lite extra för patienten, lite mer än endast det som besöket är 

bokat för. Som vårdare inom hemsjukvården måste vårdaren alltid vara beredd på att 

någonting oförutsett uppkommer under arbetsdagen.  

En patient inom hemsjukvården bor oftast i sitt eget hem eller på ett boende. Vårdarna 

upplever att det är viktigt att det finns möjlighet till hemsjukvård, men det borde även 



 56 

 

finnas möjlighet att få plats på ett boende då patienten själv upplever hemmet som otryggt 

och är så sjuk att hen behöver vård. Vid sjukdom ska patienten få komma till en avdelning 

som har personal dygnet runt. Det är viktigt att äldre människor inte behöver vara rädda 

för att bli gamla. 

 

Jag vill att det ska finnas möjlighet att få hemsjukvård men jag vill också 

att det ska finnas den möjligheten att få bo och få en plats på ett boende de 

gånger då man själv upplever enorm otrygghet i hemmen och när man är 

så sjuk att man behöver vård. Då ska man kunna slippa till ett ställe där det 

finns syrgasmask och det finns folk som kan komma in och se till en när man 

ringer på klockan. Man ska inte behöva vara rädd att bli gammal. (Vårdare 

M) 

Att ansvara för 

Arbetet inom hemsjukvården innebär att arbeta mycket självständigt. Vårdaren måste 

klara av att möta motgångar och kunna ta svåra beslut men samtidigt även kunna se sina 

begränsningar och begära hjälp då hen inte vet vad hen ska göra. Att arbeta som 

hemsjukvårdare innebär att ha ett stort ansvar för patienterna. Att se det som patienten 

inte uttrycker med ord innebär ett stort ansvar för vårdaren.  

 

... ska vi vårda människorna i hemmen i framtiden också så måste vi bli 

jätteduktiga på att följa upp dem och verkligen vara lyhörda för hur de mår 

för det vilar nog så mycket ansvar på vårdarna vid hembesöken. (Vårdare 

M) 

 

I dagens läge finns situationer då patienter upplever att de inte klarar sig ensamma 

hemma. Men det finns inte vårdplatser att erbjuda, vilket leder till att patienterna flyttas 

mellan olika enheter och hemmet. Det gör att de mår dåligt men även att de anhöriga 

känner sig uppgivna. Svårt dementa patienter måste ibland låsas in i sina hem för att de 

inte ska gå ut och gå vilse när det är mörkt och kallt. Trots det händer det att människor 

tappar bort sig och det görs efterspaningar på dem.  

 

Så det att de ska förvaras inom fyra dörrar och att de ska låsas in! Inte är 

det någon fängelsetid som någon åldring ska ha i sitt hem. (Vårdare L) 
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Vård i hemmet är en bra vårdform, speciellt om patienten har anhöriga som bor i närheten. 

Åldringar som inte har anhöriga eller har anhöriga på långt avstånd kan lätt bli isolerade 

och ensamma i sina hem när de inte kan gå ut.  

Det mångfacetterade hembesöket 

Vårdare upplever att ett hembesök innebär mer än enbart besök hemma hos patienten. 

Det är många uppgifter som ska förberedas och planeras före ett hembesök, och efter 

hembesöket kan det uppkomma fler uppgifter kopplade till besöket. Den tid som vårdarna 

tillbringar i patienternas hem upplever de att fungerar bra med allt det praktiska som ska 

göras. De anser att det är det som ska göras kring ett besök som tar tid. Besöken kommer 

automatiskt upp på tidsschemat, men vårdarna kan påverka i vilken ordning de besöker 

patienterna. De vill att så lite tid som möjligt ska gå till att köra till patienterna.  

Vårdarna upplever att man inom hemsjukvården gör mycket sådant arbete som inte syns 

någonstans. Det kan se enkelt ut med fem besök, men i verkligheten är dagen fullbokad, 

när dokumentationen och körandet kommer till. 

 

Att, mycket hembesök i statistiken säger ju ingenting. För att ett hembesök 

kan vara 15 minuter men då kan du ha planerat det i 15 minuter före du for, 

packa väskan, du har tagit dig dit. Och sen när du kommer hem från 

hembesöket till station, så ska du ju packa upp den där arma väskan, du ska 

bokföra det, du ska planera nästa besök. (Vårdare M) 

 

De patienter som vårdare möter i hemsjukvården har många olika sjukdomar, vilket 

innebär att vårdare ska ha ett brett kunnande. Ofta är patienterna dessutom mångsjuka. 

Vanliga sjukdomar som patienterna har är blodcirkulationsstörningar och 

minnessjukdomar. Då vårdare besöker en patient kan något ha inträffat som gör att 

besöket blir annorlunda än man planerat, sådana situationer är när en patient fallit och fått 

sår, en patient mår sämre än tidigare och behöver åka till sjukhus. En patient kan ha andra 

bekymmer, som vårdaren behöver lyssna på.  

Vårdare upplever att det är viktigt att man sköter hela människan. Ett besök är så mycket 

mer än att bara ge medicin eller sköta ett sår. Vårdarna observerar hela människan: 

andning, minne, hjärta. Vården är bred och omfattande inom hemsjukvården. Vårdarna 

lär känna patienterna bra i och med att de ofta besöker samma patient flera gånger.  
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Fast man går till en klient för att sköta ett sår så är det hela människan vi 

sköter inte bara såret. (Vårdare P) 

 

I framtiden kommer allt fler patienter att vårdas i hemmen, så satsningar på utveckling 

behövs. Ofta känns det som att vårdarna tas för givet och att hemsjukvården bara ska 

finnas där när den behövs. Vårdarna förmedlar att de känner sig bortglömda inom 

hemsjukvården. 

 

Känns som att hemsjukvården kanske är lite bortglömd grupp sådär att… 

kanske hemvård överlag att det ska bara finnas och det ska bara fungera 

men det är inte nån som lägger tid på att utveckla det och det kanske ... är 

högre uppifrån som det ska kom. (Vårdare K) 

 

Vårdarna upplever att den tacksamhet patienterna visar dem gör att de orkar i arbetet. 

Dessutom känns det bra som vårdare att kunna hjälpa och finnas till för patienterna. Trots 

att vårdarna ibland känner sig trötta får de motivation och kraft att orka i arbetet av de 

möten som de har med patienterna. Mötena med patienterna ger arbetet en mening.  

 

Alltså man ser att de är tacksamma för att man kommer och ... att man kan 

hjälpa, skulle jag säga. (Vårdare J) 

 

Att arbeta som vårdare i hemsjukvården kräver att vårdaren har vissa personliga 

egenskaper för att kunna arbeta inom hemsjukvården. Vårdaren måste kunna vara 

flexibel, eftersom arbetet sällan håller sig till ett färdigt uppgjort tidsschema, utan man r 

ofta måste planera om sin arbetsdag under arbetes gång. Dessutom behöver vårdaren vara 

kreativ. Att utföra vårdåtgärder hemma hos en patient är inte alltid så lätt, utan kräver ofta 

kreativa lösningar för att vårdåtgärderna ska kunna utföras. I en hemmiljö finns inte t.ex. 

britsar som i en sjukhusmiljö.  

 

... vi sitter mera och mera framför datorn, det blir mindre tid för 

patienterna. Och det är ju synd för patienterna för det är ju de som behöver 

den där tiden av oss… men, vi kommer väl inte ifrån det att datorn tar mera 

tid och det blir mera dokumentering och det kommer ju också med lagarna, 
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som det kommer mera krav på oss på det sättet att dokumentera. Men det 

ska ju inte betyda att vi skall försumma patienterna, det är ju de som är 

huvudgrejen … och liksom orsaken till att vi jobbar inom det här. (Vårdare 

P) 

 

Arbetet är mångfacetterat som vårdare. Dokumentationen ska skötas, vårdaren ska ha ett 

brett kunnande och vara kreativ och flexibel. Hen ska kunna samarbeta med många olika 

människor och olika enheter, men framförallt finnas till för patienten. Hemsjukvården är 

ett område som ger vårdaren en känsla av att vara behövd och uppskattad i relationen till 

patienterna. 

 

Ett underbart område att få arbeta inom, som ger så mycket tillbaka åt 

vårdaren. (Vårdare P) 

 

 

Analysen utgick från tre domäner: ”Positiva erfarenheter”, ”Negativa erfarenheter” och 

”Förslag till förbättring och utveckling”.  

 

Administrativa åtgärder    

I intervjuerna framkom förslag till utveckling och förbättring som gällde den egna 

enheten. Underkategorierna är sex till antalet: ”Förbättrad planering”, ”Kompetens”, ” 

Nya arbetsuppgifter”, ”Anskaffningar”, ”Personalplanering” och ”Digitalisering”.  

Förbättrad planering av tidsschemat 

Vårdarna upplever att de borde bli bättre på att planera veckan, för att vara förberedda för 

hur arbetet faktiskt kommer att se ut, att arbetsmängden är lagom stor, hur många som är 

i arbete och vem som kommer att vara i arbete. 

 

Det tror jag vi borde försöka göra varenda vecka, att bli bättre på att 

planera så vi ser faktiskt hur det ser ut på arbetsfronten, för vi har ju lite 

varierande från dag till dag. Det känns bättre när man har den där planen, 

att man ser att det är lagom arbetsmängd, och just att hur många som är i 
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jobb nästa vecka, och vem som är på jobb och så. Förbereda, det känns bra. 

(Vårdare B) 

 

Planeringen är viktig för att arbetet ska förlöpa smidigt. En god planering gör arbetet 

klarare inom det egna teamet och egna enheten. Då alla inom teamet vet vad som ska 

göras och vem som gör vad går inte arbetstiden åt till att fundera över vem som ska göra 

vad. Planeringen ger veckan och arbetsdagen en klar struktur. En bra planering möjliggör 

att arbetet blir gjort under arbetstiden och att övertidsarbete undviks. 

  

… bättre planering direkt från morgon så att man inte behöver fundera på, 

på vem som gör lite vad där på morgon utan att det skulle va ganska bestämt 

och så förstås extra som kommer till som nu det här var vi var på så… måst 

man ju bara ta hur det passar då men … sånt som nu kommer, rullar på 

automatiskt, de här medicindelningsbesöken och så att … skulle ha det på 

klart, och sårvård och sånt. (Vårdare G) 

 

De återkommande besöken har vårdare föreslagit att kunde planeras in färdigt i 

tidsschemat. Sådana besök är bl.a. sårvårdspatienternas besök, medicinutdelningarna 

samt besök som vårdare ska göra till andra enheter. Orsaken till att besöken på andra 

enheter ska planeras in är att dessa icke akuta besök kommer som extra besök på 

tidsscheman som redan är fulla. Till de icke tidsbokade poliklinikerna är det bra att boka 

in omfattande sårvårdspatienter och patienter som kommer till laboratoriet, med undantag 

för patienter som får Marevan. Det underlättar arbetet för vårdarna på dessa enheter. 

Då sårvårdspatienterna planeras in i tidschemat är det bra att sträva efter att samma 

vårdare går flera gånger, vilket gör det möjligt för vårdaren att upprätthålla en viss 

kontroll av om såret blir bättre. I behandlingen av sår är det viktigt att använda rätt 

material för just det såret. Det finns nämligen flera olika alternativ inom sårvården.   

 

Hen som vi fundera på idag … så är en sån som tar över en timme att vara 

där så … så att det är ganska sådär avgörande att vem som far och när det 

passar … (Vårdare G) 
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Då en vårdare tar emot ett uppdrag är det bra om uppdraget genast planeras in i 

tidschemat. En klar och tydlig dokumentation ska göras över uppdraget så att alla vet vad 

som ska åtgärdas och hur.  

 

 Då när det har planerats …  så visste vi ju inte ens vem som har bokat det 

eller varifrån det kommer eller va som ha blivit bestämt och … (Vårdare G) 

 

Delegering av arbetsuppgifter inom den egna enheten kan förbättras då vårdarna märker 

att den egna tiden inte räcker till. Man bör kunna delegera till en annan enhet genom att 

lära hemservicen vissa vårdåtgärder då man inte räcker till som vårdare och inte kan vara 

på två ställen samtidigt. 

 

Vårdarna uttrycker att de måste planera bättre till nästa gång då någonting blivit glömt 

och de fått ta till kreativa lösningar istället för att kunna utföra vårdåtgärden.  

 

 Jag skulle ha kunnat fara och hämta pincetten då eller materialet, men 

eftersom jag tog till det som fanns. Så får man ju göra ibland och tänka att 

nästa gång tar jag med mig allt jag behöver. (Vårdare F) 

 

Många vårdare vill kunna planera sitt arbete bättre inför hembesöken för att säkerställa 

att allt som behövs för de planerade vårdåtgärderna finns med. Det vårdarna lyfter upp är 

en önskad beredskap om en patient plötsligt mår sämre än vårdaren väntat sig när 

vårdaren kommer på hembesök. Det vore bra med t.ex. en CRP-mätare, med vars hjälp 

vårdarna snabbt skulle kunna se om patienten har en infektion. 

Kompetens 

Då vårdare ska på hembesök krävs även förberedelser i form av kunskapssökning. Då ett 

laboratorieprov ska tas måste vårdaren veta vilka rör som proven ska tas i och hur länge 

analysen kommer att ta och när proven måste vara framme på laboratoriet för att kunna 

analyseras. Patientens eventuella behandling är beroende av vårdarens vetskap om 

analystiden. Om analystiden är lång kan det innebära att en eventuell medicinering måste 

påbörjas innan svar erhålls från laboratorieprovet, för att därmed kunna garantera 

patientens trygghet i hemmet och att patienten inte behöver vänta på behandlingen längre 
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än nödvändigt. Ibland kan en urinvägsinfektion göra patienten så svag att hen inte klarar 

av att gå.  

Arbetet inom hemsjukvården kräver att vårdaren kan vara flexibel, då det sker ständiga 

förändringar i det planerade tidsschemat. Under dagen kan det komma till extra besök då 

någon patient skrivs ut från en avdelning, någon har blivit akut sjuk eller det har uppstått 

komplikationer som gör att en vårdare måste komma på besök. Ibland kan arbetet 

underlättas i stunden genom att vårdaren planerar om sin dag, dvs. byta patienttider och 

flytta möten till andra dagar. Vårdaren ska klara av att möta det oplanerade och lösa 

problemen efter hand som de uppstår.  

Det som vårdarna även associerat till i intervjuerna är att det är viktigt att planera hur man 

besöker patienterna, att man besöker dem som bor längs samma körsträcka efter varandra 

för att minska på körandet. 

