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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet patienter med hjärtsvikt kommer att öka i framtiden då fler äldre 

överlever en hjärtinfarkt vilket är en vanlig orsak till hjärtsvikt. Många patienter med 

hjärtsvikt väljer att vårdas i sitt hem vilket innebär en utmaning för distriktssköterskor i 

den kommunala hälso- och sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa 

distriktssköterskors stöd till patienter med svår hjärtsvikt som vårdas i hemmet inom 

kommunal hälso- och sjukvård. Metod: Genom intervjuer samlades data in från sex 

distriktssköterskor. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Ur analysen framträdde fem kategorier: samordna och utföra vårdinsatser, bygga 

upp nära samspel med anhöriga, följas åt från ett palliativt skede till slutet, bristande 

läkarmedverkan samt brister i organisationen. Konklusion: I resultatet framkommer att det 

är viktigt att distriktssköterskan känner sina patienter väl för att kunna ge rätt stöd. Det 

framträder också att anhöriga har behov av stöd för att orka och känna trygghet vilket kan 

vara avgörande om patienten kan vårdas i hemmet. Brister finns både internt och externt 

som kan ge konsekvenser. Fortsatta studier kan vara inom en kommun med 

läkarunderstödda team tillsammans med kommunal hälso- och sjukvård. 
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Abstract 

Background: The number of patients with heart failure will increase in the future as more 

older people survive a heart attack, which is a common cause of heart failure. Many heart 

failure patients choosing to receive care in their home which poses a challange for district 

nurses in the community health-care.  Aim: The aim of this study is to illuminate 

districtnurse´s support for patients with grave heart failure at home in community home 

care Method: Six interviews were conducted with districtnurse´s. The data from these 

interviews were analyzed with an inductive content analysis.  Results: From the analysis, 

five major categories were found; coordinate care efforts, build close interactions with 

relatives, follow each other from a palliative stage to the end, lack of physician 

involvement and deficiencies in the organization. Conclusion: The result shows that it is 

important that the district nurse know their patient´s well in order to provide the proper 

support. It also appears that relatives need support to cope and feel secure, which can be 

crucial if the patient can be cared for at home. Deficiencies are both internally and 

externally that can have consequenses. Further studies may be within a municipality with a 

physician-sponsored team together with community health-care. 
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INLEDNING 

Allt fler patienter med hjärtsvikt kan välja att vårdas hemma vilket kommer att innebära en 

utmaning för distriktssköterskor (Socialstyrelsen, 2008a; Witter, 2005). Antalet patienter 

med hjärtsvikt kommer att öka i framtiden eftersom allt fler äldre överlever en hjärtinfarkt 

vilket är en vanlig orsak till hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2008a; Witter, 2005; Woo, Lo, 

Cheng, Wong & Mak, 2011). I Sverige har 200 000 patienter diagnosen hjärtsvikt. Hos 

personer 80 år och äldre, har upp till 10 % symptom på hjärtsvikt med en övervikt på män. 

Äldre patienter har ofta andra sjukdomar och tar flera olika läkemedel, vilket försvårar 

behandling och ökar risken för biverkningar. De äldre patienterna riskerar också att bli 

underbehandlade. Det främsta målet vid behandling av en äldre svårt sjuk patient med 

hjärtsvikt är att lindra symptom och denna bör erbjudas sjukvård i hemmet där ambitionen 

ska vara symptomlindring (Läkemedelsverket, 2014). 

Att patienter med kronisk hjärtsvikt får vård i sitt hem i stället för på sjukhus innebär inga 

skillnader beträffande behandlingsresultat eller medicinsk säkerhet. Däremot är vården i 

hemmet billigare än på sjukhuset (Patel, 2008). Haycock, Jarvis och Daniel (2008) 

beskriver kommunal hälso- och sjukvård som en vård utan gränser, en vårdmiljö som 

ständigt växer då det inte finns några väggar eller begränsade sängutrymmen. 

Distriktssköterskan i den kommunala hälso- och sjukvården har förmåga att göra 

helhetsbedömningar av patienterna och kan ge en flexibel, lyhörd och individuell vård av 

god kvalitet (Baid, Bartlett, Golhooly, Illingworth & Winder, 2009). Distriktssköterskan 

har möjlighet att i den nära vårdrelationen till patienten i hemmet förstå hur en svår kronisk 

sjukdom påverkar det dagliga livet samt det lidande som sjukdomen ger upphov till 

(Öhman & Söderberg, 2004).  

Att leva med hjärtsvikt innebär en förändrad och markant begränsad livssituation. Detta 

innebär att leva med ett hjärta som inte går att lita på och utgör en ständig påminnelse om 

människans dödlighet (Brännström, 2007). För att adekvat kunna möta dessa patienters 

förväntningar och behov behöver kunskaper utvecklas på vilka sätt distriktssköterskor kan 

bistå patienten vilket denna studie fokuserar på. 

BAKGRUND 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall kommunen ansvara för hälso- och 

sjukvård till personer på särskilt boende. Kommunen ska erbjuda sjukvård i hemmet upp 

till sjuksköterskekompetens då ingen läkare får anställas. Däremot ska läkarmedverkan ske 

enligt avtal med primärvården från och med år 2007. Socialstyrelsen (2008b) menar att 

antalet hemsjukvårdsbesök av läkare har ökat men det finns en större efterfrågan. Detta 
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innebär att patienter med hemsjukvård får hänvisas till akutmottagning istället för att kunna 

åtgärdas i hemmet. Hemsjukvård har fått en stor betydelse, då andelen äldre ökar och väljer 

att vårdas i hemmet samt att kommunen kan erbjuda en mer kontinuerlig vård än den 

primärvårdsanslutna (Socialstyrelsen, 2008b). Det råder dock viss otydlighet var gränsen 

går mellan landstingens och kommunens ansvar i hemsjukvård. De som vårdas i 

hemsjukvården är majoriteten äldre med stora vårdbehov.  I den specialiserade somatiska 

hemsjukvården är patientens tillgång till behandling och vård jämförbar med sluten vård. 

Antalet vårdplatser minskar i sluten vård vilket innebär att allt fler patienter med 

kvalificerade hälso- och sjukvårdsbehov vårdas i hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2008b).  

Definition av hemsjukvård är enligt Socialstyrelsen (2004), när hälso- och sjukvård ges i 

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

sammanhängande över tid.  De medicinska åtgärderna ska ha föregåtts av vård- och 

omsorgsplanering. I Socialstyrelsens (2008b) kartläggning av hemsjukvård framgår att 

vårdplanering ska vara en inträdesbiljett till hemsjukvård, den ska genomföras 

kontinuerligt för att öka patientsäkerheten. För att patienten på ett säkert sätt ska få hälso- 

och sjukvård i sin hemmiljö krävs ett nära samarbete mellan kommuner och landsting. 

I en studie av Modin (2010) framkommer att distriktssköterskan i kommunen och 

distriktsläkaren på vårdcentralen upplever svårigheter i samarbetet, då de arbetar inom 

olika organisationer. Distriktsläkaren får många gånger förlita sig på distriktssköterskan 

som möter patienterna ofta. Detta samarbete är en förutsättning då enbart konsultation av 

läkare inte räcker. Distriktssköterskan som arbetar närmast patienten, har informationen 

som läkaren behöver som underlag för sitt beslut om behandling. Modin (2010) menar att 

sjukdomen i sig, distriktssköterskans arbetsförhållanden samt attityd påverkar 

förutsättningarna för att ge bra medicinsk hemsjukvårdsbehandling som är beroende av 

detta och innebär problem när tillförlitligheten inte är adekvat. Socialstyrelsen (2008b) 

beskriver i en utredning att läkare och sjuksköterskor inte alltid har tillgång till patientens 

medicinska journal, vilket är viktigt när det finns flera olika vårdgivare och utförare under 

olika tider på dygnet.  

Hemmet som vårdplats 

Josefsson (2010) menar att det skett en utveckling mot en mer avancerad hälso- och 

sjukvård i hemmet. Detta ger en ökad möjlighet till autonomi och livskvalitet för äldre 

personer istället för att vårdas inom slutenvården.  Vården som ges i hemmet ska ge 

trygghet och vara tillgänglig, den kräver kunskap och kvalificerad kompetens. 

Hemsjukvården ska fungera året om och dygnet runt, alltid med tillgång till 

specialistutbildad sjuksköterska. De som får vård i sitt hem ska kunna känna sig säkra och 

ohotade, vilket ska vara en självklarhet, likaså att ha kontroll över sitt eget liv. En stor del 

av patienterna är äldre och de flesta av sjukdomarna är av den anledningen åldersrelaterade 

exempelvis demens och hjärtsvikt. Sjuksköterskans arbete innebär att utföra och leda 

omvårdnaden samt att kunna bedöma och besluta om relevanta åtgärder. Detta gör 
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sjuksköterskan till en nyckelperson i hemsjukvården och ger tillgång till en hög 

omvårdnadskompetens (Josefsson, 2010).  

McGarry (2003) framhåller att distriktssköterskans roll förändras genom åren men 

fortfarande är vården i hemmet det som är störst och viktigast. Det innebär att vara gäst i 

patientens hem, men ändå kunna skapa en vårdrelation mellan patient och sjuksköterska. 

Vård i hemmet innebär att hitta en balans mellan professionalitet, personlighet och 

patientens självbestämmande (McGarry, 2003). 

I kompetensbeskrivning för distriktssköterskor anges att distriktssköterskan har en skyddad 

yrkestitel inom hälso- och sjukvården (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt med ett etiskt och holistiskt 

förhållningssätt. Det är betydelsefullt att distriktssköterskan utifrån sitt arbete med 

skiftande miljöer och situationer har respekt för den unika patientens autonomi och 

integritet. Vården ska utföras enligt gällande riktlinjer och författningar, både i patientens 

hem, vilket ställer stora krav på distans och närhet samt i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Distriktssköterskan ska arbeta med ett reflekterande arbetssätt, 

kunna beskriva och kritiskt analysera en situation. För att kunna individanpassa vården 

utifrån organisation och resurser är personliga egenskaper såsom mod, kunna ge trygghet 

samt ha en god självkänsla och självuppfattning av stor betydelse. Distriktssköterskan ska 

genom sitt hälsofrämjande synsätt stärka individen och vid sjukdomsbehandlande vård, 

kunna bedöma en övergång till palliativ vård inför en värdig död. För att kunna utföra sitt 

arbete förutsätts en geografisk kännedom, anpassningsförmåga till olika förhållanden samt 

med sin breda kunskap kunna möta, såväl oförberedda enkla eller komplexa situationer. 

