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Abstract 

Background: About half of Sweden’s population is suffering from a chronic disease and most 
are cared for in primary healthcare. Chronical illness of one family member can affect the whole 
family’s health. It is therefore important that the district nurse pays attention to all family 
members and supports them in their situation. Previous research shows that the families and 
patients health are positively affected if families can be involved in the care of the chronically ill 
family member and be supported in their role. In primary care in Sweden no research could be 
founded in this area. It is thus important to examine the district nurse’s experiences of family-
focused work in primary care. 

Aim:  To illuminate the district nurse’s experiences of making the family involved in care of 
chronically ill patients in primary care. 

Method: A qualitative approach was used and twelve district nurses in primary care in a region 
in western Sweden were interviewed. A qualitive content was used for analysis. 

Result: The analysis resulted in four main categories: Communication is the key to participation, 
education is a tool to enable participation, coordination is an important part that promotes 
participation, there are factors that affects family-focused work; and eight subcategories. 



 

Conclusion: The district nurses found it important to work family-focused. They experienced 
both possibilities and hindrance with this approach. Due to the lack of structure, procedures and 
directives from the employer, the family- focused work approach was not visible. 

Keyword: Content analysis, district nurse, family-focused nursing care, participation, primary 
care  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

De flesta av oss känner säkert någon som har en kronisk sjukdom. Drygt hälften av Sveriges 
befolkning har en kronisk åkomma som t.ex. högt blodtryck, KOL, diabetes eller demens. De 
flesta av dessa patienter går på sin vårdcentral regelbundet och träffar distriktssköterska och 
distriktsläkare för att bli omskötta. Vetenskapen visar att kronisk sjukdom kan påverka hela 
familjen och inte bara personen som har drabbats. Många anhöriga hjälper och stödjer sin 
familjemedlem på olika sätt. Genom att distriktssköterskan har samtal med familjen om vilka 
möjligheter de har att hjälpa den sjuke och lösa olika problem, instruerar hur de t.ex. ska lägga 
om ett sår eller stödja till livsstilsförändringar, kan familjen göras delaktig och de anhöriga kan 
känna att de får stöd från vårdcentralen. Distriktssköterskan har även möjlighet att samordna 
hjälp från andra aktörer för att familjen ska må bra och kunna leva ett gott liv tillsammans trots 
sjukdom. 

En familj kan liknas vid en mobil (rörlig hängprydnad) som kommer i obalans när en 
familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom. De andra familjemedlemmarna påverkas och kan 
också börja må dåligt men på ett annat sätt. Dessa tankegångar ingår i det som kallas 
familjefokuserad omvårdnad och som bygger på systemteori. Ett familjefokuserat synsätt har en 
salutogen ansats, dvs. stärker det  friska och sunda i familjen och familjens möjligheter att ta 
hand om varandra. 

Forskning visar att familjer som tar ett aktivt ansvar, får vara delaktiga i vården av sin 
familjemedlem och får stöd av personalen mår bättre än de som ställs utanför. Många 
undersökningar om familjefokuserad omvårdnad är gjorda på sjukhus, men inom primärvården i 
Sverige saknas kunskap om hur distriktssköterskan gör för att få familjen delaktig i vården. 

I vår studie intervjuade vi tolv distriktssköterskor för att ta reda på deras erfarenhet av att 
engagera hela familjen i omvårdnaden och se till allas behov. I analysen av intervjumaterialet 
framkom att distriktssköterskorna såg många möjligheter t.ex. att anhöriga kände sig behövda 
och familjen fick en bättre självkänsla genom ett familjefokuserat arbetssätt. Hinder i detta 
arbetssätt kunde vara att familjemedlemmar blev utarbetade eller dominerade vården för mycket. 
Ett hinder som betonades var att det saknades struktur och riktlinjer från arbetsgivaren. Vi 
hoppas att vi med vår studie kommer att inspirera distriktssköterskor att uppmärksamma både 
patient och familj i framtiden och att även arbetsgivare kan se en fördel med att arbeta 
familjefokuserat. 
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INLEDNING  
Kronisk sjukdom kan drabba människor oberoende av var i livscykeln de befinner sig. Familjen 
kan vara involverad i en familjemedlems sjukdom på olika sätt, allt från att vara följeslagare till 
vårdbesöken, till att ha ett stort ansvar i familjemedlemmens omvårdnad. Forskning visar att 
ohälsa hos en familjemedlem kan påverka alla i familjen (Bremer, Cabrera, Leino Kilpi, Lethin, 
Saks, Sutcliffe & Wübker, 2015). Distriktssköterskan inom primärvården träffar många kroniskt 
sjuka patienter och deras familjer i sitt dagliga mottagningsarbete och är ofta en naturlig 
samtalspartner för dem. Det ingår i distriktssköterskans uppdrag att främja hälsa, förebygga 
sjukdom på individ- och samhällsnivå, återställa hälsa och lindra lidande 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008) och förstå individens och familjens resurser från 
ett hälsofrämjande perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). För att kunna fullfölja detta 
uppdrag i möte med den kroniskt sjuka patienten och dennes familj behöver distriktssköterskan 
vara lyhörd på tecken på ohälsa hos familjen. En arbetsmodell för att förebygga ohälsa hos 
familjer där en medlem drabbats av kroniskt sjukdom kan vara att arbeta familjefokuserat. 
Familjen ges, med respekt för patientens autonomi och familjens egen vilja, möjlighet att vara 
delaktig i omvårdnaden av den sjuke familjemedlemmen. Genom detta arbetssätt kan familjens 
insatser synliggöras, behov av stöd identifieras, familjen stärkas och ohälsa hos familjen 
förebyggas. Kunskapen om hur distriktssköterskan arbetar med familjer, där en familjemedlem 
drabbats av kroniskt sjukdom kan bidra till att ohälsa hos familjer förebyggs, vilket på sikt är 
gynnsamt både samhällsekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv.  

 

BAKGRUND 
När en familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom kan familjen komma i obalans eftersom 
rollerna i familjen kan förändras. Det är även känt att sjukdom hos en familjemedlem kan 
påverka hela familjen och inte enbart den som är sjuk (Wrigth & Leahey, 2013). De senaste 
decenniernas nedskärningar inom hälso-och sjukvård lett till att familjen får ta större ansvar för 
omvårdnaden av sina kroniskt sjuka familjemedlemmar (Johansson, 2007). Det är viktigt att 
distriktssköterskan i sitt arbete inom primärvården och i mötet med de kroniskt sjuka patienterna 
är lyhörd för föreställningar, behov och resurser hos familjen som helhet. I denna uppsats belyses 
distriktssköterskans erfarenheter av arbete med familjer där en medlem drabbats av kroniskt 
sjukdom. Nedan beskrivs vad litteraturen skriver om kroniska sjukdomsdiagnoser, primärvården 
och dess uppdrag, distriktssköterskans uppdrag inom primärvården och riktlinjer för 
distriktssköterskan. 

 

Kroniska sjukdomsdiagnoser 
Idag lider ca hälften av Sveriges befolkning av en kronisk sjukdom och de flesta kroniskt sjuka 
vårdas inom primärvården (Socialstyrelsen, 2015). Det finns ingen klar definition på vad en 
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kronisk sjukdom är, mer än att den varar under en längre tid eller är livslång. Några exempel på 
kroniska diagnoser som Socialstyrelsen (2015) anger är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 
demens, astma, KOL, artros, reumatism, funktionsnedsättningar (fysiska, psykiska, 
neuropsykiska) och kronisk smärta. I en budgetproposition från 2014 föreslår regeringen att 
satsningar ska göras på en bättre vård för människor med kroniska sjukdomar de kommande åren 
(Socialdepartementet, 2016; Socialstyrelsen, 2016a). Flera områden betonas som extra viktiga att 
lyfta fram; tidig upptäckt och prevention, patientcentrerad vård och ökad kunskapsbaserad vård. 
Patienten och dennes anhöriga ska ges utrymme att vara mer aktiva och kunna påverka vården, 
de ska få större kunskap om sin sjukdom, en ökad kontinuitet samt en bättre samordning mellan 
vårdnivåer och vårdkontakter. Primärvården innefattande bl.a. distriktsköterskan ska ha en 
betydande roll i satsningen både vad gäller prevention, tidig upptäckt, behandling och 
uppföljning av kroniskt sjuka (Socialstyrelsen, 2016 a). 

 

Primärvården och dess uppdrag 
Primärvård definieras enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som en del av den öppna 
vården utan restriktioner vad gäller ålder eller sjukdom. Den ska tillgodose befolkningen med 
omvårdnad och medicinsk behandling, prevention, stöd i rehabiliteringsprocesser och stå till 
tjänst med det som inte kräver sjukhusens specialistkompetenser. 

Enligt Socialstyrelsen (2016b) har alla vårdcentraler två huvuduppdrag; ett medicinskt och ett 
samordnande. Det medicinska innebär tidsbokad mottagning med allmänmedicinsk, psykosocial, 
rehabiliterande och hälsofrämjande verksamhet. Det samordnande uppdraget innebär att 
koordinera vård och behandling från olika vårdnivåer och instanser. Landstingen styr vilka 
tjänster som ska finnas inom primärvården i respektive region och det kan variera något mellan 
olika delar i landet. Barnhälsovård, mödravård och medicinsk fotvård är områden som kan skilja 
sig åt.  

 

Distriktssköterskan och uppdraget inom primärvården 
En distriktssköterska är en legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning på avancerad 
nivå på 75 högskolepoäng (SFS 1993:100).  Utbildningen innebär fördjupade kunskaper inom 
vårdvetenskap/omvårdnad, folkhälso- och medicinsk vetenskap, samt pedagogik och ledarskap. 
Distriktssköterskan har många fält att arbeta inom såsom vårdcentral, barnavårdcentral, 
skolhälsovård, hemsjukvård mm. Distriktssköterskans uppdrag omfattar bl.a. att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 
2008). Distriktssköterskan inom primärvården träffar patienter med kroniska sjukdomar och 
deras familj på exempelvis hypertoni-, diabetes- och astma/KOL-mottagningar samt vid 
demensutredning. Med sina omvårdnadskunskaper, har hen förutsättningar att fördjupa sig i hur 
patienten upplever sin sjukdom, vilken påverkan den har på patientens liv samt hur sjukdomen 
påverkar de andra familjemedlemmarna (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 
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Riktlinjer för distriktsköterskan 
Riktlinjer som styr hälso- och sjukvården i det dagliga arbetet är först och främst politiska beslut 
från regeringen. Socialstyrelsen och landstingen får sedan i uppdrag att verkställa besluten 
genom att tillhandahålla distriktsköterskan adekvata verktyg för att uppfylla målen. Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), har hela befolkningen rätt till en god hälsa på lika villkor. 
Åtgärder skall sättas in för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar. I Patientlagen (SFS 
2014:821) betonas vikten av att patienten och dennes anhöriga har rätt att vara delaktiga vid 
planering och beslut om omvårdnaden om sekretessen inte hindrar. Krav- och kvalitetsboken 
som beskriver förutsättningar och riktlinjer för hur primärvård ska bedrivas i Västra 
Götalandsregionen, betonar att de kroniskt sjukas behov ska tillgodoses och att en vårdplan 
tillsammans med patient och eventuellt anhöriga bör upprättas (Västra Götalandsregionen, 2017). 
Vidare poängteras att en god samverkan och fungerande vårdkedja mellan olika vårdinstanser 
och patienten inklusive dennes anhörig bör eftersträvas.  

