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Sverige har under de senaste åren blivit ett mer mångkulturellt land, vilket 
innebär att sjuksköterskan ibland får vårda patienter från olika delar av världen. 
Pga. detta finns det ett intresse att undersöka hur sjukvården fungerar i andra 
länder, i detta fall hemsjukvården på Irland. 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta 
inom hemsjukvården på Irland samt att beskriva arbetets innehåll. 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer med fyra sjuksköterskor inom 
hemsjukvården samt ostrukturerade observationer. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Därefter genomfördes bearbetning av dem och två huvudteman 
samt ett antal underteman framkom.
Observationerna nedtecknades efter varje gjord observation eller så snart det har 
varit praktiskt möjligt. Efter bearbetning framkom fyra huvudteman.

Resultatet visar att sjuksköterskans arbete inom hemsjukvården på Irland 
innebär breda arbetsuppgifter och mycket ansvar. Hennes klienter innefattar 
alltifrån nyfödda till gamla, vilket medför att hon måste ha olika typer av 
kunskaper. Många gånger känner hon sig otillräcklig, vilket beror på olika 
faktorer, t.ex. tidsbrist. Dock känner hon sig ibland mycket uppskattad av sina 
patienter, vilket har stor betydelse och som bidrar till större arbetsglädje. 
Sjuksköterskan måste ha en helhetssyn där hon fokuserar på hela patienten och 
hennes livssituation.
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During the last few years Sweden has become a more multicultural country 
which means that the nurse sometimes has to take care of patients from different 
parts of the world. In relation to this, there is an interest to investigate how the 
health care system works in other countries, in this case the community in 
Ireland.

The purpose of the study is to describe the nurse´s experience of working in the 
community in Ireland and to describe the content of the work.

The data was collected from interviews with four nurses within the community and also 
unstructured observations. The interviews were recorded and transcribed. After that the data 
was processed whereupon two major themes, and a number of sub themes emerged. The 
observations were written down after every single observation, or soon as practically possible. 
After processing, four major themes emerged.

The result shows that the nurse´s work in the community in Ireland requieres a broad range of 
tasks and a lot of responsibilities. Her clients range from newborn to elderly, which means 
that she has to possess many different skills. A lot of times she feels inadequate, which is 
caused by a number of reasons, for example, lack of time. Sometimes though, she gets 
appreciation from her clients, which has a big importance and contributes bigger work 
satisfaction. The nurse must have an overall view where she focuses on the entire patient and 
her life situation. 
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INLEDNING

Att få vård i hemmet har på senare år blivit mer vanligt. De äldre blir allt fler och många av 
de sjuka äldre kan idag vårdas hemma tack vare den snabba medicinska och tekniska 
utvecklingen (Doğan & Değer, 2004). Dessutom kan fler behandlingar nu genomföras i 
hemmet istället för på sjukhus, detta kan förhoppningsvis leda till en ökad trygghet och 
livskvalitet hos patienten. Det är inte alltid en självklarhet att vård i hemmet innefattar vård 
i den vanliga privata bostaden, för många kan hemmet innebära särskilda boenden som t.ex. 
gruppboenden, servicehus, sjukhem och ålderdomshem, där man har som princip att det i 
möjligaste mån ska likna den privata bostaden (Lindencrona, 2003). Vad innebär då 
termen ”hemsjukvård”? Lindencrona (2003) skriver att,

”Hemsjukvård innebär en planerad insats i anslutning till medicinsk 
behandling eller sjukdomstillstånd som ges i den vanliga bostaden med dess 
speciella villkor och förutsättningar” (a.a.s.13).

Lindencrona (2003) poängterar även att hemsjukvård ska vara ett komplement till 
sjukhusvård.

Behovet av vård i hemmet är individuellt och måste alltid anpassas till varje enskild patient. 
Det kan bestå av allt ifrån matleverans till avancerad hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan 
bör därför ha breda kunskaper och dessutom bör hon kunna möta olika typer av situationer 
både vad gällande innehåll och svårighetsgrad (Lindencrona, 2003).
Balansgången mellan sjuksköterskans rätt att bestämma över sin arbetsmiljö och patientens 
rätt att bestämma i sitt hem kan ibland skapa problem (Collin Wahlström & Harrysson, 
1996). Sjuksköterskan måste alltid respektera patientens integritet oavsett var hon/han
vårdas men i ett hem där omvårdnad ska utföras är sjuksköterskan samtidigt en gäst, därför 
måste sjuksköterskan vara extra lyhörd för patientens behov och önskemål (Balaz Schale& 
Nordin, 2001).

År 2004 genomförde Begley, Brady, Byrne, Macgregor, Griffiths, Horan en studie där de 
undersökte hur sjuksköterskorna i hemsjukvården inom ett område på Irland, fördelade 
sina uppgifter under dagen. Undersökningsgruppen fick under två veckor skriva upp hur de 
lade upp sin tid, på vilka moment och hur länge. De registrerade även den tid som ej var 
patientbaserad, dvs. administrativt arbete. Resultatet visade att den mesta tiden var 
patientbaserad tid. 44% spenderades hos de äldre, 22% gick åt till barn och  totalt sett var 
64% patientbaserad tid, resten var administrativ tid.

Sjuksköterskornas uppgift på Irland innebär, enligt Clarke (2004) att tillhandahålla och 
ansvara för omvårdnaden, ta beslut, kommunicera och bygga upp ett förhållande med 
patienter och anhöriga. Deras arbetsmiljö kan ibland vara mycket ostrukturerad,
okontrollerad och kaotisk enligt författaren (Clarke, 2004).

Med tanke på att antalet gamla ökar så kommer behovet av sjukvård troligen att öka, detta 
medför det kommer att ställas högre krav på sjuksköterskan och det kommer dessutom 
behövas fler sjuksköterskor. Sjuksköterskans roll är internationellt gångbar, vilket gör att 
hon kan arbeta i större delen av världen. Det är av stort intresse att undersöka hur 
sjuksköterskan i annat land arbetar och på så sätt få kunskap om hur arbetet fungerar samt 
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jämföra med svenska förhållanden. Studien är förlagd till hemsjukvården på Irland, där 
målet är att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta i hemsjukvården och även 
beskriva vad de har för huvudsakliga arbetsuppgifter. Förhoppningsvis kan detta medföra 
att svenska sjuksköterskor kan få en uppfattning om hur irländska sjuksköterskor arbetar 
och på så sätt erhålla ny kunskap. Svenska sjuksköterskor kanske på detta sätt enklare kan 
tänka sig en tjänst utomlands eller förändra det svenska arbetssättet om studien visar att 
andra arbetssätt har positiva fördelar.

BAKGRUND

Sjuksköterskeyrkets utveckling på Irland

Tre faktorer var av betydelse när sjuksköterskeyrket blev till en profession på Irland, dessa
var de religiösa sjuksköterskornas förhållningssätt till arbetet, framväxten av omvårdnad 
som vetenskap och skrifterna av Florence Nightingale. Nightingale besökte Dublin och S:t 
Vincents Hospital 1850 och träffade då ett antal sjuksköterskor för att dela med sig av sina 
praktiska kunskaper. Dessa sjuksköterskor var dock inte förberedda och icke heller villiga 
att ta emot ny kunskap. Nightingale öppnade sin första sjuksköterskeskola 1860 i London. 
Hennes huvudsakliga uppgift var att undervisa och lära upp sjuksköterskelever i 
omvårdnad som sedan förde över kunskaperna till andra sjuksköterskor då de kom ut i 
arbetslivet. De som sökte till Nightingales skola var tvungna att genomgå en sträng och 
noggrann undersökning, där det kontrollerades att eleverna kom från respektabla och 
välbärgade familjer (Moberg, 2007). 

Den första praktiska sjuksköterskeskolan på Irland öppnades 1858 i Dublin av en engelsk 
kvinna som hade arbetat tillsammans med Nightingale. En utav de viktigaste 
utvecklingarna för sjuksköterskan under 1800-talet var förståelsen av sambandet mellan 
smittspridning och ohygieniska förhållanden (Government of Ireland, 1998). 
I början av 1900-talet hade den irländska sjuksköterskan äntligen accepterats som en 
profession. Sjuksköterskorna beskrevs som, 

” a body of carefully chosen women, who were trained, disciplined and of 
unquestionable character” a.a s.38.

Många familjer från överklassen hade svårt att acceptera att deras döttrar var ute och 
arbetade och tjänade pengar, men med tiden insåg familjemedlemmarna vilken nytta de 
gjorde och deras val av yrke blev tillslut accepterat. Runt 1930 började sjukvården 
moderniseras mer och mer, och det öppnades fler sjuksköterskeskolor runt om i landet. Vid 
detta tillfälle var det ont om sjuksköterskor och det var därför lätt att få arbete. 
(Government of Ireland, 1998)

1958 fick hälsoministern genom sitt förslag att ändra namnet ”distriktsköterska” (district 
nurse)  till ”Public Health Nurse” (PHN), vilket det fortfarande heter. Det var dock bara 
namnet som ändrades, arbetsuppgifterna var detsamma som tidigare (Government of 
Ireland, 1998). 