Det ställs ökade krav på distriktssköterskan genom förändrade vårdbehov med en åldrande 

befolkning med behov av vård i hemmet samtidigt med ökade krav på kvalitet och en 

snabb kunskaps- och teknologitutveckling (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

Baid et al. (2009) beskriver att historiskt är distriktssköterskan den som haft det 

övergripande ansvaret för den kommunala vården och är expert på att identifiera de behov 

som patienten har.  Detta innebär att tidigt kunna se symtom och därmed kunna undvika 

sjukhusbesök. Distriktssköterskor behöver även ges möjlighet till ökad kompetens för att 

möta de krav som kommer med mer avancerad utrustning och fler patienter som väljer att 

vårdas i hemmet (Baid et al., (2009). 

Distriktssköterskan får sin arbetstillfredsställelse genom nära patientkontakt, sitt personliga 

engagemang samt att använda kliniska kunskaper och bedömningar för att kunna ge god 

vård. Det som orsakar stress är pressen att hinna med sitt arbete på avsatt arbetstid, då 

deras patienter går i första hand, det finns inget tak för hur många patienter de är ansvariga 

för och en mer avancerad vård. Distriktssköterskor kan ibland uppleva det tungt då mycket 

av ansvaret vilar på dem själva, känner sig sårbara i sin profession.  De menar dock att den 

personliga relation de får i en familj, ibland genom flera generationer ger dem 

tillfredsställelse samt att vara delaktiga i vården kring patienten (Haycock et al., 2008).   
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Hjärtsvikt   

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Det är ett 

tillstånd som utvecklas gradvis och ger symptom efter ett tag. Anledning till det 

försämrade blodflödet kan bero på olika orsaker, dålig kraft i hjärtmuskeln eller styva 

väggar vilket innebär att hjärtat inte fylls tillräckligt med blod samt dåligt fungerande 

klaffar (Läkemedelsverket, 2014; Nicholas, 2004; Socialstyrelsen, 2008a).  

Enligt Läkemedelsverkets (2014) beskrivning av hjärtsvikt är symptomen trötthet, 

andfåddhet och bensvullnad. Behandlingsmålen är att förbättra livskvaliteten hos patienten 

genom symtomminskning samt uppnå en ökad livslängd. Då patienten med hjärtsvikt ofta 

är multisjuk krävs en samtidig identifiering och behandling av dessa sjukdomar. Inom 

sjukvården är hjärtsvikt ett allvarligt och vanligt tillstånd, cirka 2-3 % av befolkningen 

lider av hjärtsvikt. Hjärtsvikt är ett tillstånd med hög dödlighet, tidigare var dödligheten 5-

10 % per år vid lindrig hjärtsvikt och upptill 50 % vid svår hjärtsvikt. Det är dock via tidig 

diagnos och modernare behandlingar en ökning av patientens överlevnad samt att det har 

bidragit till en bättre livskvalitet. Patientens egna subjektiva upplevelser är symptomen, att 

lida av svullna ben och andnöd. De kliniska fynden är tecken som upptäcks vid 

undersökning, att det rosslar på lungorna eller ödem på benen. Diagnosen ställs ofta utifrån 

andfåddhet och trötthet (Läkemedelsverket, 2014).  

Utifrån den svårighetsgrad som hjärtsvikten bedöms ha delas sjukdomen in i fyra olika 

klasser (Läkemedelsverket, 2014). Indelningen kallas New York Heart Association, vilket 

förkortas NYHA och beskrivs enligt följande: Grad I nedsatt pumpfunktion utan symptom, 

grad II symptom vid mer än måttlig ansträngning, grad III symptom vid lätt till måttlig 

ansträngning (från gång i lätt uppförsbacke till av- och påklädning) samt grad IV symptom 

i vila. Individer i grad IV är sängliggande större delen av tiden (Läkemedelsverket, 2014). 

Enligt Socialstyrelsens (2011) rekommendation ska patienter med hjärtsvikt NYHA grad 

III-IV och med mindre än 1 års förväntad livslängd, erbjudas palliativ vård när de bedöms 

vara i behov av sjukhusvård på grund av ökade hjärtsviktssymptom, ha dålig effekt av 

behandling, eller en snabbt försämrad livskvalitet. Läkemedelsverket (2014) menar att för 

en svårt sjuk gammal patient är symptomlindring det främsta målet och bör om möjligt 

erbjudas sjukvård i hemmet.  Detta innebär att basbehandlingen minskas eller avslutas och 

istället ges läkemedel mot oro, ödem och smärta. 

Att leva med hjärtsvikt ur ett patientperspektiv 

I en studie av Brännström (2007) framkommer att patienter med svår kronisk hjärtsvikt 

upplever att det är som att vara i dödens väntrum men ändå överleva. De upplever många 

komplexa och oförutsägbara symptom, såsom smärta, andfåddhet, trötthet och 

viktminskning/uppgång. Detta innebär i det dagliga livet ett lidande och risk för isolering. 

Patienter med hjärtsvikt kan pendla mellan olika tillstånd och kämpar för att klara av sin 

kropp som försämras på ett oförutsägbart vis. De beskriver sjukdomsförloppet som en berg 

och dalbana, att pendla mellan att må bättre och sämre. Patienterna känner osäkerhet och 
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förtröstan genom att leva med döden så nära inpå. När patienterna upplever detta många 

gånger, att överleva försämringar, ger det dem en stark vilja till överlevnad. Det är ett 

kämpande mot den oövervinnliga törsten samt de skuldkänslor att inte kunna följa de 

vätskerestrektioner som finns. Det väcker även känslor av otillräcklighet och osäkerhet att 

vara medveten om sin försämring. Känslan kan upplevas som skuldbeläggande men även 

att vara uppmärksam på försämring och snabbt kunna kalla på hjälp, vilket visar på ett 

bemästrande av situationen (Brännström, 2007). En studie visar på en överhängande risk 

för patienter med hjärtsvikt att få en depression och behöver noga följas för att upptäckas i 

tid. Författarna menar att ett liv med hjärtsvikt är svårt, då sjukdomen mer eller mindre 

påverkar det dagliga livet och medför en hög dödlighet (Luijendik, Tiemeier, van den 

Berg, Bleumink, Hofman & Stricker, 2010). 

I flera studier beskriver patienter med hjärtsvikt hur de får ändra sina liv och hittar andra 

vägar för att klara vardagen (Aldred, Gott & Gariballa, 2005; Dunderdale, Furze, 

Thompson, Beer & Miles, 2007; Phil, Fridlund & Mårtensson, 2011). Det kan vara att leva 

i ett lugnare tempo, spara på sin energi genom att vila före en ansträngning. De berättar hur 

de alltid får planera exempelvis matlagning eller att handla men även de sociala 

aktiviteterna eller det nödvändiga för dagen. Många har hjälp av olika slag, hemtjänst, 

vänner eller familjen. Det framkommer också att med stigande ålder accepterar de mer 

eller mindre den förändring som hjärtsvikten ger deras liv. De strävar efter att bibehålla sin 

livskvalitet i sitt dagliga liv och att våga känna tillfredsställelse när de orkar. Patienterna 

beskriver också känslan att inte kunna påverka sin dag utan vara styrd av sin sjukdom 

vilket innebär risken för passivitet eller ibland rädsla. Det finns även en rädsla för döden, 

plötsligt är livet inte för alltid. De känner ångest och vågar inte åka iväg, är rädda för att bli 

dåliga och att inte få hjälp. De berättar även om den sociala isoleringen, att inte orka på 

grund av den trötthet och initiativlöshet de känner, klarar inte att ta emot gäster hemma 

eller orkar ta sig ut. Att vila och sova har blivit en stor del av deras liv, de undviker saker 

som gör dem trötta och ger ökade symtom (Aldred et al., 2005; Dunderdale et al., 2007; 

Phil et al., 2011). 

I en studie av Nordgren (2008) framkommer att patienterna som lever med måttlig till svår 

hjärtsvikt upplever att vården innebär hopp och välbefinnande. De kan samtidigt också 

uppleva ett lidande i vården. Patienterna beskriver ett överlämnande till en trygg och säker 

fristad samt en vila från det ständiga hotet mot deras liv. Överlämnandet är dock en 

påminnelse om deras dåliga tillstånd och en skör livssituation vilket innebär en känsla av 

sårbarhet och utsatthet. Patienter som lever med hjärtsvikt är beroende av vård och 

behandling, vilket innebär en balans mellan läkemedel och livssituationen samt tillgång till 

ett rikt och meningsfullt liv. De beskriver en inskränkning av rörelsefriheten på grund av 

mediciner och ett ständigt behov av hjälp och vård. Patienterna upplever en lättnad över att 

få överlämna sig till sjukvård. De kan släppa känslan att ha kontroll, samtidigt som det ger 

en upplevelse av maktlöshet då kroppens allvarliga tillstånd tvingar dem till detta. De har 

inget val. Patienterna menar att utsattheten och sårbarheten ger dem en intuitiv känsla för 

sjuksköterskans agerande. Detta kan vara ett uttryck för sann och äkta vilja eller att 
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sjuksköterskan endast utför en teknisk åtgärd. Patienterna beskriver det som att 

sjuksköterskorna har svaren och makten att kunna kontrollera deras framtid. Att vara 

delaktig i sin vård innebär inte att fatta beslut i de medicinska frågorna utan att med tillit 

överlåta ett beslutsfattande till sjuksköterskorna som har den professionella kunskapen. 

När sjuksköterskan visar respekt och kan lyssna, är det en inbjudan till delaktighet. Likaså 

att ge av sin tid och uppmärksamhet, upplevs som en ärlig vilja till att hjälpa och stödja 

(Nordgren, 2008).  