Teoretisk referensram 
Begreppen hälsa, familj, familjefokuserad omvårdnad och delaktighet är centrala begrepp som är 
av betydelse både för distriktsköterskan i dennes arbete och för den här uppsatsen och de 
definitioner som är utgångspunkten för denna uppsats kommer att beskrivas nedan. 

 

Hälsa 

Hälsa är en viktig del i en människas liv, både i modern tid och har så varit även historiskt sett 
(Wärnå-Furu, 2012). Synen på hälsa har pendlat mellan ett naturvetenskapligt biomedicinskt 
synsätt, vilket innebär frånvaro av sjukdom där kropp och själ är skilda åt och ett 
humanvetenskapligt holistiskt synsätt, där hälsan ses som individuell och där människan ses som 
en helhet. Idag kompletterar de båda synsätten varandra enligt Wärnå-Furu. 

Världshälsoorganisationen (WHO, u.å.) antog 1948 en definition av begreppet hälsa, vilken 
innebar att hälsa definieras som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Definitionen har 
sedan dess reviderats flera gånger bl.a. 1991 då den kompletterades med att hälsa är en resurs för 
att kontrollera och bemästra sin livssituation. Definitionen från 1997 säger att det är en mänsklig 
rättighet att ha hälsa och ett gott liv och vid revideringen 2005 talas om att hälsa ska ses som en 
process i livet (Wärnå-Furu, 2012).  

Inom vårdvetenskapen beskrivs hälsa som en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande. 
Hälsan är en del av livet, som en process som kommer och går. Processen påverkas av 
hälsomotiv, det vill säga hur människan tar hand om sin egen hälsa, hälsohinder som kan 
blockera upplevelsen av hälsa och resurser vilket innebär stöd från omgivningen eller egen 
motivation (Wärnå-Furu, 2012). Andra författare menar att hälsa är att må bra, känna 
välbefinnande och livslust, att ha livskraft och kunna genomföra små och stora livsprojekt 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att involvera familjen i omvårdnaden och hjälpa dem att se 
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vilka resurser de har, kan hälsa främjas hos både den som har kronisk sjukdom och dennes familj 
(Wright & Leahey, 2013). 

 

Familj 
Med familj menas personer som av patienten anses vara dennes familj och som själva identifierar 
sig som familjemedlemmar. En familj kan se ut på många olika sätt beroende på vilka som 
patienten väljer till sina närmsta anhöriga att ingå i familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2012; Wright & Leahey, 2013). Vidare menar Wright & Leahey att det inte längre är släktskap 
som avgör vilka som ingår i familjen utan snarare känslomässiga band. Den ursprungliga 
kärnfamiljen med mamma-pappa-barn är inte lika självklar, utan det finns familjekonstellationer 
med samkönade, storfamiljer med flera generationer och vänner beroende på vilka medlemmarna 
väljer som sina närmaste.  

 

Familjefokuserad omvårdnad – FFO  
Ett sätt att arbeta med familjen kan vara att arbeta familjefokuserat för att stärka relationer, 
hjälpa familjemedlemmarna att identifiera sina nya roller när en familjemedlem drabbats av 
kroniskt sjukdom, lösa eventuella konflikter som kan ha uppstått i familjen och stödja familjen i 
att återställa balansen i tillvaron. Genom detta arbetssätt kan resurser identifieras som gynnar 
förutsättningar för familjen att bibehålla hälsa och livskvalitet; familjen kan få en fungerande 
vardag trots att en familjemedlem drabbats av kronisk sjukdom. Med ett familjefokuserat 
arbetssätt öppnas möjligheten för god samverkan med patienten och dennes familj. 
Familjefokuserad omvårdnad, som i fortsättning kommer att benämnas FFO i denna uppsats, är 
ett paraplybegrepp som omfattar familjerelaterad omvårdnad och familjecentrerad omvårdnad 
(Benzein et al., 2012). 

 

Familjerelaterad omvårdnad innebär att vid sjukdom och ohälsa sätts antingen patienten eller 
familjen i centrum i omvårdnaden, vilket är vanligt förekommande när personcentrerad vård 
bedrivs då patienten ses i sin kontext innefattande familj, arbete, livsvärld. Detta förhållningssätt 
finns även när patientundervisning sker enskilt eller i grupp tillsammans med anhöriga (Benzein 
et al., 2012; Fossum, 2013).   

Familjecentrerad omvårdnad har en systemisk syn på familjen (Benzein et al., 2012) och detta 
synsätt kommer att förklaras närmare i avsnittet om systemteori. Vidare menar Benzein et al., att 
familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad bör ses som komplement till varandra och 
tillsammans utgör familjefokuserad omvårdnad, FFO. Modellen har inspirerats från Calgary 
Family Assessment Model – CFAM (Wright & Leahey, 2013). Syftet är enligt Wright och 
Leahey att identifiera resurser inom familjen och med ett salutogent hälsoperspektiv stötta 
familjen i processen med att lösa sina problem, möjliggöra förändringar och utveckla nya idéer 
för att kunna klara av vardagen trots sjukdom.  
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Teoretiska antaganden för FFO 

De teoretiska utgångspunkterna för FFO är många och något komplicerade; systemteori, 
postmodernism, cybernetik, kommunikationsteori, förändringsteori och salutogenes. Några av 
antaganden som för uppsatsen känns viktiga att beskriva för att läsaren skall förstå 
sammanhanget i uppsatsen är systemteorin och salutogenes. Systemteorin är viktig att belysa då 
den ger förståelse för synsättet på familjen som en enhet, vilket är viktigt att förstå för att kunna 
bedriva ett familjefokuserat arbete (Wright & Leahey, 2013). Att gynna förutsättningar för ökad 
självkänsla hos familjen är en viktig del i det familjefokuserade arbetssättet enligt författarna. 
Med ett salutogent förhållningssätt bejakas människans inneboende resurser och tron på den egna 
förmågan (Antonovsky, 2005), vilket i sin tur kan leda till ökad självkänsla hos 
familjemedlemmarna och är därför viktigt att belysas. 

Systemteori 

Inom systemteorin ses familjen som ett system bestående av individer, vilka tillsammans utgör 
en helhet som är större än de enskilda delarna var för sig (Öquist, 2008). Familjesystemet i sig 
ses som en del i ett större system, bestående av många subsystem exempelvis arbete, bekanta, 
organisationer och grannar (Wright & Leahey, 2013). Inom denna teori, anses att när en del i 
systemet kommer i obalans påverkas hela systemet (Öqvist, 2008). Detta innebär att när en 
person blir svårt sjuk eller hamnar i kris, påverkar det alla i gruppen och hela familjen kommer i 
obalans och när en medlem mår bra och gör framsteg blir det en positiv påverkan på familjen 
(Benzein et al., 2012; Rolland, 1990). Detta motiverar varför det är väsentligt att 
distriktssköterskan även beaktar familjemedlemmarna i omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter. 

Salutogenes 

Ett salutogent förhållningssätt innebär ett förhållningssätt där inneboende resurser hos människor 
bejakas (Antonovsky, 2005). Fokus läggs på att synliggöra och betona det friska hos människor, 
människors livskraft och egenmakt (Eriksson, 2015). Genom att arbeta familjefokuserat kan 
distriktssköterskan hjälpa familjen att identifiera sina inneboende resurser och få en fungerande 
vardag trots kronisk sjukdom i familjen (Wright & Leahey, 2013). 

Delaktighet- en rättighet  
Att som patient vara välinformerad och aktivt ta del utav planering och beslut om sin vård ses 
idag som en rättighet inom hälso- och sjukvården (Bülow, Persson Thunqvist & Sandén, 2012). 
Enligt den svenska Patientlagen har en patient laglig rätt att få information och aktivt medverka i 
sin vård, behandling samt vara med och fatta beslut (SFS 2014:821). All vård och behandling ska 
utgå från individuella önskemål och resurser. Även de närstående ska få information, om 
patienten medger till detta och det inte strider mot sekretess och tystnadsplikt. Det är frivilligt för 
patienten att vara delaktig, men det kan även kännas som en börda och påtvingat för en del 
människor. För vårdpersonalen kan det vara en tillgång att patienten och familjen vill engagera 
sig i sin vård och behandling. Det är en skyldighet för hälso- och sjukvården att göra 
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delaktigheten möjlig (Bülow et.al, 2012). Det kan lätt bli en obalans och asymmetri i ett 
vårdsamtal mellan patient, dennes familj och de professionella, då vårdpersonalen innehar makt 
genom sin specifika medicinska och omvårdnadskunskap (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Kaety, 
2008). Det är viktigt att distriktssköterskan i mötet med patienten och dennes familj är medveten 
om detta och skapar möjlighet till en bra balans med respektfullhet och jämlikhet. Genom att 
arbeta familjefokuserat kan gynnsamma möjligheter skapas, där alla parter kan bidra med viktig 
information och kunskap och därmed öka delaktigheten för patient och dennes familj i 
omvårdnaden (Wright & Leahey, 2013). 

 

Tidigare forskning 
Personer som vårdar en kroniskt sjuk familjemedlem kan löpa större risk att drabbas av ohälsa 
(Bremer et al., 2015; Erlingsson Magnusson & Hansson, 2012). Dessa personer besöker 
primärvården oftare jämfört med andra (Bremer et al., 2015). Dock finns det även positiva 
konsekvenser av att vårda sin kroniskt sjuka familjemedlem. Om familjen förmår skifta fokus 
från det negativa till att se möjligheterna kan de komma varandra närmare, vilket kan ha positiv 
inverkan på hälsan (Graham & Bassett, 2006; Boots, Wolfs, Verhey, Kempen & de Vugt, 2015). 
Ohälsa i familjer där en medlem drabbats av kronisk sjukdom minskar och välbefinnande och 
hälsa ökar när arbetet med familjen bedrivits på ett familjefokuserat sätt (Konradsdottir & 
Svavarsdottir, 2011).  Att arbeta familjefokuserat har även visat på en ökning av livskvalitet hos 
familjen och en minskning av samhällskostnaderna för vård, samt minskad inkomstförlust hos 
familjen (Östlund, Bäckström, Saveman, Lind & Sundin, 2016). Genom att arbeta 
familjefokuserat kan ohälsa hos familjen förebyggas, lidande minskas och familjen kan hitta nya 
strategier för att bibehålla god livskvalitet trots att en familjemedlem drabbats av kronisk 
sjukdom (Erlingsson, Magnusson & Hansson, 2015; Wright et al., 2013; Persson & Benzein, 
2014). 