Det som vårdare behöver planera och tänka på i hemmiljön är hur vårdåtgärderna ska 

utföras så att patienten har det bekvämt under åtgärderna men även vårdarens ergonomi 

är viktig att ta i beaktande. Det är utmanande och kräver kreativitet av vårdaren att sköta 

patienterna i hemmiljö, där det inte finns färdiga britsar som på ett sjukhus.   

 

Ökad kunskap behövs. Vårdare säger att det är viktigt att öka sin kunskap på det områden 

där man känner sig osäker, det ger en säkerhet i arbetet då vårdaren har tillräckligt med 

kunskap och handlingsberedskap.  

 

 Alltså så länge som INR är inom referensvärden så är det lätt, då fortsätter 

man med samma dos, men om det är utanför så måste man veta vad man 

skall göra..., så det saknar jag. Fast det var tidigare prat om skolning, men 

så har det inte gått att ordna. (Vårdare C) 

 

Det är positivt för patienten då vårdaren kan sin sak. De områden som speciellt lyfts fram 

som viktiga att höja kunskapen inom är sårvården och medicinhanteringen. 

  

Sårvården upplevs som ett område med mycket utmaningar. Sårvården skulle kunna 

utvecklas genom bättre föreskrifter och utbildningar i stället för att vårdarna lär sig via 

epikriser eller försök och misstag. Ett annat område som lyfts fram i intervjuerna är 

kunskaper i användningen av dataprogram. 
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… sårvården, bättre föreskrifter, bättre skolningar. Att man skulle ha lite 

bättre kompetens då det kommer till det. Som det är nu, läser vi via 

epikriserna och lär oss den vägen, för det mesta och försök och misstag. 

Försöker med olika material. Så där är nog någonting som skulle kunna 

utvecklas, verkligen. (Vårdare O) 

 

Arbetet är varierande och kräver ett brett kunnande. Vårdarna måste öka sina kunskaper 

genom att läsa om sådant som de märker att de inte kan. Arbetet är varierande och 

intressant.  

 

Jag skulle säga det är ... ett väldigt ... varierande arbete ... breda saker vi 

håller på med alltså brett område på det viset att det ... man kan inte vara 

specialiserad på en sak utan ... det berör många delar ofta och man får... 

väldigt ofta som läsa på och lite ta reda på och så där och vilket gör att 

man utvecklas väldigt bra och ... jag känner man ... lär sig väldigt mycket i 

det här jobbet. Så ... mycket intressant arbete varierande ingen dag är den 

andra lik. (Vårdare K) 

 

Speciellt sårvården är intressant för att den är utmanande. Många patienter har sårvård 

och varje patients sår är unikt och behöver få sin speciella behandling som gör att såret 

blir bättre. En del av utmaningen är att hitta rätt behandling och rätt material till just det 

såret. 

 

... de här såren är jätteintressant. Det är en sak som jag är intresserad av. 

(Vårdare M)  

Nya arbetsuppgifter  

Införandet av dosdispensering skulle frigöra tid till annat arbete än medicindelning och 

det skulle även förebygga att man behöver göra extra besök p.g.a. att medicinerna tar slut 

för tidigt hemma hos patienterna. Samtidigt undrar vårdare om den möjligen kan resultera 

i mera arbete än tidigare i samband med mycket medicinförändringar? De patienter som 

har en stabil medicinering skulle det underlätta vårdares arbete upplever vårdare. 
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 ... dosdispensering ... Jag skulle ju inte ha alla de här medicindelningen å 

dela idag om vi skulle ha det där dos... kunna göra annat … och just till den 

här patienten vi for så skulle inte det ha blivit den där missen med att det 

inte räckte medicinerna riktigt utan att man måst göra ett extra besök sen 

då. (Vårdare G) 

 

Dosdispenseringen innebär att patienternas mediciner delas färdigt på apoteket i små 

påsar. En del vårdare tycker att detta är värt ett försök. Det finns även vårdare som önskar 

att man inte ska gå inför dosdispensering med motiveringen att vårdarna då inte har 

samma kontroll över patientens medicinering. I situationer då en patient börjar må dåligt 

p.g.a. en förändring i medicineringen kan vårdaren kanske inte känna till förändringen 

och kan därför inte heller se ett samband mellan förändrat hälsotillstånd och 

medicinförändring.   

Vårdarna kommer också med förslag om att hemsjukvården skulle kunna ta över mer 

intravenös antibiotika från sjukhuset för äldre personer. Detta skulle underlätta för 

patienterna så att de inte skulle behöva ta sig till sjukhuset flera gånger per dygn. Redan 

att gå till dem några gånger om dygnet skulle underlätta för dem. Vårdaren önskar kunna 

göra tillvaron lättare för patienter som behöver intravenös antibiotika flera gånger om 

dygnet. 

 

Generellt så tycker jag vad man kunde utveckla är att vi skulle kunna ta 

mera av tillfälliga iv-antibiotika-patienter, det tycker jag att vi skulle kunna 

ta. (Vårdare L) 

Nya inslag i personalplaneringen  

Det som flera av vårdarna lyfter upp i intervjuerna är att de skulle vilja arbeta i par. Båda 

i paret behöver inte ha samma utbildning utan de kan vara specialiserade inom olika 

områden. Vårdarna upplever att pararbete skulle innebära att de kan komplettera 

varandras färdigheter. Vårdarna skulle kunna ha olika kunskapsområden som de är 

specialiserade på och därmed skulle kompetensen i pararbetet breddas.  

 

 Så skulle jag få bestämma och ge kommunen mera pengar, så skulle det 

finnas två som är ett team inom hemsjukvården och man jobbar parvis i ett 
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så stort område som jag har, vilket även underlättar vid eventuell 

sjukfrånvaro att man kan också jobba ensam vid det tillfälle. (Vårdare A) 

 

Självständigheten i arbetet uppskattas av vårdarna men ändå upplever de också ensamhet. 

Vårdarna saknar en kollega som skulle finnas med i olika situationer som uppstår i arbetet, 

någon som de kan diskutera och dela sina tankar med när det gäller patientarbetet. Detta 

lyfts fram av flera vårdare och verkar vara angeläget.   

 

Dessutom upplever vårdarna att vårdåtgärderna hemma hos patienterna skulle gå 

smidigare att utföra om vårdarna var två på hembesöken. Om den ena vårdaren i paret är 

sjuk, så behövs inte stora justeringar för att genomföra dagen, då den andra vårdaren i 

paret är på plats. I pararbete utgör tystnadsplikten inget hinder, eftersom vårdarna har 

samma patienter. 

 

 Det skulle underlätta vid många situationer att kunna fundera öppet med 

någon som är, kring klienter eller åtgärder som behöver funderas över i 

vilken ordning man ska göra saker eller hur man ska gå vidare är det 

enklare om du får ta upp det med någon som du inte behöver iaktta 

tystnadsplikten med utan du får jobba med någon i ett team, som känner 

samma klienter som jag. Det skulle jag vilja. (Vårdare A) 

 

De som har erfarenhet av att arbeta i ett nära samarbete till kollega inom hemsjukvården 

har upplevt att det underlättat arbetet mycket. Behov av att kunna ventilera och fundera 

tillsammans kring olika lösningar inom patientvården finns. 

 

Nog då man är två stycken så det ger ju jättemycket att man kan prata. 

(Vårdare N) 

 

Vårdarna säger att det är bra att kunna diskutera sina tankar med en kollega som har mer 

erfarenhet. Dels ger det stöd i arbetet, dels kan olika synvinklar framträda för att man ska 

komma på nya lösningar.  

Inom de olika teamen som vårdarna arbetar i strävar man till en rättvis fördelning av 

hembesöken. Vårdarna tycker att de oförutsedda händelserna lätt går att åtgärda om man 

delar upp dem i teamet. Då belastar de inte en enskild vårdare. En del vårdare upplever 
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att det går bra att be om hjälp inom det egna teamet, medan det också finns vårdare som 

upplever det jobbigt att delegera till andra.  

Vårdarna önskar att förkortade arbetstider beviljas med hänsyn till helheten på enheten 

och så att verksamheten trots förkortningar av arbetstiderna kan fungera utan problem. 

Då undviker man trötthet bland personalen. Något som även kan motverka utbrändhet är 

att det finns tillräckligt med personal. Vårdarna upplever att det tidvis skulle finnas behov 

av mera tid för kansliarbete för att undvika övertidsarbete.  

 

 Jo, nå det är ju just det att då måste det ju finnas bara tid för kansliarbete 

så man hinner skriva och planera undan, … om man har hela dan fullt upp 

med besök så hinner man ju liksom inte med riktigt och... (Vårdare G) 

 

Samtidigt upplever vårdarna att de vill ha mer tid för patientarbete.  

Anskaffningar 

Då det gäller utrustning som används i arbetet önskar vårdarna att arbetsplatsen skulle ha 

bilar i bruk för sin personal. Idag kör vårdarna med sina egna bilar i alla väder i sitt arbete. 

De får en kilometerersättning upp till 5000 km, och efter det får de en lägre ersättning för 

körandet i arbetet. Vårdarna önskar att de skulle få någon form av förmån som 

kompensation för att de använder egen bil i arbetet. Bilen är ett viktigt verktyg i arbetet.  

 

 Ja, att man skulle få tvätta bilen på arbetstid [skratt] för att bilen är ett 

viktigt redskap, den blir fort smutsig på när man kör längs små grusvägar 

som inte är i så bra skick ... Ja, det känns inte bra att köra runt i en smutsig 

bil och komma hem till folk, ja! (Vårdare C) 

 

Vårdarna upplever att mätare av olika slag i arbetet varit till stor hjälp. Det gäller t.ex. 

CRP-mätare och INR-mätare. Vårdarna uppskattar att det görs sådana anskaffningar som 

hjälper dem i arbetet och underlättar vården av patienterna.  

Digitalisering 

Vårdarna önskar få bättre dataprogram som skulle vara användarvänliga, logiska, tydliga 

och ha snabbare vägar att komma fram till det man söker. Dessutom borde det gå enklare 
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att kontrollera vad som gjorts, t.ex. vilka laboratorieprov som beställts. Vårdarna upplever 

att nya smidigare dataprogram skulle spara tid och minska risken för misstag. 

 

 Datasystemen kunde vara smidigare ... mm, det är väldigt mycket att klicka 

hit och dit o ... o planeras o lagas... o man måst kontrollera dubbelt att man 

faktiskt har som, boka in alla INR kontroller o sånt så att de faktiskt kommer 

med de är farligt om de lämnar bort nå sånt, mm. (Vårdare D) 

 

Vårdarna upplever att den tid de befinner sig vid datorn är bort från patientkontakterna. 

De önskar få effektivare dataprogram som skulle underlätta dokumentationen och därmed 

frigöra tid till patienterna. Vårdarna upplever att det arbetsuppgifterna framför datorn 

ökar, samtidigt som de bär på en önskan att få tillbringa mer tid med patienterna. 

 

 ... de skulle spara mycket tid av oss, vi skulle ha som mer tid till klienterna 

och inte sitt framför datorn. (Vårdare D) 

 

De dåligt fungerande dataprogrammen har resulterat i dubbeldokumentation som borde 

fås bort då informationen finns i datorn. Dubbeldokumentationen innebär att samma 

uppgifter skrivs på flera olika ställen, bl. a. hemma hos patienten dokumenteras alla 

vårdåtgärder. Vårdarna skriver upp uppgifter på flera ställen i och med att de endast har 

tillgång till dator på sin enhet. Vårdarna vill även att det ska finnas information om vilka 

vårdåtgärder som vidtagits och vilka som måste vidtas hemma hos patienten. Vårdare 

upplever att de inte skulle behöva dokumentera på flera olika ställen om de hade 

elektroniska patientjournaler med sig.  

 

Dataprogrammen skulle kunna vara lättare att hantera, vara klarare, så att 

man inte måste göra dubbeldokumentation, vilket jag upplever att man 

måste göra idag. (Vårdare C) 

 

Vårdarna upplever att det finns en risk med de nuvarande datorprogrammen då de finns 

så många olika rutor som ska fyllas i och många olika program som ska vara öppna 

samtidigt. Rutorna som behöver fyllas i är inte tillräckligt tydliga, anser vårdarna.  
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 Dataprogrammet är väldigt invecklat. Så många klick vissa gånger, innan 

man kommer till rätt. Och man måste gå in på flera ställen för att få rätt 

information. Krångligt. Man måste vara helskärpt för att inte missa något 

krux. Då datasystemet är så krångligt, håller man på med en massa dubbel 

dokumentation som jag inte gillar alls, man har en massa pappersversioner 

av sådant som finns i datorn. Istället borde man från datorn kunna se enkelt 

och koncist den information man behöver. Men då det är så krångligt så 

måst man ha en massa minneslappar och pappersversioner. (Vårdare C) 

 

Anskaffning av pekplattor till hemsjukvårdarna skulle underlätta dokumentationen och 

kommunikationen i vardagen. Mobila enheter med patienternas journaler skulle 

möjliggöra dokumentation, läsning av patenthandlingar, tillgång till aktuella 

medicinlistor, laboratoriesvar medan vårdaren är hos patienten. Det skulle göra arbetet 

smidigare när man är hemma hos patienten och vill kontrollera patientuppgifter. Nu måste 

vårdaren åka till kontoret och kolla upp dem på sin dator och ringa till patienten för att 

berätta svaret. Om någon annan enhet ringer och frågar något, måste vårdaren återkomma 

efter att först ha kontrollerat saken på kontoret. Om vårdaren har en pekplatta kan hen i 

bilen eller hemma hos patienten kontrollera de uppgifter hen behöver och meddela dem 

direkt. Det att vårdare kan ge uppgifterna direkt hindrar också vårdaren från att glömma 

att meddela senare, vilket fallet kan vara idag. Åtminstone bär vårdarna en rädsla för att 

de ska glömma av misstag. 