I en studie av äldre patienter som lider av hjärtsvikt framkommer att de har liknande 

omvårdnadsbehov som andra patienter med livshotande sjukdomar (Aldred et al., 2005). 

När människor får besked om en svår sjukdom, exempelvis cancer erbjuds trygghet, stöd 

och fortlöpande kontakter, till skillnad från patienter med svår hjärtsvikt vilka har liknande 

behov. I studien beskriver patienterna och deras anhöriga att inte få möjlighet att ställa 

frågor om sin sjukdom, om prognosen och om framtiden med tanke på att deras liv är 

utmätt. De upplever också att de undanhålls sanningen om sin dåliga prognos. Studien 

visar även på hur viktig relationen mellan patient, partner, anhöriga och personal är 

(Aldred et al., 2005). Woo et al. (2011) beskriver att patienter med kronisk sjukdom, 

exempelvis hjärtsvikt i slutskedet har symptom som är jämförbara med patienter som har 

cancer. De vanligaste symptomen är fatigue, dyspné och smärta och förekommer i lika stor 

grad hos båda grupperna. Studien visar även på mer användning av smärtstillande samt 

morfin hos patienter med cancer än de med kroniskt sjukdomstillstånd trots att båda 

grupperna har jämförbara smärtor (Woo et al., 2011). 

Sjuksköterskans relation till patienter med hjärtsvikt i hemmet 

Lundin (1999) menar att den stora frågan är, hur sjuksköterskor kan hjälpa människor att 

kämpa för sitt liv och samtidigt acceptera döden. Den grundläggande uppgiften som 

sjuksköterska är att ytterst ledsaga och bistå en medmänniska under en tidsbegränsad 

period. Detta kan även beskrivas som att vandra med en annan människa, vandringen kan 

aldrig utföras åt den andre. Det är en förmån att få vara en medvandrare, även när vägen är 

smärtfylld.  Birgergård (1999) menar att förutsättningar för att ha en professionell hållning 

är att vara villig att ta reda på patientens behov, ha självkännedom för att se sina egna 

behov samt ha ett reflekterande arbetssätt. Det handlar om att kunna arbeta med att skapa 

en god relation, men inte om en vänskapsrelation. I arbetet med patienterna behöver det 

vara en sorts distans, för att kunna se deras lidande samt stå ut med deras död. I en studie 

av Brännström (2007) framhåller sjuksköterskorna betydelsen av följsamhet till patientens 

liv, att sträva efter ett rikt och självständigt liv samt möjliggöra ett vardagligt liv. Det är 

både svårt och utmanande, men också positivt.  Sjuksköterskorna menar att vara gäst och 

bli inbjuden att delta i patientens liv, innebär ett förhållningssätt att ta seden dit de kommer 

och låta patienten vara husets herre. Det innebär att vara anpassningsbar till det sociala 

livet både i och utanför patientens hem, exempelvis att kunna ge medicinsk behandling i 

sommarstugan. Sjuksköterskorna försöker förmedla lugn och pålitlighet vilket är viktigt för 

vården samt strävar efter att kunna förebygga försämringar och att snabbt lindra vid akuta 
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symptom. Vården i hemmet hjälper patienterna att bevara sitt självbestämmande, då 

sjuksköterskorna är tvungna att anpassa sig efter patientens värderingar och normer. En 

risk finns dock att lägga för stort ansvar på patienten och närstående (Brännström, 2007). 

I Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2010) anges de centrala 

värdena. Dessa är respekt för personens sårbarhet, värdighet, integritet och 

självbestämmande. Detta ger en möjlighet för patienten att kunna känna tillit, hopp och 

mening samt ett lindrat lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Distriktssköterskor är bäst lämpade till att leda omvårdnadsarbete i hemmet av patienter 

med stora och långvariga behov samt vid kroniska sjukdomar, exempelvis hjärtsvikt 

(Jaarsma et al., 1997; Witter, 2005). Omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt har blivit 

allt mer komplex, då flera av patienterna är äldre och ofta har andra sjukdomar. Vården 

innebär både medicinsk behandling men även den icke- medicinska vården exempelvis 

stöd är viktig. Distriktssköterskan uppfyller här både den medicinska samt den stödjande 

rollen (Jaarsma et al., 1997; Witter, 2005). Witter (2005) menar att distriktssköterskans 

nära kontakt med patienter med hjärtsvikt besitter viktig information som ger utrymme 

exempelvis för behandling i hemmet, initiera och utföra provtagning samt identifiera risker 

och symptom. Nicholas (2004) och Jacobsson, Phil, Mårtensson och Fridlund (2004) 

framhåller att en patient med svår hjärtsvikt ofta inte klarar sin personliga hygien och 

sjuksköterskans uppgift är att se behovet och bedöma vilken hjälp som behövs. Det innebär 

att utföra de för sjuksköterskan dagliga kontroller exempelvis: inspektion av hudkostym 

vid förekomst av ödem, att uppmärksamma muntorrhet, aptitlöshet och viktkontroll.  

Jaarsma et al. (1997) beskriver hur sjuksköterskan kan hjälpa patienter med hjärtsvikt att 

hitta balans mellan vila och aktivitet, vätskeintag och diuretika samt bedöma effekt vid 

behandling genom noggranna observationer och åtgärder. Omvårdnaden beskrivs som 

mycket komplex och en svår balansgång. I en studie av Walshe och Luker (2010) anges att 

distriktssköterskorna upplever att vården i hemmet är viktig då den utgör basen för deras 

arbete men lika betydelsefullt är att bygga en nära relation mellan patient och 

distriktssköterska. Detta utgör grunden i omvårdnaden kring patienten samt leder till att 

kunna ge vård av hög kvalitet. Patienterna menar att vården från distriktssköterskor är 

mycket viktig då de är snälla och tillgängliga (Walshe & Luker, 2010). 

Distriktssköterskorna berättar att deras erfarenhet av patienter med kroniska sjukdomar och 

att arbeta nära med deras anhöriga i hemmen är att bjudas in till den sjukes privata liv, att 

få en nära relation, få möjlighet att förstå den sjuke och utifrån detta kunna väva ett 

skyddsnät (Öhman & Söderberg, 2004). Det innebär att se sig själv som en gäst i hemmet 

hos den sjuke och dennes familj samt att få tillåtelse till det allra intimaste, patientens egna 

liv.  Detta innebär att patienten får förtroende för distriktssköterskan och det blir en bas i 

relationen som utvecklas och finns ofta med till livets slut. Distriktssköterskorna menar att 

de ibland blir en länk mellan patienten och dennes familj, de kan förklara vad som händer 

när patienten blir sämre och förbereder familjen på den förestående döden. De kan stödja 

och finnas till hands både för patienten och anhöriga. Distriktssköterskorna beskriver att i 
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den nära patientrelationen kan det innebära att uppleva maktlöshet och ibland även sorg 

(Öhman & Söderberg, 2004).  

Interaktionen mellan sjuksköterska och patient  

Orlandos (1961) interaktionsteori innebär en dynamik mellan patient och sjuksköterska. 

Det ultimata syftet är att förbättra omvårdnaden av patienten och syftet med omvårdnad är 

att ge den hjälp en patient behöver för att dennes behov ska tillgodoses. Behov definieras 

som ett krav från patienten och när det tillgodoses minskas eller lindras antingen ett akut 

tillstånd eller stärker ett välbefinnande. För att sjuksköterskor ska kunna bedöma och 

planera för en patients behov behöver de upprätta en relation med denne samt genom 

observation av personen. I relationen blir kommunikationen mer öppen och patienten 

berättar mer spontant om sina problem. Observationerna som görs av sjuksköterskan 

omfattar all information som rör en patient och styr planeringen av omvårdanden. Det 

handlar om att agera eller inte agera i relation till det som observeras samt sjuksköterskan 

kan välja att agera för eller med patienten. Den professionella sjuksköterskan har fokus på 

patienten, dess behov samt interagerar med varandra. Orlandos (1961) interaktionsteori 

beskriver god omvårdnad av en sjuksköterska såsom att; utföra omvårdnadshandlingar 

genom att se situationen ur patientens perspektiv, utreda vad som händer och identifiera 

problemet. Däremot är dålig omvårdnad att utföra omvårdnad med automatik, vilket 

innebär att ta beslut på egen hand utan hänsyn till patientens syn på situationen. Patienten 

har en central del i omvårdnaden och är en unik individ med varierande hjälpbehov. 

Omvårdnaden bygger på direkt kontakt och patienten har ett aktivt deltagande i besluten 

som tas samt utvärderar resultatet ihop med sjuksköterskan (Orlando, 1961).  

Omvårdnadsplanering som sker utifrån patientens behov minskar både det emotionella och 

fysiska lidandet samt ökar välbefinnandet, då endast patienten själv kan beskriva sin 

upplevelse (Rosenthal, 1996; Schmieding, 1995).  

Omvårdnadsprocessens grunder är enligt Orlandos (1961) interaktionsteori följande; 

behovet hos patienten, reaktionen och reflektionen hos sjuksköterskan och sjuksköterskans 

agerande. Patientens behov avgör om det krävs åtgärd nu eller senare. Sjuksköterskan får 

information av patientens verbala uttryck: gråter, uttrycker smärta eller inte smärta, frågar 

något eller icke-verbala: skakar, temp, blodtryck och andning. Sjuksköterskans reaktion 

och reflektion, består av tre aspekter: uppfattning av patientens tillstånd, de tankar som 

kommer upp samt känslor som svar på detta. Detta är individuellt för sjuksköterskan och 

får mer eller mindre konsekvenser för dennes handlande.  Detta innebär att två 

sjuksköterskor kan se samma sak men bedöma på olika sätt och agerandet måste 

kontrolleras mot patienten själv. Sjuksköterskans agerande är oavsett vilka åtgärder som 

görs, att det ska vara för patientens bästa och med syftet att hjälpa denne. Det kan vara att 

förklara något, ge information, ge läkemedel eller göra ändringar i patientens omgivning 

(Orlando, 1961). 