Familjefokuserad omvårdnad har studerats inom olika kontexter såsom barnsjukvård 
(Ragnarsdóttir, & Svavarsdottir, 2014; Konradsdottir, & Svavarsdottir, 2011), palliativ vård 
(Syrén, Saveman, & Benzein, 2006; Benzein & Saveman, 2008), omvårdnad av patienter som 
drabbats av stroke (Lämås, Sundin, Jacobsson, Saveman & Östlund, 2015), demensvård (Dening, 
& Hibberd, 2016) och omvårdnad inom intensivvård (Söderström et al., 2009). Två 
vetenskapliga artiklar som undersöker hur distriktssköterskan inom primärvården kan arbeta 
familjefokuserat har hittats. Studierna är gjorda i Storbritannien och belyser distriktssköterskans 
viktiga roll i att identifiera behoven och stödja familjemedlemmarna till patienter med demens 
och patienter med cancer. Insatserna handlar om känslomässigt och praktiskt stöd samt 
hänvisning till rätt instans (Dening & Hibberd, 2016; Argyle, 2016). Inom primärvården i 
Sverige har inga studier som belyser hur distriktssköterskan arbetar familjefokuserat med 
familjer där en medlem drabbats av kroniskt sjukdom hittats av uppsatsens författare. 
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Problemformulering 
När familjen själv får ta större ansvar för omvårdnaden av sina kroniskt sjuka kan familjens hälsa 
påverkas både positivt och negativt. Genom att distriktssköterskan arbetar familjefokuserat med 
familjer där en familjemedlem drabbats av kronisk sjukdom kan både resurserna och 
stödbehoven hos familjen identifieras och delaktigheten gynnas. Rätt stöd kan då sättas in där det 
behövs och ohälsa hos hela familjen kan förebyggas. Forskning inom andra vårdkontext där 
patienter med kroniska sjukdomar vårdas visar att det är gynnsamt både ur ett hälsoperspektiv 
och samhällsekonomiskt att arbeta familjefokuserat. Det är därför motiverat att undersöka hur 
distriktssköterskan inom primärvården arbetar med att göra familjen delaktig i omvårdnaden av 
kroniskt sjuka patienter. Kunskapen kan bidra till att arbetssättet inom primärvården synliggörs, 
prioriteras och hälsan hos familjen främjas.  

 

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa distriktssköterskans erfarenhet av att göra familjen delaktig i 
omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter i primärvården. 

METOD 
Design  
Som studiedesign valdes en induktiv kvalitativ ansats, som passar uppsatsens syfte att belysa 
distriktssköterskans erfarenhet av att göra familjen delaktig i omvårdnaden av kroniskt sjuka 
patienter i primärvården. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det bra att använda 
en kvalitativa ansats när en arbetsmetod, en känsla eller en företeelse inom omvårdnaden ska 
undersökas. Kvalitativ metod är passande vid omvårdnadsforskning, då avsikten är att beskriva 
hur ett fenomen ter sig i verkligheten för den aktuella gruppen (Polit & Beck, 2012). För att 
samla in data användes halvstrukturerade intervjuer, vilket anses vara lämpligt när människors 
berättelser ska tolkas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Kontext 
Intervjuerna för studien genomfördes inom primärvården i Göteborgs stad och Fyrbodalområdet. 
Fyrbodal är en del av Västra Götalandsregionen som består av 14 kommuner innefattande 
mindre städer, samhällen och glesbygd. Vårdcentralerna i studien var belägna både i storstad, 
småstad och glesbygd med varierande socioekonomiskt underlag. Elva vårdcentraler var 
offentliga och en var privat. Storleken på mottagningarna var mellan ca 8000-17 000 listade 
patienter och antalet distriktsköterskor varierade från två till fem stycken beroende på storlek och 
vårdtyngd på vårdcentralerna. 
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Urval 
Distriktssköterskorna valdes utifrån ett-steg klusterurval, som innebär att urvalet initialt utgörs av 
en bred grupp, sedan väljs en specifik målgrupp ur det initiala urvalet. Denna metod är att 
föredra då populationen som ska studeras är stor och utspridd (Polit & Beck, 2012). 

Urvalet i studien bestod av 12 distriktssköterskor som gav sitt samtycke till att delta. Kvale och 
Brinkman (2009) anser att 5-25 deltagare är lämpligt att ha med i en kvalitativ studie. Ett 
inklusionskriterium var att distriktssköterskorna skulle ha ett års yrkeserfarenhet och de som 
ingick i undersökningen hade arbetat i minst ett år som distriktssköterskor.   

Åldersspannet på informanterna sträckte sig från 36 år och uppåt. Den äldsta uppgav att hen hade 
fyllt 60 år. Distriktssköterskorna arbetade huvudsakligen på offentliga vårdcentraler och en på 
privat vårdcentral. En distriktsköterska var man och elva var kvinnor. Flera av informanterna 
hade tidigare varit verksamma inom andra vårdverksamheter såsom hemsjukvård, 
företagshälsovård, akutsjukvård, skolhälsovård, äldreboende och inom andra verksamheter inom 
slutenvården. En informant hade även erfarenhet av vårdarbete utanför Sverige. 

Arbetslivserfarenhet som distriktssköterska bland informanterna sträckte sig från 1 till 28 år. De 
flesta informanterna ansvarade för ett specialområden inom sin vårdcentral; barnhälsovård, 
hjärta-kärl, astma/KOL, inriktning mot äldre, inriktning mot psykisk ohälsa, inkontinens och 
diabetes. 

Urvalsförfarande 

Initialt skickades brev till sex chefer på både privata och offentliga vårdcentraler i Göteborg och 
Fyrbodal om att få deras godkännande och mailadress till en till två distriktssköterskor som var 
intresserade av att delta i intervjun. Om en vårdcentralchef tackade nej, skickades ny förfrågan 
till en ny vårdcentral för att få tillräckligt med svar. Sammanlagt skickades 20 brev till chefer 
med förfrågan. Tio vårdcentraler tackade ja, en vårdcentral hörde inte av sig trots upprepade 
försök från en av författarna att få kontakt, nio vårdcentraler tackade nej till att delta. En 
informant tillkom genom personlig kontakt och berörd chef gav sitt godkännande till att 
intervjun fick göras.  

I förfrågan beskrevs vad syftet med studien var, vad det var för typ av intervju och hur lång tid 
den skulle beräknas att ta i anspråk (bilaga I). Efter godkännande från berörd chef (bilaga II) 
samt information om intresserade distriktssköterskors mailadresser, kontaktades 
distriktssköterskorna via mail för att boka en tid för intervju på överenskommen plats. 
Informanterna fick information om studien, tidsåtgång samt en frågeguide tillsammans med 
mailet (bilaga III och IV). Distriktsköterskorna fick ta del av frågorna redan vid förfrågan om de 
ville delta i studien, därför att de skulle kunna förbereda sig och själva kunna reflektera över hur 
deras erfarenheter var av att göra de anhöriga delaktiga i omvårdnaden. 

 

Datainsamling 
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Informanterna fick välja tid och plats för intervjuerna. Samtliga informanter valde att bli 
intervjuade på arbetsplatserna under en tid då de hade en "lucka" i patientarbetet. 
Semistrukturerade intervjuer med en frågeguide valdes (bilaga IV), därför att alla informanter 
skulle få samma öppna frågor som de kunde utveckla. Syftet med frågeguiden var även att ett 
visst antal områden skulle täckas in och att författarna skulle få en struktur på intervjun. 
Semistrukturerade intervjuer ökar enligt Polit och Beck (2012) förutsättningarna för att intervjun 
skall täcka de områden som är relevanta för studien och genom att uppmuntra informanten att 
utveckla sina svar kan en djupare förståelse av det studerade fenomenet erhållas. 

Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare och banden förvaras inlåsta hos respektive 
författare. Intervjuerna inleddes med en öppningsfråga om hur länge informanten arbetat som 
distriktssköterska, ålder och tidigare arbetsplatser. Kvale och Brinkman (2009) anser att syftet 
med att börja en intervju på det sättet är att det leder till att skapa en avspänd miljö. Frågemallen 
för intervjun, som skickats ut till informanterna följdes under intervjutillfället. Utöver dessa 
frågor ställdes uppföljande frågor för att säkerställa att författarna uppfattat svaret rätt. Även 
följdfrågor som t.ex. ”... kan du berätta mer om...” ställdes för att erhålla en djupare förståelse 
och en mer utvecklad berättelse. Pauser under intervjun användes för att gynna reflektion. 
Intervjuerna varade från 25 till 30 minuter och enligt Kvale och Brinkman (2009) är det lämpligt 
med 30-40 minuter för en intervju. Studiens författare skrev omgående en reflektion efter varje 
intervju med några tankar hur de upplevt mötet för att lättare kunna memorera situationen senare. 
Hela intervjun skrevs ut ordagrant inom en till tre dagar efter att den ägt rum.  

 

Dataanalys 
För analys av data valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Metoden är lämplig att använda då syftet är att beskriva/förstå hur en företeelse ter sig för olika 
subjekt i ett givet sammanhang. Gången i kvalitativ innehållsanalys är att den transkriberade 
intervjutexten först ska läsas igenom för att få en djupare förståelse och sedan identifieras 
meningsbärande enheter. Det är viktigt att sammanhanget i texten kvarstår när de 
meningsbärande enheterna i texten identifieras. De av uppsatsens författare inspelade intervjuer 
transkriberades i nära anslutning till intervjun. Varje författare transkriberade egna genomförda 
intervjuer och samtliga intervjuer lästes igenom flera gånger av båda författarna. Bearbetning av 
data gjordes av båda författarna genom att meningsbärande enheter i texten markerades. De 
meningsbärande enheterna utgjordes av delar i texten som svarade an mot studiens syfte. Även 
den omgivande texten togs med för att inte tappa sammanhanget. Enligt Graneheim et al., ska de 
meningsbärande enheterna kondenseras, vilket innebär att de förkortas med bibehållet 
kärnbudskap. De kondenserade enheterna ska sedan förses med var sin kod som kortfattat 
beskriver innehållet i de meningsbärande enheterna. Olika koder bildar sedan kategorier och 
eventuellt underkategorier utifrån gemensamma faktorer. Författarna i denna studie försåg den 
kondenserade texten med en etikett; en kod, som gav en kortfattad beskrivning av innehållet av 
den kondenserade meningsbärande enheten och svarade an mot studiens syfte att belysa 
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distriktssköterskans erfarenhet av att göra familjen delaktig i omvårdnaden av kroniskt sjuka i 
primärvården. Koderna sorterades sist utifrån gemensamma faktorer. De gemensamma 
faktorerna bildade sedan underkategorier och kategorier. Analysprocessen ända fram till 
kodningen gjordes först av de enskilda författarna var för sig. Sedan arbetade författarna ihop 
med att jämföra och diskutera kodningen och komma fram till kategoriseringen.  

