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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Andelen patienter med komplexa vård - och omsorgsbehov ökar allt mer i den kommunala 

hemsjukvården. Distriktssköterskans komplexa och mångfacetterade roll är inte jämförbar med någon 

annan sjuksköterskeroll och därför är det viktigt att distriktssköterskans kompetens används. Trots 

detta råder det bristande kunskaper om vad distriktssköterskans yrkesroll innebär i den kommunala 

hemsjukvården. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens i 

kommunal hemsjukvård - sett ur ett distriktssköterskeperspektiv.   

Metod: Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Totalt deltog nio distriktssköterskor 

från kommunal hemsjukvård. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom det att distriktssköterskornas specialistkompetens har betydelse för en 

ökad trygghet att fatta beslut, såsom att göra komplexa bedömningar och leda den allt mer avancerade 

vården i hemmet. Distriktssköterskorna besatt kompetenser som gjorde det möjligt för dem att arbeta 

ännu mer självständigt, vilket ledde till fördelar för patienterna, arbetsgivaren och kollegor. Alla 

distriktssköterskorna var överens om att deras kompetens ansågs kvalitetssäkra vården kring patienten 

och bidra till ökad patientsäkerhet, vilket skulle leda till en kvalitetsutveckling av den kommunala 

hemsjukvården. 

Slutsats: Resultatet av denna studie har tydliggjort betydelsen av distriktssköterskornas 

specialistkompetens i den kommunala hemsjukvården. Samtliga distriktssköterskor som deltog i 

studien var överens om att deras specialistkompetens hade betydelse för den komplexa och patientnära 

vården samt kvalitetsutvecklingen av den. Däremot uttryckte de att de upplevde att kommunen som 

arbetsgivare saknade kunskaper om betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens och vad 

deras yrkesroll innebar. 

 

Nyckelord: betydelse, distriktssköterska, kommunal hemsjukvård, specialistkompetens.  
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Inledning 

Andelen patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ökar allt mer inom den kommunala 

hemsjukvården. Det bidrar till att specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktssköterskor, 

kommer efterfrågas i allt större utsträckning (Socialstyrelsen, 2015; SOU 2018:77; Josefsson 

& Ljung, 2017). Regeringen anser att det är specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

distriktssköterska som besitter den kunskap och kompetens som är bäst lämpad för att utföra 

arbetet men de framhåller också att det råder bristande kunskap om vad 

specialistsjuksköterskans kompetens består i och vad de faktiskt arbetar med, speciellt i 

kommunal hemsjukvård. Samtidigt har regeringen som förslag att det endast ska finnas tre 

fasta specialistutbildningar och utbildningen till distriktssköterska är inte en av dem (SOU 

2018:77). Med anledning av detta anses det vara av stor vikt att belysa betydelsen av 

distriktssköterskans specialistkompetens inom den kommunala hemsjukvården. 

 

Bakgrund 

Distriktssköterskan som specialistsjuksköterska 

Skillnaden mellan att vara distriktssköterska och sjuksköterska är att distriktssköterskan har 

en specialistutbildning på avancerad nivå medan sjuksköterskan har en utbildning på 

grundnivå (Högskoleförordning, SFS 1993:100). Det genererar olika examen, 

sjuksköterskorna har en kandidatexamen medan distriktssköterskorna oftast har en 

magisterexamen. Det finns mål som en specialistsjuksköterska ska uppfylla oberoende vilken 

inriktning det gäller och sedan finns det specifika mål för respektive inriktning. De mål som 

är gemensamma för alla specialistsjuksköterskor är att deras kompetens innebär en fördjupad 

förmåga och kunskap med att arbeta både självständigt och i samverkan med patient och 

närstående, för att identifiera, utvärdera och leda omvårdnadsåtgärder samt kunna bedriva 

kvalitetssäkringsarbete. De har även en fördjupad kompetens att införa, genomföra och 

utvärdera arbetet inom hälsofrämjande och förebyggande vård. Specialistsjuksköterskor kan 

med sin kompetens analysera, bedöma och hantera komplexa situationer och frågeställningar. 

Vidare har specialistsjuksköterskor fördjupad kunskap av vård- och hälsoarbetet gällande 
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planering, ledning och samordning. De ska med sin kunskap självständigt utföra och 

medverka vid behandlingar och undersökningar inklusive vård i livets slutskede. För att 

erhålla en examen som specialistsjuksköterska med respektive inriktning, ska ett självständigt 

examensarbete i huvudområdet inom ramen för kursfodringen genomföras. En 

verksamhetsförlagt utbildning relevant för inriktningen ska också genomföras. Varje lärosäte 

kan ha satt upp lokala mål som ska uppnås tillsammans med de mål som finns för 

magisterexamen. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska erhålls 

efter uppnådda 75 högskolepoäng  (Högskoleförordning, SFS 1993:100).  

 

De specifika målen för specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska är en 

fördjupad förmåga och kunskap att självständigt bedöma, planera, genomföra och 

utvärdera omvårdnadsåtgärder som avser att främja fysisk, psykisk och social 

hälsa, vilket i sin tur ska leda till förebyggande av sjukdom och dess komplikationer. 

Distriktssköterskans arbete ställer krav på förmåga att observera och bedöma komplexa 

vårdbehov samt habilitering och rehabilitering hos patienter. Därtill ska distriktssköterskan 

uppvisa den kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökningar och 

vaccinationsverksamhet (Högskoleförordning, SFS 1993:100). Enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (2001) kan 

behörighet att förskriva läkemedel erhållas efter uppnådd examen till distriktssköterska. För 

distriktssköterskor krävs det att de tjänstgör inom kommunal hemsjukvård eller inom 

landstingets primär - eller hemsjukvård för att förskrivningsrätten ska gälla.  

 

Med sin specialistkompetens och utifrån ett hälsofrämjande synsätt ska distriktssköterskan 

kunna stärka patienters hälsa. Samtidigt ska de kunna bedöma övergång från 

sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård (Distriktssköterskeföreningen, 2019a; Pusa, 

Hägglund, Nilsson & Sundin, 2015). Dessutom behöver distriktssköterskan förutom 

faktabaserade kunskaper och bred kompetens, även ha stor flexibilitet och 

handlingsberedskap. Reflektionsförmåga krävs för att kunna omsätta kunskaper till 

färdigheter i komplexa situationer på ett säkert och befolkningsinriktat arbetssätt 

(Distriktssköterskeföreningen, 2019a). I regeringens utredning om framtidens 

specialistsjuksköterska talas det om distriktssköterskan som en samhällsviktig profession. 

Samtidigt presenterar de förslaget att ta bort distriktssköterska som en fast specialistutbildning 

och istället ge varje lärosäte mandat att bestämma dess utformning. Förslaget innebär också 

att distriktssköterskeutbildningen i så fall förkortas till 60 högskolepoäng istället för 
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nuvarande 75 högskolepoäng hos de lärosäten som kommer erbjuda utbildningen. Den leder 

heller inte till någon akademisk examen utan endast till en yrkesexamen. Regeringen menar 

att det på så sätt går att möta framtidens utveckling i hemsjukvården (SOU 2018:77). 

 

Kommunal hemsjukvård 

Hur organisationen av kommunal hemsjukvård är uppbyggd kan variera mellan olika 

kommuner i Sverige (SOU 2011:55). Socialstyrelsen definierar hemsjukvård som vård som 

ges i personens bostad eller motsvarande där de medicinska åtgärderna är sammanhängande 

över tid. Det innebär att hemsjukvård ges i både ordinärt och särskilt boende (Socialstyrelsen, 

2017). Kommunerna får enligt lag ansvara för hälso- och sjukvården i särskilt och ordinärt 

boende upp till sjuksköterskenivå. Den vård som kräver läkare ska tillhandahållas av 

respektive landsting. Kommunerna ska planera sin vård utifrån befolkningens behov för att 

patienterna ska kunna erhålla en jämlik vård (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 2017:30). 

Hemsjukvården är en komplex verksamhet och för att den ska fungera krävs därför samverkan 

mellan olika organisationer, olika professioner och mellan olika sektorer (SOU 2011:55). 

Samarbetet mellan dessa olika huvudmän är avgörande för att patienterna ska få en god och 

säker vård (Larsen, Broberger & Petersson, 2017; Midbøe, 2019). Därtill finns en medicinskt 

ansvarig sjuksköterska [MAS] anställd i kommunen vars huvuduppgift är att ansvara för 

patientsäkerheten i hemsjukvården (Bökberg & Drevenhorn, 2017). Gemensamt för all 

hemsjukvård är att den bygger på tröskelprincipen vilket innebär att endast de personer som 

inte kan ta sig till sitt vårdval är berättigade till hemsjukvård (SOU 2011:55).  