 

Åtgärder för förbättrat samarbete 

I intervjuerna framkom att vårdarna upplever att det skulle behövas åtgärder för att 

samarbetet skulle fungera bättre. Underkategorierna är två till antalet: ”Förbättrat 

samarbete”, ”Förbättrad dokumentering och kommunikation”  

Förbättra samarbete genom ökad kompetens och närhet 

Vårdarna upplever att samarbetet skulle underlättas om alla som arbetar som vårdare hade 

en grundutbildning inom vården. Vårdarna önskar att okunnig personal inte skulle påbörja 

vårdkedjan utan vänta tills behörig personal finns på plats, för det skulle underlätta 

arbetet.  
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För det första vårdbehovet och behovet av min hjälp på gruppboendet så 

skulle ha underlättats med att okunnigpersonal inte tar ansvar för, inte 

påbörjar ett ansvar för en klients vård utan låter ärendet vara tills behörig 

personal kommer på plats, det skulle ha underlättat mycket idag. (Vårdare 

A) 

 

Samarbetet kring provtagningar, vårdåtgärder samt läkarkonsultationer skulle underlättas 

betydligt om personalen inom annan enhet hade en grundutbildning inom vården. Detta 

är viktigt även för att hemsjukvårdspersonalen ska få en bra basinformation vid 

samarbetssamtalet om hur en patient mår i syfte att kunna göra en exaktare bedömning 

av patientens vårdbehov. Det är viktigt med kunnig hemservicepersonal som påbörjar en 

vårdkedja för att undvika problem i hemsjukvården och läkarvården. I fråga om vård i 

samarbete med andra enheter framhävs ytterligare önskemålet att alla som arbetar inom 

hemservice borde ha närvårdarutbildning, eftersom arbetet försvåras om personalen helt 

saknar utbildning.  

 

 ... inom hemvården så är ju de att mycket mera skolning skulle behövas ges 

åt personalen, de skulle behöva ha mycket mera kompetent personal som 

har en färdig grundutbildning inom vården. För att kunna hjälpas åt med 

olika provtagningar och vidare åtgärder eller läkarkontakter och så vidare. 

(Vårdare A) 

 

Dessutom önskar vårdarna att personalen inom hemvården skulle kunna lita på vårdares 

yrkeskunskap. De upplever det jobbigt att vara tvungna att bevisa sin kompetens inför 

kolleger på en annan enhet. Till exempel kan det hända att en vårdare måste ta blodprov 

som hen anser är onödiga för att få förtroende av de andra vårdarna. 

 

 ... från min sida upplever jag att jag gjorde en till lika onödig vårdåtgärd i 

form av Lab kontroll av en som jag upplevde var onödigt att ta labbkontroll 

på., men det gjorde jag främst för att lugna personalen på boendet och visa 

dem att jag lyssnar på dem och deras önskemål i mån av möjlighet, men i 

mitt tycke var ren onödig åtgärd idag. Att man skulle önska egentligen, i o 

med att man är ny på fältet att så skulle man kanske önska ett större 
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förtroende till, att man har den utbildning man har, att de ska kunna lita på 

mina synpunkter kring olika problem och vidare åtgärder. (Vårdare A) 

 

Det är viktigt att informera de anhöriga om ändringar i besöken för att undvika 

missuppfattningar, eftersom de anhöriga ofta är delaktiga i vården, detta gäller speciellt 

anhöriga till patienter med minnesstörningar. 

 

 ... hur viktigt det är att man informerar anhöriga också om man har lov av 

patienterna. Så att det inte blir det här att det blir missuppfattning om när 

besök skall ske. Att om man alltid haft besök varannan dag och sedan blir 

det ändrat så är det nog viktigt tycker jag att anhöriga vet om det också. 

För dom är ofta också ganska delaktiga i vården, speciellt då det är en 

patient som inte har så bra minne så kan de ha anhöriga sen ... hjälpa till 

att påminna om att det blir sagt att hemsjukhuset ändrar rutinerna. 

(Vårdare E) 

 

Hemsjukvård och hemservice i samma byggnad eller som en enhet. Förbättringsförslag 

som vårdare lyft fram är att hemsjukvård och hemservice skulle samarbeta bättre om 

enheterna fanns i samma byggnad eller t.o.m. som en enhet. En av orsakerna till förslaget 

är att man arbetar mycket med samma patienter och att man redan har ett tätt samarbete 

sinsemellan, men för att göra samarbetet ännu bättre skulle man kunna arbeta 

tillsammans. Det är enklare att planera och tala med varandra då man ser varandra än om 

man måste fundera på vem man ska kontakta och vem som jobbar på den andra enheten. 

Samarbetet mellan hemsjukvården och hemservicen fungerar bra då det är strukturerat 

och det är klart vad som ska göras hos patienten. Detta uppger de som har tätt samarbete 

med varandra. 

Behovet av att ha en egen läkare, som är tillgänglig kommer starkt fram i intervjuerna. 

Vårdarna önskar samma system som finns på privata företag där det är en läkare som 

sköter de patienter som bor hemma. Vårdarna skulle vilja kunna konsultera läkaren direkt 

från patientens hem, då patienten plötsligt mår sämre. Det skulle göra vårdarens arbete 

smidigare. Att få en egen läkare för hemsjukvården skulle förenkla arbetet och 

patientvården skulle bli bättre, eftersom läkaren redan är insatt i patienternas omfattande 

sjukdomshistoria. 
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 Jag skulle gärna se att vi skulle ha en läkare som skulle ha hand om hela 

hemsjukvården, att det bara är den jag har kontakt med, om det är 

någonting som händer måndag till fredag, dagtid. (Vårdare F) 

 

 Dessutom önskar vårdarna att läkaren automatiskt skulle uppdatera patienternas 

medicinlistor i stället för att vårdarna måste veta vilka medicinlistor som uppdaterats och 

vilka som inte uppdaterats. 

Förbättrad dokumentation och kommunikation 

Det är viktigt med en så tydlig dokumentation som möjligt för att undvika misstolkningar, 

som lätt uppstår om flera vårdare besöker samma patient. Det ska vara så tydligt skrivet 

att vårdare precis vet vad som ha gjorts och vad som behöver göras samt vad som blivit 

överenskommet med patienten. På så sätt undviker man misstolkningar och missförstånd. 

Vårdarna tycker att det är bättre att vara övertydlig än otydlig. 

 

…man skall dokumentera och kanske försöka skriva övertydligt för att 

allihopa uppfattar texter olika och jag har varit med om det att jag t.ex. 

själv har skrivit någonting och uppfattat det på ett sätt och sedan då nästa 

farit dit så har de läst det och kunnat vinkla det från ett annat håll och då 

har det blivit liksom fel gjort ... momenten och också att man är noga på att 

dokumentera vad man gjort så att när nästa kommer på skift. För att vi är 

så många som arbetar, så att de vet om, om vad som har blivit gjort och vad 

som skall göras ... Så det är nog jätteviktigt faktiskt tycker jag. (Vårdare E) 

 

Dokumentationen i patientjournalerna är något som varje vårdare kan påverka. Det är 

viktigt att allt som gäller patientens mående och vård finns dokumenterat för att garantera 

patienten en trygg vård. Dessutom fungerar dokumentationen som kommunikation 

mellan olika vårdare och vårdenheter när flera vårdare besöker patienten.   

 

 Det är nog väl bara upp till var och en att man försöker fundera och 

dokumentera så gott det går och planera så gott det går. (Vårdare E) 

 

En god dokumentation, kommunikation och rapportering bidrar till en god och trygg vård 

för patienterna. För att en patient ska få den vård hen behöver måste kommunikationen 
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om patientens situation fungera både skriftligen i patientjournalen men även via muntlig 

rapportering mellan enheterna och inom enheten. 

 

Nå, kanske just det där med kommunikationen också instanser sinsemellan. 

Det går litet på omlott det här men att det skulle ha löpt bättre och att man 

får säkrare vård den vägen. (Vårdare E) 

 

Vårdarna önskar att rapporteringen skulle ske mellan personal, t.ex. så att när en patient 

åker hem från intervallvård eller sjukhusvistelse skulle den utskrivande enheten 

rapportera till den mottagande enheten. I detta fall är den mottagande enheten 

hemsjukvården. Men vårdarna påpekar också att det är lika viktigt andra vägen. Det 

vårdarna önskar att inte skulle ske, är att patienten rapporterar till hemsjukvårdspersonal 

vad som gjorts och behöver göras. Kommunikationen mellan enheterna – hemsjukvården, 

hemvården och sjukhuset – borde alltid behandlas på varje enhet, eftersom så mycket är 

beroende av just kommunikationen. Det är viktigt att också varje vårdare funderar på sin 

roll i kommunikationen.  

 

 Jo det har varit litet problem med infon från centralsjukhuset till öppna 

vården. De hade informerat om en iv-medicinförändring till avdelningen 

men inte till hemsjukvården som ändå går och sköter patienten, så det är ju 

också tycker jag som kunde förbättras att informationen når alla som är i 

det här spindelnätet., så att Det gäller nog generellt också att det alltid finns, 

att förbättra sig just i kommunikationen mellan olika vårdinstanser att jag 

tycker att det brister ganska ofta faktiskt där.  (Vårdare E) 

 

Vårdare berättade om sina erfarenheter från ett annat nordiskt land där vårdarna hade 

dataprogram i hemsjukvården som visade vilka patienter som blev ut- och inskrivna på 

sjukhuset. Det skulle kunna fungera som ett komplement till att ringa och rapportera då 

patienter skrivs ut från sjukhuset. Dataprogrammet skulle innebära att hemsjukvården kan 

se vem av deras patienter blir utskrivna t.ex.   

  

Men iallafall kom det upp där alltid när sjukhusen skrev ut patienter så man 

kunde logga in och se av dom patienterna som är inskrivna att är det några 

planer på när de ha planerat utskrivning så kom de där namnen upp där 
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och så fick man information den vägen också förutom att de också ringde 

ofta till oss då patienterna blev inskrivna. Kanske något sådant här 

datasystem? Allt är så elektroniskt så man kunde förbättra den vägen. Att 

man har något program där det ploppar upp! (Vårdare E) 

 

Vårdarna för också dokumentation som finns i patientens hem för att andra vårdare och 

anhöriga ska veta vad som har blivit åtgärdat. Denna dokumentation behövs också för att 

vårdarna inte har tillgång till de elektroniska patientjournalerna i patientens hem. Varje 

patient har en mapp i hemmet där vårdarna skriver upp blodtrycksmätningar och andra 

mätningar, samt hur patienten mår.  I mappen, som är mycket omtyckt, kan även 

ambulanspersonal se vad t.ex. det normala blodtrycket brukar vara. Detta medför förstås 

dubbeldokumentation men det tar inte så mycket tid. Samtidigt kommer det mer krav och 

lagar gällande dokumentation och hur vårdare ska dokumentera. Vårdarna påpekar att 

den elektroniska dokumentationen inte får bli så omfattande att det leder till att vårdarna 

försummar patienten, för det är för patientens skull som vårdarna är i hemsjukvården. 

Patienten är det viktigaste i hemsjukvården.  
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8. Diskussion 

 

Resultatdiskussion, spegling mot det teoretiska perspektivet, diskussion mot bakgrunden 

och diskussion utgående från kliniska implikationer. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen utgör en sammanfattning av resultatet. 

8.1.1 Domän Positiva arbetserfarenheterna 

Tillräckligt med tid, positiv bekräftelse och en känsla av att ha återfått kontrollen över 

arbetet och situationen gör att arbetet upplevs positivt. Det handlar delvis om de yttre 

strukturerna som skapar förutsättningarna för arbetet men även om positiva upplevelser i 

arbetet som ger tillfredställelse och välbefinnande för vårdaren. Gemenskapen med 

arbetskamrater är viktig liksom också mötet med patienterna. Vårdarna strävar efter att 

patienterna ska få en god vård, och den oro som vårdarna lyfter fram i intervjuerna visar 

på en äkta omsorg och omtanke om patienterna, att vårdaren vill den andre väl. Vårdarna 

strävar efter att kunna utföra ett gott arbete. Då vårdarna får positiv feedback på sitt arbete 

påverkar det upplevelsen av själva arbetet positivt. Då vårdarna ser att de utförda 

våldsåtgärderna ger resultat och patienterna är nöjda upplever vårdarna positiv bekräftelse 

av det utförda arbetet. Då vårdarna har tillräckligt med tid minskar det på arbetsrelaterad 

stress. Tillräckligt med personal innebär mera tid vilket möjliggör att tidsschemat följs. 

Tillräckligt med tid innebär laglighet i trafiken. Flexibiliteten i arbetet ger en ökad frihet 

och självständighet i arbetsdagen. Vårdarna förmedlar att de tar ansvar över sitt arbete 

vad gäller planering, utförande, prioritering och patientens helhetsvård. Tidvis väljer 

vårdarna att prioritera att få arbetet gjort framom att hålla sig till arbetstiden för att det 

utförda arbetet ger energi. Det känns bra att komma tillbaka till arbetet då tidigare 

arbetsuppgifter blivit avslutade. Då arbetsdagen känns positiv och god upplever vårdarna 

en känsla av kompetens, vilket innebär en känsla av att ”ha läget under kontroll”. 

8.1.2 Domän Negativa arbetserfarenheter 

Att inte kunna samarbeta i nätverket innebär att det finns samarbetsproblem på många 

olika håll i förhållande till patienten, anhöriga och andra organisationer. Bäst fungerar 
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samarbetet inom den egna enheten, men ändå kan vårdare uppleva att det är svårt att 

delegera och de känner sig ensamma i teamet. Då samarbetet med anhöriga inte fungerar 

kan vårdarna uppleva sig otillräckliga. Hur mycket vårdaren än anstränger sig är ingenting 

tillräckligt.  

Patienterna i hemsjukvården är mångsjuka, vilket kräver ett brett kunnande och ständig 

inhämtning av nya kunskaper för vårdarna. Tiden och planeringen utgör ständiga 

utmaningar inom hemsjukvården efter som arbetets natur inom hemsjukvården är sådant 

att oförutsedda händelser uppstår ofta, vilket kan leda till att vårdarna får ett för stort antal 

patienter att sköta under en dag. Detta resulterar i att de arbetar utan återhämtning, vilket 

i längden gör dem trötta.  

Dataprogrammen upplever vårdarna utgöra en risk för att fel kan uppstå. Inom 

hemsjukvården kör vårdarna mycket och långa sträckor vilket kan vara problematiskt när 

det är dåligt väglag. Den känsla som vårdaren bär på utgående från de negativa 

upplevelserna är en känsla av att inte räcka till.  

8.1.3 Domän Förslag till förbättring och utveckling 

Vårdare upplever det vara viktigt att kunna ge en holistisk vård till patienten där vårdaren 

bemöter hela människan och kan lyssna på vad patienten vill förmedla till vårdaren. 

Vårdaren har ett stort ansvar för patienten och för att allt det som planerats för patienten 

blir utfört. Hembesöket är så mycket mer än bara ett besök hos patienten. 