4

Nightingales teorier om omvårdnad

Florence Nightingale framhöll i sina teorier att miljön var en viktig faktor i patientens 
omgivning.  Att luften som patienten andades in var frisk och sval spelade stor roll i 
tillfrisknandet. Nightingale ansåg att vädring av hemmet skulle ske nattetid, pga. att luften 
då var friskare och att fönstren skulle hållas stängda dagtid. Sjuksköterskans syfte var att 
hålla luften som patienterna inandas lika ren som luften utomhus. Om luften i ett rum var 
av dålig karaktär blev sjukdom oftast följden. Hon menade att en sjuk människa inte kunde 
tillfriskna om denne fick vara i ett rum och ideligen inandas sin egna varma, förorenade 
luft. (Nightingale, 1954)

Att vara medveten om sina patienters kroppstemperatur var av stor vikt för sjuksköterskan, 
för att hon på så sätt skulle kunna reglera rumstemperaturen. Florence hävdade att

 ”för de sjuka är värme en nödvändig del av ventilationen.” a.a s. 24.

Enligt Nightingale fanns det fem huvudpunkter då det gällde ett fräscht och sunt hem; ren 
luft, rent vatten, ljus, effektivt avloppssystem och renlighet. Solljus ansågs vara mycket 
viktigt, där Nightingale påpekade att ett rum är mycket mer inbjudande om solljuset fått 
möjlighet till tillträde. Hon poängterade också att friska människor sällan tillbringar mer än 
åtta timmar i samma rum. De kan alltid få lite omväxling, om så bara för några minuter. 
Sjuka människor däremot, kanske aldrig får lämna sängen och kan själva aldrig reglera 
luftens kvalité eller rumstemperaturen. Den viktigaste uppgiften för sjuksköterskan var 
därför att iaktta den sjuke och kunna se symtom på förbättring respektive försämring. Hon 
måste helt enkelt kunna lära sig att uppfatta varje förändring i patientens ansikte. God 
sjukvård innebar att iaktta småsaker som är gemensamma för alla sjuka och sådana som är 
individuella. (Nightingale, 1954)

En viktig del i omhändertagandet, var att som sjuksköterska alltid fundera över vad som 
hände med patienten då hon inte var där. Det var därför av stor vikt att sjuksköterskan 
ordnade så att tiden då hon inte var på plats fungerade bra för patienten. På så vis undveks 
oro och patienten kunde känna sig trygg. Florence sa att den bästa sjuksköterskan var hon 
som kunde ta hand om ett spädbarn på ett bra och professionellt sätt. Hon menade att 
sjuksköterskan aldrig kunde fråga barnet hur det mådde, utan hon var tvungen att iaktta 
och sedan besluta om vilka omvårdnadsåtgärder som skulle vidtas. Nightingale menade att 
det var extra viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att sjuka barn oftast krävde 
mer och noggrann omvårdnad än vuxna. Barn är känsligare vad gällande luft, ljus, vatten 
osv, därav vikten av ett gott omhändertagande. Avslutningsvis sa Nightingale att det bästa 
sättet att lära sig att ta hand om barn, är att ta lärdom av andra duktiga sjuksköterskor med 
erfarenhet inom området (Nightingale, 1954).

Tidigare forskning

Gäfvert och Ek (1996) har gjort en studie där de intervjuade patienter och sjuksköterskor 
inom hemsjukvården. Sjuksköterskorna fick bl.a. frågan om vad de trodde att patienterna 
hade för förväntningar på dem och patienterna fick frågan om vilka förväntningar de hade 
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på sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna trodde att patienterna ville att de skulle vara 
allmänbildade och ha breda kunskaper inom omvårdnad, medicin och teknik. Detta såg 
sjuksköterskorna som byggstenar som var av stor vikt för att kunna bedöma, åtgärda och 
dokumentera omvårdnadsarbetet. Samtidigt var mötet med patienten mycket betydelsefullt 
och låg till grund för att kunna vårda patienten på bästa tänkbara sätt. Sjuksköterskorna 
ansåg att kommunikation, både verbal och icke verbal, var en förutsättning för att kunna 
utföra sina uppgifter. De flesta av sjuksköterskorna trodde att patienterna ville ha någon 
som var bra på att lyssna och bedöma de signaler som patienterna gav dem. Kontinuitet i 
vården var en annan faktor som de trodde patienterna värderade högt. Många utav 
patienterna poängterade att de tyckte det var betydelsefullt att det var samma sjuksköterska
som kom och besökte dem. De förväntade sig även att sjuksköterskan var kunnig inom sitt 
område och att hon var bra på att lyssna och läsa mellan raderna. Ett bra bemötande, 
engagemang och empati var andra delar som gjorde att patienten fick förtroende och
förlitade sig på sjuksköterskan. De kände att detta låg till grund för ett bra 
omhändertagande (Gäfvert& Ek, 1996).

Öhman & Söderberg (2004) har undersökt betydelsen av sjuksköterskornas upplevelse av 
möten med patienter och deras anhöriga i hemmet. De flesta sjuksköterskorna såg sig 
själva som en gäst i patientens hem. Genom att uppträda lugnt och stilla och respektera 
patientens privatliv, blev det lättare att komma in i deras hem och närma sig patienten. Det 
lugna uppträdandet låg sedan till grund för en bra och långvarig relation som oftast varade 
till dess att patienten dog. Då sjuksköterskorna hade skaffat sig en bra relation med 
patienten blev de alltid väl bemötta och ibland kunde det kännas som om de uppfattades 
som en typ av ”gåva” till patienten då de besökte dem. Att kunna lyssna var en mycket 
viktigt egenskap som sjuksköterskorna upplevde som betydelsefull för att utföra bästa 
tänkbara vård.  

Smith Higuchi, Christensen, & Terpstra, (2002) har studerat sjuksköterskor och deras 
utmaningar inom hemsjukvården. Det första som presenterades som en utmaning var att 
skapa en bra relation med patienten som baserades på respekt och tillit. En god relation 
bidrog till god vård. Att tillgodose patientens behov med hjälp av de resurser som fanns, 
kunde ibland uppfattas som en tuff utmaning. Det ansågs även vara svårt att sätta sig in i 
familjedynamiken och få en uppfattning om hur patienten och dennes familj fungerade. 
Sjuksköterskorna kom till nya patienter och nya hemmiljöer vilket innebar utmaningar 
både relationsmässigt och miljömässigt. Dessutom måste de fatta beslut på egen hand med 
ett begränsat utbud av resurser. Etik var ett annat ämne som sågs svårhanterligt. Då det 
uppstod konflikter mellan sjuksköterskan och patienten och man samtidigt ville hjälpa 
patienten på bästa tänkbara vis, kunde det kännas rätt hopplöst men samtidigt var det en 
utmaning att kunna lösa situationen. Sjuksköterskorna i studien insåg ibland att de var 
tvungna att släppa lite på kontrollen och låta patienten få göra som han/hon ville.

År 2006 genomförde Markham & Carney  en studie bland sjuksköterskor på Irland där de 
undersökte vilka faktorer som påverkar kvalitén på omvårdnaden. Efter att ha intervjuat 
sjuksköterskor med tre års erfarenhet eller mer, framgick det att det var av stor vikt att 
sjuksköterskorna hade en helhetssyn på patienten när de utförde omvårdnadsåtgärder. För 
att tillgodose patientens behov av omvårdnad var det viktigt att det fanns gott om personal 
och tid. Bra kommunikation mellan sjuksköterskorna var en annan faktor som uppfattades 
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vara betydelsefull. Att personalen var kompetent och att de utförde forskningsbaserad 
omvårdnad var också av stor vikt. Personalen fick sällan möjlighet att vidareutbilda sig, 
vilket oftast berodde på hög arbetsbelastning och tidsbrist. 

En irländsk studie säger att aldrig tidigare har patienterna inom hemsjukvården på Irland, 
krävt så mycket vård som de gör idag. Sjuksköterskornas arbetsområden beskrivs som 
mycket breda med bl.a. hemsjukvård kombinerad med äldrevård och barnavård och även 
hälsokampanjer i området de arbetar i. Sjuksköterskeyrket innebär alltifrån 
såromläggningar till undervisning av patienter i kosthållning, motion m.m. Arbetet
innefattar även snabba beslutstaganden i kombination med omvårdnad och 
sjuksköterskorna förväntas att kunna arbeta med flera komponenter samtidigt, t ex. 
relationsproblem kombinerade med sjukvård, vilket inte alltid är enkelt (Brady, Byrne, 
Horan, Griffiths, Macgregor, Begley, 2007).