 

9 
 

Schmieding (1995) beskriver enligt Orlando (1961) att i den professionella omvårdnaden 

framhålls betydelsen av sjuksköterskans kunskapsbredd vilken kan utnyttjas för att hjälpa 

patienten. Den medicinska vården ansvarar för prevention och behandling av patienters 

sjukdomar men när patienterna inte klarar sina behov samt behöver hjälp med att följa 

ordinerade behandlingar blir det sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Omvårdnaden kan 

dock erbjudas alla, frisk eller sjuk och utföras inom eller utanför sjukhuset (Schmieding, 

1995). 

Stöd  

Stöd kan beskrivas som socialt eller professionellt. Enligt Langford, Bowsher, Maloney 

och Lillis (1997) finns det ett positivt samband mellan socialt stöd och hälsa. De beskriver 

socialt stöd utifrån fyra områden; emotionellt, praktiskt, bekräftande och informativt. 

Emotionellt stöd innebär omsorg, empati, kärlek och förtroende. Det praktiska stödet är att 

aktivt hjälpa en människa till skillnad från det emotionella.  Ett bekräftande stöd innebär en 

utvärdering av situationen mer än att lösa problemen åt personen. Informativt, ges som ett 

stöd vid problemlösning, exempelvis att ge råd. Det viktigaste stödet är dock det 

emotionella vilket innefattar en människas grundläggande behov. Ett bra socialt nätverk 

påverkar det sociala stödet. De positiva effekterna av socialt stöd beskrivs som att ha 

kontroll, känsla av stabilitet, mindre ångest och depression samt ett psykiskt välbefinnande. 

För att kunna ge och ta emot socialt stöd krävs det att personen innehar social kompetens. 

Det viktiga för ett bra socialt stöd är givetvis samspelet och ömsesidigheten mellan 

människor (Langford et al., 1997). 

Löfvenmark (2011) menar att socialt stöd är av betydelse för patienter med kronisk 

hjärtsvikt. Patienter med hjärtsvikt upplever att ensamhet och lågt socialt stöd är 

förknippad med ett ökat utnyttjande av hälso- och sjukvård, till skillnad från patienter som 

har ett gott socialt stöd (Löfvenmark, 2011). Langford et al. (1997) visar på att äldre 

människor har mer hälsoproblem, sämre resurser och därför ett större behov av stöd än 

yngre människor.  

Professionellt stöd, innebär att exempelvis som sjuksköterska stödja patienter med 

hjärtsvikt till att orka det dagliga livet eller att ordna med medicinlistor (Jaarsma, Abu-

Saad, Halfens & Dracup, 1997). Stödet kan ges för att lindra ångest och oro samt kunna 

hjälpa patienten till att acceptera och lära sig sin sjukdom (Jaarsma et al., 1997). I 

Brännströms (2007) studie framkommer att sjuksköterskorna anger att stöd kan vara att; 

förmedla lugn och trygghet i de svåra stunderna till både patient och närstående, kunna ge 

en injektion som underlättar vid andnöd, visa på möjligheterna att spara krafter genom 

exempelvis använda rullstol samt att underlätta för andningen via elektroniska ryggstöd i 

sängen. Sjuksköterskorna anger även betydelsen av att ha ett eget professionellt stöd, för 

att kunna bolla idéer och problem samt rådfråga mer erfarna kollegor om råd (Brännström, 

2007). 
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PROBLEMFORMULERING 

Att leva med svår kronisk hjärtsvikt innebär begränsningar i dagligt liv. Många vårdas på 

sjukhus men skrivs tidigt ut till hemmet och i detta fall till den kommunala hälso- och 

sjukvården, där omvårdnadsansvaret är distriktssköterskans. En patient med hjärtsvikt har 

behov av stöd i den dagliga livsföringen. Behovet av stöd ökar i takt med att patienten 

gradvis försämras och samtidigt ökar omvårdnadsbehovet. Här har distriktssköterskan en 

nyckelroll då det gäller att bedöma patientens behov av såväl omvårdnad som stöd.  Få 

studier finns som handlar om distriktssköterskans stöd till patienter med hjärtsvikt som 

vårdas i kommunal hälso- och sjukvård. De flesta studier har undersökt patienters 

upplevelser av stöd från distriktssköterskan samt patienters upplevelser av sin sjukdom. 

Distriktssköterskan har med sin breda kompetens möjlighet att stödja patienter med svår 

hjärtsvikt. Detta möjliggör att kunna vårdas i sitt hem samt att få det stöd som behövs för 

att kunna ha en god livskvalitet trots svår sjukdom. Om patienter inte får det stöd som 

behövs i hemmet, kan det leda till onödiga inläggningar på sjukhus.  Kunskaper behövs om 

det stöd distriktssköterskor kan ge till patienter med hjärtsvikt för att bättre möta behoven.  

Kunskaperna kan bidra till att öka tryggheten i hemmet för patienter med hjärtsvikt.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors stöd till patienter med svår hjärtsvikt 

som vårdas i hemmet inom kommunal hälso- och sjukvård. 

METOD 

I denna studie valdes en induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys som grundar sig på Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. 

Induktiv ansats innebar i denna studie en förutsättningslös analys av texter som grundades 

på distriktssköterskors berättelser av sina erfarenheter av att stödja patienter med kronisk 

hjärtsvikt som vårdades i hemmet.  Kvalitativ innehållsanalys är lämplig att använda för att 

analysera texter från exempelvis intervjuer då de kan ses som en helhet och kontexten kan 

hållas genom analysprocessen. Enligt Graneheim och Lundman (2004)förekommer det i 

den kvalitativa innehållsanalysen en tolkning av latent och/eller manifest innehåll i texten 

men med variation av abstraktionsnivå och djup. Latent visar på den underliggande 

meningen i texten till skillnad mot manifest vilket innebär det synliga. 
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Urval 

Studien genomfördes i tre kommuner i Västra Götaland, inom tätort och landsbygd. 

Tillträde till forskningsfältet inhämtades via telefonkontakt med verksamhetschefer och 

därefter med ansvariga områdeschefer för att få hjälp med att ta ut deltagare till studien i 

respektive kommun. Verksamhetschefer och områdeschefer gavs muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt (bilaga 1). När tillstånd givits ombads 

områdescheferna att förmedla kontakt med de utvalda sex distriktssköterskorna för att 

skicka information via e-post till deltagarna med studiens syfte och skriftligt godkännande 

(bilaga 2). När godkännande inhämtats kontaktades distriktssköterskorna personligen via 

telefon för att bestämma tid och plats för intervjuns genomförande. Efter telefonkontakten 

skickades via e-post ut ett formulär för att inhämta bakgrundsdata (bilaga 3). 

Inklusionskriterier för att delta i studien var sjuksköterskor med specialistexamen till 

distriktssköterska som arbetade inom kommunal hälso- och sjukvård med patienter med 

hjärtsvikt av grad II-IV (medel till svår) enligt NYHA. Distriktssköterskorna skulle varit 

verksamma minst 2 år inom yrket.  Vid kontakt för att bestämma tid och plats med utvalda 

distriktssköterskor tackade en kommun nej på grund av hög arbetsbelastning och ny 

kontakt fick tas med en annan kommun. I den nya kommunen kontaktades 

verksamhetschef och områdeschef, de fick information via samma tillvägagångssätt som 

de andra deltagande kommunerna.  Inget bortfall registrerades, trots ändring av kommun.  

Deltagarna hade arbetat mellan 3-12 år som distriktssköterskor. En del av deltagarna hade 

förutom specialistutbildning till distriktssköterska bland annat vidareutbildning inom 

organisation och ledarskap, handledarutbildning för sjuksköterskestudenter samt 

dokumentation. Totalt kom sex distriktssköterskor att delta, av dessa var en man och fem 

kvinnor (tabell 1). 

 

Tabell 1. Presentation av de intervjuade distriktssköterskorna 

Distriktssköterska 1 2 3 4 5 6 

Ålder 38 46 45 58 50 60 

Legitimationsår 1998 2000 1996 1975 1994 1980 

Antal år som 

distriktssköterska 
5 9 3 26 4 12 

Tjänstgöringsgrad 

i % 
100 % 90 % 100 % 85 % 100 % 100 % 
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Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom kvalitativ intervju enligt Kvale och Brinkmann (2009). I den 

kvalitativa intervjun ligger fokus på att fånga informanternas egna beskrivningar av 

upplevelser och erfarenheter av ett valt ämne. Tid och plats för intervjun valdes av 

distriktssköterskorna själva. Detta för att undvika att bli störd av telefon och arbetskollegor 

under intervjun. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. Innan intervjun inhämtades 

under ett informellt samtal skriftligt samtycke, bakgrundsdata samt om det fanns något 

oklart. Intervjun bestod av öppna frågor såsom: Kan du berätta hur du stödjer patienter 

med svår hjärtsvikt i hemmet? Kan du berätta om dina möjligheter att ge det stöd som 

patienten behöver? Ser du några svårigheter i arbetet med att ge det stöd som patienten 

behöver? Är det något annat kring stöd av patienter med svår hjärtsvikt som du funderat på 

och vill tillägga? Dessa frågor följdes upp genom följdfrågor för att kunna utveckla svaren 

mer. Intervjuerna spelades in på digital diktafon och transkriberades ordagrant senast 

dagen efter intervjun för att så korrekt som möjligt kunna återge intervjun.  

Analys 

Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Analysen består av olika delar vilka är meningsbärande enheter, 

innehållsområde, kondensering, abstrahera, kod, subkategori, kategori. Först numrerades 

det transkriberade datamaterialet och lästes upprepade gånger av författaren för att få en 

känsla för helheten. Nästa steg i analysen var att identifiera meningar eller fraser som 

hörde ihop via sitt innehåll och sammanhang. De meningsbärande enheterna innebar här 

svar på en intervjufråga eller texter med betydelsefulla meningar. Därefter lästes dessa 

meningar igenom flera gånger för att inte riskera att förlora viktigt innehåll som relaterade 

till syftet. För att göra materialet mer lätthanterligt så kondenserades, förkortades 

meningarna dock utan att förändra innehållet samt abstraherades vilket innebar att textens 

beskrivning var så nära den kondenserade meningen som möjligt. Texter med liknande 

innehåll sammanfördes till koder, ett slags ”etikett” och kan ses som en beskrivning av de 

kondenserade meningarna. Dessa koder jämfördes med varandra därefter för att finna 

likheter och olikheter. Koderna kom att grupperas i olika preliminära underkategorier och 

kategorier. Innehållet i och mellan kategorierna jämfördes vilket är analysens sista steg och 

resulterade i fem kategorier med elva underkategorier. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) utgör kategorierna utgör det latenta, det vill säga en tolkning av innehållet i texten.  