I kvalitativ innehållsanalys kan olika tolkningsnivåer användas när text analyseras: manifest 
innehållsanalys och latent innehållsanalys (Graneheim et al., 2004). Manifest innehållsanalys har 
det uppenbara textinnehållet som fokus. Texten kan kodas och kategoriseras med en liten grad av 
tolkning. Latent innehållsanalys innebär att det underliggande budskapet i texten tolkas och 
utöver kategorisering bildas även teman som kan ses som ett uttryck för det latenta i texten. I 
denna studie användes manifest innehållsanalys.  

    Tabell 1: Exempel på tillämpning av analysmetoden enligt Graneheim et.al (2004) 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Koder Kategorier 

Sen har vi… tillgång 
till en mobil 
sköterska och 
doktor... jättebra, vi 
kan be att dom gör 
ett hembesök 

Be mobil sköterska 
och doktor göra 
hembesök 

Samordna Samordning är en 
viktig del som gynnar 
delaktigheten 

..Jag tror att det är 
många anhöriga 
känner att… man kan 
göra nånting, hjälpa 
till, man kan göra nåt 
konkret 
påtagligt…vår 
uppgift är ju då å 
stödja å undervisa å 
visa…det gynnar ju 
både den anhörige 
och patienten. 

Anhöriga vill hjälpa 
till… vår uppgift är 
då att undervisa och 
stödja, det gynnar 
både de anhörige och 
patienten 

Undervisa Undervisning är ett 
verktyg för att 
möjliggöra 
delaktigheten 

För så är det ju om 
du träffar anhöriga, 
man får lyssna lite 
vad dom… ja … hur 
mottagliga dom… 
vilken nivå är dom 
på… man får ha 
personligt bemötande 
utifrån vad personen 

 Lyssna in och ha ett 
personligt bemötande 
i samtal med 
anhöriga 

Vara lyhörd i 
kommunikationen 

Kommunikation är 
nyckeln till delaktighet 

10 
 



 

eller den anhörige 
befinner sig. 

 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden gjordes utifrån de grundläggande etiska principerna: informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). De fyra 
reglerna informations-, konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekrav ska eftersträvas och 
måste beaktas i allra högsta grad vid all forskning (SFS 2003:460). Omvårdnadsforskning ska 
även vägledas av principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada 
och principen om rättvisa (Beauchamp & Childress, 2013). 

I studien informerades distriktsköterskorna både muntligt och skriftligt om att det var frivilligt att 
delta och att det fanns möjlighet att avbryta utan att ange skäl, samt att materialet behandlades 
konfidentiellt genom att det avidentifierades och försågs med koder. De fick också information 
om att forskarna garanterade att materialet endast skulle användas i denna studie och förvaras 
enligt gängse regler. Informanterna gav sitt samtycke genom att skriva under informationsbladet. 
Ingen ansökan om etikprövning har gjorts, eftersom det inte finns krav på det då studien görs 
under utbildning på högskolenivå (SFS 1993:100).  

 

RESULTAT 
Dataanalysen resulterade i 4 huvudkategorier med sammanlagt 8 underkategorier som redovisas i 
tabell 2. Distriktsköterska kommer att förkortas DSK i citaten som följer i resultatet. 

 

Tabell 2: Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Kommunikation är nyckeln till delaktighet 
 

Värdet av att identifiera familjen och lyssna 
på deras berättelse 
Värdet av att identifiera familjens 

föreställningar  
Värdet av att identifiera familjens resurser 

och stödbehov 

Undervisning är ett verktyg för att möjliggöra 
delaktighet Värdet av att lära ut och att följa upp  

Samordning är en viktig del som gynnar 
delaktighet 
 

Det värdefulla i att samordna 
familjemedlemmar 
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Det värdefulla i att samordna interna och 
externa resurser 

Det finns faktorer som påverkar 
familjefokuserat arbete 

Möjligheter med att göra familjen delaktig 
Hinder för delaktighet 

 

Kommunikation är nyckeln till delaktighet 
I intervjuerna med distriktssköterskorna framkom kommunikation som ett centralt verktyg för att 
få familjen delaktig. I denna huvudkategori belyses distriktssköterskans samtal i mötet med 
patienten och dennes familj, samt hur familjens föreställningar, resurser och stödbehov 
identifieras.  

Värdet att identifiera familjen och lyssna på deras berättelse  

I analysen framkom att distriktsköterskorna erfor att ett bra samtal med patienter och närstående 
vid möten på vårdcentralen, i hemmet och i telefon var betydelsefullt för att skapa delaktighet. 
De ansåg att det var viktigt att vara ödmjuk och respektfull för att skapa en god kontakt. Genom 
att de möttes på ett jämlikt plan kunde det lättare skapas ett förtroende och patienten och familjen 
kunde känna trygghet och delaktighet. Distriktssköterskorna strävade efter att göra varje möte 
individuellt efter patientens och familjens behov. 

"… Jag summerar… ja dom kommer hit då på ett första besök. Då får jag lyssna, känna av med 
anhörig och patient vad, om dom är mottagliga… Man får ha ett personligt bemötande utifrån 
vad den personen eller anhörige befinner sig. Det är lite olika så...". DSK 8 

I möten där barn ingick var det viktigt att ta med barnet i samtalet och lyssna till barnets åsikt, 
poängterade någon distriktskötssköterska i studien. Det var bra att se både från barnets 
perspektiv och ur ett barnperspektiv. Det var även betydelsefullt att titta på samspelet mellan 
barnet och föräldrarna. 

"... man pratar mycket inom barnhälsovården rent generellt om att försöka använda barnets 
perspektiv å jobba utifrån barnets perspektiv å den skillnaden som är mellan barnperspektiv o 
barnets perspektiv... o att man ska försöka få med barnet mer o mer i samtalen,, dom större 
barnen, men även dom mindre..." DSK 10   

Distriktssköterskorna menade att samtalen med en patient och dennes familj handlade mycket 
om att informera, planera och uppmuntra i olika situationer. Det kunde innebära att ge muntlig 
eller skriftlig information, planera omvårdnaden, bekräfta och stödja anhörigas insatser i 
omvårdnaden. 

” … Som anhörig får man nog inte så mycket stöd utan jag tror det är väldigt viktigt att lyfta o 
berömma o tala om vilket fantastiskt arbete dom gör o stödja å så, det tror jag är jätteviktigt… 
det här tänker jag på också att bekräfta den anhörige o berömma att dom får känna att det är 
dom som är experter på sin nära anhörig...  man kan inte köra över utan faktiskt lyssna in…” 
DSK 1 
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Analysen av intervjuerna visade även att distriktssköterskorna erfor att patientens integritet och 
vilja var viktig att beakta i samtalet med distriktssköterskan. Autonomin skulle alltid respekteras. 
Ibland bjöds anhöriga in tillsammans med patienten via en kallelse, ibland följde en 
familjemedlem med spontant vid ett besök, men det hände också att distriktssköterskorna ville 
ringa anhöriga för att bjuda in till ett möte.  

"Med patientens tillstånd så kanske man får ringa o prata eller att jag frågar..."skulle din make 
… tror du han skulle kunna vilja följa med nästa gång, nästa möte?" Så man kan ju försöka 
bjuda in dom på olika sätt om man känner att det skulle va viktigt." DSK 1 

Distriktssköterskorna beskrev att de ansåg det var betydelsefullt att både vara lyhörd, kunna 
känna av och lyssna aktivt för att skapa sig en helhetsbild av patienten och dennes situation. Det 
upplevdes lättare att få en helhetsbild om en familjemedlem var med. Flera distriktssköterskor 
arbetade med äldre patienter och då var det mer betydelsefullt att ha med en anhörig.  

"För att vården ska bli bra behöver man involvera dom anhöriga för att det är svårt att få en 
helhetsbild annars." DSK 4 

Värdet av att identifiera familjens föreställningar  

Analysen visade att distriktsköterskorna ansåg det viktigt att få veta vilka föreställningar 
patienten och dennes familj hade för att kunna få familjen delaktig i en omvårdnadssituation.  
Det kunde röra sig om föreställningar om skötsel av ett sår, behandling av en sjukdom, orsaker 
till ohälsa eller död. 

” … och ta reda på ” vad är din föreställning?” Det är där det börjar på nåt… det är där det 
börjar. Har du inte den grunden… har man inte tagit reda på det på nåt sätt, det är svårt... 
förväntningar och inställningar… det är ju sällan som man har en anhörig och 
distriktssköterskan har… att föreställningarna om den här sjukdomen eller dom här åtgärderna 
eller vad det nu är frågan om, stämmer helt överens… Vad har dom för föreställningar om hur 
patienten mår o hur patienten ska skötas, hur det ska lösa sig eller läka eller hur det ska tas 
omhand. Hur ser man på sjukdom... rädsla. Vad är man rädd för alltså... det kan vara 
föreställningar i familjen". DSK 1 

Föreställningar varierade mellan olika familjer, yrkesgrupper, kulturer m.m. Ibland menade 
distriktssköterskorna att det fanns olika syn på hur något skulle skötas inom samma familj. För 
att få ett bra samarbete och en nöjd patient och familj och undanröja felaktiga föreställningar 
ansågs det vara en nödvändighet att få ta del av deras tankar.  

"... olika förväntningar på vad vården ska göra å vad man själv ska göra. Egenvård är inte nåt 
man gör i många länder för där får doktorn betalt för det." DSK 6  

Värdet av att identifiera familjens resurser och stödbehov 

Det framkom i analysen av intervjuerna att distriktssköterskorna ansåg det var viktigt att ta reda 
på och kartlägga vilka resurser och behov patienten och familjemedlemmarna hade för att skapa 
goda förutsättningar för familjens delaktighet i omvårdnaden. Det kunde innebära att undersöka 
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familjens möjligheter, kunskapsnivå, förmåga och vilja till att ta på sig en uppgift för att hjälpa 
och stödja den kroniskt sjuke. Det kunde ta tid att få en korrekt bild av resurser och behov och 
det behövdes ofta upprepade samtal och möten för att göra en bra kartläggning. Patient och 
familjemedlemmar kunde komma med motstridiga uppgifter och distriktssköterskorna fick vara 
lyhörda och känna av vad som stämde. Ibland gjordes ett hembesök hos patienten för att få en 
bra, tydlig och nyanserad helhetsbild av situationen. 