Därför önskar vårdarna att hemsjukvården införde digitala system så att vårdarna kunde 

ha pekplattor med på hembesöken för att underlätta arbetet och minska risken för att 

viktiga uppgifter glöms bort. Önskan om att få arbeta i par framhålls. Vårdarna tycker att 

hemsjukvården skulle kunna utvidga sin verksamhet genom att från sjukhusen ta över fler 

patienter som behöver intravenös antibiotika för att underlätta det för dem. 

Dosdispensering väcker tankar både för och emot bland de intervjuade vårdarna. De 

upplever att det är viktigt att patienterna inte blir isolerade i sina hem utan att det finns 

dagverksamhet som de skulle kunna besöka och där få träffa andra för att motverka 

ensamhet och isolering.  

Vårdarna önskar mer samarbete med hemservicen genom att ha enheterna närmare 

varandra eller bli en enhet. De som varit med om en sammanslagning har positiva 

erfarenheter av det. 

Dokumentationen är viktig genom att den utgör ett kommunikationsinstrument mellan 

olika organisationer som sköter samma patient. Frågan är hur de inom andra 
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organisationerna ska förstå att det är viktig att dokumentera för att hemsjukvårdens 

personal ska få den information som de behöver om patienterna.  

De vårdare som använder egen bil i arbetet upplever att det skulle vara trevligt med en 

bilförmån av något slag, t.ex. gratis biltvätt.  

I och med att vårdarna har behov av ett brett kunnande är det viktigt med kontinuerlig 

utbildning både vad gäller medicinhantering och sårvård, som upplevs utmanande men 

intressant. 

 

8.2 Diskussion utgående från de teoretiska perspektiven i förhållande 

till resultaten 

 

Efter ett visst sökande och flera utkast till teoretiskt perspektiv bestämde jag mig för 

Bronfenbrenners (1986) teori om människans interaktion med miljön och för Hillis 

(2007) beskrivning av hemmet som plats.  

Patienten i mikrosystemet. En människa inom hemsjukvården har rollen som patient. 

Patienten bor oftast i sitt eget hem. Hemmet kan även innebära att patienten bor på ett 

boende för äldre människor. Patienten är vanligen mångsjuk och får vård i hemmet. 

Förutom att patienten har rollen som patient har hen även andra roller så som make eller 

maka, mormor, farmor, morfar eller farfar. I hemmet kan den äldre även vara förälder. 

Oftast har den äldre rollen som pensionär. En patient inom hemsjukvården kan också vara 

en yngre person, t.ex. barnpatienter. Då är det viktigt med vård nära familjen, för det 

påverkar tillfrisknandet positivt att få vara tillsammans med familjen (Jennings, 1994; 

Samuelson et al., 2015; Pusa et al., 2015). 

). 

Mesosystemet utgörs av patientens relationer. Relationerna som framgår av resultatet 

är relationen till anhöriga och relationen till vårdaren inom den hemsjukvård som sker i 

patientens hem. I resultatet kan skönjas relationer till t.ex. hemvården osv. Vårdaren inom 

hemsjukvården som kommer till patientens hem för att utföra olika vårdaktiviteter så som 

sårvård, utdelning av mediciner, droppsättning och samtal. Mesosystemet handlar om de 

relationer som patienten har i sin omgivning. Det betyder att även de anhöriga hör till 

detta system. Relationen mellan patienten och vårdaren i hemsjukvården innebär att 

patienten kan dela sorg, oro, bekymmer, glädje tillsammans med vårdaren. Vårdarens oro 

och ansvar för patienten i olika sammanhang är också en del av denna relation. Enligt 
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Hilli (2007) upplever patienten vårdaren som en trygg person då hen gör återkommande 

besök i hemmet.  

Vårdarna upplever att patienten väntar på att de ska komma och därför kan vårdarna 

uppleva det som negativt att vara tvungna att lämna patienten ensam efter bara en kort 

visit på fem till trettio minuter. Vårdaren oroar sig över hur patienten har det t.ex. då 

behovet av besök är större än vad patienten får i stunden eller då patienten har någonting 

akut som behöver åtgärdas, t.ex. då en urinkateter stockat sig. Vårdaren kan vara den enda 

person som besöker en äldre människa om denna har sina anhöriga på långt avstånd eller 

helt saknar anhöriga.  

Ibland kan vårdaren uppleva att hen är i vägen och kommer på fel tid och stör familjens 

rutiner. Det gör att vårdaren försöker utföra vårdåtgärderna så fort som möjligt för att inte 

störa. Det känns inte bra för vårdaren att behöva skynda sig och känna sig vara i vägen. 

Det som däremot upplevs som positivt för vårdaren är då patienten är nöjd över att 

vårdaren kommer och även då vårdaren far iväg. Vårdarna upplever det som en 

bekräftelse på att det de gjort under besöket har varit bra. Det som också upplevs som en 

positiv bekräftelse för vårdaren är då hen kan se resultatet av sina vårdåtgärder, t.ex. att 

såren som patienten blir bättre. Det bekräftar för vårdaren att patienten får en god vård 

som leder till förbättrad hälsa för patienten. Vårdarna önskar att de hade tillräckligt med 

tid att ge sina patienter och att de ibland kunde göra något praktiskt med dem. Vårdarna 

anser det också vara viktigt att patienterna får den information som de behöver när det 

t.ex. gäller ansökningar till Folkpensionsanstalten. De anhöriga kan vara de som vet mest 

om patienten, och därför är relationen till dem mycket viktig. Vårdarna önskar ha ett gott 

samarbete med de anhöriga. De vill verkligen att de anhöriga ska vara nöjda med den 

vård som patienten får.  

 

Exosystemet utgör samarbetet mellan organisationerna för att en god vård ska 

uppnås. I exosystemet behandlas patientens ärenden utan att patienten själv är 

närvarande. De vårdare som sköter patienten ingår i organisationer och har ett nätverk 

kring det som gäller patienten och patientens hälsa. Det nätverk som framgick av 

resultatet består av hemsjukvård, hemvård, närsjukhus, centralsjukhus, boende och 

hälsovårdscentral. Dokumentationen är ett sätt att kommunicera inom detta nätverk. 

Vårdarna önskar förbättringar på den punkten. På en del enheter är hemvården och 

hemsjukvården sammanslagen till en gemensam enhet medan de på andra ställen finns 

två separata enheter där vårdarna samarbetar kring patienterna. Där sammanslagning skett 
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upplevs det som ytterst positivt av vårdarna, för där förlöper samarbetet kring patienten 

mycket enklare.  

Andra faktorer som inverkar i detta system är vårdarnas kompetens och utbildning. Dessa 

faktorer inverkar på hur väl samarbetet mellan de olika organisationerna förlöper när det 

gäller patienterna. Till exosystemet hör även den verksamhet som sker inom 

hemsjukvården, på den egna enheten, som berör patienten men där patienten inte är 

närvarande. Om samarbetet på den egna enheten är gott så kan vårdarna lära sig av 

varandras erfarenheter. Då kommunikationen och planeringen av tidschemat går smidigt 

kommer det även att resultera i en god vård för patienten. Om samarbetet på den egna 

enheten brister p.g.a. administrativa oklarheter går det onödig tid till att fundera på hur 

tidschemat och planeringen ska genomföras. Det som alltid finns med i vardagen inom 

hemsjukvården är det oförutsedda händelserna som enligt resultaten blir extra arbete på 

ett redan fullplanerat tidschema eller så kan vårdaren ha planerat in tid för en viss mängd 

oplanerat arbete, vilket gör tidschemat och dagens arbete mera hanterbart. På enhetsnivå 

påverkas vårdarens arbete av de omständigheter och verktyg som vårdaren använder i sitt 

dagliga arbete. Omständigheterna kan vara t.ex. dåligt väglag som försvårar arbetet då 

vårdaren oftast rör sig med sin egen bil mellan patienterna eller gårdar som inte är plogade 

eller skottade om det snöat rikligt.  

Då det gäller samarbetet med de olika enheterna som inte ännu nämnts framkommer olika 

problem då det handlar om kommunikationen mellan enheterna. Vårdarna skulle 

uppskatta om kommunikationen med och mellan de olika enheterna skulle fungera bättre. 

Vårdarna önskar rapportering mellan enheterna, t.ex. mellan sjukhus och hemsjukvård, 

och inte så att det är patienten som rapporterar till hemsjukvården i samband med ett 

besök eller att det kommer fram viktig information av misstag. Det som skulle kunna vara 

till hjälp i kommunikationen är ett dataprogram där det tydligt skulle framgå vem av 

patienterna som finns på sjukhuset och vem som ska skrivas ut eller har skrivits ut. 

Dessutom önskar vårdarna att kommunikationen ska ske per telefon för att 

hemsjukvården ska få en ordentlig rapport om patientens situation. Hemsjukvårdens 

personal poängterar att det är lika viktigt att de själva också rapporterar till andra enheter 

om patienterna när det behövs. Rapporteringen är en process som patienten inte är 

delaktig i själv men som i allra högsta grad påverkar den vård patienten får. Det värsta 

som kan hända är att patienten skickas hem från sjukhuset och ingen inom hemsjukvården 

är medveten om att patienten är hemma. Det kan leda till totalt utebliven vård. Ingen av 
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de intervjuade vårdarna nämnde att något sådant skulle ha förekommit inom de områden 

som undersöktes. 

Vårdpersonalens utbildning på boendeenheter är av stor vikt i samarbetet med andra 

enheter. Om alla vårdare som hemsjukvårdarens vårdare ska samarbeta med åtminstone 

har närvårdarutbildning i grunden är det lättare att förstå varandra då båda har kunskap 

inom området. Vårdare inom hemsjukvården ska inte behöva ta extra blodprov av 

patienter för att boende personalen ska kunna känna tillit till hemsjukvårdarens vårdare. 

I detta samarbete påverkar den kunskapsbrist som boendepersonalen har patienten och 

hens vård.  

Inom olika enheter kan det vara så att man kommunicerar olika vilket kan resultera i att 

missförstånd uppstår genom att vårdare inte har förstått varandra. Det är viktigt, framkom 

det i resultatet, att alla enheter dokumenterar sitt eget arbete i patientjournalerna och det 

på ett mycket tydligt sätt som inte går att missförstås.  

Det som tydligt framkommer av resultatet i fråga om dokumentation är att vårdarna 

önskar användarvänligare digitala program. Vårdarna anser att programmen utgör en risk 

för patientvården. Dessutom önskar vårdarna pekplattor som möjliggör både 

dokumentation och läsning av patientjournaler hemma hos patienten. Dessutom borde 

pekplattorna göra det möjligt att planera in i tidschemat i bilen, så att vårdarna inte ska 

behöva oroa sig för att glömma viktiga saker p.g.a. att de inte kan dokumenteras genast. 

Vårdarna önskade att det skulle finnas dagverksamhet för patienterna för att motverka 

ensamhet och isolering. Vårdarna tycker att det är viktigt att det skulle finnas tillräckligt 

med vårdplatser på boende då patienten inte mera klarar sig hemma, så att patienterna 

inte skulle behöva skrivas in och ut på olika vårdställen så som nu. Även tillfälliga 

vårdplatser som patienterna snabbt kunde få heldygnsvård på  borde  finnas, t.ex. då en 

patient plötsligt och tillfälligt behöver mera vård, så som fallet kan vara vid en 

urinvägsinfektion.   

I exosystemet framkommer det som också vårdare upplever att hemsjukvårdens 

hembesök är så mycket mer än besöket i sig det är mångfacetterat. En del av detta är 

sådant som patienten är medveten om men en del är sådant som vårdare gör för patienten 

i samarbete med andra hälsovårdsorganisationer som påverkar patientvården, men som 

patienten inte har detaljerad kunskap om, men som är en del av det komplexa social- och 

hälsovården för att patienten ska få en god vård där hen upplever omsorg.  
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I makroperspektivet finns det ideala eller det politiska som genomsyrar de tre 

tidigare systemen. Det som påverkar social- och hälsovården mycket är social- och 

hälsovårdsreformen som utgår från de politiska ideologierna som görs i landet av 

regeringen. Social- och hälsovårdsreformen sett ur makroperspektiv. Social- och 

hälsovårdsreformen innebär politisk styrning av social- och hälsovården, som kommer att 

påverka mikro-, meso- och exosystemet.  

Patienten i mikrosystemet utgående från social- och hälsovårdsreformen kommer att 

få en ökad valfrihet och kan genom sin klientsedel välja av vem hen köper sina social- 

och hälsovårdstjänster. Patienten kan välja mellan kommunala och privata tjänster 

(http://alueuudistus.fi/sv/vad-ar-vardreformen-). 

Patienten i mesosystemet utgående från social- och hälsovårdsreformen. Patienten i 

mesosystemet sett ur politiskt perspektiv påverkar relationen till vårdaren genom att hen 

kan välja vem som ska sköta hen. Detta innebär att vårdaren är vald av patienten eller 

åtminstone den aktör som säljer vårdtjänsterna. Patienten ska också ha snabbare tillgång 

till läkare och få mer individuella social- och hälsovårdstjänster 

(http://alueuudistus.fi/sv/vad-ar-vardreformen- ).  

Köerna ska minska i exosystemet utgående från social- och hälsovårdsreformen. 

Social- och hälsovårdsreformen strävar efter att patienten ska få rätt vård i rätt tid. Detta 

sker på organisationsnivå, vilket påverkar patienten. Patienten är ändå inte delaktig i 

processen. Alla patienter ska få en likvärdig vård oberoende var i landet patienten bor. I 

ett makroperspektiv kan orsaken till behovet av denna reform ses: politikerna vill ha en 

billigare och effektivare vård i Finland, där tre miljarder euro av kostnadsökningen ska 

sparas under 10 år. (http://alueuudistus.fi/sv/vad-ar-vardreformen-). Landskapen som är 

självstyrande och större enheter än de enskilda kommunerna ska styra över social- och 

hälsovården (http://alueuudistus.fi/sv/sote-reformen/malen). Det innebär att reformen 

kommer att påverka alla föregående system. Patienten kommer även att erbjudas mera 

digitala tjänster. De digitala tjänsterna kommer också att finnas i relationen till läkare och 

vårdpersonal. Organisationerna måste införa de digitala tjänsterna inom social- och 

hälsovårdsreformen och personalen utbildas i att använda dem. Social- och 

hälsovårdsreformen baserar sina utlåtanden på många undersökningar och rapporter.  

 

Utöver reformen av strukturerna moderniseras styrningen av och 

verksamhetsmodellerna för social- och hälsovården grundligt. 