År 2001 gjorde Fagerberg & Kihlgren en studie där de undersökte hur sjuksköterskor 
utförde omvårdnaden bland äldre. Det visade sig att förtroende är mycket viktigt och spelar 
en avgörande roll i omhändertagandet. Att känna att patienten fick förtroende för 
sjuksköterskan och berättade om sina känslor och tankar var en mycket positiv upplevelse. 
Det var dock jobbigt då det inte fanns tillräckligt med tid för varje enskild individ. Då det 
inte fanns tid, utfördes bara det allra nödvändigaste för patienten och de sociala och 
känslomässiga bitarna fick komma i andra hand. Att sätta patienten i fokus var givetvis 
prioritet nummer ett. Det kunde dock uppstå konflikter mellan sjuksköterskor som var 
oense om hur de behandlade patienten. Givetvis var idealet att arbeta tillsammans med 
någon som lade ner sin själ i arbetet och som satte patienten i främsta rummet. Av studien
framkom att omvårdnad inte alltid blir utförd på bästa tänkbara sätt, p.g.a.  tids - och 
personalbrist. Detta kunde leda till frustration och maktlöshet bland sjuksköterskorna. 
Trots att omvårdnaden av patienterna inte alltid var perfekt, var ansvarig sjuksköterska 
tvungen att acceptera den omvårdnad som utfördes (Fagerberg & Kihlgren, 2001).

Att vara nyutbildad sjuksköterska är inte alltid enkelt. O´Shea & Kelly (2007) valde att 
undersöka hur sjuksköterskor på Irland, sex månader efter sin examen upplevde sina 
erfarenheter ute på klinik. De upplevde stress, vilket var relaterat till det stora ansvaret man 
har som sjuksköterska och att de i detta fall även var helt nya i sin roll och hade mycket att 
lära. Alla insåg dock sina begränsningar och hade inga problem med att fråga om hjälp så 
behövdes. Att känna sig värdefull och att kunna förändra saker till det bättre var de faktorer 
upplevdes som mest positiva med den nya rollen. De kliniska kunskaperna beskrevs ibland 
som otillräckliga. Många upplevde att de under sin praktik aldrig fick träna tillräckligt, 
vilket bidrog till att de kände sig osäkra då de var färdigutbildade. Medicindelningen var 
en del utav jobbet som i början var lite skrämmande. Det var ovant att inte ha någon som 
kontrollerade en, men efter ett tag vande man sig. Vissa sjuksköterskor fick under sina 
första sex månader t.om. handleda studenter, vilket de inte riktigt kände sig förberedda på. 
De hade helt enkelt inte tillräckligt med kunskap (O´Shea & Kelly, 2007).

En intervjustudie bland sjuksköterskor och patienter i hemsjukvården i England, visade att 
mer än hälften av alla patienter kände sig mer trygga då de träffade en sjuksköterska i 
stället för en doktor. Många patienter ville ha besök av en sjuksköterska med en 
specialistutbildning. Anledningen var att de kände sig tryggare och de ansåg att 
sjuksköterskans utbildningsnivå hade betydelse i utförandet av omvårdnaden.  Både 
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sjuksköterskor och patienter ansåg att de i framtiden måste arbeta mer tillsammans, och
närmare varandra. Klienterna upplevde det mer positivt att få besök av samma 
sjuksköterska än att det hela tiden kom olika. De flesta sjuksköterskorna i studien ansåg att 
det fanns brist på förståelse bland patienterna om sjuksköterskan och hennes roll, vilket 
sjuksköterskorna såg som ett stort problem. De menade att en specialistutbildning inte 
skulle ha ett så stort avgörande i omvårdnaden, utan att patienterna skulle vara tacksamma 
över att de fick hjälp, oavsett om sjuksköterskan hade en specialistutbildning eller ej 
(McKenna & Keeney, 2003). 

Problemformulering

Denna studie är ämnad att undersöka sjuksköterskan och hennes erfarenheter ur ett 
internationellt perspektiv. Hur upplever sjuksköterskan att arbeta inom hemsjukvården på 
Irland? Vad har hon för erfarenheter? Vad är hennes huvudsakliga uppgifter? Vad kan 
svenska sjuksköterskor lära av detta?

Som tidigare nämnt så ökar antalet gamla. Detta kommer troligtvis leda till problem i 
framtiden, både i Sverige och internationellt. Sjuksköterskans roll är internationellt 
gångbar och är en viktig faktor vid omhändertagandet av de gamla. Det är därför av stort 
intresse att ta reda på hur sjuksköterskan arbetar i ett annat land.

SYFTE

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta inom 
hemsjukvården på Irland samt att beskriva arbetets innehåll.

METOD

Ansats

En kvalitativ forskningsmetod användes, vilket innebär studerande av människor och deras 
naturliga beteende med strävan efter att i minsta möjliga mån påverka den data som samlas 
in. Att som forskare inta deltagarens synvinkel innebär att ny information tillhandahålls, 
vilket är målet (Streubert & Carpenter, 1999).  Jag ville möta situationer som var helt nya, 
där syftet enligt Olsson& Sörensen (2001) är att få en helhetsförståelse och en så bred och 
fullständig bild som möjligt av situationen. Enligt Dahlberg (1997) är det svårt att fånga 
det som är mänskligt t.ex. känslor, upplevelser och tänkande. Med en kvalitativ metod 
anses det vara enklare att utforska människans unika egenskaper (Dahlberg, 1997). 
Dahlberg (1997) förklarar att en kvalitativ metod går ut på att beskriva världen så som den 
erfars av oss människor, där målet är att upptäcka, analysera och klargöra det som har
utforskats. En kvalitativ metod används då forskaren vill gestalta något med hjälp av 
beskrivande data, t.ex. människans egna ord eller observerbara beteenden ( Streubert & 
Carpenter, 1999). 
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Beskrivning av undersökningsmiljö

Kliniska studier har genomförts i samhället Ballymun som ligger tre mil norr om Dublin. 
Här bor c:a 18 000 människor med olika etnisk bakgrund. Samhället har många invånare 
mellan 20-49 år medan de över 65 är desto färre. På Irland används en skala som kallas 
för ” the deprivation scale” (underpriviligerande index) , vilket är en skala som sträcker sig 
från ett till tio och som är ett mått på hur bra ställt befolkningen har det i ett visst område.
Ett högt värde på skalan innebär en  befolkning med ekonomiska problem. Värdet på 
skalan avgörs av: arbetslöshet, social klass, bil eller ej, hyresrätt/bostadsrätt och hur stor 
familjen är. Ballymun har högsta värdet på skalan dvs. en tia, vilket innebär att det är ett 
samhälle som är i stort behov av sjukvård och social hjälp (Kelly, 2006). 

Av invånarna har 71% socialbidrag, mer än hälften av alla barn lever med en förälder. 
(Mellan 1991-1996 ökade antalet singelföräldrar från 28% till 37% ). Många lämnar skolan 
vid 16 års ålder, vilket innebär att det är få som vidareutbildar sig. Förekomsten av astma 
och hjärt- och kärlsjukdomar är dubbelt som stor som i övriga landet (Kenny, 2006).

Andra faktorer som orsakar sjukdomarna och som bidrar till hög ”deprivation score” är att 
många missbrukar alkohol och droger. 1998 hade Ballymun 683 kända drogmissbrukare, 
450 män och 233 kvinnor. (Det finns dock ett stort mörkertal.)
En undersökning gjord bland 332 av drogmissbrukarna visade på en medelålder på 18 år då 
de hade börjat använda droger, 39 % lever med andra drogmissbrukare, 29 % lever med en 
heroinmissbrukande partner och ett medelvärde på sju år av drogmissbruk innan 
behandling inträder (Kelly, 2006). 

Den drog som används mest och som orsakar mest ohälsa är alkohol. Det finns ingen direkt 
siffra på hur många alkoholmissbrukarna är, men det är ett stort hälso - och 
samhällsproblem (Kenny, 2006). 

I Ballymun bor det ungefär 100 människor som går under namnet ”travellers”. Detta är 
personer som lever tillsammans med sin familj i husvagn eller villavagn. De har tidigare 
rest runt i landet men har nu slagit sig ner i ett område i utkanten av Ballymun. De har 
oftast en trasig bakgrund med våld, alkohol, droger och sexuellt utnyttjande inblandat. 
Många utav dem har aldrig gått i skolan och kan därför varken läsa, skriva eller räkna. 
Detta bidrar till hög arbetslöshet och sociala problem (Kenny, 2006). 