 

Den kommunala hemsjukvården omfattar en stor variation av patientgrupper och 

arbetsuppgifter, allt från hälsofrämjande arbete till palliativ vård (Pusa et.al, 2015). Att arbeta 

hälsofrämjande innebär att oavsett sjukdomstillstånd kunna hjälpa patienten till bättre hälsa 

och välmående. Det kräver ett strukturerat arbetssätt som utgår från individens egna 

upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Palliativ vård har som syfte att förbättra 

livskvaliteten för de som har drabbats av en obotlig, livshotande sjukdom och deras anhöriga, 

oavsett ålder och diagnos (Melin-Johansson, 2017). Därmed innefattar hemsjukvården 

komplexa och avancerade ställningstaganden gällande bedömningar av patienters omvårdnads 

- och medicinska behov. Eftersom vårdmiljön i hemmet skiljer sig från andra vårdinstanser 
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behöver lösningar och angreppssätt utvecklas så att de är anpassade för hemsjukvården 

(Ekstedt, 2019).   

 

Personer som är i behov av kvalificerad vård i hemmet ökar stadigt. Detta för att 

slutenvårdsplatser på sjukhusen minskar och patienter som är svårt sjuka blir utskrivna med 

fortsatt stora vårdbehov (Melin-Johansson, 2017). År 2017 var det över 400 000 personer som 

erhöll någon form av insats av den kommunala hälso- och sjukvården och majoriteten av 

dessa var 65 år eller äldre, där den största gruppen var 75–90 år (Socialstyrelsen, 2019). 

Ernsth, Dahlin och Edberg (2017) menar att det finns en stor utmaning i omvårdnaden av 

äldre personer. Detta då bedömningen av symtom och vårdbehov är komplex och anledningen 

är sambandet mellan multisjuklighet, skörhet, användandet av många läkemedel och 

åldrandet. Tillsammans kan detta göra det svårt att avgöra om symtom, eller avsaknaden av 

dem, är relaterat till biverkan av läkemedel, sjukdom eller åldrande. Vidare talar Ernsth och 

Ericsson (2013) om att den åldrande kroppen inte ger den symtombild som kan förväntas vid 

sjukdom. 

Att garantera en säker, god och trygg vård i hemmet är en stor utmaning eftersom vården blir 

alltmer medicinskt och tekniskt avancerad och komplexa vårdbehov ökar i snabb takt. För att 

kunna möta denna utveckling krävs en hög andel specialistutbildade sjuksköterskor inom 

hemsjukvården (SOU 2018:77). 

 

Distriktssköterskan i den kommunala hemsjukvården 

I hemsjukvården arbetar idag främst grundutbildade, många gånger 

nyutexaminerade  sjuksköterskor och distriktssköterskor (Josefsson & Ljung, 2017). Andelen 

specialistutbildade sjuksköterskor är dock låg och kommunerna efterlyser fler och då gärna 

distriktssköterskor till sin verksamhet (Josefsson & Peltonen, 2015). Distriktssköterskor anses 

vara bättre lämpade än grundutbildade sjuksköterskor för arbetet i hemsjukvården. Just för att 

deras specialistutbildning har förberett dem på att självständigt arbeta med de arbetsuppgifter 

hemsjukvården erbjuder (Josefsson & Ljung, 2017). Sjuksköterskor upplever till en början sin 

roll som mycket utmanande och vet inte riktigt hur de ska agera i olika situationer och känner 

därför inte sig trygga förrän de erhållit en hel del erfarenhet (Bisholt, 2012). Samtidigt 

beskriver distriktssköterskorna i Haycock, Stuart, Jarvis och Daniels (2008) studie att 



10 
 

hemsjukvården inte har några gränser för hur många patienter de kan ansvara för och därför 

kan arbetsbelastningen bli mycket hög. Glasberg, Fagerström, Räihiä och Jungestam (2009) 

beskriver hur specialistutbildade sjuksköterskor arbetar mer självständigt med en större 

trygghet och säkerhet än de gjorde tidigare. Deras studie visade också att specialistutbildade 

sjuksköterskor klarar av att göra egna bedömningar i större utsträckning. Karlstedt, 

Wadensten, Fagerberg och Pöder (2014) beskriver att de flesta sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård är nöjda med sin kompetens. Det är viktigt att ha adekvat kompetens för att 

kunna utföra god och säker vård. Deras studie visade däremot att de sjuksköterskor som hade 

minst en specialistutbildning ansåg sig ha adekvat kompetens för den kommunala 

hemsjukvården i högre utsträckning än de som saknade specialistutbildning.  

Distriktssköterskans komplexa och mångfacetterade roll är inte jämförbar med någon annan 

sjuksköterskeroll och därför är det viktigt att distriktssköterskans unika kompetens används. 

Det är viktigt för patienter, annan vårdpersonal, anhöriga och samhället i stort (Green, Bliss & 

Lawrence, 2017). Josefsson och Ljung (2017) beskriver hemsjukvården som ett växande 

område som blir mer avancerat och anser därför att distriktssköterskan har en given plats i 

hemsjukvården. Däremot betonar de att det inte bara räcker med en specialistutbildning då det 

inte är säkert att specialistkompetensen kommer till användning. Om specialistkompetensen 

ska kunna användas och komma verksamheten till godo behövs utrymme och möjlighet för 

detta.  

Många av de arbetsuppgifter som görs i hemsjukvården kan också utföras av en 

sjuksköterska. Ändå har distriktssköterskan en väldigt viktig roll i hemsjukvården (Barrett, 

Latham & Levermore, 2007). Unikt för distriktssköterskan är förskrivningsrätten som har 

inkluderats i utbildningen sedan 1994. Förskrivningsrätten har, enligt distriktssköterskor, 

bidragit till en ökad självständighet i deras yrkesutövande och ses också som en stor fördel för 

patienterna då det ökar tillgängligheten för dem. Trots detta förskriver distriktssköterskor i 

kommunal hemsjukvård i ganska låg utsträckning. Tidsbrist beskrivs som en stor del i att 

distriktssköterskor inte förskriver (Blanck & Engström, 2015).   

Det har visats sig att inläggning på sjukhus minskar om vården i hemmet leds av en 

distriktssköterska. Distriktssköterskan ger också ett betydelsefullt stöd till sina 

sjuksköterskekollegor (Barret et.al, 2007). Distriktssköterskans kompetens inom preventivt 

och hälsofrämjande arbete lyfts fram som viktig inom hemsjukvården, då distriktssköterskors 

kunskaper bidrar till färre akuta åtgärder och sjukhusbesök (Pratt, 2006). Vården ska bidra till 
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att patienterna känner sig stärkta och självständiga (Bölenius, Lärnås, Sandman & 

Edvardsson, 2017). Att ha hemmet som arbetsplats skiljer sig från andra vårdinstanser. 

Vården ska ges i någons personliga sfär och innebär således utmaningar. Detta då vården ska 

ges på ett tryggt, säkert och evidensbaserat sätt trots att arbetsuppgifterna behöver anpassas 

efter den kontexten som patienten befinner sig i (Midbøe, 2019). Att bli vårdad i hemmet kan 

många gånger vara positivt för en patients hälsa, om vårdens ges utifrån ett personcentrerat 

och hälsofrämjande sätt. Annars finns risken att patienten känner att sin autonomi kränks 

(Öresland, 2017; Bölenius et.al, 2017). Distriktssköterskor ska ha förmåga att och arbeta för 

att främja en jämlik hälsa. De ska också arbeta hälsofrämjande för att stödja en hållbar 

samhällelig utveckling (Distriktssköterskeföreningen, 2019a). I en studie gjord av Brobeck, 

Odencrants och Hildingh (2013) beskriver distriktssköterskor att en stor del av deras 

specialistkompetens innebär hälsofrämjande arbete och att de önskar kunna utnyttja denna 

kunskap mer. I dagens avancerade vård måste de många gånger prioritera de svårt sjuka 

framför det hälsofrämjande arbetet. Fick de mer tid till att arbeta preventivt ansåg de att 

många medicinska insatser och omvårdnadsinsatser hade kunnat reduceras. Kennedy (2004) 

beskriver att det krävs en bred utbildning som både omfattar människans livscykel och 

samhälleliga aspekter för att kunna möta patienter i sitt hem och ge en god vård. Pusa et.al 

(2015) menar att distriktssköterskorna uppfattar sin roll som utmanande då de ofta står 

ensamma med bedömningar vilket gör att de känner ett stort ansvar. De menar även att varje 

situation är unik och kräver både medicinska och psykosociala kunskaper samt kunskap i 

omvårdnad. Vården hemma får ytterligare en dimension då anhöriga ofta behöver ett stort 

stöd, vilket distriktssköterskorna har goda kunskaper i. 

 

Specialistkompetens, expertkunskap och komplexitet 

Benner (1993) menar att hennes omvårdnadsteori, från novis till expert, grundas i det 

praktiska omvårdnadsarbetet och inriktar sig på sjuksköterskans kunskapsutveckling och 

tillägnande av kunskap i förhållande till erfarenhet. God erfarenhet och teori kan inte utesluta 

varandra då sjuksköterskan inte kan utvecklas till expert utan både formell och reell kunskap. 

Vidare beskriver Benner hur klinisk erfarenhet tillsammans med teoretisk kunskap utvecklar 

sjuksköterskans arbetssätt och hantering av komplexa omvårdnadssituationer (Benner, 1993). 