Etiska överväganden 

Denna studie har följt forskningsetiska principer som grundar sig i Humanistisk 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)(Vetenskapsrådet, 2011). Tillträde till fältet 
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erhölls från verksamhetschefer och områdeschefer i egenskap av skriftliga samtycken som 

inhämtades innan vidare kontakt togs med utvalda distriktssköterskor. Deltagarna i studien 

erhöll skriftlig och muntlig information om intervjuns syfte och tillvägagångssätt. Ett 

skriftligt samtycke av distriktssköterskorna inhämtades. De informerades om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

utan att ange skäl. Information gavs att allt intervjumaterial behandlades konfidentiellt och 

att inga obehöriga kunde ha tillgång till materialet. Allt datamaterial samt de inspelade 

intervjuerna förvaras sedan inlåst tills studien är klar och godkänd, därefter raderas 

inspelningarna och de utskrivna intervjuerna förstörs. Endast författaren hade tillgång till 

det inspelade materialet. Distriktssköterskorna informerades att resultatet skulle 

presenteras i en d-uppsats för magisterexamen i omvårdnad. Godkännande för studien 

behövde inte inhämtas från etisk nämnd. Enligt SFS (2003:460), krävs ingen etisk 

prövning vid studentarbeten som genomförs under en högskoleutbildning på avancerad 

nivå. 
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RESULTAT  

Ur analysen av datamaterialet framträdde fem kategorier och elva underkategorier vilka 

presenteras nedan i tabell 2. Kategorier och underkategorier presenteras med belysande 

sammanfattningar och citat i texten nedan.  

  

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på distriktssköterskors 

stöd till patienter med svår hjärtsvikt som vårdas i hemmet inom kommunal hälso- och 

sjukvård. 

Kategori Underkategori 

 

Samordna och utföra vårdinsatser Förse kringresurser med riktlinjer och redskap 

  

Kontinuerlig uppföljning av fysiska funktioner 

  

Bygga upp nära samspel med anhöriga Lyhörd för anhöriga  

 Skapa ökad insikt hos anhöriga om 

vårdsituationen 

 Anhörigas bristande tilltro till att vårda i hemmet 

  

Följas åt från ett palliativt skede till 

slutet 

 

 

Välplanerade täta besök 

Behjälplig att hantera patientens ångest 

Bristande läkarmedverkan Otillräcklig uppbackning från läkare 

 För få hembesök av läkare 

 

Brister i organisationen För få distriktssköterskor 

 Patientgrupp som inte tas på allvar 
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Samordna och utföra vårdinsatser 

Samordna vårdinsatser handlar om att distriktssköterskan känner patienten väl genom sina 

hembesök och gör bedömningar av behov och önskemål vilket förmedlas till berörda i 

vården runt patienten. Detta innefattar att förse kringresurser med riktlinjer och redskap 

samt kontinuerlig uppföljning av fysiska funktioner.  

 Förse kringresurser med riktlinjer och redskap 

Distriktssköterskorna har ett tätt samarbete med hemvården och kan ge klara riktlinjer och 

information om vad som gäller för patienten. Distriktssköterskorna menar att det är viktigt 

då undersköterskor och vårdbiträden i det praktiska omvårdnadsarbetet kan vara 

distriktssköterskan behjälplig med att rapportera förändringar hos patienten.  

Distriktssköterskorna betonar att tydlig dokumentation och rapport till kollegor är viktigt 

för patientens vård där en försämring snabbt kan ske oavsett tid på dygnet.  Som 

omvårdnadsansvarig menar distriktssköterskorna att det är viktigt med vårdplan på 

patienten för att undvika problem när ordinarie distriktssköterska inte är i tjänst. 

Distriktssköterskorna menar att de kan göra det mesta i hemmet för att stödja patienter med 

hjärtsvikt om de får rätt förutsättningar. Det kan bland annat innebära hjälp med 

patienternas läkemedel genom att ordna med recept och mediciner eller förmedla kontakt 

mellan patient och/eller anhörig och läkare. Distriktssköterskorna tar kontakt med dietist 

för recept på näringsdryck när behov finns. De ombesörjer kontakter med exempelvis 

arbetsterapeuter för att skaffa hjälpmedel, vilket kan vara ett elektriskt ryggstöd att ha i 

sängen som hjälp vid andningssvårigheter. 

Distriktssköterskorna förbereder och medverkar vid hembesök av team exempelvis 

närsjukvårdsteamet eller av läkare från vårdcentral. De anser att det är bra för patienten om 

denne är knuten till ett team vilket innebär bättre uppföljningar och kontroll av patientens 

hjärtsvikt. Om de kan ringa och konsultera läkarna är det en trygghet för alla som 

underlättar snabb hjälp till patienterna. Distriktssköterskorna betonar betydelsen av att det 

görs en vårdplanering med patienten samt att det finns nära kontakt med exempelvis 

sjukhus inför utskrivning till den kommunala hälso- och sjukvården för att kunna ge en bra 

vård. 

det är ju jätteviktigt att man får tillåtelse att hämta in material, information och att 

patienten vet om att man är insatt i deras ärende och att man kan bolla med dom på 

mottagningen(Intervju 1). 

Kontinuerlig uppföljning av fysiska funktioner 

Distriktssköterskorna utför flera olika kontroller och om problemet så kräver initieras 

läkarkontakt. Kontroller kan exempelvis vara vikt, som tas dagligen vid vätskedrivande 

behandling, en gång i veckan eller varannan vecka. De följer blodtryck och puls. 
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Distriktssköterskorna bedömer svullnad av benen, uppmuntrar och rekommenderar till 

användning av stödstrumpor, kompressionslindning samt högläge. Det innebär att de gör 

en bedömning av hela hudkostymen för att identifiera tryck som kan utvecklas till sår. Vid 

besöket noterar de hur patienten andas vid rörelse eller i vila samt lyssnar på hur patienten 

beskriver sin andfåddhet. Distriktssköterskorna utför provtagningar i hemmet, på 

ordination vid behandlingar, ibland på eget initiativ då de misstänker försämring i 

patientens tillstånd. De sköter om patienter med kateter när det förekommer. 

det är ju likadant det här med prover, man vill ju följa vikt och så där men, det är 

ju ofta vi som får påpeka och liksom hålla koll på det(Intervju 6). 

Distriktssköterskorna utför behandlingar enligt ordinationer i hemmet, de bedömer själva 

när vid behovsordinationer ska ges. Det innebär vanligtvis vätskedrivande behandling 

exempelvis Furix som tabletter eller intravenöst, antingen som understödjande behandling, 

generella ordinationer vid viktuppgång eller ökad bensvullnad. Distriktssköterskorna 

upplever att många har det arbetsamt med vätskedrivande behandling, patienterna är rädda 

för att lukta och har svårt att hålla urinen. Distriktssköterskorna menar att det är en 

balansgång, de försöker stödja och förklara för patienterna betydelsen av att ta sina 

mediciner men ser samtidigt risker för isolering och minskad livskvalitet. Som 

distriktssköterska kan de prova ut och förskriva lämpliga inkontinensskydd för att hjälpa 

patienterna.  

de upplever att de får för mycket vätskedrivande tabletter och detta ”kisseriet” de 

blir lite anti mot det, vill inte ha mer fast de egentligen behöver, då får man försöka 

prata lite runt omkring, lirka lite(Intervju 3). 

Distriktssköterskorna informerar om vätskeintaget, de flesta använder inga 

vätskerestriktioner utan menar att risken är större för ett för litet intag och patienterna blir 

fixerade vid antal glas de får dricka. Distriktssköterskorna menar att en bra livskvalitet är 

viktigare och ger råd gällande vätskeintaget som exempelvis att dricka några munnar 

istället för ett helt glas, suga på isbitar samt salivstimulerande tabletter. De berättar att 

muntorrhet, nedsatt aptit och besvär med tänder är ett större problem för patienterna.  

Bygga nära samspel med anhöriga 

Bygga nära samspel med anhöriga handlar om att som distriktssköterska komma nära 

familjerna, få till ett utbyte och bli en del av dem och värna om alla omkring patienten. 

Detta innefattar att vara lyhörd för anhöriga, skapa ökad insikt hos anhöriga om 

vårdsituationen samt anhörigas bristande tilltro till att vårda i hemmet. 

Lyhörd för anhöriga  

Distriktssköterskorna anser att det är viktigt att lyssna på anhöriga, då de känner patienten 

bäst.  De menar att det är lika viktigt att stödja anhöriga som patienten för att skapa 
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trygghet. Distriktssköterskorna upplever genom sina besök, dels för att stödja patienten och 

dels för anhöriga att det ger dem möjlighet att känna av hur samspelet är mellan patient och 

anhörig. Stöd till anhöriga kan ske via telefon om denne vill tala ostört eller komma till 

distriktssköterskan om möjlighet finns. Distriktssköterskorna upplever att det är lättare för 

dem att ge stöd i hemmet till både anhöriga och patient då de finns här och nu. De menar 

att ibland vill anhöriga att patienten ska åka in till sjukhuset vid försämring men patienten 

vill inte.  Som distriktssköterska går det inte att skicka in patienten med tvång utan istället 

försöker de lösa situationen i hemmet genom att exempelvis kontakta patientansvarig 

läkare. 

ja, jag lyssnar mycket på anhöriga, för de är ju experter på den personen, säger 

dom att det är nåt, så brukar det nästan alltid va nåt som är(Intervju 4). 

Skapa ökad insikt hos anhöriga om vårdsituationen  

Distriktssköterskorna menar att det är viktigt med kommunikation och att det är lika 

naturligt att förklara för makan som för barnbarnen vad som görs med deras anhörig. 