Genomförande och analys av intervjuer

Datainsamlingen gjordes i form av intervjuer och observationer. Intervjuerna var 
halvstrukturerade, eftersom deltagarna genom denna metod får en större möjlighet att 
uttrycka sig och ge svar på frågorna och intervjuaren får mer uttömmande svar, än om 
strukturerade intervjuer hade används (Streubert & Carpenter, 1999). 
Öppna frågor användes, vilket innebär att respondenten har möjlighet att besvara frågorna 
mera fritt och med sina egna ord, till skillnad från strukturerade frågor, där deltagaren inte 
får samma utrymme att svara på frågorna. Fördelen med strukturerade frågor är att de är 
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lätta att analysera, men desto svårare att konstruera. Har deltagaren svårt att uttrycka sig 
verbalt rekommenderas att använda sig av ovanstående. Dock kan vissa respondenter 
känna att de blir tvingade att välja något utav intervjuarens alternativ till att svara på 
frågorna, trots att de inte riktigt stämmer överens med deras åsikt. Öppna frågor är desto 
svårare att analysera men intervjuaren får mer uttömmande och mer detaljerade svar 
genom denna metod (Polit & Beck, 2004). 

En förfrågan om att genomföra intervjuerna skickades först till ansvarig chef (se bilaga 1). 
Författaren bad chefen att utse fyra informanter om deltagandet i intervjustudien. Chefen 
utsåg fyra informanter som tillfrågades om deltagandet i intervjustudien och de fick även 
skriftlig information angående studien (se bilaga 2).  De tackade alla ja till genomförandet 
av studien. Informanterna var mellan 28-63 år. De hade olika lång erfarenhet inom området, 
alltifrån ett till 28 år. Motivet till detta urval var att få en så bred representation som 
möjligt av deras erfarenheter. Samtliga tillfrågade accepterade deltagandet i studien. 
Intervjun genomfördes med fem i förväg planerade frågor (se bilaga 3) och genomtänkta 
följdfrågor av stödjande karaktär. 

De inspelade intervjuerna transkriberades ord för ord i nära anslutning till intervjuns 
genomförande. Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att transkriberingen skulle 
blir så noggrann som möjligt. Tolkningen av intervjuerna bestod av tre faser som kan 
beskrivas som helhet-delar-helhet (Dahlberg, 1997). Bearbetningen började med att 
intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att erhålla en helhet och för att få 
förståelse av hur sjuksköterskan upplever sitt arbete inom hemsjukvården. När texten 
framstod som en känd helhet började de olika delarna att framträda. Varje intervju lästes 
flera gånger och det som på något sätt utmärkte sig markerades i texten. Likheter och 
olikheter framträdde och bildade ett mönster av innebörder. De olika delarna i texten slöts 
upp i teman. Citat som hörde samman med teman skrevs ned och grupperades. Slutligen 
framkom två huvudteman med tillhörande underteman ( Dahlberg, 1997). 

Genomförande och analys av observationer

Ostrukturerade observationer användes också som datainsamlingsmetod. Fördelen med 
dessa är att de är flexibla och ger observatören utrymme för att observera det han/hon anser 
vara viktigt (Polit & Beck, 2004). 
Författarna presenterar en metod inom ostrukturerade observationer som kallas ” The 
Molar approach” som innebär observerande av  stora delar av beteenden och händelser och 
som sedan behandlas som en helhet. Att använda sig av ”The Molar approach” kan 
innebära en risk för felaktiga observationer pga. att det är otydligt om vad som ska 
observeras. ”The Molecular approach” är annan typ som innebär observationer av vissa 
specifika delar av beteenden och aktiviteter. Resultatet presenteras sedan som separata 
delar. En nackdel med den sistnämnda metoden är att viktiga delar av beteenden och 
intryck som är betydelsefulla för studien kan undgås, pga. utav för stor fokusering på vissa 
specifika delar. För att inhämta så mycket information som möjligt kring problemområdet 
och inte heller vara beroende av något specifikt observationsschema, så valdes därför ”The 
Molar approach”. Författaren var deltagande observatör, där målet enligt Polit & Beck 
(2004) är att komma ”back-stage” och få en uppfattning om deltagarens naturliga beteende. 
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En förfrågan skickades till ansvarig chef angående genomförandet av observationerna (se 
bilaga 1). Författaren bad chefen fråga sjuksköterskorna som arbetade på platsen där 
undersökningen skulle göras, om det gick bra att författaren gjorde observationer under två 
veckors tid. Chefen tillfrågade alla åtta sjuksköterskor som alla arbetade inom det aktuella 
området. Alla de tillfrågade gav muntligt samtycke till att observationer gjordes. 
Undersökningsgruppen observerades under två veckor.  Materialet avidentifierades och 
alla gav de samtycke till att svara på frågor och att fakta nedtecknades. Sjuksköterskorna 
hade sex års utbildning, tre års grundläggande sjuksköterskeutbildning, två års 
barnmorskeutbildning och ett år distriktsköterskeutbildning. Praktik och teori varvades 
med olika utbildningssteg som skulle genomföras för att bli godkänd. Fram till 2007 var de 
tvungna att ha läst två år till barnmorska för att få fortsätta till 
distriktsköterskeutbildningen. Idag behövs endast den treåriga grundutbildningen för att få 
fortsätta läsa vidare till distriktsköterska

Bearbetningen inleddes med att observationsanteckningarna lästes igenom flertalet gånger 
för att få ytterligare förståelse för innehållet (Ohlsson & Sörensen, 2001). Då författaren 
hade fått en helhetsuppfattning av materialet inriktades sökandet på mindre 
meningsbärande enheter (Dahlberg, 1997). Efter detta kunde författaren sedan ”dra ut” 
viktig information ur anteckningarna (Olsson & Sörensen, 2001). Därefter påbörjades en 
öppen kodning, där datan bröts ned till mindre delar och likheter och olikheter 
identifierades (Polit & Beck, 2004). Ur innehållet framträdda sedan mönster som därefter 
bildade fyra teman (Dahlberg, 1997). 

Etiska aspekter

Genomförandet av studien började med att en skriftlig information skickades till chefen för 
hemsjukvården i syfte att informera om studien och samtidigt söka tillstånd att utföra den. 
Muntligt och skriftligt samtycke erhölls. Informanterna fick muntlig och skriftlig 
information om syftet och genomförandet av studien. De informerades om tystnadsplikt, 
konfidentialitet och att deltagandet var frivilligt, vilket innebar att de hade rätt att avbryta 
studien när som helst. De informerades även om att de ej skulle nämnas vid namn. 
Uppgifter som samlades in användes enbart för denna undersökningen. Bandspelare 
användes vid intervjuerna och materialet skrevs ut ord för ord. Bandet förvarades inlåst och 
förstördes efter studietidens slut (Vetenskapsrådet, 1990).
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RESULTAT

Intervjustudiens resultat

Vid tolkning av intervjuerna framkom två huvudteman med tillhörande underteman. Dessa 
beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta inom hemsjukvården på Irland. Varje 
huvudtema och undertema presenteras med en sammanfattande text. Varje undertema 
gestaltas med hjälp av citat från intervjuerna. 

Resultatet av intervjuerna presenteras i form av två huvudteman som beskriver 
sjuksköterskans erfarenheter; Känsla av att räcka till och Känsla av att inte räcka till. Vid 
bearbetningen framkom även sju underteman; Tillgänglighet, Kunna se till familjens hela 
livssituation, Guida i rätt riktning, Uppskattning, Svårigheter att kommunicera, Känsla av 
hjälplöshet och Tiden räcker inte till (fig.1).

Känsla av att räcka till

Tillgänglighet
Kunna se till 

familjens hela 
livssituation

Guida i rätt riktning Uppskattning

Känsla av att inte räcka till

Svårigheter att kommunicera Känsla av hjälplöshet Tiden räcker inte till

Figur 1. Intervjustudiens teman 

Känsla av att räcka till 

Att känna att man alltid fanns till för patienterna såg sjuksköterskorna som en viktig del av 
arbetet, detta för att vårdtagarna skulle känns sig trygga och veta att de alltid kunde 
kontakta dem. Informanterna påpekade också att de var mer än bara sjuksköterskor. De 
flesta deltagarna upplevde sin roll som sjuksköterska som väldigt bred, vilket innebar att de 
alltid måste se på hela individen och hennes livssituation. I vissa fall var det inte sjukvård 
som patienten behövde, utan det kunde handla om att se till så att saker och ting i patient 
hem fungerade. Sjuksköterskorna förklarade att de lade ner mycket tid på att undervisa sina 
patienter och få dem att inse hur viktigt det är de tar väl hand om sig själva. Att känna att 
patienterna uppskattade arbetet som utfördes för dem, upplevdes som mycket positivt och 
bidrog till att sjuksköterskorna kände sig nöjda med vad de uträttat. 
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Tillgänglighet

Att alltid finnas till för patienten är en utav sjuksköterskans viktigaste uppgifter.
Sjuksköterskorna poängterade att det var mycket viktigt att deras vårdtagare kunde 
kontakta dem när de behövde hjälp. De var noga med att patienterna hade deras 
telefonnummer ifall de ville dem något.