En expertsjuksköterska utför omvårdnad utifrån erfarenheter av liknande situationer och ett 

engagerat kliniskt tänkande, samt individanpassar vården efter patientens behov och resurser 
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genom att inrikta sig på helhetsbilden. Expertsjuksköterskor har en grundlig, användbar 

kunskap om vad som kan förväntas hos specifika patientgrupper och använder denna 

expertkunskap i den konkreta vårdsituationen (Benner, Tanner & Chesla, 1999). Att arbeta i 

hemsjukvården ställer höga krav på distriktssköterskans kompetens, i form av att förstå hur 

och varför olika metoder fungerar i olika sammanhang samt kunna tillämpa detta konkret i 

aktuella vårdsituationer utifrån ett personcentrerat perspektiv (Midbøe, 2019). 

Den vård som ges av distriktssköterskor i hemmet är komplex och kräver stor skicklighet vid 

bedömningar och utförande för att bibehålla patientsäkerheten. Skickligheten vid 

bedömningar kan inte uppnås utan både formell och reell kompetens som också måste 

utvecklas fortlöpande (Green et.al, 2017). Det är dock inte enkelt att ge en exakt definition av 

vad komplexitet innebär. Komplexitet uppstår mellan komponenterna i ett system men det 

handlar inte så mycket om deras egenskaper utan mer om deras relation till varandra. Något 

som är komplext måste studeras som en helhet, det går således inte att studera varje 

komponent var för sig då de förlorar sin innebörd. Ett komplext system består vanligen av ett 

stort antal komponenter som påverkas av varandra. Relativt små förändringar i dessa 

komponenter kan få stora effekter. Sociala system, exempelvis hemsjukvården eller relationer 

mellan individer, är exempel på komplexa system (Cilliers et.al, 2013). Det är inte bara 

hemsjukvården som system som är komplext. Även situationer som distriktssköterskorna 

ställs inför och patienternas vård - och omsorgsbehov i den kommunala hemsjukvården kan 

vara komplexa (Larsen et.al, 2017). 

 

Problemformulering 

Distriktssköterskor ska med sin kompetens självständigt kunna bedöma, planera, genomföra 

och utvärdera omvårdnadsåtgärder i komplexa situationer (Högskoleförordning, SFS 

1993:100). Allt fler människor erhåller och är i behov av kommunal hemsjukvård. Det har 

inneburit att hemsjukvården utökats allt mer och kräver mer omfattande vårdinsatser i 

patientens hem, vilket bidrar till ett ökat behov av specialistutbildade sjuksköterskor, 

exempelvis distriktssköterskor (Josefsson & Ljung, 2017; Melin-Johansson, 2017; 

Socialstyrelsen, 2017). Distriktssköterskans komplexa och mångfacetterade kompetens är 

viktig att ta till vara på då den anses gagna patienter, anhöriga, kollegor, arbetsgivare och 

samhället (Green et.al, 2017). Trots detta är andelen distriktssköterskor låg i den kommunala 
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hemsjukvården (Melin-Johansson, 2017). Det finns flera studier som till exempel belyser 

distriktssköterskans kompetens och vad deras yrkesroll kräver. Däremot finns förhållandevis 

få studier som belyser vad distriktssköterskorna själva anser att deras specialistkompetens har 

för betydelse, vilket motiverar värdet av att belysa betydelsen av distriktssköterskans 

specialistkompetens i kommunal hemsjukvård. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens i 

kommunal hemsjukvård - sett ur ett distriktssköterskeperspektiv.  

 

Metod 

Design 

Aktuell studie är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Metoden lämpar sig väl 

eftersom det som ska studeras är distriktssköterskors subjektiva syn på den egna 

specialistkompetensens betydelse. Polit och Beck (2017) menar att för att kunna studera 

erfarenheter och upplevelser hos en människa krävs en kvalitativ metod då metoden ger en 

möjlighet att studera människors subjektiva erfarenheter samt ger en förståelse för dem. 

 

Informanter 

Studien genomfördes under våren 2019 med nio distriktssköterskor som arbetade i olika 

kommuner i ett geografiskt län där all hemsjukvård bedrivits i kommunal regi sedan 2013. En 

förutsättning för att kunna studera ett problem är att informanterna har erfarenhet av 

problemet. Samtidigt är det önskvärt att samla information från olika informanter med olika 

erfarenheter för att få ett så rikt material som möjligt. Därför genomfördes ett ändamålsenligt 

urval (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterier för medverkan i studien var en 

distriktssköterskeexamen och minst tre års erfarenhet som distriktssköterska i kommunal 

hemsjukvård. Alla verksamhetschefer för kommunal hemsjukvård i det geografiska länet 
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tillfrågades om tillstånd att genomföra datainsamling i den verksamhet de ansvarade för. För 

att komma i kontakt med distriktssköterskor som ville medverka i studien skickades det mail 

till verksamhetscheferna med två olika informationsbrev. Det ena riktade sig till 

verksamhetscheferna (Bilaga 1) för skriftligt godkännande av genomförande av studien. Det 

andra riktade sig till distriktssköterskorna (Bilaga 2) och verksamhetscheferna ombads att 

vidarebefordra detta till samtliga distriktssköterskor efter att verksamhetscheferna godkänt 

datainsamling. Fyra av fem verksamhetschefer godkände datainsamling. Den 

verksamhetschef som tackade nej till deltagande hänvisade till tidsbrist för 

distriktssköterskorna i den kommunen. Verksamhetscheferna delegerade över vidarebefordran 

av information avsedd för distriktssköterskorna till respektive enhetschef. Enhetscheferna 

lämnade 20 namn på distriktssköterskor som matchade inklusionskriterierna till författarna 

som tog kontakt med distriktssköterskorna antingen via mail eller telefon. Nio 

distriktssköterskor tackade ja till deltagande i studien, sex stycken återkom inte med svar trots 

påminnelse via mail och fem stycken tackade nej till deltagande. Av de deltagande 

distriktssköterskorna var sju kvinnor och två var män. De hade mellan 3 och 34 års erfarenhet 

som distriktssköterska med ett medeltal på 17,2 år och hade mellan tre och sex års erfarenhet 

inom kommunal hemsjukvård med ett medeltal på 4,7 år. 

 

Intervjuer 

Datainsamlingen skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer som spelades in på 

pinkodsskyddad mobiltelefon och lades därefter över på ett USB-minne och raderades från 

telefonen. Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns förutbestämda ämnen eller frågor 

som ska behandlas. Intervjuarens uppgift är att uppmuntra informanterna att prata öppet och 

fritt kring valda ämnen eller frågor. Intervjuaren ska inte styra den som intervjuas utan 

intervjun ska efterlikna ett vanligt samtal. En intervjuguide utformades för att intervjuaren 

inte skulle missa relevanta frågor. Frågorna bör vara ställda på ett sätt att informanterna kan 

ge rikligt med information, ja - och nej frågor bör undvikas (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna tog mellan 12 och 34 minuter, medellängden på intervjuerna var 25,5 minuter. 

Intervjuguiden (Bilaga 3) testades gemensamt på två olika personer innan intervjuernas start 

och ansågs fungera väl. Dessa två pilotintervjuer tog 18 respektive 26 minuter. Efter två 

genomförda intervjuer lades en intervjufråga till i intervjuguiden (Bilaga 4). Samtliga 

intervjuer genomfördes under en treveckorsperiod. 
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Att informanterna undertecknade samtycke kan ses som ett skydd för både dem själva och 

författarna. Det är ett sätt att säkerställa att adekvat information har givits till informanterna 

och att de har förstått och tagit del av den (Polit & Beck, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Distriktssköterskorna erhöll både skriftlig och muntlig information och lämnade skriftligt 

samtycke till deltagande i studien innan intervjuerna startades. 

Informanterna valde själva plats där intervjuerna skulle hållas. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) kan informanten känna sig obekväm om två författare skulle hålla i intervjun då 

informanten kan känna sig underlägsen. Intervjuerna genomfördes därför enskilt av 

författarna och M.F genomförde fem intervjuer medan S.N genomförde fyra intervjuer. Ingen 

intervju hölls där någon form av relation till informanterna fanns. 

 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) genomfördes. 

Data analyserades förutsättningslöst och baserades på informanternas subjektiva berättelser. 

Efter att intervjuerna spelats in transkriberades de ordagrant och det resulterade i 49 A4-sidor 

text. Att spela in intervjuer och sedan transkribera dem rekommenderas för att inte missa 

viktiga detaljer i vad som sägs (Polit & Beck, 2017). Den som genomförde intervjun var 

också den som transkriberade den och det gjordes samma dag eller dagen efter. Att 

transkriberingen skedde i nära samband med intervjun gjordes för att stora delar av intervjun 

fortfarande fanns aktuellt i intervjuarens minne. När materialet var transkriberat lästes 

texterna enskilt flera gånger för att få en känsla för helheten. Ur det transkriberade materialet 

valdes citat ut som tydligt ansågs återspegla det konkreta som framkom under intervjuerna. 

Citaten i resultatet är markerade med informantens kodsiffra för att synliggöra spridningen i 

gruppen. Samtidigt som texterna lästes igenom markerades delar som motsvarade syftet. 