Många anhöriga har frågor om exempelvis mediciner och då tar distriktssköterskorna sig 

tid att förklara. Distriktssköterskorna ser behovet av att försöka få anhöriga att förstå att de 

inte bara ska orka just nu utan även efteråt när deras anhörige inte finns längre. De ger 

förslag på avlastning i hemmet via hemvården vilket exempelvis innebär att 

omvårdnadspersonal finns i hemmet om den anhörige behöver tid för sig själv. Det innebär 

även hjälp från hemvården med omvårdnadsåtgärder exempelvis hjälp på morgonen att 

tvätta och klä på sig samt växelvård inom kommunens korttidsboende. 

att man får dom att förstå att de ska orka, inte bara just nu utan sen, att man liksom 

får erbjuda hjälp och smyga in hjälp av omvårdnadspersonal, det är ju ett stort steg 

att släppa in folk i sitt hem, men att man ändå bygger på den här relationen så att 

det blir en naturlig del(Intervju 1). 

Anhörigas bristande tilltro till att vårda i hemmet 

Distriktssköterskorna berättar att anhörigas oro många gånger gäller sjukhusvård eller inte, 

vid försämring hos patienten. Distriktssköterskorna betonar det viktiga i att lyssna på 

patienten vad den verkligen vill exempelvis om patienten vill vara kvar hemma och få den 

behandling som kan ges där eller åka till sjukhus. Detta kan ibland skapa oro hos anhöriga 

framförallt i slutskedet och det ställer stora krav och förväntningar på distriktssköterskorna. 

De upplever att det ibland finns en okunskap hos anhöriga vilken hjälp och stöd som 

erbjuds i hemmet. Detta leder till otrygghet när patienten blir sämre och anhöriga känner 

då oro och stress. 

många gånger upplever jag att anhöriga känner så här, en oro, att han måste till 

sjukhus ”för att det är ju där dom kan” och har experterna(Intervju 6). 
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Följas åt från ett palliativt skede till slutet  

Eftersom många patienter har en önskan att få vara hemma tills slutet följer 

distriktssköterskan med hela vägen från ett palliativt skede till livets slut. Detta innefattar 

välplanerade täta besök och att vara patienten behjälplig att hantera ångest. 

Välplanerade täta besök 

Att patienten går från ett palliativt skede till vård i livets slut innebär enligt 

distriktssköterskorna ett krav på god planering av hembesöken för att kunna ge ett bra slut. 

Distriktssköterskorna berättar att om en patient vill vårdas i livets slut i hemmet försöker 

de att det blir så. De menar att flera av patienterna kommer hem för att dö, det finns inget 

mer att göra. De ger patienterna trygghet genom att vara nära och skapa en tät relation. I 

det terminala skedet är det täta tillsynsbesök, de sista dygnen oftast med övervak från 

hemvården om inte anhöriga har andra önskemål.  

han hade extra vak och anhöriga var jättemycket runt omkring och vi var ju där i 

princip dagligen, senare flera gånger per dygn, det blev jättebra, vi har ju 

möjlighet att kunna göra så här(Intervju 1). 

man har på sjukhuset försökt spruta Impugan varje dag i flera dar och ser ingen 

effekt, och då finns det ofta inget mer man kan göra till slut och då är det som det 

är, de kommer hem till oss för att dö och vi kan då följa med hela vägen (Intervju 

5). 

Behjälplig att hantera patientens ångest 

Vid vård i livets slut upplever många patienter ångest vilket kan innebära att de får svårt 

med andningen eller att andnöd är upphov till ångest. Distriktssköterskorna stödjer dessa 

oroliga patienter genom att de får sitta upp, de sitter och håller om patienten och kan på så 

sätt underlätta andningen samt förmedla lugn. En distriktssköterska kan genom en nära 

relation och närvaro i hemmet få patienten att känna sig lugn. Det innebär att finnas på 

plats, vara lätt att få tag i och känna patienten väl. Distriktssköterskorna anser det är viktigt 

för patienterna att få känna sig trygga i hemmet, då ångesten kan skapa panik vid andnöd. 

De anser dock att ibland blir ångesten eller andnöden för svår trots deras stöd och hjälp 

vilket leder till att patienten får åka in till sjukhuset för särskild hjälp men kommer sedan 

hem igen.  
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Bristande läkarmedverkan 

Eftersom distriktssköterskor är beroende av läkare för att kunna ge en god vård i hemmet 

har här identifierats brister. Detta innefattar otillräcklig uppbackning från läkare samt för få 

hembesök av läkare. 

Otillräcklig uppbackning från läkare 

Distriktssköterskorna upplever svårigheter när läkarna inte vågar ordinera vid-

behovsmediciner. Det gäller framförallt ordination på vätskedrivande intravenöst, trots 

signaler från distriktssköterskorna att den perorala behandlingen har utebliven eller dålig 

effekt. Om distriktssköterskan är känd av läkare sedan tidigare är det lättare att få en 

ordination på det patienten behöver. Distriktssköterskorna upplever det som ett hinder att 

inte komma i kontakt med läkarna. De saknar stöd från läkarna i den medicinska 

behandlingen av patienterna med hjärtsvikt samt efterlyser handlingsplaner. Ofta har 

distriktssköterskorna lätt att få tag i läkare under kontorstid men svårigheter uppstår under 

kvällar, nätter och helger. Distriktssköterskorna menar att problemen tar tid från dem i 

deras arbete och får negativa konsekvenser för tredje person.   

man kan känna att man står ensam många gånger i de här situationerna med de 

här svårt sjuka, så att därför så, känns det ju lättare när de är knutna till något 

team(Intervju 6). 

vi stödjer patienterna men får vi inte stödet bakom oss, då blir man kanske osäker i 

sin roll, det är ju ändå min egen bedömning som görs hemma hos patienten 

(Intervju 3). 

För få hembesök av läkare 

Bristen på läkare som kan göra hembesök, upplevs som ett hinder som innebär att många 

patienter med hjärtsvikt behöver åka i onödan till sjukhuset. Flera gånger får patienterna ta 

sig till vårdcentralen fast de är dåliga.  Distriktssköterskorna menar att oftast är det 

bröstsmärtor eller andningsproblem som skulle kunna avhjälpas i hemmet efter bedömning 

av läkare. Distriktssköterskorna anser också att dessa hembesök skulle vara ett stöd för 

dem själva för att de i sin tur ska kunna vägleda sina patienter med hjärtsvikt.  



 

20 
 

Brister i organisationen  

Att ge stöd i hemmet handlar inte enbart om distriktssköterskans egna möjligheter utan 

berör också organisatoriska hinder som kan upplevas svåra att påverka. Detta innefattar för 

få distriktssköterskor och att patientgruppen inte tas på allvar. 

För få distriktssköterskor 

För få distriktssköterskor upplevs som ett hinder, genom att de då måste prioritera bort 

sådant som anses vara nödvändigt. De vet vad patienterna behöver.  Distriktssköterskorna 

menar att när de har många patienter som de är omvårdnadsansvariga för, hindrar detta 

dem från att göra de besök som behövs.  Detta upplever distriktssköterskorna som negativt 

och något som de mår dåligt av. Det fungerar inte att göra 5-minuters besök och prioritera 

den som är sjukast. De upplever att det är svårt att vara ensam distriktssköterska på kvällar, 

nätter och helger. De berättar om ensamheten i sitt jobb, och detta exemplifieras med att 

många gånger stå ensam med svårt sjuka patienter, göra egna bedömningar samt ta beslut. 

Distriktssköterskorna berättar om tankar inför framtiden då det är ett förväntat ökat antal 

patienter med exempelvis hjärtsvikt som vårdas hemma och hur de ska möta patienterna 

och deras anhöriga behov av stöd. 

vi är ju ensamjobbare, det är vi och det är ju nackdelen, att det är ju tungt när vi 

har de här svårt sjuka människorna, för dom måste få ha sin tid, tycker jag(Intervju 

5). 

Patientgrupp som inte tas på allvar 

Distriktssköterskorna upplever att patienter med hjärtsvikt är en glömd grupp, vilket skapar 

oro inför framtiden då de äldre kommer att öka och fler ska vårdas i hemmet. 

Distriktssköterskorna menar att många fler patienter med hjärtsvikt vårdas hemma i livets 

slut jämfört med tidigare på sjukhus. Distriktssköterskorna anser att det ofta tar för lång tid 

innan patienter med hjärtsvikt får hjälp och konsekvensen blir sjukhusvård. Dessa patienter 

anses inte bli tagna på allvar utan här finns en skillnad i planeringen av vård mellan olika 

patientgrupper. Distriktssköterskorna menar att det finns inga handlingsplaner för vård av 

patienterna med hjärtsvikt som inte sker på sjukhus. Vården av patienter med cancer är 

bättre förberedd än för patienter med hjärtsvikt trots att den sistnämnda gruppen är större. 

De betonar att vård av dessa patienter pågår ofta under lång tid då försämring i sjukdomen 

sker långsamt. 

jag kan känna att det hänger i luften fram tills det blir, att dom blir mer akut 

dåliga, framtill dess så, ja dom finns bara där(Intervju 6). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors stöd till patienter med svår hjärtsvikt 

som vårdas i hemmet inom kommunal hälso- och sjukvård. Utifrån syftet valdes en 

induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004).  Fokus är då på att förutsättningslöst tolka och analysera 

texter. I studier med kvalitativ ansats används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att beskriva olika aspekter av trovärdighet(Graneheim & Lundman, 

2004).   

 I den kvalitativa innehållsanalysen är målet att beskriva variationer. I studien deltog 

sjuksköterskor med specialistexamen till distriktssköterska.  De hade minst 2 år inom yrket 

och arbetade inom kommunal hälso- och sjukvård där de hunnit skaffa sig erfarenhet från 

vård av patienter med svår hjärtsvikt. Distriktssköterskorna kom från tre olika kommuner i 

Västra Götaland och representerade både landsbygd och tätort vilket möjliggjorde 

erfarenheter av varierande slag samt de arbetade mot olika vårdcentraler och sjukhus. En 

man och fem kvinnor deltog vilket ger en viss kvinnlig dominans men speglar samtidigt en 

bild av könsfördelningen inom yrket. Distriktssköterskornas tid i yrket, olika 

vidareutbildningar men även deras ålder har också bidragit till rik variation av erfarenheter, 

vilket ytterligare stärker giltigheten i denna studie. 