"Man frågar vad kan... vad skulle du kunna göra? Vad kan du inte göra? Du får hela tiden fråga 
å utifrån dom svaren du får, så får du försöka se vad som är möjligt å göra. Man tittar utifrån 
familjen å ser vad som är möjligt å göra" DSK 6 

Distriktssköterskorna erfor under kartläggningen av resurser kring patienten, att en del inte hade 
någon familj eller några vänner. Att identifiera patientens alternativa nätverk ansågs som viktigt i 
dessa fall. Distriktssköterskorna ansåg att patientens familj även kunde bestå av personer som 
patienten inte hade biologiska band till, såsom vänner, bekanta eller kontaktperson inom 
hemtjänsten. 

" … Många är ju änkor och änkemän så att säga… och kan ibland också va ganska ensamma… 
och det är ju lite… så finns det ju andra alternativ… hemvården eller hemtjänsten följer med... 
även om det inte är familjen så är det ändå ... nätverken kring patienten". DSK 9 

I intervjuerna betonade distriktssköterskorna att det även var viktigt att uppmärksamma, stödja 
och eventuellt avlasta en familjemedlem som inte hade förmågan att hjälpa till. En del 
familjemedlemmar hade själva dålig hälsa eller bodde långt bort och kunde inte ställa upp så 
mycket som de önskade. Hela tiden beaktades anhörigas mående, möjligheter och vilja att hjälpa 
till. 

"Man måste ändå se dom här personerna som inte orkar... att man är lyhörd för det... att dom 
behöver stöd o stöttning... jätteviktigt att lyssna. Orkar dom ytterligare en grej? Dom kanske 
behöver ha hjälp istället? Stöd hemma? Det är jätteviktigt att känna av". DSK 8 

 

Undervisning är ett verktyg för att möjliggöra delaktighet 
I studien framkom att distriktssköterskans undervisning är ett betydelsefullt moment för att 
möjliggöra familjens delaktighet. I denna huvudkategori belyses distriktssköterskans 
undervisning i vikten av att lära ut och följa upp. 

Värdet av att lära ut och följa upp  

I analysen av intervjuerna framkom det att distriktssköterskorna erfor att det fanns många 
praktiska moment som en familjemedlem kunde hjälpa den kroniskt sjuke med i hemmet och på 
så sätt bli delaktig. Det kunde t.ex. vara att göra en omläggning, tillaga näringsdrycker, dela 
läkemedel, laga en näringsriktig kost eller att gå ut tillsammans på en promenad. 
Distriktssköterskorna tyckte även att det var värdefullt om familjen kunde hjälpa till med mer 
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förebyggande åtgärder också t.ex. fotvård och stödja i förändring av levnadsvanor såsom kost 
och motion.  

"Det är främst kosten jag tänker på, men sen e klart om man funderar vidare kan det ju även va 
om man tänker det här med fotvård... å det är ju alltid bättre om det är 4 öron än 2 förstås å ofta 
är det ju mycket information..." DSK 3 

För att familjen på bästa sätt skulle kunna hjälpa till, menade distriktssköterskorna att de 
anhöriga behövde få lära sig och känna att de behärskade de olika momenten. Familjen fick delta 
i både teoretisk och praktisk utbildning, eftersom distriktssköterskorna tyckte det var viktigt att 
familjemedlemmarna kände sig trygga och säkra i det som skulle utföras. Som stöd i 
undervisningen använde vissa distriktssköterskor sig av olika omvårdnadsteorier såsom Orems 
teori om egenvård. Även samtalsmetodiken MI (motiverande samtalsteknik) användes av en del. 
Distriktssköterskorna betonade i intervjuerna att det var viktigt att familjemedlemmarna kände 
till symtom, som var tecken på försämring av patientens hälsotillstånd och då kunde kontakta 
sjukvården. Patienten kom med sin familj en eller flera gånger för information, instruktion och 
praktisk träning. 

"... Vad det än är jag involverar dom i, får jag informera och instruera. Men jag tycker aldrig att 
det räcker med ett tillfälle. Det beror lite på, men oftast tycker jag då att man tar tillbaka dom 
igen och informerar en andra gång. Visa om det är nåt moment som dom själva får utföra. Dom 
kan ju behöva ha flera besök... så att dom e trygga i det dom gör, det ska kännas bra.. .det är 
jätteviktigt...så att man inte bara lämpar över någonting å så känner dom jättejobbigt....utan då 
får man ju backa lite..." DSK 8  

I analysen framkom det att distriktssköterskorna ofta bokade en telefontid efter en tid, för att 
höra hur det fungerade, stämma av och försäkra sig om att familjen hade förstått hur de skulle gå 
tillväga med uppgiften de hade. Ibland bokades ett besök för att återkoppla och följa upp, för att 
familjen skulle känna sig trygg i situationen och skulle vilja fortsätta hjälpa och stödja den 
kroniskt sjuke. Distriktssköterskorna tyckte det var viktigt att bekräfta anhörigas insatser och 
stärka dem i det de gjorde.  

"Stötta det folk klarar av å stärk dom. Du kommer aldrig att räcka till, det man gör är tillräckligt 
bra. Allt man gör är tillräckligt, för det är bättre än att inte göra något" DSK 6 

 

Samordning är en viktig del som gynnar delaktighet 
I intervjuerna med distriktssköterskorna framkom att samordning var en viktig del av arbetet för 
att få familjen delaktig i omvårdnaden. Delaktigheten kunde skapas eller stärkas genom att 
samordna inom familjen och att samordna interna och externa resurser. I denna huvudkategori 
belyses distriktssköterskans samordnande roll inom familjen och med interna och externa 
resurser.  

Det värdefulla i att samordna familjemedlemmar 
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I analysen av intervjuerna framgick att distriktssköterskorna tyckte de hade en betydelsefull 
samordnande roll på flera plan i omvårdnaden med patienten och dennes familj. De erfor att de 
var spindeln i nätet, som skulle beakta patientens behov och öka förutsättningarna till patientens 
och familjens delaktighet i omvårdnaden. Att samordna kunde innebära att känna av att det var 
dags att avlasta en delaktig familjemedlem som inte orkade hjälpa längre och fördela 
omvårdnadsåtgärderna i familjen beroende på vad de ville och kunde hjälpa till med.  

"Det kan vara så att man behöver sprida ut kontakterna mer... då kan det varit en dotter som 
varit huvudkontakt först å sen har man fått ändra det. Jag upplever att jag får en tydlig känsla 
att nu är det nog dags att avlasta den anhörige..." DSK 4 

Det kunde också innebära att distriktsköterskorna kontaktade familjen och sammankallade till ett 
möte. Det var viktigt att ha en logistik som fungerade om en eller flera familjemedlemmar bodde 
långt bort så att de skulle kunna vara delaktiga vid t.ex. en vårdplanering. Det ansågs väsentligt 
att ordna med hjälp på rätt nivå och eftersträva både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för 
familjens delaktighet.  

”… Alltså telefonsamtal, längre telefonsamtal har jag ofta haft med anhöriga eller med barn 
som framförallt bor i Stockholm eller så där å då försöker man ju på det sättet att för det är svårt 
att få en riktig helhet bara över telefon kan ja tycka ibland även om den är ofta tillräckligt god, 
men att man försöker styra in då så man kan planera till exempel ett hembesök i samband med 
att barnen är hemma eller så i den mån det går…” DSK4 

Det värdefulla i att samordna interna och externa resurser  

Ibland initierade distriktsköterskorna kontakter och insatser från andra professioner på 
vårdcentralen för att kunna tillgodose patientens och den delaktiga familjens behov. Det kunde 
t.ex. behövas extra samtalsstöd, mer avancerad fysisk träning med stöd av en familjemedlem 
eller hjälpmedel i hemmet. I frågor som gick utanför distriktsköterskans kompetensområde 
konsulterades läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller psykolog. 

"... ibland är det en doktorsfrågor… kan vara färdtjänstintyg som behöver...olika intyg...då 
sätter man upp det till läkaren" DSK 11 

Distriktssköterskorna tyckte det var viktigt att alla delar i vårdkedjan fungerade som ett team runt 
patienten och familjen för att de skulle känna trygghet och delaktighet och få bästa omvårdnad. 
På några av vårdcentralerna fanns ett så kallat mobilt team bestående av läkare och 
sjuksköterska, som kunde göra hembesök och träffa patienten och familjen i sitt kontext vid 
behov. Detta var en extra resurs som fanns att tillgå, förutom de hembesök som 
distriktssköterskan hade möjlighet att göra.  

” … också att man i vissa involverar andra om man behöver... exempel… vi har ju mycket 
samarbete med det mobila teamet… att vi kan ringa till dem och be om… ”hur fungerar det 
egentligen där hemma på hemmaplan?”… och det är viktigt att tänka vården som en helhet… att 
det är liksom som en kedja som ska va hela vägen… det är väldigt viktigt…” DSK 2 
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Distriktsköterskorna uppgav i intervjuerna att trots att familjen var delaktig så kunde patientens 
behov av omvårdnad vara större än familjens resurser och trots hjälp från familjemedlemmar 
fungerade det inte tillfredsställande i hemsituationen. Vid sådana tillfällen informerade de om 
kommunens tjänster och stöd och hjälpte eventuellt till att kontakta biståndsbedömare. De 
patienter som var ensamma fick ibland ha hjälp att ringa, för att se över behovet av hemtjänst, 
kontaktperson eller god man. Om hemsjukvården behövde kopplas in så tog distriktsköterskorna 
kontakt med läkare först. 

"De kanske behöver stöttning i hemmet då med hemsjukvård och övertag av läkemedelsansvar 
och sånt... istället för familjen…" DSK 9 

Vid flera kroniska sjukdomsdiagnoser och tumörsjukdomar hos vuxna och barn fanns aktiva 
patientföreningar som kunde stödja patienten och familjen i svåra situationer, gav information 
och föreläsningar samt hade sociala sammankomster. Distriktssköterskorna såg det som en fördel 
att kunna hänvisa patienten och familjemedlemmarna till dessa. 

"....kanske det har varit att ta reda på vad finns det för patientföreningar å hjälpa dom å lotsa in 
dom i dom föreningarna för att få kontakt med andra familjer med samma bekymmer". DSK 10 

Faktorer som påverkar familjefokuserat arbete 
I intervjuerna framkom att det fanns flera möjligheter och hinder för att ha ett familjefokuserat 
förhållningssätt i omvårdnaden. I denna huvudkategori belyses vad distriktssköterskan kunde se 
för möjligheter i familjen och stöta på för hinder för att arbeta familjefokuserat och göra familjen 
delaktig i omvårdnaden av en kroniskt sjuk familjemedlem. 