Sedan jämfördes de markerade texterna med varandra. Om det var några markerade texter 

som skilde diskuterades dessa för att inget innehåll som svarade mot syftet skulle gå förlorat. 

Därefter togs meningsbärande enheter ut gemensamt. Resten av analysen genomfördes också 

gemensamt. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebar att de kortades ner 

utan att förlora innebörden. Därefter försågs de meningsbärande enheterna med koder. En kod 

kan ses som en etikett på innehållet. För att enklare kunna dela in materialet i kategorier 

färgmarkerades koderna efter likheter och skillnader. Därefter grupperades liknande koder 

som bildade kategorier med tillhörande underkategorier och därefter bildades ett tema. En 
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kategori utgörs av koder med liknande innehåll och ska stå för sig själv, således kan inte 

samma material återkomma i flera kategorier (Lundman & Graneheim, 2012). Materialet 

beskrevs och tolkades utifrån en manifest och latent innebörd. Det manifesta är det som 

tydligt framgår i texten medan det latenta är tolkning av textens underliggande mening. Det 

latenta innehållet, det underliggande budskapet,  kan framträda och mynna ut i ett tema. Ett 

tema är ett sätt att sammanbinda det latenta budskapet i ett antal kategorier (Lundman & 

Graneheim, 2012). Sammanlagt framkom ett tema, tre kategorier och fem underkategorier 

som besvarade studiens syfte (Figur 2). Nedanstående Figur 1 är ett exempel på hur 

analysprocessen såg ut. 

Figur 1. Exempel på analysprocess.  
Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 
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Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomgått en etisk egengranskning och en etisk granskning av Etikkommittén 

Sydost som gav ett rådgivande utlåtande (Diarienummer EPK 557-2019). Inga etiska hinder 

ansågs föreligga för genomförande av studien. Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). Det är viktigt att skriftlig 

information skrivs på ett sätt som alla informanterna kan förstå och den skriftliga 
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informationen ska inte ersätta den muntliga (Polit & Beck, 2017). Alla informanter fick både 

skriftlig och muntlig information, samt information om att allt deltagande var frivilligt och 

kunde avslutas när som helst.  

För att säkerställa konfidentialitetskravet hanterades all insamlad data samt personuppgifter 

på ett sätt så att ingen obehörig kunde ta del av det. Enligt Polit och Beck (2017) 

rekommenderas makulering av material som kan härledas till någon informant när det inte 

längre behövs. Därför kommer allt material raderas i samband med publicering i 

webbplattformen Diva. Allt skriftligt material förvarades i lösenordsskyddade filer på 

författarnas datorer för att obehöriga inte skulle kunna ta del av det. Undertecknade 

samtyckesblanketter kodades med siffrorna 1-9 vid intervjuerna. Detta för att författarna 

skulle ha möjlighet att ta kontakt med informanterna om något skulle vara oklart vid 

transkriberingen. De fysiska blanketterna tillsammans med USB-minnet hölls inlåsta. Utöver 

författarna var endast handledare och examinator behöriga att ta del av materialet. Resultatet 

av studien presenterades så att inga informanter eller kommuner kunde identifieras. Detta är 

åtgärder som enligt Polit och Beck (2017) är viktiga att vidta för att säkerställa 

konfidentialiteten. Samtliga personuppgifter, i form av namn, har hanterats enligt 

Dataskyddsförordningen GDPR (2016/679/EU). Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012) 

uppfylldes genom att insamlat material endast användes inom ramen för studiens syfte samt 

att uppgifter om informanterna inte lämnades ut.  

 

Resultat 

 

Figur 2. Översikt av tema, kategorier och underkategorier. 
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Att med trygghet arbeta självständigt och med möjlighet att driva den 

avancerade hemsjukvården framåt.  

Under analysen framkom ett tema som visade att distriktssköterskornas specialistkompetens 

hade stor betydelse för självständigheten, tryggheten och kvalitetsutveckling av den 

kommunala hemsjukvården. Distriktssköterskorna beskrev att de besatt egenskaper och 

specialistkompetens som gjorde dem trygga och självständiga i sitt arbete och att de med hjälp 

av detta kunde driva den avancerade vården, som idag erbjuds i hemmet, framåt. 

 

Trygga i att fatta beslut och leda 

Distriktssköterskorna i studien beskrev att de med sina fördjupade kunskaper erhållna från 

specialistutbildningen och arbetslivserfarenhet bidrog till en ökad trygghet att fatta beslut, 

såsom att göra komplexa bedömningar och leda den allt mer avancerade vården i hemmet. De 

menade att de utifrån en fördjupad helhetssyn kunde se patienten på ett annat sätt och det 

bidrog till en trygghet och självsäkerhet i utförandet av arbetet, då de kunde sätta de olika 

delarna i rätt sammanhang. 

 

Trygga att göra komplexa bedömningar 

Distriktssköterskorna ansåg att de använde sin specialistkompetens varje gång de bedömde 

patienter. Den kommunala hemsjukvården innebar att distriktssköterskorna var tvungna att 

kunna prioritera och göra bedömningar. Distriktssköterskorna menade att de med sin 

specialistutbildning hade förvärvat ökad förmåga och specialiserad kompetens för att göra 
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dessa komplexa bedömningar, vilket ansågs vara betydande för patientsäkerheten. 

Distriktssköterskorna kunde känna en trygghet med sina beslut och våga stå för dem i och 

med den erfarenheten de hade och den fördjupade kompetensen de förvärvat från 

specialistutbildningen. De uttryckte att vetskapen om att de hade fördjupade kunskaper från 

specialistutbildningen stärkte deras känsla av att vara kompetent.  

 

Det distriktssköterskorna ansåg sig ha fått från specialistutbildningen som var mest betydande 

för bedömningar av patienter var att de nu såg helheten kring patienten på ett annat sätt än 

tidigare, vilket i sin tur bidrog till en ökad trygghet i att de fattade rätt beslut. De menade att 

de hade erhållit kunskaper i att göra en helhetsbedömning av patienten och sätta de olika 

delarna i rätt sammanhang i olika situationer.  

“... få ihop sammanhangen i sin rätta situation i hemmet, speciellt vid de komplexa 

bedömningarna. Det är jätteviktigt.” (5) 

Distriktssköterskorna uttryckte att deras specialistutbildning förberett dem på att ta hänsyn till 

olika aspekter som tillsammans skapade en helhet. De uttryckte att deras erfarenhet också 

bidrog till tryggheten att göra komplexa bedömningar. Det föll det sig naturligt att ta in 

helheten och utifrån den göra sina bedömningar. Det flöt på utan att de egentligen tänkte på 

det. Två av distriktssköterskorna menade att distriktssköterskors helhetssyn av patienten var 

unik. 

Distriktssköterskorna uttryckte att det var lättare att bedöma sina egna patienter, alltså de 

patienter de var ansvariga för på dagtid eftersom de kände dessa patienter väl. De menade 

dock att de hade nytta av sin specialistkompetens ändå då det många gånger inte var något 

uppenbart som felade patienten. De framhävde att de kände ännu mer tilltro och trygghet till 

sig själva och sin kompetens när de jobbade jourtid och bedömde, för dem, okända 

patienter.  Eftersom de kände att de var kompetenta att göra korrekta bedömningar, även om 

bedömningarna var ytterst komplexa.  

 

Trygga i att leda den avancerade vården 

Gemensamt för alla distriktssköterskor i studien var att de upplevde att de patienter som 

vårdades hemma i ordinärt boende hade blivit sjukare och många gånger skrevs hem för tidigt 

från sjukhuset. Patienterna stannade hemma längre idag än förut, dels för att patienterna 
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önskade det men också på grund av platsbrist på sjukhusen och på särskilda boenden. Det 

gjorde att de patienter som vårdades hemma med hjälp från kommunal hemsjukvård hade mer 

omfattande och avancerade vårdbehov. Distriktssköterskorna i studien uppgav att dagens 

hemsjukvård innebar en stor variation av patienter. Både ålder, diagnos, socioekonomiska 

faktorer och medicinska - och omvårdnadsbehov varierade. Med tanke på denna variation 

ansåg distriktssköterskorna att deras breda specialistutbildning som innefattade hela 

människans livscykel var viktig och användbar inom kommunal hemsjukvård. Samtidigt hade 

de patienter som bodde på särskilda boenden också blivit sjukare och hade mer komplexa och 

avancerade vårdbehov.  

"Jag möter faktiskt alla, alla åldrar egentligen, alla socialgrupper. Jag 

möter patienter som är väldigt svårt sjuka, palliativa patienter men jag 

möter också patienter som har psykiatriska diagnoser. Det finns liksom 

ingen gräns åt något håll" (9) 

Distriktssköterskorna menade att de hade blivit tryggare och säkrare i sin yrkesroll och i hur 

de skulle agera hos patienten efter avslutad specialistutbildning. Den förvärvade kunskapen 

från deras utbildning bidrog till att kunna inge trygghet för patienterna, vilket ansågs vara av 

stor vikt. Distriktssköterskorna menade att den tryggheten inte enbart kom från utbildning 

utan även från deras erfarenhet. De ansåg att erfarenhet också var viktigt men uttryckte att det 

var så med hela yrket, att det krävde ett ständigt lärande.  