..and you know make sure that they got contact details for my self.. you 
know… if they need me….

Kunna se till familjens hela livssituation

Av intervjuerna framkom att det var mycket viktigt att sjuksköterskorna hade en helhetssyn 
då hon träffade sina patienter. Hon såg på hela människan och inte bara på 
deras ”sjukdom”. Det var viktigt att se på hela livssituationen och besluta om patienten 
behövde annan hjälp än bara sjukvård. Många gånger var klienterna unga, ensamma och 
hade det svårt ekonomiskt, vilket bidrog till att sjuksköterskorna fick hjälpa dem genom att 
ta kontakt med andra enheter.

…you know make sure that the heating and things like that… that they have 
all those things in place. Last Christmas they were out of electricity for ten 
days.

.. make sure that these children have a GP and things like that, that they 
have immunization up date. Very often these mothers are isolated in their 
area, they are on a very low income level,  social welfare. The mothers can 
be young, maybe not great supported from their family.... so you are trying to 
intervene… and if they need family support.. early intervention as soon as 
possible…

Guida i rätt riktning

Sjuksköterskan upplevde sitt arbete som att förebygga ohälsa och hjälpa de sjuka till att 
återfå normal hälsa. De såg sin roll som att informera och göra sina patienter mer medvetna 
om hur viktigt det är att de sköter om sin kropp på bästa tänkbara sätt. Sjuksköterskorna 
poängterar att deras arbete handlar mycket om att se till att deras vårdtagare blir mer 
medvetna om sin hälsa. Se till att de förstår hur viktigt det är med en bra kosthållning och 
att de rör på sig, detta för att förebygga sjukdom. 

 I have organised and have it running up now since April; ”Keep-Fit”; 
classes for the travellers… something that they have never had before. They 
have always felt intimidated and felt on the out of the margin of the society.
So I want to give them a little bit of self esteem, self worth  and see if they can 
try and integrate into the norm… into the other societies….
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Uppskattning

Sjuksköterskorna ansåg att det bästa med yrket var då arbetet som de utförde uppskattades 
av deras klienter och då de såg positiva förändringar Att känna sig värdefull och
efterlängtad var känslor som sjuksköterskorna beskrev som mycket betydelsefulla och som
bidrog till stor arbetsglädje. De ansåg att alla arbeten blir roligare och trevligare om positiv 
feed back ges. Då de såg att deras arbete gav resultat i form av tillfrisknande eller att 
patienterna hade förbättrat sin livssituation med hjälp av stöd från sjuksköterskorna, kände 
de sig nöjda och belåtna med vad de uträttat. 

I suppose, you are always happy when some things works out, when you can 
provide services. I have an elderly client at the moment,  she is in the 
eighties... I think your happiest moment is when you see that she is happy to 
see you coming, and you know that I can put in services that she needs…. So 
when you can put those services in and she is delighted to hear that she can 
stay at home…I think that is the happiest moment that you have.

I had  a few drug addicts who I have known over the years, who have had 
bad experiences.. and one particular guy…only last week I met him and he
has opened his own business…..and that´s great to hear…. And my motto is
“ you just don´t give up hope”

Känsla av att inte räcka till

Att finnas tillhands och alltid kunna stötta sina patienter var viktig ansåg sjuksköterskorna. 
För vissa patienter utgjorde sjuksköterskan en stor del av deras liv och ibland var hon den 
enda som de förlitade sig på. Givetvis uppskattade sjuksköterskorna det förtroendet som de 
fick men ibland kunde de känna att vissa patienter krävde för mycket, vilket bidrog till att 
de inte hann med allt som de ville hinna med. Att kunna få kontakt med klienterna på ett 
bra sätt upplevdes som mycket viktigt för att kunna utföra bästa tänkbara omvårdnad. Dock 
kunde de inte alltid hjälpa sina klienter, vilket kunde bero på att de inte förstod varandra, 
att patienten led utav en obotlig sjukdom eller att tiden helt enkelt inte räckte till. Detta 
medförde att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga, vilket upplevdes som mycket 
frustrerande. 

Svårigheter att kommunicera

God kommunikation mellan sjuksköterska och patient utgör ofta grunden för ett bra 
omhändertagande. Att kunna föra en dialog med patienten och på så vis kunna fatta ett 
beslut, är av stor vikt. Sjuksköterskorna poängterade att det ibland var svårt att 
kommunicera med vårdtagarna. De arbetade i en mycket mångkulturell miljö, där en del 
utav patienterna hade svårt med det engelska språket, vilket bidrog till en del språkliga 
hinder.
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 I will have lot of ….. a high rate of “none irish nationals”… polish, 
romanien, germans…, lots of European..so you got a lot to do with their 
language barriers. They mainly coming over to Ireland  and basically they 
are having children…ehm.. and with that…you come across different things.. 
like the language barriers, which can be quite difficult, because a lot of 
women can´t speak English. They rely on their husbands, who has the 
English  because they are working and the wives aren´t. So you want to build 
up their confidence, so you know that they will come to your clinic. So you 
have to use all your other different kinds of communication.

Känsla av hjälplöshet

Det optimala för sjuksköterskan var att alltid finnas tillhands och kunna hjälpa sina
patienter i tillfrisknandet. Det förekom dock situationer då sjuksköterskan upplevde att hon 
inte räckte till. Alla de intervjuade var rörande överens om att de jobbigaste med yrket var 
då man inte kunde göra något för att hjälpa sina patienter. De kände en väldig frustration 
och hjälplöshet då de var tvungna att se hur allt bara gick utför. 

 ..A gentleman with Piccs disease.. which is an early form of dementia in 
men between  the fourties and fifties. He is 54 and his wife is now his main 
career.. it´s very hard…he does´nt remember anything. Of course his family 
is very, very sad… and unfortunately there is nothing I can do. I can try and 
help his wife .. to get some help in for her…but unfortunately , I can´t do 
anything for him.. so that´s the difficult part of the job.. when you… 
sometimes you can´t do anything…. 

En sjuksköterska poängterade att hon tyckte det kändes jobbigt att ta hand om patienter 
som hon blivit väldigt god vän med och som hon nu inte kunde hjälpa att återfå normal 
hälsa.

...when the clients maybe has cancer and you have done all you can… and 
you become a friend to them and you get to know them very very well. And 
just to see that they had so much potential.. and that they had a tuff life and 
things have wents against them.. that is sad to see.

Hon fortsätter så här:

Young mothers dying.. leaving their children…. family falling apart…that 
would be very sad..

Tiden räcker inte till

Att ha resurser såsom tid och personal, ligger alltid till grund för att tillgodose bra 
omvårdnad. Många sjuksköterskor kände sig stressade och upplevde att de inte alltid hade 
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tillräckligt med tid för sina patienter, vilket oftast berodde på personalbrist. Alla tyckte att 
det behövdes mer personal för att på sätt kunna spendera mer tid hos vårdtagarna. En 
deltagare menar att det är viktigt att uppträda lugnt och stilla bland patienterna, även fast 
du har mycket att göra. Det är viktigt att vårdtagarna inte får intrycket av att sjuksköterskan 
är stressad, får då kommer de aldrig att förlita sig på henne och det kommer på så sätt inte 
bli något bra omhändertagande.

Never give them the impression that you are in a hurry and you have lot to do, 
because then they say; “she is to busy…. I won´t go to her….”

You don´t have enough time..I suppose it would be nicer if you could spend a 
lot more time with people…but that´s the same wherever you go…

Observationsstudiens resultat

Efter att ha läst igenom och bearbetat observationsanteckningarna framkom det fyra teman
som beskriver arbetets innehåll; Behandlingar, Praktisk hjälp, Lyssna till patienternas 
vardagssituation och Sjuk- och hälsovård hos barn. Under varje tema presenteras en 
beskrivning av en observation /observationer. 

 Behandlingar

 Praktisk hjälp

Lyssna till patienternas vardagssituation

 Sjuk- och hälsovård hos barn

Figur: 2 Observationsstudiens teman 

Behandlingar

Arbetet som sjuksköterskan utförde innehöll en del tekniska delar. Hon gav bl.a. 
injektioner och  gjorde såromläggningar, vilka utfördes både på kliniken och i hemmet. Det 
var både unga och gamla som var i behov av sjuksköterskans kunskaper och som behövde 
hennes hjälp. 