Möjligheter med att göra familjen delaktig 

I analysarbetet framkom att distriktsköterskorna fann många fördelar med att involvera familjen i 
omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter. Trots att familjens insatser inte alltid synliggjordes, så 
gjorde de en stor insats. Patientens behov av stöd kunde undan för undan minskas, när patienten 
och dennes familj efter insatser från distriktssköterskan fått en stark bas att stå på. 

"Vinsten med att lägga tid på att involvera anhöriga kan liknas vid en pyramid vars bas så 
småningom vänder: Distriktssköterskan är den starka basen i början av samtalen och patienten 
behöver mycket stöttning. Patienten har efter samtal och stöttning byggt upp en starkare bas att 
stå på och behöver inte lika mycket stöttning från distriktssköterskan.” DSK 5 

Distriktssköterskorna hade erfarenhet utav att patienten blev nöjd av att slippa vårdmiljön och 
inte behöva komma så ofta till vårdcentralen, när vissa moment kunde skötas i hemmet med 
hjälp av familjen. Likaså var det praktiskt att kunna glesa ut besöken, till exempel om det var en 
rörelsehindrad patient som hade svårt att förflytta sig till mottagningen. Det framkom i 
intervjuerna att distriktsköterskorna hade uppfattningen att delaktiga familjemedlemmar tyckte 
det kändes skönt att få hjälpa till och känna sig behövda. Många anhöriga ansåg att de fick en 
viktig uppgift, att de gjorde någonting tillsammans och patienten kände trygghet och stöd i sin 
familj som var med på besöket och engagerade sig. 
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”Ja, möjligheter är ju att…det gynnar ju både den anhörige och patienten. Patienten kanske inte 
behöver komma hit lika ofta och de anhörige känner att de gör en viktig insats och kan göra 
nånting…det har jag upplevt också då att anhöriga vill komma med… man känner sig maktlös 
på nått sätt, man känner sig maktlös när ens make eller maka är sjuk och man vill gärna hjälpa 
till… på nåt sätt… man vill kunna känna sig behövd eller så och det tror jag fyller en viktig 
funktion för en anhörig att känna att man är viktig för sin nära.” DSK 1 

Hinder för delaktighet 

I intervjuerna framkom att det största hindret för att arbeta med ett familjefokuserat 
förhållningssätt i omvårdnaden var om patienten inte hade någon biologisk familj eller vänner. 
Distriktssköterskorna ansåg att dessa patienter var extra utsatta och blev lätt bortglömda.  

"För det första så krävs det att det finns några anhöriga, det är inte alltid det finns. Och finns 
det anhöriga så kräver det också att anhöriga vill ha ett samarbete... Så det vi märker är dom 
som inte har några anhöriga, de e dom som råkar riktigt illa ut." DSK 6 

Analysarbetet visade att det var svårt att arbeta med delaktighet i en familj med en eller flera 
dominanta personer som ville bestämma, styra och tala över huvudet på patienten. Likaså kunde 
det vara familjemedlemmar som kom med motsägelsefulla uppgifter eller inte ville patientens 
bästa. I sådana lägen kände distriktsköterskorna att de hamnade i ett etiskt och moraliskt 
dilemma, eftersom de tyckte de var till för patienten först och främst och här var inte familjens 
delaktighet av godo. 

"Det var frun som tog över, så då fick man nästan eller jag fick dämpa henne å försöka att han 
skulle komma till tals... bjuda in honom så att han fick också, för hon tog över där. För det blev 
lite... att han där gör si o han gör så..." DSK 3 

”… Det är nog framförallt det jag tänkt på är ett hinder… jag tänker på när det är nån som är 
dominant så kan det bli så motstridiga uppgifter mellan vad patienten o anhöriga säger o tycker 
o det blir också på nåt sätt moraliskt… etiskt och moraliskt dilemma…” DSK4 

Distriktssköterskorna hade erfarenhet utav att många familjemedlemmar genom sin delaktighet 
fick en alltför hög arbetsbelastning när de ville hjälpa till. En del var gamla, andra var 
småbarnsföräldrar. Det framgick flera gånger i studien hur viktigt det var att vara lyhörd, se 
dessa personer och inte be dem utföra fler uppgifter.  

"... om man uppfattar den här anhörige som... som en person som är helt uppgiven å lessen å har 
en väldigt tung arbetsbörda så… så ja alltså då är det ett hinder... då kan man ju inte lägga på 
mera uppgifter... lägger ännu mer förväntningar o så att den här personen ska ta ännu mer 
ansvar..." DSK 1 

I intervjuerna uttryckte distriktsköterskorna att de saknade direktiv från arbetsledningen för att 
göra familjen delaktig i omvårdnaden av den kroniskt sjuke. Hela tiden prioriterades enbart det 
som vårdcentralen fick ekonomisk ersättning för. De tyckte också att det saknades redskap och 
struktur för det familjefokuserade arbetssättet. En distriktssköterska berättade att hon hade haft 
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stödsamtal tillsammans med patient och familj, men det fanns inte tillräckligt med tid och 
resurser.  

"Då behöver du ha en struktur för det. Det har inte vi, vi har heller inte ekonomiska möjligheter 
eftersom det inte framgår. Ja då får man faktiskt tala om vad man förtjänar på det för att det ska 
göras strukturerat. Man gör ju det återkommande när man kan, men om det finns struktur för det 
så får det en högre status o då får man också synliggöra... får man definiera vad det är för hjälp 
man gör. Å då kanske man också kan synliggöra anhörigvården." DSK 6 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att göra familjen 
delaktig i omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter i primärvården. I metoddiskussionen kommer 
styrkor och svagheter kring metodvalet att diskuteras. Metoddiskussionen har även förts utifrån 
begreppet trovärdighet som är relaterat till den kvalitativa forskningen. Begreppet innefattar 
giltighet, tillförlitlighet, subjektivitet och överförbarhet (Graneheim et al., 2004). Sist i 
metoddiskussionen kommer de etiska ställningstagandena att diskuteras.  

Styrkor och svagheter 
Det finns både styrkor och svagheter i den valda metoden för studien. Dessa presenteras nedan, 
från vald design till analysförfarande. En induktiv kvalitativ ansats valdes som studiedesign. 
Författarna anser att det är ett lämpligt metodval utifrån studiens syfte. Enligt Granskär och 
Höglund-Nielsen (2012) lämpar sig metoden att användas vid omvårdnadsforskning då avsikten 
är att beskriva en känsla, en företeelse eller en arbetsmodell. Metoden är också lämplig att 
använda för att beskriva hur ett fenomen ter sig i verkligheten för gruppen man valt att studera 
(Polit & Beck, 2012). Distriktssköterskorna som ingick i studien hade varierande lång 
yrkeserfarenhet 1-28 år och de hade även olika inriktningar på sina arbetsplatser, vilket var en 
styrka för studien då ett stort kunskapsområde täcktes in. 

Polit och Beck (2012) anser att inspelade intervjuer är en av de lämpligaste metoderna att 
använda vid kvalitativ datainsamling för att säkerställa att den insamlade datan är informantens 
berättelse. Genom att i denna uppsats använda sig av semistrukturerade intervjuer och ställa 
öppna följdfrågor blev intervjuerna fylligare och mer information kom fram. Detta kan ses som 
en styrka i uppsatsen. 

Inom kvalitativ forskning anses det viktigt att forskaren får informanternas förtroende och 
samtidigt ger förutsättningar till att informanterna ska känna sig så bekväma som möjligt i 
intervjusituationen (Polit & Beck, 2012). Författarna ser det som en styrka, att informanterna fick 
ta del av frågeguiden vid förfrågan om att delta i studien. De kunde då förbereda sig och fundera 
över ämnet. En svaghet med detta kan vara risken att informanterna gav svar som de förväntade 
sig att författarna ville höra. 
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Enligt Kvale och Brinkman (2009) är 30 minuter minimala tiden för en kvalitativ intervju. Varje 
intervju varade ca 30 minuter Författarna upplevde att den tiden räckte och att de fick ut den 
informationen som behövdes för att kunna sammanställa resultat som svarade an mot studiens 
syfte. Efter 12 genomförda intervjuer upplevde författarna, att de fick liknande svar av 
distriktssköterskorna och så mycket ny fakta tillkom inte längre. Författarnas erfarenhet av att 
intervjua var liten, vilket kan ses som en svaghet då informanterna inte alltid fick de 
följdfrågorna som hade behövts för att få mer utvecklade svar under de första intervjuerna. 
Författarna kan på grund av detta ha gått miste om, för studien, viktig information. Dock 
upplevde författarna att de utvecklades i rollen att intervjua för varje nytt tillfälle och att de blev 
skickligare för varje gång. 

Giltighet  

Giltighet handlar enligt Graneheim et al. (2004), om hur sanna resultaten är och hur väl 
datainsamling och analys svarar an mot syftet. Noggrann beskrivning av strategier för val av 
studiedeltagare ökar läsaren möjlighet att bedöma studiens giltighet (Lundman & Hällgren- 
Graneheim, 2012). I studien har dessa forskningssteg noggrant belysts.  

Kvalitativ innehållsanalys syftar även till att beskriva variationer i hur ett fenomen erfars eller 
upplevs (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). De tolv distriktssköterskorna som ingick i 
studien var i olika åldrar. Elva var kvinnor och en var man. Det är få män som har den 
specialistutbildningen, vilket innebär att könsfördelningen i studien kan anses representativ. 
Vårdcentralerna varierade storleksmässigt och representerade både storstad och glesbygd i 
Västra Götalandsregionen. Författarna anser att valet av populationen gav större möjlighet till 
variationer i erfarenheter av det studerade fenomenet, vilket ökar studiens giltighet. 

 

Tillförlitlighet 
Enligt Graneheim et al.(2004), handlar tillförlitlighet om hur och i vilken utsträckning forskarens 
beslut förändras över tid under datainsamling och analysprocess. En noggrann beskrivning av 
kontext och val av strategi ökar resultatets tillförlitlighet enligt Polit och Beck (2012). Kontext 
och strategier för val av deltagare är väl beskrivna i studien. Ett-steg klusterurval är enligt Polit 
och Beck (2012) att föredra om populationen som ska studeras är stor och utspridd. Författarna 
ansåg att det för studien, var lämplig urvalsmetod för att kunna erhålla så representativ resultat 
som möjligt. 