I hemsjukvården utfördes alla former av hälso- och sjukvårdsinsatser, som inte krävde 

sjukhusvård, hos de patienter som inte kunde ta sig till sina vårdval. Insatserna blev mer och 

mer avancerade och distriktssköterskorna kunde känna att kommunerna inte alltid var rustade 

för det. Distriktssköterskorna ansåg att de kunde ansvara för och leda den mer avancerade 

vården i hemmet idag. Dels för att de hade kompetensen för det och dels för att de kände sig 

trygga med att möta patienter i svåra situationer. Idag upplevde de att de inte fick utföra vissa 

arbetsuppgifter för att de var för få som var specialistutbildade. Därför uttryckte 

distriktssköterskorna att behovet av dem ökade i takt med att hemsjukvården blev allt mer 

avancerad. Några av distriktssköterskorna menade till och med att den kommunala 

hemsjukvården idag krävde distriktssköterskor och att de hade fått jobba hårt för att det skulle 

synas.  

I och med den ökade avancerade vården ökade också kontakterna runt omkring patienten. 

Distriktssköterskorna såg sig som en spindel i nätet som skulle samordna och leda hela teamet 
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runt patienten samt kunna samordna externa kontakter som var nödvändiga för patientens 

vård. Det var många olika yrkeskategorier involverade som alla distriktssköterskor ansåg 

bidrog till att det kunde bli komplexa situationer som behövde lösas kring patienten. Detta var 

något distriktssköterskorna ansåg sig ha bra kontroll över och de kände sig trygga i att hantera 

de situationer som kunde uppstå. 

“För att hemsjukvården ska fungera, så ser jag det som att allt ska fungera runt 

patienten i hemmet. Med min specialistkompetens vet jag vad som krävs runt omkring 

patienten. Jag vet vilka mer kompetenser som behövs. Jag vet vad mitt jobb är” (2)  

 

Arbeta mer självständigt 

Arbetet i hemsjukvården innebar mycket självständigt arbete. Distriktssköterskorna besatt 

kompetenser som gjorde det möjligt för dem att arbeta ännu mer självständigt, vilket ledde till 

fördelar för patienterna, arbetsgivaren och kollegor. De betonade också vikten av att få 

möjligheten att använda dessa specialistkompetenser.  

 

Ha kompetens att förskriva läkemedel 

Kompetensen som erhållits från farmakologikursen ansågs öka självständigheten hos 

distriktssköterskorna, då de fick möjlighet att bedöma och förskriva läkemedel utan kontakt 

med läkare samt att behandling kunde påbörjas direkt. Distriktssköterskorna såg detta som 

något positivt då de kände att de kunde lösa situationer snabbare och smidigare. De uttryckte 

även att det var något som kommer att efterfrågas mer i framtiden inom den kommunala 

hemsjukvården.  

Flera distriktssköterskor beskrev sin kompetens att förskriva läkemedel som något de ansåg 

underlättade för patienterna. Det var enklare att nå den ansvariga distriktssköterskan i 

kommunen istället för läkaren på vårdcentralen, vilket ansågs öka tillgängligheten och 

tryggheten för patienterna. Distriktssköterskorna upprätthöll kontinuiteten för patienterna då 

de själva förskrev läkemedel. Detta för att de stod för bedömningen, förskrivningen, 

uppföljningen och kunde därför smidigare justera sin ordination efter patienternas behov. 

Samtidigt som distriktssköterskorna beskrev fördelarna med att förskriva själva för 

patienterna var det olika hur mycket de använde sig av förskrivningsrätten. Vissa använde den 
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så ofta som dagligen medan andra använde den väldigt sällan. Distriktssköterskorna menade 

att de behövde förskriva kontinuerligt för att upprätthålla kompetensen. 

"Eller ibland kan man ju ha förskrivit till exempel mjukgörande och då 

följer man ju upp att de har fått hem det och börjat använda det och om det 

funkar. Blir det några konstigheter eller om det avviker från hur vi har 

tänkt att det ska fungera har vi ju koll på det och kan ändra ordinationen" 

(7) 

Distriktssköterskorna menade att de kunde hjälpa kollegor att förskriva läkemedel och 

förbrukningsartiklar, exempelvis diabeteshjälpmedel, så att kollegorna inte behövde vända sig 

till vårdcentralen. Vilket medförde att vårdcentralen inte behövde använda sina resurser för 

sådant som distriktssköterskor i kommunen kunde förskriva. En distriktssköterska önskade att 

kollegor skulle nyttja distriktssköterskans förskrivningsrätt i större utsträckning eftersom det 

var en specialistkompetens som ansågs vara av stor fördel i hemsjukvården, då den sparade 

både tid och resurser. 

 

Ansvara för vaccinationsverksamhet 

Möjligheten att självständigt ordinera vaccin samt vaccinera ansågs vara en av de största 

skillnaden från att vara grundutbildad sjuksköterska till efter avslutad 

distriktssköterskeutbildning. Att ha kompetens att ordinera samt utföra vaccinationer ansågs 

av samtliga distriktssköterskor vara betydande under höst - och vintertid då de utförde 

vaccinationer frekvent. Det ansågs spara tid och resurser då vårdcentralerna inte behövde 

avsätta läkare för det ändamålet eftersom distriktssköterskorna själva stod för ordinationen av 

vaccin samt vaccinationsförloppet. 

"Ja och vi ordinerar det själva så det är ju en, alltså det är en underlättnad 

framför allt för läkaren men tillvägagångssättet underlättar ju när jag gör 

det själv" (9) 

Trots att det fanns distriktssköterskor i kommunen som kunde ansvara för 

vaccinationsverksamhet nyttjades inte distriktssköterskans kompetens gällande detta överallt. 

Vissa distriktssköterskor fick inte vaccinera självtändigt alls och andra vaccinerade endast de 

patienter de var ansvariga för, trots att de ansåg att de kunde hjälpa kollegor som saknade 
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behörighet att ansvara för vaccinationsverksamhet. De som inte fick vaccinera hänvisade till 

beslut taget av medicinskt ansvarig sjuksköterska [MAS] som bestämde vad de fick och inte 

fick göra. Detta upplevdes som ett hinder då de inte fick utföra arbetsuppgifter som låg inom 

ramen för vad en distriktssköterska enligt lag får utföra. 

"Det har jag försökt säga till MAS. Att jag är ju distriktssköterska, jag kan 

ju ordinera och vaccinera men nej, nu ska vi göra som vi alltid ha gjort" 

(8) 

 

Förebyggande arbete bidrar till självständighet 

Distriktssköterskorna menade att deras fördjupade kunskaper de erhållit från sin 

specialistutbildning i hälsofrämjande och förebyggande arbete var av stor vikt för 

det självständiga arbetet. De ansåg att förebyggande arbete gynnade patienterna då 

färre behövde söka vård, vilket minskade patienternas lidande. Det var viktigt att 

inse betydelsen av det förebyggande arbetet och att det faktiskt var något 

distriktssköterskorna besatt en fördjupad kompetens i. Distriktssköterskorna ansåg 

också att deras fördjupade förmåga att upptäcka problem i ett tidigt skede och 

åtgärda dem ökade deras självständighet eftersom de i större utsträckning klarade av 

att hantera omvårdnaden av patienterna på egen hand. Ett par av 

distriktssköterskorna menade också att de läst mycket personcentrerad omvårdnad 

under deras distriktssköterskeutbildning och att det bidrog till en mer hälsofrämjande 

vård.  

“Man får ju vara mycket självgående när man jobbar såhär. Och jag har ju 

läst min specialistutbildning, vi läste ju mycket förebyggande. Att man kan 

göra mycket innan någon blir riktigt sjuk och behålla dem i hemmet. Och det 

kan jag tycka är min nisch.” (4) 

 

Att kunna arbeta med kvalitetsutveckling 

Distriktssköterskorna var överens om att anställa distriktssköterskor i kommunal hemsjukvård 

var att kvalitetssäkra vården. De ansåg att välutbildad och specialistkompetent personal var i 
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huvudsak det viktigaste för att vården skulle utvecklas. Flera distriktssköterskor menade att de 

med sin specialistkompetens hade kunnat arbeta mer med kvalitetsutveckling och 

implementera detta i verksamheten, exempelvis användandet av bedömningsinstrument. Då 

detta ansågs kvalitetssäkra vården kring patienten och bidra till ökad patientsäkerhet. En 

distriktssköterska påtalade att de under specialistutbildningen fördjupat sig i ett område i sitt 

examensarbete som sedan hade kunnat användas i verksamheten. Distriktssköterskan önskade 

att den kunskapen som hade förvärvats skulle komma till bättre användning. De ansåg att 

deras kompetens behövde värdesättas för att de skulle kunna ha möjlighet att utnyttja den i 

kvalitetsutvecklingen av vården. Distriktssköterskorna menade att de besatt väldigt mycket 

kunskap och kompetens som hade varit till stor nytta vid förbättringsarbeten. De hade under 

sin utbildning utvecklat ett mer kritiskt tänkande som tillsammans med deras erfarenhet från 

arbetet hade kunnat användas på ett bättre sätt än vad det gjorde idag.  