Datainsamlingen gjordes via intervjuer för att deltagarna skulle få möjlighet att berätta om 

sina erfarenheter. Intervjuerna genomfördes på de platser som deltagarna själva valt ut för 

att erbjuda en van, trygg och avspänd miljö. Det inträffade dock störningar under 

intervjuerna som fick avbrytas vid två tillfällen och återupptogs efter ett kortare uppehåll. 

En kortare muntlig sammanfattning gjordes då av författaren för att återknyta till 

intervjuprocessen före avbrottet. Denna störning bedöms dock inte ha påverkat 

datamaterialet i någon större omfattning.  

Intervjuerna bestod av fyra öppna frågor med följdfrågor och detta gav deltagarna 

möjlighet att fritt berätta. Detta gav också en öppenhet för nya fenomen vilket anses stärka 

tillförlitligheten. Vid intervjutillfällena var deltagarna positiva och delade med sig av sina 

erfarenheter samt svarade villigt och gav uttömmande svar på frågorna. Några upplevde 

dock att diktafonen var lite besvärande i början. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

i tolkningsprocessen är författarens förförståelse en viktig del, samspelar och vara 

medskapare i intervjun. Detta är ofta ofrånkomligt då denne många gånger både samlar in 

data och gör analysen. Förförståelsen har nogsamt beaktats under analysprocessen då 

författaren av studien har erfarenhet som distriktssköterska. Detta kräver uppmärksamhet 
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vid analys av datamaterialet då det är viktigt att låta texten tala, inte tolka något som inte 

finns och därigenom dra förhastade slutsatser. 

Datamaterialet baserades på sex intervjuer, vilket bedömdes tillräckligt då det gav 

variationsrik och detaljerad information något som resulterat i ett omfångsrikt 

kategorisystem som väl speglar deltagarnas erfarenheter.  Författarens förkunskaper 

möjliggjorde att under intervjuerna kunde adekvata följdfrågor ställas. Utskrifterna av 

intervjuerna utfördes av författaren själv inom ett dygn efter intervjun. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004)  rekommenderas detta för att ha intervjun och dess olika nyanser 

färskt i minnet och därigenom öka trovärdigheten. 

Att ge en utförlig beskrivning av studiens urval och analys är viktigt för tillförlitligheten 

enligt (Graneheim & Lundman, 2004). I analysprocessen stärktes tillförlitligheten genom 

att författaren av studien läste igenom datamaterialet flera gånger samt reflekterade. Då 

författaren var ensam har det inte gått att diskutera datamaterialet men noggranna 

reflektioner har gjorts angående likheter och skillnader.  Genom att bearbeta materialet 

systematiskt har författaren undvikt att data som är relevant för syftet har hamnat mellan 

två kategorier eller uteslutits. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det värdefullt för 

trovärdigheten att en person som är insatt i forskning granskar att kategorisystemet är 

logiskt. Författarens handledare, tillika forskare (M.S) har granskat mönstret av kategorier 

och klargöranden har gjorts. Författaren har förkunskaper inom området och för att 

undvika färgning av resultatet har denna kontinuerligt skiftat mellan kategorier och 

datamaterialet. 

En ytterligare aspekt av trovärdighet är överförbarhet till andra situationer eller grupper. 

Överförbarheten ökas av en tydlig presentation av resultaten tillsammans med lämpliga 

citat samt beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys.  Det är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) läsaren själv som får avgöra om resultaten är överförbara 

då författaren endast kan skapa förutsättningarna. Ytterligare studier av distriktssköterskors 

stöd till patienter med hjärtsvikt som vårdas i hemmet kan göras utifrån andra metoder 

vilket kan förtydliga och fördjupa studiens kategorisystem.  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att samordna och utföra vårdinsatser är av avgörande 

betydelse för en kvalitativt god omvårdnad. Detta bygger på att först lära känna patienten 

väl genom hembesök samt utifrån sina bedömningar ge patienter med hjärtsvikt stöd på 

olika sätt. Detta är i linje med en annan studie som också konstaterat att hembesök är en 

viktig komponent i arbetet som distriktssköterska (Boyd, Murray, Kendall, Worth, Benton 

& Clausen, 2004).  Resultaten visar att informanterna anser det viktigt att ha vårdplanering 

inför att en patient ska vårdas inom den kommunala hälso- och sjukvården då det kan 

finnas flera aktörer kring patienten i hemmet. Utifrån Orlandos (1961) interaktionsteori har 

den professionella sjuksköterskan fokus riktat på patienten och behöver upprätta en 
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relation till denne för att kunna planera omvårdnadshandlingar som utgår ifrån behoven. 

Studier visar att distriktssköterskan har en ledande roll genom att planera för kommande 

behov samt skapa en trygg och professionell relation till patienten (Eyre, 2010; Törnkvist 

et al., 2000).  När det gäller dokumentation av patientens vårdbehov och hur den utförs 

betonar informanterna att den ska vara noggrant förd, med tanke på dessa patienter där en 

försämring snabbt kan ske. Dokumentationen hos äldre patienter med hjärtsvikt har 

konstaterats till stor del innehålla olika läkemedelsordinationer, om andfåddhet, ödem och 

ångest men det har saknats noteringar om patientens upplevelse och beskrivning av sin 

sjukdom samt mål och utvärdering av åtgärder (Ehrenberg, Ehnfors & Ekman, 2004).  

Resultaten visar att det är informanterna som ordnar kontakter med läkare och rehab. Dessa 

arbetsuppgifter har beskrivits som en del av det professionella stödet vilket ges av 

distriktssköterskor till patienten när de behöver hjälp med medicinsk vård eller olika 

hjälpmedel för att underlätta vardagen (Jaarsma, Abu-Saad, Halféns & Dracup, 1997; 

Törnkvist, Gardulf & Strender, 2000). Resultaten visar att informanterna gör egna 

bedömningar och vid försämring ges vid behovsordinationer. Det förutsätter att 

sjuksköterskan har förmågan att se tidiga symptom på försämring hos patienten och via 

snabba åtgärder kunna förhindra lidande och sjukhusvård (Boyd et al., 2004; Ehrenberg et 

al., 2004).  Det är därför viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper i professionell 

omvårdnad då det styr hur sjuksköterskan agerar eller inte utifrån det som observeras i 

syfte för patientens bästa (Orlando, 1961). En distriktssköterska ska ha förmåga att arbeta 

utifrån ett holistiskt förhållningssätt och med respekt för att varje patient är unik vilket 

innebär att möta nya situationer med nya omvårdnadsbehov (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). 

Då samordning av vårdinsatser är en viktig aspekt för att distriktssköterskan ska kunna 

utföra omvårdnad av god och säker kvalitet krävs tid för dokumentation och planering. Det 

förutsätter att alla aktörer, oavsett huvudman samverkar för patientens bästa. Om detta inte 

sker får distriktssköterskan ta ett stort ansvar samt riskerar att bli spindeln i nätet med 

följden, en stor arbetsbelastning. I den kommunala hälso- och sjukvården krävs en 

distriktssköterska då den kvalificerade vården bedrivs på sjuksköterskenivå i hemmen. 

Detta innebär att kunna arbeta självständigt samt ge ett professionellt stöd utifrån sin breda 

kunskap vilket är avgörande vid förändringar i patientens status som kräver åtgärder och 

stöd. 

Av resultaten framgår att bygga ett nära samspel med anhöriga är avgörande för att 

kunna stödja och skapa insikt i vårdsituationen. Informanterna betonar att om inte anhöriga 

känner sig trygga i hemsituationen påverkar detta indirekt patienten negativt framförallt 

vid försämring.  Anhöriga tar stort ansvar som vårdare och behöver stöd, de ser skillnader 

genom en intim och personlig kännedom om patienten som de lever med dygnet runt 

(Clark, Reid, Morrison, Capewell, Murdoch & Mc Murray, 2008). Anhöriga till patienter 

med hjärtsvikt upplever ofta en känslomässig turbulens och behöver känna sig sedda för att 

orka med. De beskriver en socialt isolerad situation där de inte vågar lämna patienten 

(Evangelista, Dracup, Doering, Westlake, Fonarow & Hamilton, 2002; Pihl, Jacobsson, 
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Fridlund, Strömberg & Mårtensson, 2005).  Informanterna har uppmärksammat att 

anhöriga måste ges avlastning för att orka med den belastning och oro som ofta finns hela 

dygnet. Det visar sig att vid vård i hemmet finns alltid en risk att anhöriga tar på sig en stor 

uppgift (Brännström, 2007). Distriktssköterskans sociala stöd beskrivs som ett samspel 

mellan människor och ger individen stabilitet och en känsla av kontroll i 

situationen(Langford et al., 1997).  Resultaten visar att vid försämring av patienten anser 

informanterna att om anhöriga har insikt i patientens sjukdom kan det bli avgörande om 

vården i hemmet kan fortsätta eller till sjukhus för inläggning. Anhöriga behöver få svar på 

sina frågor, få information om patientens sjukdom samt ha en god kontakt och samarbete 

med distriktssköterskan (Evangelista et al., 2002). Distriktssköterskan kan här genom sin 

rådgivande funktion ge ett informativt stöd till anhöriga (Langford et al., 1997).  

Det framträder tydligt hur viktigt det är att anhöriga är väl informerade och bjuds in i 

vården av patienten. Här har distriktssköterskan möjlighet att öppna upp för frågor då 

hemmet innebär trygghet för den anhörige samt ger tid för samtal vid köksbordet. Det är 

dock viktigt att det som bestäms diskuteras med både patient och anhörig för att inte 

riskera förtroendet för distriktssköterskan. 