Enligt Graneheim et al. (2004) är kvalitativ innehållsanalys lämplig metod att använda när syftet 
är att beskriva/förstå hur en företeelse ter sig för olika subjekt i ett givet sammanhang. Utifrån 
studiens syfte ansåg författarna att kvalitativ innehållsanalys var ett lämpligt metodval. 

På grund av långt geografiskt avstånd mellan författarna gjordes inga intervjuer tillsammans, 
vilket kan innebära en nackdel. Analysen av intervjumaterialet gjordes systematiskt. 
Transkribering av intervjutexterna skedde i nära anslutning till intervjuerna, för att de skulle vara 
så aktuella i minnet som möjligt vid databearbetning och analys vilket ger mycket säker data. För 
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att öka tillförlitligheten läste, kondenserade och kodade författarna hela texten först var och en 
för sig. Sedan gjorde författarna en jämförelse av det kodade materialet för att tillsammans 
komma fram till vilken kategori och underkategori koderna kunde bilda utifrån studiens syfte. Då 
författarna skulle sammanställa koderna framkom det att båda författarna var för sig hade kodat 
likartat. Vid skillnader fördes en diskussion och en gemensam kod hittades. Detta anser 
författarna, tyder på att resultatet är tillförlitligt. För att stärka tillförlitligheten ännu mer, höll 
författarna sig så nära texten som möjligt i sin tolkning och citat från intervjuerna angavs då 
resultatet presenterades. 

 

Subjektivitet 
Subjektivitet handlar enligt Graneheim et al. (2004) om forskarens inflytande på datainsamling 
och analysprocess. Vid kvalitativ forskning är det viktigt att forskaren är vaksam gällande egna 
föreställningar för att inte färga informanternas påståenden av värderingar som är författarens 
egna (Polit & Beck, 2012). Båda författarna hade en föreställning om att familjefokuserad 
omvårdnad som begrepp inte var särskilt känt inom primärvården och dess verksamhet. Genom 
att vara medvetna om detta under hela forskningsprocessen, kunde författarna vara mer 
vaksamma på vad som var egna föreställningar och vad som var informanternas. Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2012) anser dock att resultatet av en kvalitativ intervjustudie inte kan ses 
som oberoende av forskaren, eftersom forskaren är med och skapar data. 

Vid kvalitativ forskning går forskaren aktivt in i studien som intervjuare. Det är viktigt att vara 
kritisk och vaksam mot sig själv, sin delaktighet och relation till deltagaren som ska intervjuas så 
att relationen inte påverkas på opassande sätt utan kan hållas så objektiv som möjligt (Polit & 
Beck, 2012; Hewitt, 2007). Författarna anser att genom användning av semistrukturerade 
intervjuer kunde intervjuerna lättare hållas så objektiva som möjligt. 

 

Överförbarhet 
Överförbarhet handlar enligt Polit och Beck (2012) om i vilken utsträckning studiens resultat kan 
överföras till andra grupper och sammanhang. Studiens författare har genom tydlig beskrivning 
av urvalet, kontexten, datainsamlingsmetoden och analysprocessen gett läsarna goda 
förutsättningar att bedöma studiens överförbarhet. Resultatet är presenterat på ett tydligt sätt och 
författarna har använt citat från materialet för att belysa de olika kategorierna som framkommit 
under analysprocessen. Författarna anser att studiens resultat skulle kunna överföras till andra 
vårdcentraler och andra kontext i Sverige t.ex. andra öppna mottagningar där personal träffar på 
kroniskt sjuka patienter och deras familjer. 

  

Forskningsetiska principer och etiska ställningstaganden 
Ur etisk aspekt beaktades de fyra etiska kraven och de fyra etiska principerna i studien 
(Vetenskapsrådet; SFS 2003:460; Beauchamp & Childress, 2013). Författarna reflekterade över 
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att det kunde vara svårt att uppfylla konfidendtialitetskravet, då det på en liten arbetsplats kunde 
innebära vissa svårigheter att vara diskret. Distriktssköterskorna fick själva välja plats, vilket 
innebar att det gavs större möjlighet att vara konfidentiell. Principen om att inte skada uppfylldes 
under studien, då informanterna själva fick välja tidpunkt för intervjun för att minimera risken 
för belastning i form av stress. Författarna reflekterade över och använde bästa möjliga strategi 
för att ställa frågor, så att informanterna inte skulle känna sig obekväma. Författarna stannade 
kvar efter intervjun och informanten fick möjlighet att ventilera tankar och känslor som dök upp 
under intervjun. Principen om rättvisa uppfylldes genom att författarna sökte inom det bestämda 
geografiska området för studien att intervjua både distriktssköterskor som arbetade inom den 
offentliga och privata sektorn. De vårdcentraler som tillfrågades var belägna i olika områden där 
människor med olika social status sökte vård. Detta är en viktig aspekt inom forskningen för att 
kunskap som utvecklas skall kunna komma alla människor tillgodo oavsett social status 
enligt Beauchamp och Childress (2013).  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att göra familjen 
delaktig i omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter i primärvården. Studiens resultat kommer att 
diskuteras utifrån distriktssköterskornas definition av begreppet familj/anhörig samt 
huvudkategorierna Kommunikation är nyckeln till delaktighet, samordningen är en viktig del som 
gynnar delaktigheten och det finns faktorer som påverkar delaktigheten. Resultatet kommer att 
diskuteras mot modellen familjefokuserad omvårdnad inspirerad av Wright & Leahey (2013) 
samt lagar och riktlinjer som styr distriktssköterskans och primärvårdens uppdrag.  

För att kunna arbeta familjefokuserat och involvera en familj i omvårdnaden av sin kroniskt 
sjuka familjemedlem behöver berörd vårdpersonal ha definierat begreppet familj enligt Wright 
och Leahey (2013). Distriktssköterskorna som deltog i studien definierade begreppet familj 
spontant utan att författarna ställde frågan. De var öppna för att det kunde finnas olika 
familjekonstellationer och ansåg att familj eller anhörig inte enbart innebar personer som 
patienten hade biologiska band till. De ansåg att familjen/anhöriga kunde även eller enbart bestå 
av en nära vän eller kontaktperson inom hemtjänsten som patienten kände sig trygg med och 
fungerade som patientens närmaste. Studiens resultat beskriver begreppet familj som en 
självdefinierad grupp av personer som känner sig som familj och att det är familjen själv som 
bestämmer vilka som ska ingå i den, vilket sålunda överensstämmer med Wright (2015). 

I intervjuerna framkom att distriktssköterskorna i sin kommunikation med patienten, tog reda på 
vilka personer som utgjorde patientens familj och nätverk kartlades över dennes familj. Likaså 
undersöktes vilka stödbehov som förelåg och vilka resurser familjen kunde tänkas ha. Enligt 
Wright och Leahey (2013) är det av stor vikt att kartlägga familjens resurser och behov, för att 
kunna arbeta familjefokuserat.  

Distriktssköterskorna i studien ansåg att det var betydelsefullt att gynna familjens delaktighet i 
omvårdnaden av en kroniskt sjuk familjemedlem för att både patienten och familjen skulle 
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uppleva att de fick en god vård, hälsan skulle kunna främjas och ohälsan skulle kunna 
förebyggas. Hälsobegreppet och definitionen på hälsa har varierat mellan olika tidsepoker, är 
individuell och kan växla utifrån olika livssituationer skriver Wärnå-Furu (2012). Vidare menar 
Dahlberg och Segesten (2010) att hälsa är att kunna genomföra stora och små livsprojekt.  Med 
utgångspunkt från den hälsosynen kan den kroniskt sjuke och dennes familj ändå ha ett gott liv 
om delaktighet främjas i omvårdnaden och om distriktssköterskan har ett salutogent synsätt. I 
Patientlagen (SFS 2014:821) betonas att familjens delaktighet bör främjas och i de riktlinjer som 
styr primärvården skrivs att närstående ska vid behov tas med i planering av vård och behandling 
vid kronisk sjukdom (Västra Götalandsregionen, 2017). 

Även om vissa distriktssköterskor som deltog i studien inte alltid var medvetna om att de 
arbetade utifrån olika omvårdnadsteorier, så visade resultatet att flera distriktssköterskor hade ett 
familjefokuserat arbetssätt och såg familjen som ett system, där sjukdom hos en familjemedlem 
även kunde påverka andra familjemedlemmar. I samtalen med patienten och dennes familj 
användes olika kommunikationsfärdigheter som påminner om kommunikationsteori, som är en 
av de teorierna som familjefokuserad omvårdnad grundar sig i (Wright & Leahey, 2013). 
Distriktssköterskorna hade även en salutogen syn på hälsa då de i sitt arbete beaktade det friska 
hos familjemedlemmarna och utgick från styrkor och resurser som fanns inom familjen. Även 
salutogenes är en grund i familjefokuserad omvårdnad (Wright & Leahey, 2013). 

God kommunikation ansågs av distriktssköterskorna vara A och O i arbetet med att göra familjen 
delaktig i omvårdnaden av sin kroniskt sjuka familjemedlem. Genom att använda sig av olika 
kommunikationsfärdigheter kunde distriktssköterskorna ta reda på familjemedlemmarnas 
upplevelser, förväntningar, farhågor samt synliggöra resurser och stödbehov hos familjen. För att 
kunna arbeta med att involvera familjen i omvårdnaden behöver vårdpersonal ta reda på vilka 
tankar som finns hos familjemedlemmarna, anser Wright & Leahey (2013). 

Distriktssköterskorna uppgav i intervjuerna att det var viktigt att vara lyhörd i samtalet med 
patienten och dennes familj och att det var av stor vikt att respektera patientens autonomi i 
beslutet om att involvera familjen i omvårdnaden. Patientens autonomi ska enligt Patientlagen 
(SFS 2014:821) alltid respekteras i omvårdnaden, vilka närstående som får ta del av information 
m.m. och patienten skall ge sitt samtycke till att olika omvårdnadsåtgärder får vidtas.   

Studiens resultat visar att distriktssköterskorna ansåg att samordning av insatser både inom och 
utanför familjen var en viktig del i arbetet med att göra familjen delaktig i omvårdnaden av den 
kroniskt sjuke familjemedlemmen. Att samordna insatserna inom familjen kunde handla om att 
föreslå avlastning för en familjemedlem som hade för många uppgifter men också vara lyhörd 
för om en familjemedlem som tagit på sig huvudansvar började visa på tecken på utmattning. Det 
kunde även handla om, att med patientens godkännande, planera så att familjemedlemmar hade 
möjlighet att vara delaktiga när viktiga beslut gällande patienten skulle tas. Ett av vårdcentralens 
uppdrag är enligt Socialstyrelsen (2016b) att samordna och koordinera vård och behandlingar 
från olika vårdnivåer och instanser. Även i Krav- och kvalitetsboken (Västra Götalandsregionen, 
2017), betonas vikten av att eftersträva god samverkan och fungerande vårdkedja mellan olika 
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vårdinstanser och med patienten och dennes anhörig. Dessa riktlinjer stämmer väl överens med 
distriktssköterskornas arbete med att göra familjen delaktig i omvårdnaden. 