"Just nu tycker jag att vi står och stampar ganska stilla i utvecklingen. Vi har inte haft 

möjlighet att, eller fått klara mål med vad vi ska göra. Då är det svårt att jobba med 

utvecklingsarbeten." (3) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid kvalitativa studier används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

beskriva studiens trovärdighet. Om en studie ska vara trovärdig ska resultatet svara på det som 

avses studeras. Det ses som en fördel att låta någon som är insatt i forskningsprocessen 

granska analysens olika steg. Kontinuerlig handledning av en mer erfaren forskare kan vara 

en del i att säkerställa trovärdigheten. Hur deltagare till studien valts ut har betydelse för 

giltigheten. Tydlig beskrivning av urval och analys ger möjlighet till läsaren att värdera 

giltigheten. Att presentera citat från intervjuerna i resultatet är ytterligare ett sätt för läsaren att 

bedöma dess giltighet. Tillförlitlighet innebär att hela tiden vara medveten om 

ställningstaganden under hela processen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Överförbarhet handlar om hur resultatet går överföra till andra grupper eller situationer (Polit 

& Beck, 2017). Förslag och förutsättningar för överförbarhet kan skapas men det är upp till 

läsaren att själv bedöma om resultatet är överförbart till andra sammanhang (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 
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Design 

Eftersom syftet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter valdes en kvalitativ design 

då det ansågs vara mest relevant för att få svar på studiens syfte. En kvalitativ design används 

för att kunna förstå människors erfarenheter och upplevelser på en djupare nivå och skapa en 

helhet kring detta. Det kan också säkerställas att inga missförstånd gällande intervjufrågorna 

uppkommer. Nackdelar kan dock ses i att det är en metod som är tidskrävande och ställer 

stora krav på de som genomför studien (Polit & Beck, 2017), som i denna studie var oerfarna. 

 

Informanter 

I föreliggande studie användes ett ändamålsenligt urval för att få informanter som var insatta i 

och hade erfarenhet av problemet som skulle studeras. Den typ av urval ansågs vara en fördel 

för att kunna fånga betydelsen av distriktssköterskors specialistkompetens i den specifika 

kontext som kommunal hemsjukvård är. För att säkerställa att distriktssköterskorna i 

föreliggande studie skulle svara upp mot studiens syfte formulerades inklusionskriterier. Det 

kan diskuteras om kriteriet att ha minst tre års erfarenhet som distriktssköterska i kommunal 

hemsjukvård egentligen var nödvändigt. Det kunde möjligtvis ha varit fullt tillräckligt att ha 

kortare erfarenhet som distriktssköterska från den kommunala hemsjukvården då det som 

skulle belysas var deras specialistkompetens betydelse i den kommunala hemsjukvården. 

Dock framhåller Polit och Beck (2017) att det är bra att informanterna har riklig erfarenhet 

om ämnet som ska studeras. Att två av informanterna var män kan ses som en styrka. Då det 

bidrar till en mer heterogen grupp som då kan visa större variation i resultatet och öka 

överförbarheten till flera grupper (Polit & Beck, 2017). 

En svaghet med urvalsprocessen skulle kunna vara att det var enhetscheferna som skickade ut 

mail med informationsbrevet till distriktssköterskorna, då enhetscheferna saknade vidare 

information om studien. Om personlig kontakt hade tagits med respektive enhetschef för 

möjligheten att informera om studien på exempelvis en arbetsplatsträff skulle antalet 

informanter varit högre. Det upplevdes att de distriktssköterskor som blev kontaktade via 

telefon tenderade tacka ja till deltagande i studien i större utsträckning än de som blev 

kontaktade via mail. En annan svaghet kan vara sättet informationsbrevet till 
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distriktssköterskorna var utformat. Informationsbrevet var omfattande vilket kan ha bidragit 

till den låga svarsfrekvensen via mail. I informationsbrevet till distriktssköterskorna stod även 

en förhoppning om vad studiens resultat skulle ge. Vilket kan bidra till bias i form av 

författarnas egna förhoppningar vilket i sin tur kan påverka resultatets trovärdighet (Polit & 

Beck, 2017). Upplevelsen var dock att resultatet inte påverkades av detta, men det bör ändå 

tas i beaktande. 

 

Intervjuer 

Den som leder intervjun har som uppgift att optimera den, för att den ska kunna bli så bra som 

möjligt. Det gör att intervjuaren bör reflektera kring sin roll och kunna hålla sig neutral, samt 

att kunna anpassa sig efter informanten (Polit & Beck, 2017). Författarna till föreliggande 

studie hade förförståelse i form av arbetslivserfarenhet inom kommunal hemsjukvård och nära 

samarbete med den. För att kunna ställa adekvata följdfrågor krävs, enligt Kvale & 

Brinkmann (2014), en viss förförståelse i ämnet. Däremot var författarna tvungna att 

samtidigt vara medvetna om sin förförståelse och förhålla sig till den så att de inte styrde 

informanterna till att lämna viss information. Detta uppfattades som en utmaning om 

informanten var fåordig. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det krävs träning för att bli 

en kvalificerad intervjuare. 

Semistrukturerade intervjuer bidrar till en öppen dialog och en intervju som mer efterliknar ett 

samtal än ett förhör. Detta kan göra att informanten känner sig trygg i intervjusituationen. 

Samtidigt ställer semistrukturerade intervjuer stora krav på intervjuaren. Den som intervjuar 

ska inte styra informanten men bör ha syftet i åtanke för att inte komma ifrån ämnet som 

avses studeras, vilket kan underlättas med hjälp av en intervjuguide (Polit & Beck, 2017; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden bidrog med en trygghet i att lättare kunna följa 

samtalet med tanke på att det förelåg en begränsad erfarenhet i att utföra intervjuer. Frågan 

som lades till i intervjuguiden upplevdes ha bidragit till att distriktssköterskorna hade lättare 

att formulera tankar kring sin specialistkompetens, vilket ansågs påverka datainsamlingen 

positivt. Det faktum att det inte var samma person som genomförde alla intervjuer kan ha 

påverkat resultatet. Genom att distriktssköterskorna kan ha fått olika följdfrågor som således 

ledde till olika svar, men det kan också ha bidragit till en större variation (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Pilotintervjuerna genomfördes inte bara för att testa 

intervjuguiden och teknisk utrustning utan också för att träna på intervjusituationen. Sättet 
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som pilotintervjuerna genomfördes på upplevdes positivt då det ökade tryggheten i att 

använda intervjuguiden på liknande sätt när intervjuerna sedan hölls enskilt. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att träna på intervjusituationer för att kunna uppnå 

ett annat djup i intervjuer. Att noga läsa metodlitteratur samt kontinuerligt diskutera med 

varandra för att utveckla sin intervjuteknik ansågs vara viktigt. Vilket också ledde till att 

intervjuerna blev bättre ju fler som gjordes. Oerfarenheten gällande intervjuer som 

forskningsmetod får ändå ses som en viss svaghet, trots vidtagna åtgärder. 

  

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) gav en tydlig 

struktur till analysarbetet vilket får ses som en styrka. Kategorierna har kontinuerligt 

diskuterats och omarbetats gemensamt, med stöttning av handledare, för att tydligt svara mot 

studiens syfte. Både manifest och latent innehållsanalys har genomförts. Det manifesta 

innehållet håller sig nära den ursprungliga texten men för med sig en risk för att helheten går 

förlorad. Således genomfördes även en latent innehållsanalys vilket ökade förutsättningarna 

för att se ett sammanhang och mönster i det latenta innehållet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Däremot har författarna behövt förhålla sig till sin förförståelse genom 

hela analysen för att inte påverka den latenta tolkningen.   

I stort sett hela analysprocessen genomfördes gemensamt vilket sågs som en fördel då 

författarna hade stor nytta av varandra. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att 

det är en fördel att vara flera insatta i ämnet som genomför analysen tillsammans. Detta för att 

varje steg i analysarbetet blir väl genomdiskuterat och genomarbetat vilket i sin tur ökar 

tillförlitligheten. 

Problem inom kvalitativa intervjuer kan vara antingen ett för litet eller för stort material. Är 

materialet för litet tenderar det att påverka resultatets överförbarhet och är det för omfattande 

kan analysen bli svår att få ett mer ingående djup i. Antalet intervjuer som behövs beror på 

vad som ska studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). Däremot är det att föredra fler informanter 

om intervjuaren är oerfaren (Polit & Beck, 2017). I föreliggande studie intervjuades nio 

distriktssköterskor. Det var svårt att rekrytera flera. Upplevelsen var ändå att omfattningen av 

materialet var tillfredsställande och besvarade studiens syfte. Liknande svar från 

distriktssköterskorna återkom i flera intervjuer. 
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Resultatdiskussion 

Genomgående i föreliggande resultat beskrev distriktssköterskorna att deras 

specialistkompetens var av stor betydelse i den kommunala hemsjukvården. De beskrev också 

att de besatt egenskaper och kunskaper som är typiska för Benners (1993) teori om 

expertsjuksköterskor.  