(http://alueuudistus.fi/sv/sote-reformen/malen ) 

http://alueuudistus.fi/sv/vad-ar-vardreformen-
http://alueuudistus.fi/sv/vad-ar-vardreformen-
http://alueuudistus.fi/sv/sote-reformen/malen
http://alueuudistus.fi/sv/sote-reformen/malen
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Detta leder till det andra makroperspektivet som tas upp i studien och utgörs av 

vårdvetenskapen som representerar det ideala vårdandet som påverkar patienten, 

relationen mellan vårdaren och patienten och vårdorganisationerna.  

Makrosystemet utgående från vårdvetenskapen syns i mikrosystemet innebär att se 

det ideala ur patientperspektiv där människan som patient innebär den lidande människan 

(Eriksson, 2015) som inom hemsjukvården befinner sig i sitt hem. Patienten kan i sitt hem 

uppleva en trygghet som gör att patienten upplever välbefinnande eller hemmet kan även 

upplevas som ett fängelse enligt resultatet men bekräftas av Hilli (2007) där patienten 

upplever sig otrygg då behovet av en mera omfattande vård finns, men tillgången till 

vårdplatser inte finns. 

Makrosystemet synliggörs i mesosystemet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

genom mötet i patient–vårdar-relationen där den vårdande akten sker. Där vårdaren visar 

kärlek och barmhärtighet, caritas, till patienten genom de vårdhandlingar och 

vårdaktiviteter som vårdaren utför (Lindström, 1987). Vårdaren förmedlar omtanke och 

villkorslös kärlek i denna relation. Det gör att patienten kan känna tillit och trygghet 

gentemot vårdaren som besöker patientens hem. Vårdaren är professionell men blir 

samtidigt en viktig person för patienten (Hilli, 2007). Det förekommer en delad glädje i 

denna relation enligt resultatet från intervjuerna. Tystnadsplikten och ansvaret för 

patienten upplever vårdarna som viktigt. Vårdarna vill värna om patientens värdighet. 

Vårdarna längtar efter att få ge av sin tid och lyssna (Koskinen & Lindström, 2013) på 

det som patienten verkligen säger. I intervjuerna säger vårdarna  att det är viktigt att vårda 

hela människan. Att vårda hela människan innebär att lyssna även till det som människan 

inte uttalar med ord men som vårdaren kan förnimma i patientens ansikte (Benso, 2005). 

Ibland kan patienten vara orolig över någon anhörig som är sjuk, vilket påverkar 

patientens välbefinnande (Lindström, 1987). För att kunna lyssna och vara närvarande i 

mötet (Holopainen, 2016) med patienten behöver vårdaren tid. Vårdaren är bärare av 

ethos som utgör den värdegrund som vårdaren har tillsammans med caritastanken och en 

stark etik och ansvarskänsla, att man har omsorg för den andra och verkligen tar ansvar 

för patienten i hemmet. Detta ansvar visar sig i resultatet som en oro då vårdaren inte vet 

hur patienten har det. Ontologisk evidens är det meningsbärande och bestående och är 

beroende av hur bra substansen är förankrad i caringvetenskapens tradition. Ontologiska 

evidensen är bundet till sanningsethos dvs. värdegrunden som vi står på. Att vara bärare 

av ethos innebär att vara öppen för det okända och kunna skjuta på gränserna. Sanningen 
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i sig, den manifesta realiteten är indikativ till sanningens ordning som formar caring. 

Evidensen innebär att det vackra och goda får segra/råda. (Eriksson, 2010) I mötet, i 

relationen, i mesosystemet (Bronfenbrenner, 2009) karaktäriseras mötet av intensitet och 

livskraft, värme, närhet, vila, respekt, ärlighet och tolerans (Lindström, Lindholm 

Nyström & Zetterlund, 2014). Gadamer säger att det är någonting som överraskar 

(Eriksson, 2010), som när det går upp ett ljus, detta innebär en evidensupplevelse 

(Eriksson, 2009 i Martinsen & Eriksson) som även den kan ske i ett möte med vårdaren.  

Den vårdande gemenskapen är inte en självklarhet utan det förutsätter en ansträngning att 

vara tillsammans med varandra, vilket kan bli en källa till styrka (Lindström et al., 2014) 

och kreativitet (Eriksson, 1987) och skapar möjligheter för den andra (Lindström, 2014) 

Den vårdande akten, som sker mellan patienten och vårdaren eller mellan patienten och 

den anhöriga, innebär caring och innehåller ögonblick av oändlighet och evighet och 

inbjuder till en djup gemenskap (Lindström et al., 2014) i hemmet som plats (Hilli, 2007). 

I gemenskapen sker möten mellan patienten och vårdaren (Holopainen, 2016; Lindström, 

1987) i tid och rum, där det uppstår en absolut närhet. Denna gemenskap kan också 

förekomma i relationen mellan anhörig och hemsjukvårdens vårdare då vårdaren och 

anhöriga delar oron för patientens mående.  

Makrosystemet som det visar sig i exosystemet ur en vårdvetenskaplig synvinkel är 

på organisationsnivå, där utgår vårdvetenskapen från patientperspektivet (Bondas, 2003). 

I resultatet framkom att patienter som behöver vårdplats flyttas runt mellan olika 

vårdplatser för att kunna få vård på en institution. I den situationen upplever både 

patienten och anhöriga en maktlöshet enligt resultatet. Det att patienten inte får en plats 

på institutionen utan flyttas runt kan resultera i ett vårdlidande för patienten, utöver det 

sjukdomslidande patienten redan har. Vårdlidandet innebär att patientens lidande 

förvärras p.ga. den vård hen får eller utebliven vård som erhålls.  

Det är för patientens skull som vården och vårdorganisationerna finns (Bondas, 2003). 

Det är viktigt att vården är evidensbaserad, dvs. att vården baseras på den kunskap som 

finns om vården. I resultatet av denna studie framkom att personalen som hemsjukvården 

skulle samarbeta med saknade kompetens vilket försvårade samarbetet och ledde till en 

fördröjd vård för patienten. Den evidensbaserade kunskapen (Eriksson, et al., 1999) 

handlar både om kunskap från vetenskapliga forskningsartiklar, men också den kunskap, 

bildning, som vårdaren bär på och som hen kan använda i det praktiska vårdarbetet 

tillsammans med patienten för att främja patientens hälsa.  
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Makrosystemen sinsemellan 

Frågan är hur de båda valda makrosystemen påverkar varandra. Som redan konstaterats 

pågår det mycket forskning i anslutning till social- och hälsovårdsreformen, så här påvisas 

att det finns ett samband mellan dessa båda perspektiv. Politiken och vårdvetenskapen 

påverkar varandra samtidigt som de båda är självständiga i förhållande till varandra. 

Vårdvetenskapen är gränsöverskridande och universell och en autonom vetenskap 

(Eriksson & Lindström, 2004). Enligt det komplexa synsättet kan de båda 

makroperspektiven berika varandra, vilket betyder att det genom dialoger och samarbete, 

mellan politiker och forskare inom vårdvetenskapen kan uppstå ett mycket bredare 

spektrum av idéer som gör att nya kreativa lösningar uppkommer som ingetdera 

perspektivet skulle ha kommit på ensamt.  

 

This practice exemplar integrated tenets from complexity and caring 

science and illustrates how systems self-organized to cocreate order at the 

edge of chaos. Two organizations that compete for patients in order to 

survive a perilous financial environment were willing to believe that 

partnership and collaboration would result in better outcomes for both the 

human (patient) system and the organization (hospital) system. (Kingston 

et al. 2011, s. 182) 

 

Det gäller att få en hemsjukvård som både anpassar sig efter politiken och därmed de 

beslut som landskapen gör utgående från det som politiskt beslutats om i fråga om social- 

och hälsovårdsreformen men som också resulterar i en vård som är evidensbaserad, där 

ethoset och den sanna verkligheten verkligen får visa sig (Eriksson, 2009). Den 

ontologiska evidensen innebär att det sanna, vackra och goda och det eviga blir synligt i 

ord, tankar, attityder, handlingar och påverkar caring kulturen. Ingenting är evident förrän 

det fått ord och blivit uttalat (Eriksson, 2010). En vård där vårdaren får förutsättningar att 

ge en god vård till patienten som genomsyras av omsorg för den andra vilket resultatet 

förde fram att vårdare bär denna önskan.  

Kontextuell evidens är det som tillåts bli synliggjort i en aktuell vårdsituation och kontext, 

en klinisk evidens. Den ontologiska evidensen utgör grunden för den kontextuella 

evidensen, vilket innebär att den alltid finns närvarande i någon grad. Den kontextuella 
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evidensen utgår från empiriska verkligheten där patientperspektivet ingår som gör att 

etiken är viktig.  

Kontextuell evidens kan påvisas genom att ange mer fakta om ”olyckan” som utgör det 

verkliga. För att nå ontologiska bevis (evidens) förutsätter det en utveckling av metoder 

inom hermeneutisk ram av tanken. Huvud-hjärta-handmodellen i vårdandet är en konst 

och en vetenskap. Gadamer kallar det sanningslika, det vackra och det goda. Kunskapen 

förfinas då den är kopplad till ethos vilket innebär att människan kan vidga sin horisont. 

Den tolkade kunskapen utgör bevis och är en liten begränsad del av verkligheten, men 

enbart det räcker inte till att nå djupet av vårdandets värld. Det måste finnas en vilja att 

verkligen förstå, liksom en närvaro i den konkreta situationen. Huruvida vetskapen 

kommer patienten till del beror på den individuella vårdaren, som måste ”vara i världen” 

och ha kunskap om patientens situation. För att det sanna, det vackra och det goda ska 

synas som en aktiv del i vårdandet, behövs vårdare som har djupa tankar och kan se djupt, 

med ett varmt hjärta och kärleksfulla ord tillåter handen att forma de vårdande 

handlingarna som bär skönhetens ljus. (Eriksson, 2010) 

Vårdvetenskapens ethos är sanningens ethos, vårdvetenskapen söker en grundläggande 

förståelse för människan i förhållande till hälsa och lidande, livet och döden, och försöker 

finna vägar för det sanna, goda, sköna vårdandet dvs. vårdandets sak. Naturvetenskapen 

har beviset som ideal och passar inte in i vårdvetenskapen. Vårdvetenskapens evidens 

måste grunda sig på humanvetenskaperna som är det ursprungliga och är vittnesbördet 

om det sanningslika, det goda och sköna som ideal. Vårdvetenskapens evidensuppfattning 

är kärnan, en ontologisk evidens, dvs. en beskrivning av den vårdande verkligheten såsom 

den blir synlig bortom den empiriska verkligheten. Att se, inse, synliggöra, veta, vidimera 

och revidera är den verkliga verkligheten. Det är kärleken, helighetens och värdighetens 

grundkod som ska väcka klang hos dem som vill jobba för en humanvetenskaplig tradition 

inom vården och vårdvetenskapen. Tonarten väcker liv i människans ethos och sätter i 

rörelseförmåga att förnimma, att se, lyssna, vilja någonting och gör oss öppna för det 

okända. (Martinsen & Eriksson, 2009)  

Vårdvetenskapens inverkan i makrosystemen kan bl. a. handla om att införa goda 

värderingar och en stark etik. Det är viktigt att kunna se det sköna i vårdandet trots att 

samhället långt styrs av de ekonomiska värderingarna. Vårdvetenskapen kan hämta 

vetande om hur den enskilda människan har det i samhället som är i behov av social- och 

hälsovårdstjänster. 
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8.3 Diskussion mot bakgrunden 

 

I sammanställningen av tidigare forskning framkom att vårdpersonalen upplever 

datatekniken som en belastande faktor (Vehko, et al., 2017). I denna studie uttrycktes 

liknande upplevelse, dvs. att datatekniken inte var användarvänlig och att datorn tar tid 

som vårdarna vill ge patienterna. Vårdarna upplever att de dataprogram som används inte 

är användarvänliga och att det är problem med samarbetet också för att det inte finns 

gemensamma dataprogram t.ex. då patienterna skrivs ut från sjukhuset. Digitaliseringen 

är ett aktuellt ämne även för social- och hälsovårdsministeriet (Voutilainen, Noro, 

Karppanen & Rassima, 2016).  

I den teoretiska bakgrunden till studien framkom vikten av att vårdaren har en bred 

kunskap, och detsamma kom fram i intervjuerna också och därmed i resultatet. Patienter 

med minnessjukdomar utgör också en stor grupp av hemsjukvårdens patienter, vilket 

betyder att en ökad kunskap om minnessjukdomar också är viktigt. Detta behov kom inte 

så tydligt fram i intervjuerna och inte heller i bakgrunden.  

Men social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt (Voutilainen, et al., 2016) tar upp de 

minnessjuka och utvecklingen av digitaliseringen som möjliggör bl.a. medicinskt 

kunnande på distans, teknik för att följa hur en minnessjuk person rör sig för att patientens 

trygghet ska kunna garanteras. Dessutom pågår inom social och hälsovårdsministeriet ett 

spetsprojekt för att utveckla serviceunderlag som bygger på teknik för att få ett 

gemensamt system för patientjournaler och bättre stöd på distans (Voutilainen et al., 

2016). I resultatet framkom ett starkt missnöje med de dataprogram som nu används inom 

hemsjukvården, men enligt Voutilainen (2016) ska detta förbättras. 

Digitaliseringen är en del av samhällsutvecklingen och så också inom social- och 

hälsovården. Den används både för att de äldre ska kunna upprätthålla och erhålla sociala 

kontakter men även som en del av vården.  

 

Ammattilaisille digitalisaatio tarjoaa mm. • yhteisiä asiakas- ja 

potilastietojärjestelmiä palveluiden ohjauksen ja seurannan tueksi • 

sujuvamman työskentelyn ja etätuen optioita • etäteknologian 

lääketieteellisen ja muun erityisosaamisen hankkimisen tueksi • 

paikannusteknologiaa muistisairaiden turvallisen liikkumisen seurantaan • 



 86 

 

useita erilaisia teknologisia ratkaisuja yhdistäviä ”palvelualustoja”. 