En del patienter hade dock inte förmåga att inse att de behövde sjukvård och många gånger
struntade de i sitt bokade besök på kliniken. 
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Beskrivning av händelse: Åker hem till en 24-årig man som ska ha omläggning av ett sår 
i sacrum. Patienten skulle egentligen ha kommit ner till den närliggande kliniken tidigare 
under dagen, men han förmådde sig inte att ta sig dit (för övrigt fullt frisk). Vi besöker 
honom istället i hemmet pga. att sjuksköterskan är orolig för att såret har blivit infekterat. 

Sjuksköterskorna arbetade i ett ganska tufft klimat, med mycket alkohol, droger och våld. 
Många gånger kunde det komma in patienter med skador orsakade av ovanstående faktorer. 

Beskrivning av händelse: Inkommer en man på kliniken som en vecka tidigare har blivit 
skjuten i bröstet av en pistol. Han har två sår som vi lägger om. I samtal med 
sjuksköterskan efteråt berättar hon att de var glada att de slapp gå hem till patienten, för de
vet aldrig vad som kan hända. Hon poängterar hur viktigt det är att personalen tänker på 
sin egen säkerhet. 

Som tidigare nämnts hade många människor i samhället det dåligt ställt. Då en del utav 
dem kom till kliniken ville de gärna få ut så mycket som möjligt utav sjuksköterskorna, 
både materiellt- och kunskapsmässig sett. Det var inte ovanligt att sjuksköterskorna kände 
sig ”utnyttjade” av sina patienter som gärna krävde mer utav dem än vad de egentligen 
hade behov av. 

Beskrivning av händelse: Det kommer in en kvinna på kliniken och kräver att få 
omläggningsmaterial till sin sjuka dotter som är hemma och som inte kan ta sig till 
kliniken för omläggning. Kvinnan går därifrån med en hel påse med omläggningsmaterial. 
Efteråt säger sjuksköterskan att befolkningen i området är väldigt krävande och att de 
förutsätter att de kan få gratis materiel. Hon påpekar också att många i personalgruppen 
inte orkar säga ifrån längre.

Som tidigare nämnt innefattade sjuksköterskans arbete inte bara sjukvård. Många gånger 
fick sjuksköterskan ägna sig åt annat än åt det som hon egentligen var där för. Hon fick i 
vissa fall ta kontakt med andra enheter som inte hade skött sitt arbete på ett bra sätt.

Beskrivning av händelse: Åker hem till en dement man för B12 injektion. Hans syster 
öppnar och är förtvivlad. Hemtjänsten skulle ha varit där tidigare på morgonen och hjälpt 
honom, men de dök aldrig upp. Mannen var inte påklädd och hade heller inte fått någon 
frukost då hon kom. Sjuksköterskan suckar och säger att hon ska ta tag i problemet. 

Praktisk hjälp

En del invånare i samhället levde i en tillvaro med mycket problem, såsom boendeproblem, 
drog- och alkoholproblem. Dessa människor var oftast inte kapabla till att uppsöka hjälp 
om så behövdes, vilket inte alltid infattade medicinsk hjälp utan ibland även praktisk hjälp. 
Då sjuksköterskan besökte dem fick hon ofta fick lägga ner tid på att hjälpa dem med 
praktiska ting i deras tillvaro. Många gånger handlade det om faktorer som innefattade 
deras boende.

Beskrivning av händelse: Befinner oss i utkanten av Ballymun i ett område där 
alla ”travellers” bor. Här huserar människorna i villavagnar som är uppställda på rad. De är 
väldigt vänliga mot oss och de vill alla byta några ord med sjuksköterskan. Det är inte bara 
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sjukvård som hon får syssla med. En dusch i den intilliggande byggnaden har gått sönder 
och hon får ringa till en reparatör som lovar att komma nästkommande dag.

Lyssna till patienternas vardagssituation

Många gånger hade patienterna ett väldigt gott förtroende för sjuksköterskan, vilket gjorde 
att de kunde berätta om problem i deras tillvaro och känna att de fick stöd och omtanke.
Detta innebar att sjuksköterskan fick lägga ner en hel del tid på att lyssna till patienterna 
och försöka få dem till ett bättre välbefinnande. 

Beskrivning av händelse: Gör ett hembesök hos en kvinna och hennes två barn. Mamman 
tar mod till sig och berättar att hennes make har slagit henne ett flertal gånger de senaste 
dagarna. Sjuksköterskan tröstar kvinnan och säger att hon ska försöka hjälpa henne och 
barnen ur situationen. Hon förklarar att kvinnan och hennes barn måste komma bort från 
mannen så snart som möjligt. I samtal med sjuksköterskan efteråt förklarar hon att det är 
viktigt att sjuksköterskorna i detta område har en helhetssyn då hon besöker sina patienter 
och att hon måste vara beredd på att få höra det mesta.

Sjuk- och hälsovård hos barn

En stor del av sjuksköterskans arbete gick åt till sjuk- och hälsovård hos barn, vilka var 
alltifrån nyfödda upp till 4 år. Sjuksköterskans arbete innefattade bl.a. undersökningar och 
kontroller av barnen, ibland på kliniken och ibland i patientens hem. Valet av kontroll 
respektive undersökning berodde på barnets ålder. Som tidigare nämnt innefattade arbetet 
inte alltid bara sjukvård, utan sjuksköterskorna fick även ta itu med familjeproblem och 
andra faktorer som ibland orsakade ohälsa hos barnen. 

Beskrivning av händelse: Besöker en nybliven mamma och hennes son på sju dagar som 
för övrigt är alldeles gul i hyn. Vi kontrollerar barnets längd, vikt, fontaneller, ryggrad, tår, 
fingrar och sjuksköterskan säger att den gula färgen kommer att avta inom de närmaste 
dagarna. I huset bor även kvinnans vän som har en dotter på fem månader. Hon vill att vi 
även kontrollerar hennes barn, fastän tiden var beräknad för den nyblivna mamman och 
hennes son. Sjuksköterskan gör snällt kontrollerna och sedan åker vi vidare till nästa 
patient. 

Det uppstod ibland situationer som innebar att sjuksköterskan var tvungen att trösta och 
stötta föräldrar som fick ett oväntat och jobbigt besked. 

Beskrivning av händelse: Är med och hjälper till på ”barnkliniken”. Hit kommer barn 
mellan 0-4 år och gör sina kontroller med jämna mellanrum. Efter att ha gjort ett hörtest på 
en sju månader gammal bebis, visar det sig att han inte hörde något på ena örat. Mamman 
blir förtvivlad och börjar gråta. Sjuksköterskan tröstar och säger att det kan bero på en 
sådan enkel sak som en förkylning. Hon uppträder lugnt och stillsamt och råder dem att 
komma tillbaka om två veckor för att genomföra testet igen. Efter denna patient är det 
tänkt att det ska komma en 19- årig mamma och hennes åtta månader gamla dotter med 
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Downs Syndrom, tyvärr dyker hon inte upp. Sjuksköterskan berättar att mamman vid ett 
tillfälle lämnade ifrån sig sitt barn till sin syster som inte visste hur man skulle sondmata 
henne. Hon säger att detta är en problematisk situation och att polisen har varit inkopplad 
och att det kan bli tvångsomhändertagning av barnet. 

Första gången som sjuksköterskan gjorde ett hembesök hos en nybliven mamma var c:a en 
vecka efter förlossningen. Hon informerade då modern om viktiga detaljer angående barnet 
och dess utveckling. Mamman själv blev också undervisad om hennes egen hälsa och 
fortsatta situation som nybliven mor.

Beskrivning av händelse: Gör ett hembesök hos en nybliven 19-årig mamma och hennes 
sju dagar gamla bebis. Sjuksköterskan går igenom rutiner, såsom amning, sömn, badning 
av barnet etc. Hon säger bl.a. att det går bra om modern ibland vill ta ett glas vin till maten, 
bara hon väntar en timme med att amma, för då har alkoholen ”försvunnit ut ur systemet”. 

Många barn i samhället hade skilda föräldrar, vilka ibland var oense om hur de skulle 
uppfostra sitt barn. Att som föräldrar ge barnet olika signaler orsakade ofta osäkerhet och 
dålig självkänsla, vilket bidrog till att barnets uppförande inte alltid var det allra bästa.
Sjuksköterskan fick då undersöka och testa barnet och se om det var andra faktorer än 
familjeproblemen som var orsaken till beteendet. 