 

I Karlsson, Morberg och Lagerströms (2006) studie belyser distriktssköterskorna sin unika 

helhetssyn som en betydande faktor vid vård i hemmet. De menar att helhetssynen gav en 

ökad förståelse för patienten. Distriktssköterskorna i föreliggande studie ansåg att deras 

helhetssyn bidrog till att de bättre kunde hantera patienters komplexitet samt göra bättre 

bedömningar. Cilliers et, al. (2013) belyser just att något som är komplex behöver beaktas 

som en helhet för att inget ska gå förlorat. Att distriktssköterskor klarar av att göra komplexa 

bedömningar är också helt i enlighet med vad som förväntas av en distriktssköterska 

(Högskoleförordningen, SFS 1993:100).  

 

Resultatet i föreliggande studie visade också på en ökad trygghet och självständighet hos 

distriktssköterskorna vilket Fisher (2004) bekräftade med sin studie att vidareutbildning gav. 

Distriktssköterskorna i Youngs (2009) studie betonade att de erhållit ökad trygghet och en 

tydligare identitet i och med specialistutbildningen. Vilket distriktssköterskorna i föreliggande 

studie också framhöll. Dock menade de att tryggheten inte erhållits uteslutande av 

specialistutbildningen utan deras erfarenhet även var en stor bidragande faktor. Detta är i sin 

tur helt i enlighet med Benners omvårdnadsteori om både teoretisk kunskap och den praktiska 

erfarenhets betydelse (Benner, 1993). Distriktssköterskorna kunde befinna sig i expertstadiet 

då helhetssynen togs i beaktande och distriktssköterskorna visste vad som behövde göras utan 

vidare reflektion (Benner et.al, 1999). Vilket distriktssköterskorna i föreliggande resultat 

beskrev. Det föll sig naturligt hur de skulle hantera patienten och de behövde inte fundera på 

det.  

 

Att även kunna vara en av teamet och leda den avancerade vården lyftes fram som viktigt i 

föreliggande resultat. Ett bra samarbete i team är av yttersta vikt för att kunna tillgodose de 

mer komplexa behov som patienterna i hemsjukvården har. Samtidigt måste teamet fungera 
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med att både ge och ta emot hjälp av varandra för att utvecklas och kunna ge en säker vård 

(Berlin, 2013; Törnquist, Andersson & Edberg, 2012). Att ha läst en specialistutbildning på 

avancerad nivå kan ha positiva effekter på teamsamverkan då förståelsen för implementering 

av ny kunskap har fördjupats (SOU 2018:77). Vidare menar Benner et.al (1999) att 

expertsjuksköterskan känner sig trygg i sin yrkesroll och har därför en god förmåga att leda.  

 

Distriktssköterskorna i resultatet beskrev sig ha en bred utbildning som omfattade hela 

människans livscykel och ansåg det vara av betydelse för att kunna ge en trygg, god och säker 

vård i kommunal hemsjukvård, vilket Kennedy (2004) också menade var av stor vikt. 

Distriktssköterskors kompetens beskrivs som viktig att ta till vara på i hemsjukvården med 

tanke hemsjukvårdens komplexitet (Green et.al, 2017). Vikten av distriktssköterskornas 

specialistkompetens poängteras också då de ska kunna applicera teoretisk kunskap i praktiskt 

arbete vid bedömningen av patientens komplexa omvårdnadsbehov (McCrory, 2019). Viktiga 

faktorer för att kunna bibehålla en säker vård för patienterna är kombinationen av teoretisk 

kunskap och erfarenhet av omvårdnadsarbetet (Ödegård, 2013). Detta belyser också Benner 

(1993) är av stor vikt. Benner anser att det inte går att utveckla expertkunskaper utan både 

teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter. Ödegård (2013) lyfter fram att bristen på 

teoretiska kunskaper kan leda till en otillräcklig analys och bristande förståelse för 

patienternas behov. Med det inte sagt att grundutbildade sjuksköterskor inte kan bedriva en 

säker vård. I en studie gjord av Andersson, Lindholm, Pettersson och Jonasson (2017) 

framkom det att sjuksköterskors kompetens sågs som användbar i hemsjukvårdens 

patientsäkerhetsarbete. Pusa et, al. (2015) och Schober (2007) menar dock att 

distriktssköterskan spelar en central roll i den avancerade hemsjukvården för att bidra till en 

trygg och säker vård och att specialistsjuksköterskor med sina avancerade kunskaper ligger i 

framkant i bedrivandet av hemsjukvård.  

 

Alla distriktssköterskor lyfte fram kompetensen i att förskriva läkemedel som betydande i 

kommunal hemsjukvård. De menade att det ökade tillgängligheten och kontinuiteten för 

patienterna. Distriktssköterskorna upplevde även att patienterna hade lättare att nå och prata 

med sin distriktssköterska vid behov av nya recept. Courtenay, Carey, Stenner, Lawton och 

Peters (2011) studie bekräftade detta då patienter uppgett att det var lättare att nå 

distriktssköterskan och de fick bättre service om det var en distriktssköterska som förskrev 

läkemedel istället för en läkare. Det följdes upp bättre och patienterna upplevde att 

distriktssköterskan var mer intresserad av deras allmäntillstånd och inte bara åkomman 
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läkemedlet förskrivits mot. Distriktssköterskorna i föreliggande studie lyfte även fram att 

patienterna snabbare fick tillgång till behandling om distriktssköterskorna förskrev läkemedel, 

vilket bekräftas av Fisher (2004) och Young (2009). Däremot menade Fisher (2004) att det 

även kunde bidra med viss förvirring för patienterna då det kunde vara svårt för dem att skilja 

på vilka som fick förskriva läkemedel och vilka som inte fick göra det.  

 

Att kunna hjälpa kollegor med förskrivningar ansågs betydande. Distriktssköterskorna såg det 

som positivt att deras specialistkompetens nyttjades och det uttrycktes att de önskade kunna 

hjälpa kollegor ännu mer. Det behöver dock inte bara vara positivt vilket Cousins och Donnell 

(2011) visade med sin studie då distriktssköterskor ibland förskrev läkemedel åt kollegors 

patienter utan att ha träffat patienten. Detta ansågs kunna äventyra patientsäkerheten då 

bedömningen och uppföljningen blev bristfällig eller till och med uteblev. Även Fisher (2004) 

lyfte samma problem med att förskriva åt kollegor. Däremot behövs förskrivningsrätten 

användas kontinuerligt för att kunna upprätthålla kompetensen. Benner (1993) beskriver 

vikten av att hela tiden använda sin kompetens och fortbilda sig för att behålla sina 

expertkunskaper. Föreliggande studie visade på att det var väldigt varierande i hur mycket 

förskrivningsrätten användes. Blanck och Engström (2015) lyfter att det generellt är låg 

frekvens av förskrivning i kommunal hemsjukvård och att tidsbrist är den största bidragande 

faktorn. Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev däremot inte att tidsbrist var 

anledningen till låg förskrivning. Distriktssköterskeföreningen (2019b) har skrivit ett 

remissvar till regeringens utredning om framtidens specialistsjuksköterska (SOU 2018:77) där 

de ställer sig starkt kritiska till att reducera distriktssköterskeutbildningen till 60 

högskolepoäng. Detta då de menar att förskrivningsrätten inte längre kommer rymmas i 

utbildningen vilket anses som ett problem då denna kompetensen kommer efterfrågas i större 

utsträckning framöver (Distriktssköterskeföreningen, 2019b). Att förskrivningsrätten var 

viktig för självständigheten och kommer efterfrågas mer i framtiden framhölls också av 

distriktssköterskorna i föreliggande studie.  

 

Ett tydligt exempel på att kommunen inte förstod betydelsen av distriktssköterskans 

kompetens i att arbeta självständigt framkom i resultatet genom att distriktssköterskornas 

kompetens och rättighet att vaccinera inte nyttjades överallt. Genom att inte utnyttja deras 

kompetens kan lönsamheten i att ha distriktssköterskor anställda punkteras. Det kan också ses 

som problematiskt då Benner (1993) menar att det praktiska omvårdnadsarbetet är väsentligt 

för att bibehålla sina expertkunskaper. Distriktssköterskans självständiga arbete bidrar till 
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sparande av tid och resurser (Downer & Shepherd, 2010), vilket arbetsgivaren borde 

uppmärksamma mer.  

 

Regeringen (SOU 2018:77) belyser att distriktssköterskans specialistkompetens har många 

delar som är viktiga och betydelsefulla för kommunal hemsjukvård, vilket också Clancys 

(2007) studie bekräftar då distriktssköterskorna ansåg sig vara viktiga för främjandet av 

människors hälsa i samhället. Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev sina 

kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbetet som viktiga för både patienterna och 

den egna självständigheten. De menade att de kunde hålla patienterna hemma då de kunde 

lösa situationer själva och att färre behövde söka vård, detta resultat bekräftas av Pratt (2006). 