(Voutilainen, Noro, Karppanen & Rassima, 2016, s. 11) 

 

I den teoretiska bakgrunden kom det fram att vårdare känner oro för patienten i hemmet 

(Lexis, et al., 2013). Även i intervjuerna visade det sig att vårdare känner oro för 

patienten. Sårvården (Smith, 2012) framhävs både i litteraturen och i intervjuerna med 

vårdarna som central och att vårdare behöver ha ett brett kunnande också inom sårvården, 

eftersom det finns så många olika sätt att sköta olika sår på. Att varje situation inom 

hemsjukvården är unik och kan inte förutspås (Pusa, et al., 2015) har även framkommit i 

denna studie. Oförutsedda händelser utgör en del av arbetsdagen och vårdaren kan aldrig 

helt veta hur arbetsdagen kommer att se ut, då oförutsedda händelser tillkommer. I 

avhandlingens teoribakgrund framkom det att vårdarens besök kan försvåras av anhöriga 

som inte förstår varför vårdaren måste besöka patienten (Chang, Bidewell, Hancock, 

Johnson & Easterbrook, 2012). I resultaten framkom att vårdarna upplever sig ibland vara 

i vägen under besöken då de anhöriga vill hålla fast vid familjens rutiner och vårdaren 

kommer under opasslig tid.  

 

 

Det är genom äkta solidaritet och gemenskap som saker ska förverkligas. 

Önskan saknar omedelbar förbindelse med det görliga. Människans 

skapande förmåga ligger i att uppfinna önskningar och sedan finna vägar 

för att förverkliga dem. Önskan är dock inte praxis utan praxis är valet, att 

bestämma sig för något mot något. (Eriksson, Nordman & Myllymäki, 

1999, s. 1–2)  

 

Ledarens interaktion med sina arbetstagare i alla åldrar påverkar hur medarbetarna trivs 

på arbetet. Det är viktigt att medarbetarna blir hörda och att saker ses på ur olika 

synvinklar (Heikkilä-Tammi, Nuutinen, Bordi & Manka, 2015). I resultatet framkom en 

önskan om en bättre personalplanering, vilket innebär att ledaren måste diskutera med 

sina medarbetare för att veta hur de tänker och vad de önskar och upplever. Det som utgör 

den viktigaste faktorn för att orka i arbetet är en god atmosfär, och det uppskattas av alla 

arbetstagare oberoende av ålder (Heikkilä-Tammi et al., 2015). Det syns även i resultatet 

av denna studie att vårdare upplever att arbetsgemenskapen är viktig för att man ska orka 
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bättre i arbetet. De unga arbetstagarna uppskattade att de på sin arbetsplats har möjlighet 

att utvecklas och utbilda sig vidare (Heikkilä-Tammi et al., 2015). 

Resultatet visar att vårdare vill utvecklas och få ökad kunskap. Vårdarna uttryckte att 

hemsjukvårdskontexten kräver ett brett kunnande av vårdarna, eftersom spektret av 

sjukdomar som vårdaren möter är så brett och dessutom är många av de äldre mångsjuka, 

vilket också kräver mycket kunnande.  

I resultatet framkom att vårdare upplever positiv bekräftelse viktig. Detta bekräftas av 

påståendet att uppmuntran och belöningar hjälper även arbetstagarna att orka i sitt arbete 

(Heikkilä -Tammi et al., 2015). Utgående från den här undersökningen är det viktigt att 

framtidens arbetsplatser erbjuder möjligheter för vidare utveckling samt satsar på en god 

vårdkultur som gör att atmosfären på arbetsplatsen är god. Det är viktigt att stödja alla 

arbetstagare som ledare (Heikkilä-Tammi, et al. 2015).  

 

8.4 Diskussion utgående från kliniska implikationer 

 

Då en verksamhet har begränsade resurser, som hälso- och sjukvården i Finland har idag, 

finns det tre alternativa lösningar enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson, Sandström (2016) 

: 1. att få mera resurser, 2. att minska på verksamheten eller 3. att satsa på utveckling, 

utvärdering och forskning. Resultatet av studien visar att det är viktigt att kunna se på 

problem från rätt system för att få nya kreativa lösningar i det kliniska arbetet.  

Då utvärderingar görs samlas fakta in som analyseras, och utgående från analysen kan en 

bedömning göras i förhållande till de mål som finns för verksamheten. Denna process kan 

leda till att nya lösningar skapas hittar nya lösningar på aktuella problem och frågor. Då 

kunskapen ökar blir det ett bättre underlag för att kunna fatta bättre beslut och ge en vård 

som baserar sig på en säker grund, dvs. en evidensbaserad vård. Lösningarna går att 

förverkliga på alla nivåer och verksamheter inom hälso- och sjukvården. (Willman et al. 

2016).  

 

Samarbete i exosystemet 

Studien visar att det inte alltid är tillräckligt att se på problemen bara utgående från sin 

egen enhet och den vårdkultur som finns där. Enheter och organisationer som befinner 

sig i exosystemet behöver samarbeta för att det ska bli konstruktiva och goda lösningar. 

Om problemen endast försöker lösas inom enheten kan det betyda att vårdarna känner sig 
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ännu mer otillräckliga om det krävs att de ska bidra till lösningar som det inte finns 

förutsättningar för att kunna lösa inom det systemet.  

I exosystemet (Bronfenbrenner et al., 2009) och de möten som hålls tillsammans mellan 

organisationer är det viktigt att alla arbetsgrupper är representerade. Det är viktigt att 

vårdare kan tillföra information från mesosystemet (Bronfenbrenner et al., 2009) till 

organisationsnivån. Det finns en ödmjukhet hos den enskilda vårdaren men även en styrka 

i att klara av att bära den oro som patientarbetet väckt. I intervjuerna framhävs också en 

ovisshet som vårdarna tidvis bär på i förhållande till patienterna.  

 

God vård för patienterna innebär äkta omsorg 

Vårdarna strävar efter att patienterna ska få en god vård. Den oro som vårdarna lyfter 

fram i intervjuerna visar på en äkta omsorg och omtanke om patienterna, att vårdarna vill 

den andre väl. Vårdarna strävar efter att kunna utföra ett gott arbete. Denna strävan är det 

viktig att stöds i både makrosystemet och exosystemet (Bronfenbrenner, 2009). Stödet i 

makrosystemet (Bronfenbrenner, 2009) kan vara att förmedla en värdegrund och 

evidensbaserad kunskap.  

 

Det evidensbaserade grundar sig på forskning 

De evidensbaserade lösningarna kan resultera i mera effektivitet och bättre ekonomi. 

Evidensbaserad hälso- och sjukvård är en process som går ut på att systematiskt 

sammanställa, kvalitetsgranska, värdera, tolka och använda sig av de forskningsresultat 

som finns (Willman, et al., 2016). Stödet i exosystemet innebär samarbete inom den egna 

organisationen men framförallt samarbete mellan organisationer för att få ett större 

perspektiv. Det skapar förutsättningar för kreativa lösningar som resulterar i att vårdarna 

kan ge en god vård. Det innebär äkta omtanke om patienterna utan att vårdaren behöver 

uppleva maktlöshetskänsla utan i stället få känna kompetens.  

Evidens i vårdarbetet går inte att uppnå endast genom vetenskaplig kunskap utan genom 

en förening av huvudets, hjärtats och handens logik med vårdandets ethos som utgörs av 

caritas. Det är genom tänkandets logik som den vetenskapliga kunskapen erhålls, och blir 

sanningslik och verklig. Den internaliserade kunskapen kan leda till handling. För att det 

dessutom ska bli skönt och gott behövs hjärtats och handens logik. (Eriksson, Nordman 

& Myllymäki, 1999) Vårdarna i studien tog fram vikten av att kunna ge en holistisk vård, 

vilket innebär att se hela människan och verkligen bry sig om patienten och visa äkta 

omsorg.  
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I dagens komplexa social- och hälsovård är det viktigt med samarbete och att allas idéer 

får komma till uttryck, för att organisationerna via relationer (Crowell, 2011) och goda 

värderingar hittar fram till nya kreativa lösningar (Kingston & Turkel, 2011) som gynnar 

både organisationen men framförallt patienten (Kingston et a., 2011; Lindgard, 

McDougall, Levstik, Chandok, Spafford & Schryer, 2012).  

 

When the situation is complex and new thinking is needed, two or more 

people coming together, each with an idea will create something better than 

any one could accomplish alone. (Crowell, 2011, s. 209) 

 

Vård är vetenskap, konst och etik. (Eriksson, et al., 1999) Vårdarbetets evidens syns i 

tänkandet som grundar sig på vetenskap och genom det siktet ska det sanningslika i 

vårdandet hittas. Detta leder till en förståelse som ger en vilja att handla. Viljan stöds av 

tron som utgör etiken för viljan och handlandet. Då vårdare handlar finns en förmåga 

utgående från tanken och tron, att vårdaren kan utföra den sköna vårdkonsten i sina 

konkreta handlingar. Denna process gör vårdarbetet evident. (Eriksson, et al., 1999) Det 

är viktigt att möjliggöra för vårdarna att kunna utföra den sköna vårdkonsten genom att 

förbättra samarbete genom de olika systemen utgående från Bronfenbrenner et al. (2009) 

 

Sammanslagning av enheter  

Social- och hälsovårdsministeriets (2015) artikeln handlar om sammanslagningen av 

hemservicen och hemsjukvården till en enhet. Detta förslag kom även fram i studiens 

resultat utgående från vårdarnas tankar om förbättring och utveckling. Oron och 

ovissheten upplever flera vårdare att kunde avhjälpas genom att arbeta i par och ha en 

kollega att prata med. Tanken kom fram både under observationstiden men ännu tydligare 

av resultaten. Förslagsvis kunde den ena i paret komma från hemsjukvården och den 

andra i paret från hemservicen, vilket skulle underlätta både samarbetet och det dagliga 

arbetet. Detta skulle vara ett uttryck för samarbete i exosystemet (Bronfenbrenner, 2009).  

I detta sammanhang understryks behovet att se på problemen ur exosystemets 

(Bronfenbrenner et al., 2009) nivå. Det som utgör en omöjlighet för en enskild vårdare 

att lösa kan vara helt möjligt att lösa då flera personer från olika organisationer samlas 

och allas idéer uppskattas och blir hörda.  
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Skapa arenor för samarbete 

Bondas poängterar vikten av att skapa arenor för samarbete, som vårdledare (personligt 

samtal, 28 februari 2018) för att förbättra samarbetet mellan enheter. Ledarskap inom 

vården ska allting utgå från patienten.  Dessa arenor innebär möten där människor träffas 

över organisations gränser och samtalar kring ett tema som är angeläget för alla parter. 

Dialog mellan patient/anhöriga, vårdare, ledare, omgivningen utanför avdelningen är 

viktig för att utveckla en evidensbaserad vård. Kontinuerliga etiska reflektioner med 

personalen behövs för att i enheten uppnå en caringkultur. Att utveckla avdelningen 

behöver ske kontinuerligt och med eftertanke. Det rätta tillfället kommer aldrig, utan 

måste ingå som en del av vårdkulturen på avdelningen. Utbildningen av personalen ska 

vara ändamålsenlig i förhållande till patientarbetet. (Bondas, 2009)  

Denna tanke stöds även av komplexitetsteorin där ett centralt budskap är att involvera alla 

inom enheten till diskussion som bygger på att alla får framföra idéer. Denna mångfald 

av idéer ska leda till kreativa lösningar för hur enheten ska anpassa sig till de krav som 

den yttre miljön ställer. Detta gäller även samarbete mellan organisationer och olika organ 

i samhället. De kreativa lösningarna kan leda till samarbete som gynnar både patienten 

och organisationerna. (Kingston & Turkel, 2011) 

 

The clinicians improved communication of clinical information and bridged 

the patient’s needs from one organization to another (Kingston & Turkel, 

2011, s. 182) 

  

Det som är viktigt vid samarbetsproblem är öppenhet och att inte hålla problemen som 

sina egna då de egentligen kan bero på den turbulenta miljön (Ramus, Vaccaro & Brusoni, 

2017) Bronfenbrenner (1986). Bronfenbrenner et al. (2009) framför samma sak på ett lite 

annat sätt: det som kan vara svårlösta problem på vårdarnivån i mesosystemet kan vara 

lättare att lösa på organisationsnivå i exosystemet. I detta sammanhang framhålls behovet 

att se på problemen ur exosystemets nivå (Bronfenbrenner et al., 2009). Det som utgör en 

omöjlighet för enskild vårdare att lösa kan vara helt möjligt att lösa då flera personer från 

olika organisationer samlas och där allas idéer uppskattas och får bli hörda. 

Komplexitetsteorin lägger till ytterligare en faktor, nämligen dagens komplexa social- 

och hälsovårdssystem (Kingston & Turkel, 2011). Det är svårt att hitta lösningar och 

därför menar komplexitetsteoretikerna att det behövs människor från alla systemen för att 

hitta kreativa lösningar som även kan utgöra dellösningar men som på sikt 
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självorganiseras till lösningar då det sker en anpassning till den omgivande miljön 

(Kingston et al., 2011).  

 

It is based on the belief that the whole of a system is greater than the sum 

of its parts. (Kingston et al., 2011, s. 170) 

 

Summan är mer än delarna (Eriksson, Nordman & Myllymäki, 1999; Kingston & Turkel, 

2011, Raisio 2009) i ett levande system (Kingston & Turkel, 2011, Raisio 2009). Till 

exempel ett område (Lundström, N., 2015) eller i en familj pågår hela tiden förändringar 

där delarna interagerar med varandra. Förändringarna börjar på lägre nivåer och får 

konsekvenser som blir större än det som ursprungligen utgåtts ifrån. Förändringarna söker 

sina egna vägar (Lundström, N., 2015) inom organisationen. Enskilda organisationer kan 

inte vara ansvariga för de komplexa problemen som uppstått. Problemen ligger i att 

enheter och organisationer vill äga eller fly problematiken (Lundström, N., 2015).  

Social- och hälsovårdsreformen kommer att påverka hemsjukvården och alla andra 

social- och hälsovårdsorganisationer Det kommer att kräva en anpassning till de besluten 

som reformen resulterar i. Social- och hälsovårdsreformen representerar det politiska 

perspektivet som finns i makroperspektivet och som kommer att påverka alla dem som 

finns i mikro- meso- och exosystemen (Bronfenbrenner, 2009). I intervjuerna kom det 

tydligt fram att hemsjukvården och hemservicen har ett mycket tätt samarbete och i en 

del kommuner har de blivit en enhet, som vårdarna upplevde som mycket positivt.  

 

Miljöns inverkan på patientrollen, vårdrelationen, organisationerna, 

vårdvetenskapen och politiken 

Studien hämtar intressant kunskap om miljöns inverkan på patientrollen i hemmet. 

Patienten i mikrosystemet har en annan roll än den roll patienten har på ett sjukhus. 