Beskrivning av händelse: En 4-årig pojke och hans mor inkommer till kliniken. Pojkens 
lärare har rekommenderat att de ska göra ett besök hos oss, pga. att pojkens beteende är 
oacceptabelt och omoget. Sjuksköterskan testar pojken med ett antal övningar och några 
frågor, vilka han klarar galant. Efter att ha talat en stund med mamman kommer det fram 
att pojkens föräldrar är skilda och att de inte kommer särskilt bra överens. Föräldrarna ger 
pojken olika direktiv och olika svar på det mesta. Sjuksköterskan förklarar att det bidrar till 
att deras son blir osäker och inte vet hur han ska bete sig. Hon påpekar att det är av stor 
vikt att de blir samspelta och uppfostrar pojken på bästa tänkbara vis. Efteråt berättar 
sjuksköterskan att detta är ett vanligt förekommande problem bland familjer i området.  
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter samt hennes arbetsuppgifter 
inom hemsjukvården på Irland. För att erhålla så mycket information som möjligt valdes 
att göra både intervjuer och observationer. Valet av metoder ansågs vara relevant med 
tanke på vad som skulle undersökas. Intervjuer ansågs vara den mest lämpade metoden för 
att få fram deltagarnas egna erfarenheter med deras egna ord. Studerandet av 
sjuksköterskans arbetsuppgifter gjordes i form av observationer, vilket uppfattades ge den 
mest tillförlitliga datan. Kvale (1997) säger att genom att göra observationer erhålls bättre 
kunskap om människors beteende och deras samspel med omgivningen.

Att använda sig av två olika metoder kan tyckas vara olämpligt, pga. att det kan uppfattas 
rörigt. Det är därför viktigt att metoderna och dess genomförande presenteras på ett bra sätt, 
så att läsaren ej förvillas. För egen del, anser jag att metodvalen var bra för studien. Jag tror 
att genom att utnyttja två olika metoder, erhölls mer innehållsrik data.

Deltagarna vid intervjuerna hade olika lång erfarenhet inom yrket, alltifrån ett till 28 år, 
vilket gjorde att det blev en viss bredd på resultatet. Det är tveksamt om resultatet hade 
påverkats om alla sjuksköterskor hade haft lika lång erfarenhet, eller om en del av dem 
hade arbetat längre. Trots kort erfarenhet inom hemsjukvården kan sjuksköterskan ha 
upplevt situationer som någon med lång erfarenhet aldrig fått uppleva. Valet av antalet 
informanter, vilket var fyra stycken, kan ha varit något för få. Trots det tycker jag att 
informationen som framkom ur intervjuerna innehöll bra information, därför ansåg jag att 
det ej behövdes fler deltagare.

Ett annat alternativ för datainsamlingsmetod hade varit frågeformulär. Valet mellan 
intervjuer och frågeformulär är inte helt enkel. Fördelen med frågeformulär är att de tar 
mindre tid och att de i regel kostar mindre pengar. En större grupp människor geografiskt 
sett kan vara delaktiga, och anonymiteten är fullständig genom denna metod, till skillnad 
från intervjuer. Fördelen med intervjuer är att responsen från deltagarna oftast är högre och 
att de oftast ger mer uttömmande svar än vid frågeformulär. Människor är i regel mer 
villiga att öppna sig vid intervjuer till skillnad från frågeformulär som är lättare att ignorera. 
Bra utformade frågor och bra genomförda intervjuer ger normalt sett 80-90% respons hos 
deltagarna medan siffran  vid frågeformulär är 50% och lägre. Det är heller inte alltid 
säkert att frågeformuläret besvaras av personen som det skickades ut till. Detta problem 
undviks vid intervjuer ansikte mot ansikte (Polit & Beck, 2004). Min upplevelse var att 
intervjumetoden fungerade bra. Alla tillfrågade var villiga att deltaga i studien och 
informationen som framkom innehöll deltagarnas personliga erfarenheter vilket var syftet
med undersökningen. 

Tiden för studien var endast två veckor, vilket kan ha varit något för kort. Dock fanns det 
inga möjligheter att få mer tid för studien. Det hela styrdes av skolans regler och system
som innebar att studenter ej fick praktisera mer än två veckor inom hemsjukvården, vilket 
givetvis fick accepteras. Språket var en annan faktor som gjorde att studien begränsades 
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något. Då jag inte har engelska som modersmål kan det i vissa situationer bli svårt uttrycka 
sig och svårigheter att förstå. 

Då intervjuerna gjordes upptäcktes vissa svårigheter. Att kunna leda intervjun framåt utan 
att ställa ledande frågor kändes ibland svårt. Kvale (1997) säger att det relevanta är inte om 
frågorna är ledande eller inte, utan ”vart” frågorna leder i syfte att ta reda på ny kunskap.  
Ledande frågor förekom i intervjuerna i anslutning till att leda intervjun in på något nytt 
område. Det förekom även situationer där jag tolkade och formulerade det som jag hade 
uppfattat, för att sedan sända tillbaka budskapet och få det bekräftat att jag uppfattat det 
rätt. Detta kan ha sin förklaring i att jag inte har engelska som modersmål och på så sätt 
ville vara säker på att jag förstått deltagarna rätt.

En provintervju genomfördes för att testa intervjuguiden. Denna användes dock inte i 
studien, pga. att den troligen hade påverkat resultatet. Personen som intervjuades var en 
sjuksköterskestudent som inte arbetade inom hemsjukvården. Intervjuerna med deltagarna i 
studien genomfördes under lugna förhållanden på sjuksköterskornas gemensamma i kontor. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant i nära anslutning till intervjutillfället. 
Därefter påbörjades bearbetningen av intervjuerna. Författaren läste igenom texten 
upprepade gånger för att få en helhetsförståelse. Därefter bearbetades texten ytterligare och 
ett antal teman och underteman ”växte fram”. Citat hämtades från intervjuerna och 
redovisades tillsammans med varje undertema, detta för att stärka trovärdigheten. 

En nackdel med att använda sig av en observationsmetod kan vara att man är tvungen att 
hålla en mängd observationer i minnet under en längre tid, vilket kan medför att det blir 
minnesfel. Därför användes stödord. Efter varje arbetsdag skrevs mina 
observationsanteckningar ned i dagboksform. Här i inkluderades samtal, frågor, 
observationer och reflektioner som hade samband med studien. Jag upplevde detta som en 
bra metod för att sammanställa data. Efter att ha bearbetat anteckningarna uppkom teman 
som innefattade sjuksköterskans arbetsinnehåll. Jag valde att redovisa materialet genom att 
ta med ett antal beskrivningar av händelser i resultatet. Detta gjordes i syfte att illustrera 
den verklighet som råder och på så vis ge läsaren en helhetsbild av sjuksköterskans 
arbetsuppgifter.
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Resultatdiskussion

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och arbetets innehåll inom 
hemsjukvården på Irland. Efter genomförda intervjuer och observationer anses att syftet 
har uppnåtts. 

Att arbeta inom hemsjukvården på Irland innebär att man har hand om människor i alla 
åldrar, alltifrån nyfödda till gamla. Efter genomförd undersökning framgick det att 
sjuksköterskan måste ha en helhetssyn där hon fokuserar på hela patienten och hennes 
livssituation. Majoriteten av klienterna tillhörde de sämre samhällsklasserna med stora 
sociala problem, detta innebar att patienterna var en utsatt grupp som var i behov av 
mycket hjälp. En stor del av sjuksköterskans tid gick åt till att stötta och hjälpa patienterna
i deras tillvaro. Många gånger var alkohol den bakomliggande orsaken till patientens 
problem. Sjuksköterskan fick ofta kontakta andra enheter som fick hjälpa vårdtagarna med 
särskilda ärenden. Florence Nightingale (1954) säger att sjuksköterskan måste se till hela 
människan och identifiera och iaktta förändringar för att på så sätt kunna hjälpa henne i rätt 
riktning. Markham & Carney (2006) poängterar att helhetssynen är av stor vikt vid 
omhändertagandet och att den har en stor inverkan på kvalitén på omvårdnaden. 
Författarna menar även att tid är en betydelsefull faktor som spelar stor roll i 
sjuksköterskans arbete. I studien framkom det att sjuksköterskorna tyckte att tiden var 
knapp och att de skulle vilja spendera mer tid hos sina vårdtagare. Samtidigt poängterades 
det att ha otillräckligt med tid, inte var något ovanligt inom yrket, utan att det förekommer 
inom de flesta arbeten inom vården. 

Sjuksköterskans uppgifter innebar att tillgodose patientens behov av sjukvård och andra 
nödvändigheter som krävdes för att patienten skulle uppleva optimal hälsa. Pga. att det 
fanns mycket alkohol och droger bland sjuksköterskans patienter, arbetades det extra hårt 
för att få patienterna att förstå hur viktigt det är att de sköter om sin kropp på bästa 
tänkbara sätt för att undvika ohälsa. Då sjuksköterskan kunde se att budskapet hade nått 
fram till vårdtagarna och att de hade tagit ett steg i rätt riktning, upplevdes djup 
tillfredsställelse med arbetet. O´Shea & Kelly (2007) menar att positiva förändringar är det 
som är mest betydelsefullt för sjuksköterskan.