Föreliggande resultat visade till stor del att distriktssköterskorna kunde arbeta mer 

självständigt som specialistutbildade än som grundutbildade. Bahadori och Fitzpatrick (2009) 

visar detsamma med sin studie. De beskriver att distriktssköterskor är självständiga i större 

utsträckning och att självständigheten är lika stor oavsett år i yrket. Detta kan ställas i relation 

till Bisholts (2012) studie som visar att sjuksköterskor ofta behöver en tid i yrket för att kunna 

känna självständighet. Vidare beskriver Bahadori och Fitzpatrick (2009) att 

distriktssköterskor är skickliga, kompetenta och visar egenskaper för professionell tillväxt och 

att de ofta använder sig av sin självständighet i det praktiska arbetet.   

 

Ett annat resultat i föreliggande studie var att distriktssköterskorna upplevde att de inte fick 

använda sin specialistkompetens fullt ut gällande kvalitetsutvecklingsarbete och att 

kommunen som arbetsgivare inte gav dem tydliga mål för utvecklingen. Detta fynd 

understryks i en studie av Boström, Hörnsten, Persson, Rising & Santamäki Fisher (2012) där 

distriktssköterskorna beskriver en oro att kommunen som arbetsgivare inte förstår betydelsen 

av deras specialistkompetens och att deras kompetens jämförs allt mer med grundutbildade 

sjuksköterskor. Vidare beskriver Wilhelmsson och Lindberg (2009) i sin studie att 

distriktssköterskorna upplever en bristande förståelse och stöttning från arbetsgivaren i 

användandet av sin kompetens. Regeringen (SOU 2018:77) konstaterar att det krävs 

specialistkompetens för att bidra till en patientsäker vård och då är det av yttersta vikt att 

arbetsgivaren förstår vilken kompetens distriktssköterskan besitter för att den ska komma 

verksamheten till godo.  
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Slutsats och klinisk implikation 

Resultatet av denna studie har tydliggjort betydelsen av distriktssköterskornas 

specialistkompetens i den kommunala hemsjukvården. Samtliga distriktssköterskor som 

deltog i studien var överens om att deras specialistkompetens hade betydelse för den 

komplexa, avancerade och patientnära vården samt kvalitetsutvecklingen av den. Däremot 

uttryckte de att de upplevde att kommunen som arbetsgivare saknade kunskaper om 

betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens och vad deras yrkesroll innebar. En 

förhoppning är att resultatet i den här studien ska bidra till en ökad förståelse för 

distriktssköterskors specialistkompetens och vilken betydelse den har för omvårdnaden av 

patienterna, för patientsäkerheten, för kollegor och för arbetsgivaren i den kommunala 

hemsjukvården. Även om betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens har 

fokuserats i den här studien krävs det ytterligare forskning kring ämnet. Fortsatt forskning 

skulle kunna fokusera på den avancerade vården och komplexiteten som hela tiden lyfts fram 

i relation till den kommunala hemsjukvården. Vidare skulle det vara intressant att studera 

arbetsgivarens perspektiv på distriktssköterskans specialistkompetens betydelse för den 

komplexa och avancerade hemsjukvården, både med ett nutidsperspektiv, men framför allt 

med ett framtidsperspektiv 

Självständighet 

M.F har tillsammans med S.N sökt litteratur till arbetets alla delar men har haft huvudansvar 

för litteratursökningen till den teoretiska referensramen. I metodavsnittet har S.N haft 

huvudansvaret för sökning av metodlitteratur medan M.F har ansvarat för inbokning av 

intervjuerna. Genomgående i arbetets alla delar har både M.F och S.N gemensamt sökt 

litteratur, intervjuat samt analyserat material. S.N har haft huvudansvaret för arbetets layout 
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Bilaga 1 Informationsbrev verksamhetschef 

 

Till dig som är verksamhetschef för hemsjukvården - förfrågan om tillstånd för datainsamling. 

Vi är två sjuksköterskor, Marie Fraude och Sofie Nyberg, som läser 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Blekinge Tekniska 

Högskola. I vår utbildning ingår att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Examensarbetet ska 

beröra något av distriktssköterskans verksamhetsområden och ge en fördjupad kunskap i området. Vi 

avser att göra en intervjustudie vars syfte är att studera distriktssköterskors erfarenheter av 

specialistkompetensens betydelse i kommunal hemsjukvård. Vi skriver till dig för att fråga om 

tillstånd att genomföra datainsamling i den verksamhet du ansvarar för och önskar att du kan 

vidarebefordra bifogad information till dina distriktssköterskor så snart som möjligt.  

Vi avser att göra en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna beräknas ta 

30-60 minuter och kommer spelas in. Vi hoppas såklart att så många som möjligt anmäler sitt intresse 

att delta så snart som möjligt. Intervjuerna förväntas kunna genomföras i april 2019. Allt deltagande är 

frivilligt och kan när som helst avslutas. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och kommer 

inte kunna spåras till deltagarna eller arbetsplats/kommun vid publicering.  

För att underlätta för oss så att vi kan komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande senast under v 14. Godkännande överlämnas till någon av oss studenter alternativt 

signeras, scannas in och skickas via e-post till angiven adress.     

Vid frågor välkommen att kontakta oss eller vår handledare.   

Med Vänlig Hälsning 

Karlskrona 2019-03-18 
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Undertecknad verksamhetschef godkänner att Marie Fraude och Sofie Nyberg genomför 

datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.   

Ort:  Datum:    /    2019   

_______________________________ Underskrift   

Namnförtydligande:  

Titel:  

Verksamhet/Ort 



39 
 

Bilaga 2 Informationsbrev distriktssköterska 

 
 
Till dig som är distriktssköterska och arbetar inom kommunal hemsjukvård.  

 

Socialstyrelsen definierar hemsjukvård som vård som ges i personens bostad, vilket innebär både i ordinärt och 

särskilt boende. Patienter som erhåller hemsjukvård ökar stadigt och blir allt mer avancerad. Detta ställer stora 

krav på kompetens hos de som arbetar i hemsjukvården.  

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan bidra med en ökad 

förståelse för distriktssköterskors specialistkompetens och vad den har för betydelse inom kommunal 

hemsjukvård.  

 

Syftet med studien är belysa distriktssköterskors erfarenheter av specialistkompetensens betydelse i kommunal 

hemsjukvård.  

 

Alla distriktssköterskor som arbetar inom kommunal hemsjukvård inom ett geografiskt område kommer att 

tillfrågas. Har du minst tre års yrkeserfarenhet som distriktssköterska inom kommunal hemsjukvård skulle vi 

vilja att du som är intresserad av att delta i studien kontaktar oss antingen via mail eller telefon så snart som 

möjligt. Vi avser att genomföra intervjuerna i april 2019. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjuerna 

kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 

30-60 minuter och hela intervjuerna kommer att spelas in på band.  

 

För att kunna genomföra studien behöver vi behandla dina personuppgifter i form av ditt namn och de svar du 

lämnar på frågorna. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker inom ramen för högskolans verksamhet. Du har rätt att kontakta dataskyddsombudet 

på BTH om du vill ta del av de uppgifter högskolan har om dig, för att göra invändningar eller begära radering 

av dina uppgifter. För mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter 

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att 

ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller kommuner kommer att kunna 

identifieras i examensarbetet. Insamlat intervjumaterial kommer endast användas inom ramen för studien. 

Magisteruppsatsen kommer sedan publiceras i Diva portalen. 

 

Vi heter Marie Fraude och Sofie Nyberg och går på Blekinge Tekniska Högskola och läser till 

specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. I utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, 

vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

1. När tog du din distriktssköterskeexamen? 

2. Hur många års erfarenhet har du av att jobba inom kommunal hemsjukvård? 

3. När i ditt dagliga arbete använder du dig av din specialistkompetens?  

4. Vill du ge ett exempel eller berätta om en situation där din specialistkompetens 

kommer till användning? Och på vilket sätt? 

5. Finns det tillfällen då du önskar att din specialistkompetens nyttjades mer? Utveckla 

ditt svar. 

6. Vad har du för erfarenhet av din specialistkompetens betydelse inom kommunal 

hemsjukvård? 

 

Exempel på följdfrågor 

Är det din specialistkompetens du använder då? 

Kan du utveckla det mer? 

Kan du berätta mer om? 

Kan du ge exempel på detta? 

Hur menar du då? 

Hur tänker du kring det? 

Hur känner du kring det? 
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Bilaga 4 Justerad intervjuguide 
 

1. När tog du din distriktssköterskeexamen? 

2. Hur många års erfarenhet har du av att jobba inom kommunal hemsjukvård? 

3. Vari består din specialistkompetens? 

4. När i ditt dagliga arbete använder du dig av din specialistkompetens?  

5. Vill du ge ett exempel eller berätta om en situation där din specialistkompetens 

kommer till användning? Och på vilket sätt? 

6. Finns det tillfällen då du önskar att din specialistkompetens nyttjades mer? Utveckla 

ditt svar. 

7. Vad har du för erfarenhet av din specialistkompetens betydelse inom kommunal 

hemsjukvård? 

 

Exempel på följdfrågor 

Är det din specialistkompetens du använder då? 

Kan du utveckla det mer? 

Kan du berätta mer om? 

Kan du ge exempel på detta? 

Hur menar du då? 

Hur tänker du kring det? 

Hur känner du kring det? 

 