Hemma är patienten samtidigt t.ex. make och pappa, vilket ställer vissa krav på patienten 

trots att hen lider av olika sjukdomar. Vårdas patienten på en sjukhusenhet innebär 

patientrollen att bara vara den sjuka människan som får vila i sin säng och ta emot vård. 

I hemmet måste patienten kunna utföra vissa dagliga sysslor medan en sjukhuspatient inte 

behöver kunna det utan har en kravlösare tillvaro. I bakgrunden framkom att patienterna 

upplever motstridiga känslor över att vara hjälpbehövande i sitt hem. I intervju framkom 

att det ibland kunde vara utmanande att få en patient till läkaren från sitt hem. I hemmet 
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vill patienten ha ett större självbestämmande enligt bakgrunden, det kan kännas till och 

med ovärdigt (Holmberg, et al., 2012) att behöva hjälp i hemmet (Hvalvik & Dale, 2013).  

Det innebär att vårdaren inom hemsjukvården råkar ut för helt andra utmaningar då hen 

ska vårda en patient i hemmet. Det kan innebära att känna till vilka rutiner i familjen som 

patienten är en del av har för att undvika att vårdaren upplever att hen stör då hen ska 

utföra vårdaktiviteter i patientens hem. De relationer som patienterna har påverkar också 

vårdsituationen i hemmet och dessa relationer kan innebära att vårdaren behöver ha ett 

gott samarbete till de anhöriga för att vården till patienten ska vara smidig. 

Vårdrelationen i hemmet innebär mer än mötet med patienten. Förutom att hembesöket 

är mångfacetterat kan det innebära möten med flera personer än patienten. Vårdaren i 

mesosystemet besöker patientens hem för att utföra vårdåtgärder detta ställer också 

annorlunda krav på vårdaren än på vårdaren i en sjukhusmiljö. I hemmet finns inga 

färdiga britsar och ett stort förråd med material, utan vårdaren i hemmet måste vara 

kreativ för att kunna lösa de utmaningar som hemmiljön ställer på vårdaren och kunna 

utföra vårdåtgärden.  

Hemsjukvården i exosystemet innebär en enhet bland alla andra enheter där nätverket och 

ett fungerande samarbete är helt avgörande för att kunna ge en god vård till patienten. 

Exosystemet (Bronfenbrenner et al., 2009) synliggör tydligt det som vårdare uttalar 

angående hembesöket att det är så mycket mera än bara besöket hos patienten. Det är 

komplexiteten som den enskilda vårdaren förnimmer och lider av men vårdaren står 

ensam maktlös inför. Det beror på att det som ser hopplöst eller svårt ut att lösa i 

mesosystemet ska lösas i exosystemet (Bronfenbrenner et al., 2009). Vårdare kan därför 

bli beskyllda för osmidighet i vården som de inte kan påverka ensamma. Däremot kan 

dessa olägenheter påverkas då vårdare, vårdledare och annan personal inom olika 

organisationer möts för diskussioner där allas idéer är lika välkomna och som genom 

gemensamma dialoger leder till nya lösningar. 

Organisationsperspektivet framträder mycket tydligt i exosystemet (Bronfenbrenner et 

al., 2009). Studien visar hur komplex den verklighet är som hemsjukvårdens vårdare 

arbetar i. Utgående från exosystemet kan förståelsen för behovet av samarbetsarenor 

förstärkas (Bondas, personlig kommunikation 28 februari 2018). Utan dialog och 

kommunikation inom exosystemet (Bronfenbrenner et al., 2009) kan inte ett fungerande 

samarbete uppnås, därför är det viktigt att representanter från olika organisationer träffas. 

Då kan en mångfald av idéer få framträda som leder till goda kreativa lösningar 
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(Kingston, 2011) som gynnar en god patientvård. Vårdarna får förmedla äkta omsorg till 

patienterna i stället för att hamna i situationer orsakade av samarbetsproblem.      

I exosystemet (Bronfenbrenner et al., 2009) framträder möjligheterna till förändring och 

utveckling. I stället för att organisationer och enheter konkurrerar med varandra finns det 

andra möjliga lösningar som gynnar alla inblandade organisationer. Det som resultatet 

förde fram utgående från vårdarnas upplevelser var förslaget om att hemsjukvården och 

hemservicen kunde vara en enhet. Det skulle möjliggöra vårdarnas önskan om att få 

arbeta i par, med en skötare från hemservicen och en från hemsjukvården. Detta skulle i 

praktiken innebära att vårdåtgärder gjorda av vårdare från olika enheter inte skulle 

kollidera med varandra t.ex. hygienen kunde skötas innan ett sår sköts. Om enheterna 

finns långt ifrån varandra kan samma vårdåtgärder se ut så att hemsjukvården åtgärdar 

såret och hemservicen kommer senare hem och duschar patienten.  Om detta görs i 

samarbete leder det till att patientens sår helas fortare då vården går enligt det planerade. 

Resultatet är att patienten får en god vård. Motsvarande exempel på problem finns inom 

sjukvården p.g.a. dåligt samarbetet mellan enheter och organisationer, så som resultatet 

av studien visar.  

Makrosystemet (Bronfenbrenner et al., 2009) som genomsyrar alla de tre tidigare 

nivåerna innebär många möjligheter för vårdvetenskapen och forskningen. Då 

miljöperspektivet beaktas i forskningen ger det en vidare bild av patientrollen, 

vårdrelationen, mötet och gemenskapen. Miljön ger dessa områden en ytterligare 

betydelse om den ses genom Bronfenbrenners et al. (2009) miljösystem. Patienten i en 

hemmiljö är så mycket mera än i en sjukhusmiljö. Dessutom har vetenskapen och 

forskningen ett stort samhällsansvar i samarbetet mellan olika makrosystem, eftersom de 

alla påverkar patienten, de anhöriga, vårdrelationen och alla vårdorganisationer inom 

social- och hälsovården.  

Social- och hälsovårdsreformen som makroperspektiv ställer stora krav på exosystemet 

med allt vad reformen för med sig vilket kommer att kräva att organisationerna anpassar 

sig enligt makrosystemets direktiv i form av lagar och forskningar. Social- och 

hälsovårdsreformen påverkar även vårdrelationen till patienten på mesosystemet genom 

olika aktörer. Tredje sektorn och privata aktörer erbjuda tjänster som stöder patientens 

hälsa. (http://alueuudistus.fi/sv/framjande-av-valfard ) 

 

 

 

http://alueuudistus.fi/sv/framjande-av-valfard
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9. Kritisk granskning 

 

Avhandlingen har kritiskt granskats utgående från Backman (2016) och Mårtensson och 

Fridlund (2017) 

 

9.1 Kritisk granskning utgående från Backman (2016) 

 

I detta avsnitt granskas kriterierna för vetenskapligt arbete i enlighet med Backman, 

(2016). Av de sju kriterier som Backman tar upp gällande logisk precision kommer sex 

av dem att behandlas här.  

Frågeställningens och syftets relevans: Syftet att beskriva vårdares upplevelser av sitt 

arbete i hemsjukvården med avsikten att synliggöra en del av komplexiteten och 

möjligheterna i hemsjukvården utgående från Bronfenbrenners (2009) teori om 

människans interaktion med miljön och Hillis (2007) beskrivning av hemmet, är relevant 

utgående från bakgrunden: Vården i patientens hem, både hemvård och hemsjukvård, är 

krävande och komplext. Ytterligare studier om personalens erfarenheter och upplevelser 

behövs för att fördjupa kunskap för förbättringar och möjligheter inom detta område. 

Frågeställningarna: Hur upplever vårdare sitt arbete i hemsjukvården? 

Vad önskar vårdare förbättra eller utveckla inom hemsjukvården? Är motiverade för att 

få fördjupad kunskap om hemsjukvården för att kunna se möjligheter till utveckling 

utgående från vårdarnas upplevelser.  

Den kvalitativa innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004) har på ett 

heltäckande sätt tagit fram data ur materialet som svarar mot undersökningens syfte. 

Materialet har lyssnats och lästs igenom många gånger. Då den kvalitativa analysen 

gjordes första gången framsteg ett resultat så som ”det visade” sig ur intervjumaterialet i 

samband med den första analysen och kategorier med underkategorier. Steg två i analysen 

innebar att alla koder överfördes till en skild tabell och analyserades på nytt, detta för att 

säkerställa och därmed bekräfta det tidigare resultatens riktighet. 

Inga felkällor kan ha förekommit då enbart intervjumaterialet utgjort grund för resultatet. 

De utvalda informanterna lämpade sig bra för studien eftersom alla hade erfarenhet av 

hemsjukvården och av de temaområden som diskuterades i semistrukturerade 
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temaintervjuerna. Informanterna var 19 stycken, med olika mycket erfarenhet av 

hemsjukvården.  

I resultatredovisningen har domänerna sammanslagits. Domän Positiva 

arbetserfarenheter och Domän Negativa arbetserfarenheter svarar på forskningsfrågan: 

Hur upplever vårdare sitt arbete i hemsjukvården? Domän Förslag till förbättring och 

utveckling svarar på den andra forskningsfrågan: Vad önskar vårdare förbättra eller 

utveckla inom hemsjukvården?  

De teoretiska utgångspunkterna har valts utgående från resultaten som den kvalitativa 

analysen gett., Här har ett fenomen studerats induktivt. Kombinationen av miljön 

utgående från Bronfenbrenner (2009) och hemmet som ethos enligt Hilli (2007) gjorde 

att resultaten bäst kom fram då när de sattes in i ett teoretiskt sammanhang.  

I avhandlingens bakgrund har jag strävat efter att synliggöra hemsjukvårdens och 

hemvårdens situation i Finland och Norden. Men situationen på andra håll i världen har 

också behandlats i någon mån, eftersom hemsjukvården verkar vara en aktuell kontext på 

många håll i världen.  Citaten som finns i den teoretiska delen ska förtydliga teorin. 

Studien ska hänga ihop och vara stringent från början till slut och forskningsfrågorna ska 

genomsyra hela avhandlingen. Detta har jag strävat efter.  

Den kvalitativa innehållsanalysen lämpade sig mycket bra för detta material. Den 

semistrukturerade temaintervjun gav ett tillräckligt stort material för en trovärdig analys 

för en magisteravhandling. 

Resultatet visar att hemsjukvården är en del av ett komplext system inom social- och 

hälsovården där vårdarnas upplevelser utgör viktig information. Samtidigt är det en 

källa till idéer för förändrings- och utvecklingsarbete inom enheter och mellan enheter 

inom vården. Evidensen kommer från människans inre, att vilja det sanna, det goda och 

det sköna (Eriksson & Nordman, 2004). 

 

9.2 Trovärdighet utgående från Mårtensson och Fridlund (2017) 

 

Urvalet till studien var tillräckligt stort genom att det bestod av 50 intervjuer. Intervjuerna 

är utförda av flera intervjuare och alla har följt intervjuguiden.  Intervjuerna svarar med 

andra ord på det som de är tänkta att svara på. En risk för att en person skulle ha färgat 

materialet finns inte, eftersom 19 vårdare inom hemsjukvården i två österbottniska 

kommuner intervjuades av 18 magisterstuderande inom kursen för 
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hälsovårdsadministration vid fakulteten för pedagogik och välfärd vid Åbo Akademi. 

Alla studerande var observatörer inom hemsjukvården under 2–3 dagar, och i slutet av 

varje dag gjorde en studerande en intervju med den vårdare studeranden hade observerat. 

Intervjuerna var i medeltal mellan 5–10 minuter långa. Alla vårdare blev ytterligare 

informerade om undersökningen då studerande träffade dem. Skribenten var personligen 

tre dagar som observatör och gjorde därmed tre av intervjuerna samt förde samtal med 

vårdarna under de dagarna. Det gav skribenten en inblick i det arbete som vårdarna gör 

samt i det stora nätverket som hemsjukvården är en del av i praktiken. Intervjuerna har 

magisterstuderandena lyssnat på flera gånger och transkriberingarna har kontrollerats och 

rättats av dem om det behövts. Vårdarna har inte läst igenom de transkriberade texterna. 

Data har diskuterats med ”kritiska vänner” såsom studiekamrater och med handledare i 

flera repriser under analysprocessens gång. Både resultaten från analysens steg ett och 

två är diskuterade med handledare.  

 

Pålitlighet 

Min förförståelse för vårdenheter finns efter att ha arbetat inom sjukvården i över 20 år, 

av vilka största delen på olika psykiatriska vårdavdelningar och de senaste sex åren på en 

somatisk tidsbeställningspoliklinik på ett sjukhus.  

Jag har ingen tidigare arbetserfarenhet av hemsjukvården, vilket kan ha en positiv 

inverkan på resultatet. Det kändes utmanande i början när jag skulle skriva den teoretiska 

bakgrunden, men samtidigt kan det ha varit en fördel då inga andra tankar påverkat 

undersökningen än de som framstigit ur intervjumaterialet och observationsbesöken i 

hemsjukvården. 

Tillförlitligheten i datainsamlingen (Henricson, 2017) kan ha påverkats av att 

temaintervjuerna gjordes i slutet av vårdarnas arbetsdag.  Vårdarna berättade om det som 

hänt under arbetsdagen, så händelserna var i färskt minne och vårdarna kunde ge äkta 

beskrivningar av hur de upplevde sitt arbete. Däremot kunde vårdarna ibland känna sig 

trötta vid intervjuerna. Intervjuerna gjordes dock som planerat. Jag har kort erfarenhet av 

att skriva vetenskapliga arbeten, och detta är det första av detta omfång. Därför har 

handledning och kritiska diskussioner hållits under studiens alla skeden.  

Teknisk utrustning som använts i studien. De flesta studerande använde sina 

mobiltelefoner för inspelningen av intervjuerna. Alla studerande transkriberade sina 2–3 

intervjuer. Därefter skickades elektroniska versioner från studerandena till kursens lärare 

och därifrån vidare till mig. Alla intervjuer är nedladdade på ett dataminne, inga intervjuer 
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är lagrade på skribentens dator. Transkriberingarnas utskrifter är uttagna på universitetet 

Åbo Akademi i Vasa. De dialektala inslagen i citaten är omskrivna. 

 

 

Bekräftbarhet 

Studien gjordes i samarbete mellan två kommuner i Österbotten och Åbo Akademi. 