Att kunna kommunicera på ett bra sätt är av stor vikt och ligger till grund för ett bra 
omhändertagande. En tydlig och rak kommunikation samt ett tydligt uppträdande inger 
trygghet hos patienten. Med en bra kommunikation får patienten förtroende för 
sjuksköterskan. En del sjuksköterskor i studien upplevde det ibland svårt att kommunicera 
med vissa patienter pga. språkliga barriärer. Många patienter hade en annan etnisk 
härkomst och kunde inte tala engelska, vilket medförde en känsla av hjälplöshet hos 
sjuksköterskorna, vilket ofta påverkade omvårdnaden. I en undersökning gjord utav 
Gävfert & Ek (1996) framkom det att en bra kommunikation var en förutsättning för att 
kunna ta hand om patienten på bästa tänkbara sätt. Markham & Carney (2006) tar också 
upp kommunikation som en mycket betydelsefull del i omhändertagandet.
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I resultatet visade det sig att sjuksköterskan många gånger hjälpte patienten på annat sätt än 
genom omvårdnad. En del patienter hade ofta problem med saker och ting i bostaden, som 
t.ex. vatten och avlopp. För vissa patienter var sjuksköterskan deras enda kontakt, vilket 
innebar att det var hon som fick hjälpa patienten att få problemet åtgärdat. Nightingale 
(1954) säger i sina omvårdnadsteorier att det är av stor vikt att patientens bostad är av sund 
och fräsch karaktär. På så sätt kan patienten få en bra tillvaro och hon tillfrisknar fortare.

Sjuksköterskorna var för många patienter en mycket betydelsefull och viktig person i deras 
liv. Deltagarna i studien fick ofta lyssna till patienternas tankar och känslor, vilket bevisade
att klienterna hade ett förtroende för dem och att de litade på sjuksköterskorna. Fagerberg 
& Kihlgren (2001) säger i sin studie att förtroende är mycket viktigt och att det upplevdes 
väldigt positivt bland sjuksköterskorna då patienten öppnade sig och berättade om sina 
känslor. 

Barn utgjorde en stor del utav sjuksköterskans arbetsdag. Trots att informanterna hade 
olika lång erfarenhet av barn gav de flesta intryck av att vara mycket vana och 
professionella i omhändertagandet. Enligt Nightingale (1954) kan det vara svårt att som 
sjuksköterska ta hand om små barn, med vetskapen om att de inte kan uttrycka sig.
Nightingale (1954) sa att genom att ta lärdom av sjuksköterskor med många års erfarenhet 
inom området kunde sjuksköterskor erhålla nya kunskaper och på så sätt förbättra sig i 
omhändertagandet av barn. 

Deltagarna i studien var mycket noga med att deras patienter hade deras kontaktuppgifter 
om de av någon anledning behövde deras hjälp. Nightingale (1954) menar att 
sjuksköterskan måste se till så att patienten känner sig trygg den tiden hon inte är där. Med 
hjälp av ett telefonnummer till sjuksköterskan kan oro och osäkerhet undvikas hos 
patienten. 

Konklusion

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskan arbetar med patienter i olika åldrar, 
alltifrån nyfödda till gamla, vilket innebär att hon har breda kunskaper. Sjuksköterskan 
måste ha en helhetssyn för att kunna tillgodose patientens alla behov, vilket inte alltid 
innefattar sjukvård/omvårdnad. Ibland upplever sjuksköterskan en känsla av hjälplöshet, 
vilket kan bero på olika faktorer, bl.a svårigheter att kommunicera med patienten. 
Deltagarna var överens om att det bästa med yrket var då de kunde se att deras patienter 
tillfrisknade och att de uppskattade deras hjälp.

Jag har jämfört mitt resultat med tidigare forskning och reflekterat kring detta. Mitt resultat 
pekar åt samma håll som tidigare studier. 

Fortsatt forskning

Resultatet i denna studie ger ett kunskapstillskott till detta relativt outforskade område, 
vilket ger möjligheter att bygga vidare och försöka inhämta mer kunskap om hur 
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sjuksköterskorna på Irland upplever sitt arbete och vad de har för huvudsakliga uppgifter. 
Det är angeläget med fortsatt forskning inom detta område, eftersom det finns få tidigare 
studier som belyser ämnet. För att kunna jämföra irländska förhållanden med svenska, 
borde liknande undersökning göras även i Sverige för att på så sätt erhålla ett bredare 
resultat.

Implikationer

Att arbeta som sjuksköterska inom hemsjukvården på Irland skiljer sig en del från svenska 
mått mätt. En stor skillnad är att patienterna inom hemsjukvården på Irland är alltifrån 
nyfödda till gamla medan de svenska sjuksköterskorna i hemsjukvården mest har hand om 
äldre patienter. Frågan som kan ställas är om samma studie gjord i Sverige skulle gett 
liknande resultat? Själv tror jag inte det, pga. att vi lever under ganska olika förhållanden 
och våra sjukvårdssystem ser helt olika ut. Ett exempel kan vara en ung patient som 
behöver en såromläggning som i Sverige går till distriktsköterskan på vårdcentralen men 
som på Irland går till sjuksköterskan inom hemsjukvården. I samhället som praktiken 
genomfördes fanns det många människor med alkoholproblem. Min uppfattning är att vi i 
Sverige inte har alkoholproblem i lika stor utsträckning som på Irland. Jag tror dessutom 
att vi i regel är bättre på att ta hand om dessa människor, de får mer stöd och hjälp än vad 
de människor i denna situation på Irland får. Det finns dock vissa likheter mellan svenska 
och irländska sjuksköterskor och deras sätt att arbeta. Då det gäller den äldre befolkningen 
och deras omhändertagande, ser sjuksköterskans arbetsuppgifter länderna emellan ganska 
lika ut, med en hel del såromläggningar och injektioner. 

Allt fler människor flyttar runt i världen vilket har till följd att Sverige har fått en större 
kulturell mångfald. Genom att skaffa sig insikt om hur sjuksköterskan arbetar i ett annat 
land, tror jag att det blir lättare att möta och vårda patienter som kommer hit till Sverige 
från andra länder. Genom att arbeta utomlands som sjuksköterska erhåller man ny kunskap
och förståelse om människor och deras kultur och värderingar. Detta tror jag är till stor 
nytta då man arbetar här hemma. Vetskapen om att sjuksköterskans arbete inte ser likadant 
ut världen över är mycket betydelsefullt och bidrar till att sjuksköterskor kan lära sig av 
varandra. 

Med detta hoppas jag skapa en viss nyfikenhet som kan få andra sjuksköterskor att vilja 
arbeta utomlands och på så vis kan sjuksköterskor länder emellan, dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter.
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A

BILAGA 1

A request of participation in a study

Dear Ms. Mc Manus

I am the Swedish nursing student who is going to do my last practical service at your 
community.

I am intending to do a thesis work, as a part of my graduation, with the experiences I gather in 
my practical service. 

My purpose is to examine how the nurse in the community works, what kind of role she has 
and what kind of experiences she has achieved. 

To get this information I would like to observe the nurse during my practical service and also 
take notes. I am going to ask every nurse I ride a long with, if it is okej to take notes.

The data collection will be based on interviews as well. I will also ask for your assistance in 
choosing nurses willing to participate in the interviews.

All material will be kept in a safe place and treated confidentially. No information about the 
participant will be revealed.

I hope of your permission to do this and the result of the study is hopefully going to give 
Swedish nurses some of your experience and skills.

Yours Sincerely,

Maria Larsson

Responsible supervisor:
Berit Andersson

University of Skövde
Institution of Health Science



B

BILAGA 2

A request of participation in a study

Dear Nurse

I am the Swedish nursing student who is going to do my last practical service at your 
community.

I am intending to do a thesis work, as a part of my graduation, with the experiences I gather in 
my practical service. 

My purpose is to examine how the nurse in the community works and what kind of role she 
has and what kind of experiences she has achieved.

To get this information I would like to have interviews with some of you. The interviews will 
be tape recorded. 

The participation is of course voluntary and you can withdraw from the study whenever you 
want. 

All material will be kept in a safe place and treated confidentially. No information about the 
participant will be revealed.

The tapes will be destroyed when the thesis work is finished.

I hope of your permission to do this and the result of the study is hopefully going to give 
Swedish nurses some of your experience and skills.

Yours Sincerely,

Maria Larsson

Responsible supervisor:
Berit Andersson

University of Skövde
Institution of Health Science



C

BILAGA 3

The questions for the interviews  

1.) For how long have you been working as a Public Health Nurse in the community?

2.) Can you please tell me about your experience of your career to date after qualifying?

3.) What is positive respectively negative about working as a Public Health Nurse in the 
community?

4.) How would you describe your function as a Public Health Nurse in the community?

5.) Can you highlight any specific experiences that you have come across during your career?