Av resultaten framkommer att följas åt från ett palliativt skede till slutet innebär att stödja 

patienter med hjärtsvikt som vill dö hemma genom att finnas nära och kunna skapa lugn 

vid ångest. Informanterna gör tätare besök i hemmet beroende på hur dålig patienten är 

vilket kan bli flera gånger per dygn för att skapa trygghet. Genom en nära relation ges ett 

emotionellt stöd vid ångest, hopplöshet och depression samt ger patienten möjlighet att 

uttrycka sina känslor (Gott, Small, Barnes, Payne & Seamark, 2008; Langford et al., 1997; 

Law, 2009). Det innebär enligt informanterna att kunna bedöma när patienten går från den 

palliativa vården till vård i livets slut men även att kunna avgöra när patienten behöver 

sjukhusvård vid symptom som inte längre går att behandla i hemmet. Detta förutsätter att 

distriktssköterskan har möjlighet att finnas tillhands och vara tillgänglig via telefon eller 

besök. Distriktssköterskan planerar för kommande behov som kan uppstå under vård i 

livets slut samt försöker underlätta för anhöriga att orka i en tung och känslosam situation 

genom att ge information om vad som händer(Eyre, 2010). Distriktssköterskan kan ibland 

bli en bro mellan världen utanför och patientens värld vilket kan ge trygghet till anhöriga 

och deras närstående när patienten väljer att få dö hemma (Law, 2009).  

När vård i livets slut sker i hemmet har distriktssköterskan en betydelsefull roll. Många 

gånger har det skapats en relation mellan patient och distriktssköterska, men det är viktigt 

att det är en professionell relation. I arbetet som distriktssköterska kan det innebära en 

förmån att få vara med på resan ihop med patient och anhöriga. Det kan dock vara svårt att 

avgöra när den palliativa vården av patienter med hjärtsvikt övergår till vård i livets slut 

samt att ge information till anhöriga om det försämrade sjukdomsläget. När det gäller äldre 

patienter med hjärtsvikt kan det innebära att det inte har förekommit någon planering 

exempelvis brytsamtal med läkare från sjukhus eller vårdcentral utan distriktssköterskan 

får ta kontakt och informera ansvarig läkare om det försämrade tillståndet.   
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Resultaten tydliggör att bristande läkarmedverkan hindrar att ge adekvat stöd till 

patienterna. Informanterna har en otillräcklig uppbackning från läkarna gällande 

ordinationer men även att få hembesök. Detta innebär svårigheter att få stöd i den 

medicinska behandlingen av patienterna men leder även till en osäkerhet i omvårdnaden 

samt tar tid från patienterna. Den medicinska vården av patienter med hjärtsvikt är 

komplex med bland annat täta medicinjusteringar (Boyd et al., 2004). Enligt 

Socialstyrelsen (2008) finns det ett ökande behov från den kommunala hälso- och 

sjukvården att få besök av läkare i hemmet vid svårt sjuka patienter då vårdplatserna på 

sjukhusen minskar och fler vårdas i hemmet. Modin (2010) visar dock på problem som 

uppstår när distriktssköterskan finns i den kommunala vården och läkaren i Primärvården, 

då det exempelvis är olika journalsystem. Informanterna menar att det får konsekvenser för 

de redan svårt sjuka patienterna när de måste åka till sjukhus, vårdcentral vid försämring 

eller för en medicinsk bedömning. En nyligen presenterad rapport från SKL gällande 

Närvården i Västra Skaraborg (2013) visar på vinster med att arbeta i team, exempelvis 

Närsjukvårdsteam eller mobil hemsjukvårdsläkare ihop med den kommunala 

hemsjukvården. Det innebär att svårt sjuka patienter inte behöver åka till sjukhus för 

bedömning och behandling utan får vara kvar i sina hem och få en kvalificerad vård. Detta 

leder till en vinst för patienten men även för distriktssköterskan som lättare kan få tag i 

läkare samt ett stöd i omvårdnadsarbetet.  

När distriktssköterskans samarbete inte fungerar med läkare i första hand på vårdcentralen 

blir det konsekvenser för patienten. Det ska inte vara beroende av om distriktssköterskan är 

känd eller inte, utan utifrån den kompetens och de bedömningar som görs av patienten som 

ska ligga till grund. Informanterna framhåller teamarbete som positivt men detta 

förekommer dock inte inom all kommunal hälso- och sjukvård.  Teamarbetet underlättar 

betydligt då det innebär möjlighet till en medicinsk vårdplan, brytsamtal samt vid 

försämring kan information ges av läkare och distriktssköterska tillsammans. Detta innebär 

en vinst för patienten och anhöriga men även för distriktssköterskan. 

Resultaten tydliggör att brister i organisationen får konsekvenser då detta medför mindre 

tid för patienterna där till ett ökat vårdbehov hos patienter i hemmet ger en oro inför 

framtiden. Informanterna betonar att inte räcka till alla gånger utan måste prioritera vilket 

skapar en stress inombords. Detta kan ge konsekvenser då Orlando (1961) framhåller att 

beslut ska tas ihop med patienten samt vid utvärdering. Om distriktssköterskan ska kunna 

ge rätt stöd kräver det att tid finns för att etablera en relation med patienten samt ge 

möjlighet för denne att öppna upp sina innersta känslor. Detta framkommer i flera studier 

som även visar på vikten av kontinuitet och ett engagemang hos distriktssköterskan (Eyre, 

2010; Law, 2009; Törnkvist et al., 2000).  Informanterna anser att patienter med svår 

hjärtsvikt i jämförelse med andra patientgrupper med allvarliga diagnoser inte får samma 

uppmärksamhet utan sköts mer eller mindre på sjuksköterskenivå tills de blir riktigt dåliga.  

Detta är i linje med flera studier som visar att patienter i NYHA3-4 är en svår grupp att 

identifiera och behandla (Anderson et al., 2001; Gott et al., 2008). Där framkommer även 

att patienter med cancer har ett bättre upplägg av vården än patienter med en icke-malign 
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sjukdom i detta fall hjärtsvikt.  Patienter med hjärtsvikt beskriver oro för liknande 

symptom som patienter med cancer har både i den palliativa vården samt senare vid vård i 

livets slut (Gott et al., 2008).  Flera studier framhåller att vården av patienter med hjärtsvikt 

behöver utvecklas då fler och fler vårdas palliativt i hemmet (Boyd et al., 2004; Hupcey, 

Penrod & Fogg, 2009). Problemet har uppmärksammats i en studie av Åberg och 

Brindbergs (2014)  som visar att vården i hemmen har blivit mer avancerad och patienterna 

sjukare. Sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården har i och med detta fått en 

ökad arbetsbelastning men har i många fall inte följts upp med ökade resurser från 

kommunen.  

När distriktssköterskan inte ges tid till att planera och ansvara för den vård som utförs i 

hemmet av patienter med hjärtsvikt kan det bli konsekvenser.  För patientsäkerheten, då en 

stressad distriktssköterska kan missa tecken på försämring eller att utvärdera givna 

läkemedel. Det så viktiga stödet som både patient och deras anhöriga har behov av och rätt 

att få, riskerar att bli av dålig kvalitet. Det finns ytterligare en förlorare, distriktssköterskan 

som genom engagemang och ansvar för att ge patienten den bästa vård, kan uppleva 

maktlöshet och uppgivenhet.  

Konklusion och kliniska implikationer 

Denna studie har bidragit med kunskaper och förståelse om distriktssköterskors stöd till 

patienter med svår hjärtsvikt som vårdas i hemmet inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Resultaten tydliggör att distriktssköterskornas stöd till patienter med svår hjärtsvikt som 

vårdas i hemmet inom kommunal hälso- och sjukvård är att känna sina patienter väl och 

utifrån detta göra bedömningar av olika behov, både fysiska och psykiska. Att kunna 

hjälpa och stödja patienter med svår hjärtsvikt i hemmet innebär inte enbart att stödja 

patienten. Anhöriga har en viktig roll och om de inte känner trygghet i situationen kan det 

innebära att patienten inte kan vårdas i hemmet. Distriktssköterskornas erfarenhet och 

kompetens medför att den omvårdnad som ges innebär att patienten ska få sin vård i 

hemmet så länge denne önskar, många gånger till livets slut. Det finns dock brister både 

internt i den egna organisationen och externt, exempelvis insats av läkare.  

Resultaten av denna studie kan bidra till att den kommunala hälso- och sjukvården bör se 

över sina förutsättningar för att kunna ge patienter med svår hjärtsvikt den kvalificerade 

vård som krävs i hemmet. Studien visar på att den kommunala hälso- och sjukvården är 

beroende av distriktssköterskan med sin breda kompetens för att kunna ge professionell 

omvårdnad av hög och säker kvalité.  

Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatta studier behövs för att närmare undersöka vilka de framtida konsekvenserna kan 

bli för distriktssköterskorna i den kommunala hälso- och sjukvården utifrån det ökade 

antalet patienter med hjärtsvikt som väljer vård i hemmet. Det vore också intressant att se 
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hur nästa generation av patienter med svår hjärtsvikt ställer krav på vård utifrån en annan 

kunskap om sin sjukdom exempelvis sökt information på internet. Det behöver även göras 

en studie inom kommunen där de arbetar med läkarunderstödda team och se hur 

distriktssköterskorna upplever denna arbetsform med patientgruppen.  
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Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom 

kommunal hälso- och sjukvård 

Undertecknad är distriktssköterska, yrkesverksam inom kommunal hälso- och sjukvård som 
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2012 och resultera i en D-uppsats (magisternivå). 

Att leva med en hjärtsjukdom i detta fall hjärtsvikt innebär begränsningar i det dagliga livet. 

Många vårdas på sjukhus men fler skrivs ut tidigt till hemmet. Ansvaret för vården i hemmet 

åligger den kommunala hälso- och sjukvården där distriktssköterskan har ett 

omvårdnadsansvar. En patient med hjärtsvikt har behov av stöd i sin dagliga livssituation och 

behovet ökar med sjukdomens utveckling. Distriktssköterskan har en viktig roll, dels med sin 

professionella kunskap samt att kunna erbjuda stöd till patienten. 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors stöd till patienter med svår hjärtsvikt som 

vårdas i hemmet inom ramen för den kommunala hälso- och sjukvården. Nyttan med 

undersökningen blir att utveckla kunskaper om distriktssköterskans stödjande funktion och 
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