Studien är en liten del av ett större projekt, vilket innebär att projektplan, intervjuteman 

(bilaga 6), informanternas samtycke och informationsbrev var färdigställda vid enheten 

för vårdvetenskap vid universitetet. Därefter informerades alla studerande som skulle 

intervjua och göra observationsstudie under 2–3 dagar. Observationsstudien var icke 

deltagande till sin natur och pågick en hel arbetsdag. Intervjuerna gjordes i slutet av varje 

dag efter vårdarens arbete. Därefter transkriberade alla studerande sina intervjuer. Då alla 

intervjuer var transkriberade skickades enskilda filer efter hand till skribenten, som 

parade ihop rätt transkribering med rätt ljudfiler, detta var en arbetsdryg process, då 

allting var strukturerat, lyssnades alla ljudfiler igenom och de skrivna transkriberingarna 

kontrollerades och rättades om det behövdes. Transkriberingarna är utskrivna med t.ex. 

skratt, suckar, tankepauser osv. Intervjuerna lyssnades på flera gånger och 

transkriberingarna lästes. Av detta material uppkom ett första steg i analysen, och 

nyansskillnader kunde skönjas i det som vårdarna upplevde som positivt (se Figur 1). Det 

resulterade i det som vårdare upplevde som allra mest positivt, lite mindre positivt och 

positivt som närmar sig gränsen till negativt. Samma sak gjordes omvänt utgående från 

de negativa upplevelserna som vårdarna förde fram.. Därefter överfördes alla 

intervjutexter enligt tema i tabellformat, som resulterade i 203 sidor text i tabellformat.  

Steg två i analysen innebar att alla temaområden analyserades som separata analyser. Alla 

intervjuer delades till en början upp enligt frågeområdena som resulterade i tre domäner, 

(Graneheim & Lundman, 2004, Danielsson, 2017) dvs. ”Domän Positiva 

arbetserfarenheter”, ”Domän Negativa arbetserfarenheter” och ”Domän Förslag till 

förbättring och utveckling”. De kan sammanfattas i det som vårdarna upplevde som 

positivt, det som de upplevde som negativt och vårdarnas utvecklingsförslag. Ytterligare 

en kategori tillkom, ”Hemsjukvården handlar om äkta omsorg”, utgående från vårdares 

berättelser. När man läser resultaten är det viktigt att komma ihåg att beskrivningarna av 

situationerna baserar sig på flera vårdares uttalanden. Datainsamlingen är välbeskriven 

vilket innebär att undersökningen är överförbar och att det därmed går att göra en liknande 

studie utgående från studiens beskrivning (Henricson, 2017).  
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Meningsenheterna lyftes ut ur intervjutexterna som därefter kondenserades till koder. Då 

alla kondenserats till koder började tolkningen till underkategorier och kategorier. 

Materialet analyserades flera gånger i olika skeden av skrivprocessen.   

Underkategorierna och kategorierna har abstraherats ytterligare flera gånger under 

processen och även teman har framkommit. Resultatet hämtade fram mycket goda 

utvecklingsförslag och förslag på vad som kan göras annorlunda i det dagliga arbetet inom 

hemsjukvården. Det var endast två intervjuer som inte hade några utvecklingsförslag, den 

ena på grund av att vårdaren tyckte att det kommit fram i tidigare intervjuer och den andra 

för att dagen hade varit så bra att vårdaren inte skulle ha velat göra någonting annorlunda.  

Resultatet av analysen diskuterades med handledaren. Därefter började sökandet efter ett 

teoretiskt perspektiv som skulle ge resultaten rättvisa och hämta fram dem på ett tydligt 

sätt. Det krävdes mycket tankearbete och flera utkast med olika teoretiska perspektiv 

innan jag hittade Bronfenbrenner (1986) och Bronfenbrenner et al. (2009) och teorin om 

människans interaktion med miljön och Hillis (2007) beskrivning av hemmet som ethos. 

Denna kombination synliggjorde resultatet på ett tydligt sätt. Under skrivprocessens 

slutskede har jag haft mycket god och intensiv handledning av handledaren och den 

kursansvariga läraren, båda erfarna forskare.  

 

Överförbarhet 

Studiens resultat är tydligt och detaljerat beskrivna. Resultaten kan användas som grund 

för utvecklings- och förändringsarbete inom hemsjukvården. Resultatkategorierna kan 

ses i sin helhet i bilaga 7. Resultatet utgående från det teoretiska perspektivet finns 

åskådliggjort i bilaga 2. Det teoretiska perspektivet har jag åskådliggjort i bilaga 1.  

 

Eriksson hänvisar till det hon gett ut 2009 och där hon skrivit att den ontologiska 

evidensen innebär att se, inse och synliggöra det som inte kan ses med ögonen och skapa 

en grundläggande ordning i det man sett och förstått (Eriksson, 2013). Att vittna är att 

försöka hitta sanningen och källan till sanningen. Vittnet vittnar om det som sägs genom 

hen. Att vittna innebär att ge evidens Det handlar om att man vill göra ett uttalande om 

det gällande. Det är att vidimera att ge uttryck för det man sett, som stämmer överens med 

sanningen i vittnesbördet. I caring vittnar man och gör evident det som man inte direkt 

kan se. Gadamer säger enligt Eriksson att inget kan vara evident innan det klätts i ord. 

(Eriksson, 2013) Genom att föra fram vårdarnas upplevelser visar denna studie hur 
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hemsjukvården upplevs av vårdarna. Detta kan utgöra grunden för att förändringar som 

baserar sig på det evidenta.  
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10. Slutsats 

 

Då vården allt mer ska skötas i patienternas hem bör denna vård struktureras upp och 

organiseras. Utgående från tanken om exosystemet (Bronfenbrenner, 2009) kunde all 

vård som ges i hemmen ingå i en organisation, vilket förenhetligar och leder till ett bättre 

samarbete. Hemsjukvården, hemservice och andra vårdformer som ges i hemmet kunde 

alla utgå från samma administration, vilket möjliggör vårdares önskan att arbeta i par. 

Pararbetet ersätter känslan av otillräcklighet, ensamhet och den ständiga oron som vårdare 

bär på i olika sammanhang med kontroll över arbetet, vilket ger en känsla av kompetens 

och resulterar i en bättre vård för patienten. Risken för utbrändhet kunde därmed också 

minskas. En enhetlig organisation skulle ge vårdarna arbetsro, att få vårda patienten, 

istället för att ständigt möta samarbetsproblem, som vårdarna inte kan lösa. Vid 

sammanslagningar måste vårdarnas olika kompetensområden beaktas, då de kompletterar 

varandra. Vid utveckling och förändring inom vården är det viktigt att allas idéer tas i 

beaktande för att nå goda kreativa lösningar som gynnar patienten. Då en mångfald av 

idéer uppnås ger det ett resultat som ingen enskild grupp kan uppnå.  

 

Vårdarna bär på viktiga erfarenheter som måste beaktas vid utveckling och förändring av 

vården. Vårdarnas önskan om att få digitala verktyg för att göra arbetet smidigare borde 

uppmärksammas då det minskar risken att viktiga uppgifter glöms bort samt att vårdarna 

då skulle ha tillgång till alla uppgifter som de behöver i patientens hem.   

 

Fortsatt forskning. Det skulle kunna vara intressant att göra jämförande studier om 

vårdares upplevelser i olika delar av Finland. En likadan studie skulle kunna göras inom 

hemvården för att se om arbetet upplevs på motsvarande sätt som i hemsjukvården. Det 

som också skulle vara intressant är att lyssna till patienternas upplevelser av att vårdas i 

hemmet. Dessutom skulle aktionsforskning om samarbetet mellan organisationer vara 

mycket intressant att forska närmare i.  
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              Bilaga 1 

                                                               

 

Mikronivå         Patienten 

 Mesonivå            Relationerna 

 Exonivå Institutioner 

Makronivå Det ideala, 

det politiska 

 

Patienten – 

den lidande 

människan i 

Hemmet 

Politiska 

beslut 

 Sjukhuset 

HVC 

Landskapen 

Boende 

 SOTE 

Vårdvetenskap 

 Bilaga 1: Teoretiskt perspektiv utgående från 

Bronfenbrenner (1986, 2009) 

 Evidens  Ethos 

 

  

 Vårdaren 

Anhöriga 

Hemsjukvård 

Hemservice 



                 Bilaga 2                                                                                

 

   Patienten i 

hemmet 

 

 Mikro-, meso-, exo- och makrosystemen inom 

hemsjukvården 

"it all depends." (Cole, 1979, s. x, i 

Bronfenbrenner)  

 

 Mikrosystemet – I 

hemmet är 

människan patient, 

mor, maka, mormor. 

Vårdaren 

besöker 

hemmet 

Mesosystemet - Hemmet 

blir en plats för 

vårdaktiviteter, samtal och 

trygghet. 

 Enheten hemsjukvården 

 Exosystemet – vårdarens 

samarbete med andra enheter och 

läkare som påverkar patienten. 

Vårdvetenskap 

SOTE 

 Makrosystemet – Social- och 

hälsovårdsreformen 

genomsyrar de tre föregående 

nivåerna. 

 Bilaga 2: De olika systemen inom hemsjukvårdskontext. 



Bilaga 3                                Analys steg 1                                                                        Bilaga 3 

Intervjun  Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kondenserad meningsenhet med 

tolkning av underliggande 

mening – Kod 

Sub Kategori 

Domän 1 Upplevelse av 

arbetstillfredsställelse – en bra 

dag. Vårdares tankar positiva 

  Tankar vad som gör arbetet 

positivt 

Tankar vad som gör arbetet 

positivt 

Vårdare A 

1.Klientantalet har inte varit 

för högt idag, så att man har 

hunnit bra med både träff och 

prat med klienterna i lugn och 

ro och göra de åtgärder vi sku 

göra. Läkarronden per telefon 

gick som planerat – det gick 

bra och man fick positivt 

feedback av läkaren, som var 

uppmuntrande. Det skulle jag 

säga. 

Klientantalet har inte varit för 

högt, så man har hunnit bra 

med både träffa och prata med 

klienterna i lugn och ro och 

göra de åtgärder vi skulle 

göra. Läkarronden per telefon 

gick som planerat- det gick 

bra och vårdaren fick positivt 

feedback av läkaren, som var 

uppmuntrande.  

Passligt antal klienter, 

hunnit prata i lugn och ro 

och utföra åtgärderna som 

var planerade. 

Läkarronden gick som 

planerat. 

Positiv feedback av läkaren 

var uppmuntrande. 

Passligt antal klienter 

 

Hunnit prata 

Hunnit utföra åtgärder 

 

Gått som planerat 

 

Fått positiv feedback 

1. 

Tid – klintantal 

-åtgärder 

-prata 

 

 

Enligt plan 

 

 

 

Positiv feedback 



Bilaga 4 : Koder  ur analys steg 2                                                                                      Bilaga 4 

Passligt antal klienter 

Hunnit prata 

Hunnit utföra åtgärder 

Gått som planerat 

Fått positiv feedback 

Hinna inom utsatt tid 

Känns bra  

Patienterna nöjda 

Att vårdaren inte hade stress då klientantalet var lågt. 

Att det praktiska fungerade. 

Att få uppleva goda patientkontakter  

Att hinna hålla matpaus är viktigt. 

Att hinna med många besök och olika åtgärder inom utsatt tid 

Att få allting gjort under arbetsskiftet. 

Att blodprov kan analyseras fast de kom för sent in till labben 

Att patienten redan hade en läkartid då en sådan ordinerades. 

Att vårdåtgärder ger positiva resultat 

Att hitta en patient som man trodde inte var hemma resulterade i att sårvården blev gjord enligt planen. 

Att ha nöjda klienter som det inte är någonting extra med gör att arbetet löper smidigt. 



Bilaga 5 Kategori med underkategorier                            Bilaga 5 

I ett tidigare skede av analysprocessen steg 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ha tid för patienten Tillräckligt med personal möjliggör att 

hålla sig till planen då inga större extra 

arbete tillkommer, ingen stress 

förekommer och arbetet förlöper smidigt 

 

Att kunna följa tidsplanen utan stress trots 

små extra arbeten 

Att vara tillräckligt med personal, vilket 

frigör mer tid, möjlighet till kanslidagar då 

man hinner dokumentera och planera 

  

(Hinna hålla sin matpaus och inte behöva 

köra överhastighet i halkan) Tiden 

möjliggör att lag kan följas 



Bilaga över intervjuteman                                        Bilaga 6 

 

Tema 1. Upplevelse av arbetstillfredsställelse – vad gick bra i dag? På vilket sätt blev det 

en bra dag? 

 

Tema 2. Upplevelse av negativ belastning – fanns det problem, stress osv.? 

 

Tema 3. Vad kunde ha gjorts annorlunda i dag? Förslag till utveckling av hemsjukvården, 

generellt och/eller med tanke på dagens arbetspass 

 

Tema 4: Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgjort på enheten för pedagogik och välfärdsstudier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabell över teman, kategorier och underkategorier                     Bilaga 7 

 

Hemsjukvården handlar om äkta omsorg 

 

 

Domän Positiva arbetserfarenheter 

Tema Kategori Underkategori 

 

 

 

 

Känsla av kompetens 

Tid Tillräckligt med tid för 

patienten 

Att kunna följa tidsschemat  

 Tillräckligt med personal 

ger mer tid 

Tiden möjliggör laglighet 

Bekräftelse  Nöjda patienter 

Lyckade vårdåtgärder 

Ett gott samarbete 

Kontroll Oro utbyts i lättnad 

Att kunna planera arbetet 

Utfört arbete ger energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domän Negativa arbetserfarenheter 

Tema Kategori Underkategori 

 

 

 

 

Att inte räcka till 

 

Att inte kunna samarbeta i 

nätverket kring patienten 

Samarbetsproblem  

Känsla av otillräcklighet 

Brister i kunskap och 

planering 

Tidsbrist För många patienter 

Oförutsedda händelser 

Uteblivna pauser 

Stressfaktorer Yttre stressfaktorer  

Icke användarvänliga 

dataprogram 

 

Domän Förslag till förbättring och utveckling 

Tema Kategorier Underkategorier 

Det Att kunna ge en 

holistisk god vård 

 

 

Äkta omsorg 

 

Att se hela människan 

 

Att bemöta hela människan 

Att ta ansvar för patienten  

 Det mångfacetterade 

hembesöket 

 

Administrativa åtgärder 

Bättre planering  

Ökad kunskap 

Nya arbetsuppgifter 

Anskaffningar 

Personal planering 

Digitalisering 

Förbättrat samarbete Kommunikation och 

dokumentation 

Förbättrat samarbete 

genom ökad kompetens 

och närhet 



 