Genom sin samordnande roll kunde distriktssköterskorna hjälpa familjen att hitta nya roller och 
strategier för att kunna leva sin vardag med bibehållen hälsa trots kronisk sjukdom i familjen. 
Wright och Leahey (2013) menar att rollerna inom familjen kan förändras när en familjemedlem 
drabbas av kronisk sjukdom. Att samordna insatser utanför familjen kunde enligt 
distriktssköterskorna handla om att koppla in andra aktuella vårdaktörer, hänvisa till 
patientföreningar och vara ett stöd i kontakten med andra vårdinsatser. I samband med att flera 
vårdprofessioner konsulterades kunde det vara aktuellt med tvärprofessionella möten där patient 
och familj bjöds in till en diskussion och gjordes delaktiga. Detta stämmer väl överens med 
forskning som visar att kroniskt sjuka patienter, familjer och vårdpersonal upplevde det positivt 
med samverkan och delaktighet vid sådana tillfällen, men att alla skulle vara väl förberedda 
innan och mötas med ödmjukhet, jämlikhet och aktivt deltagande. Patienterna upplevde trygghet 
av att ha med sig en familjemedlem till gruppmöte (van Dongen, Habets, Beurskens, von 
Bokhoven, 2016). Vidare visar forskning inom olika kontext, att familjer som är delaktiga i 
omvårdnaden av sin kroniskt sjuka familjemedlem upplever sig sedda, bekräftade och upplever 
att de får stöd i att hantera den nya livssituationen (Benzein, Olin, & Persson, 2015). Detta 
styrker hur viktig distriktssköterskans samordnande roll är för att göra familjen delaktig. 

I tidigare forskning framkommer att distriktssköterskor har en viktig uppgift att synliggöra 
familjernas arbete med den sjuka familjemedlemmen och samordna olika insatser för familjer till 
patienter som drabbats av cancer eller demens (Dening et al. 2016; Argyle 2016). Detta kan 
göras genom att informera dem om vilket stöd som finns att tillgå och hänvisa till rätt instans 
eller informera om patientföreningar som finns. Demenssjukdom är en kronisk sjukdom och en 
cancerdiagnos kan innebära kroniska besvär. Resultatet från dessa studier kan därför anses stödja 
uppsatsens resultat.  

Distriktssköterskorna i studien erfor att det fanns olika faktorer som kunde påverka arbetet med 
att göra familjen delaktig i omvårdnaden. De ansåg att det både fanns faktorer som utgjorde 
möjligheter och hinder till att arbeta familjefokuserat inom primärvården. För patienten kunde 
det vara en lättnad att t.ex. slippa ett extrabesök på vårdcentralen, då familjemedlemmen, efter 
upplärning och med stöttning från distriktssköterskan, kunde utföra en del omvårdnadsåtgärder i 
hemmet. För många familjemedlemmar kunde det kännas viktigt att få rå om sin nära och kära, 
kunna hjälpa till med något. Dessa erfarenheter stämmer överens med resultat från tidigare 
forskning kring fördelar med familjens delaktighet i omvårdnaden av sin kroniskt sjuke 
familjemedlem (Graham & Bassett, 2006; Boots, Wolfs, Verhey, Kempen, & de Vugt, 2015). 

Distriktssköterskorna som deltog i studien erfor även att det inte alltid var till patientens eller 
familjens fördel att involvera familjen i omvårdnaden. Distriktssköterskorna fann svårigheter hos 
patienter som inte hade någon biologisk familj och hos familjer där en eller flera medlemmar var 
dominanta så att patienten inte kom till tals. Dessa hinder kunde distriktssköterskorna dock lösa 
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professionellt genom att vidta olika åtgärder. På organisatorisk nivå erfor distriktssköterskorna 
att avsaknad av direktiv och stöd från arbetsledningen utgjorde ett hinder för att arbeta 
familjefokuserat. Flera distriktssköterskor var överens om att den familjefokuserade 
omvårdnaden och arbetet från de anhöriga inte syntes men skulle behöva lyftas fram. De 
hävdade att om en ekonomisk ersättning skulle tillhandahållas skulle det innebära ett fokus på 
detta arbetssätt och en annan status. I Krav och kvalitetsboken ges klara direktiv på vad som ger 
vårdaktörerna ekonomisk ersättning (Västra Götalandsregionen, 2017). Faktorer som ger 
ersättning kan t.ex. vara vårdtyngd, socioekonomiskt område, specifik provtagning på kroniskt 
sjuka, arbete med att minska antibiotikaförskrivning mm. Vidare går det att läsa att vården ska 
kontinuerligt utvecklas och ses över i takt med att ny teknik eller evidens föreligger som kan 
stödja nya arbetsmetoder, ersättningssystem mm. Familjefokuserad omvårdnad är ett 
evidensbaserat arbetssätt inom andra vårdkontexter, som visat på positiv hälsoutveckling hos 
dem som deltagit i arbetssättet.  

Att arbeta familjefokuserat när en familjemedlem drabbas av kronisk sjukdom, kan ha många 
fördelar som tidigare beskrivits. Genom att börja med korta samtal i familjen och bli rutinerad på 
att kartlägga familjestrukturen, identifiera behov och resurser och tillsammans med familjen sätta 
upp mål för omvårdnaden kan detta arbetssätt bli som en naturlig del i distriktssköterskans 
dagliga arbete. Leahey och Wright (2016) anger även andra aspekter med att arbeta 
familjefokuserat. De anser att genom att ha erfarenhet av ett familjefokuserat synsätt kan det 
hjälpa de professionella att hantera olika skeden i sitt eget privatliv såsom krisbearbetning, 
förändringar i livet och sjukdom. Med stöd av ovanstående rapport kan med andra ord 
distriktssköterskor som arbetar med ett familjefokuserat synsätt även lära sig och få en fördel av 
arbetssättet i sitt privata liv. 
  
Slutsats 
Cirka hälften av Sveriges befolkning lider idag av en kronisk sjukdom. Familjemedlemmar är 
oftast de som får stå för stöttning och hjälp för den kroniskt sjuka anhörig. Detta kan innebära 
påfrestningar på hälsan hos hela familjen. Det går att förebygga ohälsa hos dessa familjer genom 
att erbjuda delaktighet och stöd i omvårdnaden. Familjemedlemmarnas insatser kan genom detta 
synliggöras och rätt stöd erbjudas. Distriktssköterskorna som ingick i studien erfor att det var av 
stort värde att involvera familjen i omvårdnaden av sin kroniskt sjuke anhörig och såg vinster i 
att arbeta familjefokuserat för patienten och dennes familj, men även för vården och samhället. 
Distriktssköterskorna erfor dock att det var viktigt med stöd från organisationen inom 
primärvården att kunna arbeta familjefokuserat på vårdcentralen. 

 

Kliniska implikationer 
Att göra familjen delaktig i omvårdnaden av en kroniskt sjuk familjemedlem ger möjligheter för 
distriktssköterskan att synliggöra familjens insatser, som annars inte uppmärksammas, och 
utifrån det kunna sätta in stöd där det behövs. Genom detta arbetssätt kan ohälsa hos familjen 
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förebyggas vilket innebär samhällsekonomiska vinster. Distriktssköterskorna kan öka sin 
kompetens och visdom genom att vara lyhörda och reflektera mer över familjedynamikens 
betydelse i omvårdnaden. 

Förslag till fortsatta studier inom området kan vara att studera hur distriktssköterskan inom 
primärvården kan synliggöra sitt arbete med familjer där en anhörig drabbats av kroniskt 
sjukdom, så att området ska kunna prioriteras av organisationen. Genom att medvetandegöra och 
synliggöra distriktssköterskornas arbete med kroniskt sjuka patienter och deras familjer, hoppas 
författarna att även arbetsgivaren kan se en fördel med att arbeta familjefokuserat och att 
modellen kan anammas även inom primärvården.   
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 Till vederbörande verksamhetschef för godkännande av datainsamling. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska med inriktning folkhälsa. Inom 
ramen för vår utbildning till specialistsjuksköterska och kursen Examensarbete i omvårdnad, 
magister 15 Hp, ingår det att skriva en uppsats på D-nivå.  

Vi har valt att fördjupa oss inom området familjefokuserad omvårdnad och skulle vilja intervjua 
distriktssköterskor, som har minst ett års yrkeserfarenhet, om hur de får familjen delaktig i 
omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter inom primärvården. 

Vi kommer att samla in data via halvstrukturerade intervjuer som kommer att bandas, analyseras 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och presenteras i en uppsats, samt efter godkännande 
publiceras på DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Intervjuerna beräknas 30 minuter och 
kommer att genomföras på arbetsplatsen eller annan plats enligt överenskommelse. Vi planerar 
att börja intervjua vecka 2, 2017. 

Deltagande är frivilligt och distriktssköterskorna kan när som helst avbryta sin medverkan utan 
förklaring. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd.  

Vi vill härmed be om ditt tillstånd att få intervjua en till två intresserade distriktssköterskor på er 
arbetsplats.  

Om du ger tillstånd till genomförandet av vår studie vore vi också tacksamma om vi kunde få din 
hjälp att få mailadress på intresserade distriktssköterskor på din vårdcentral.   

 

Vi hoppas på ditt svar senast --/12-2016.  
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• Svaret med mailadress på intresserade distriktssköterskor kan sändas per mail till en av 
mailadressen nedan.  

• Ditt godkännande sändes per post i bifogat adresserat förfrankerat kuvert. 
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Godkännande 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Kristina Andersson och Naomi 
Makita genomför intervju med intresserade distriktssköterskor enligt beskrivning i brev 
”Till vederbörande verksamhetschef för godkännande av datainsamling” 

 Ort/ Datum    

 Namn/Titel/ Verksamhet/Ort 
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Förfrågan om deltagande i en intervju om hur distriktssköterskan involverar anhöriga i 
omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterska med inriktning folkhälsa. Inom 
ramen för vår utbildning till specialistsjuksköterska och kursen Examensarbete i omvårdnad, 
magister 15 Hp, ingår det att skriva en uppsats på D-nivå. 

Vi har valt att fördjupa oss inom området familjefokuserad omvårdnad och skulle vilja intervjua 
dig om hur du i ditt arbete involverar familjen i omvårdnaden av kroniskt sjuka. Syftet med vår 
studie är att beskriva hur distriktssköterskan får familjen delaktig i omvårdnad av kroniskt sjuka i 
primärvården. 

En förfrågan har skickats till din chef som godkänt att intervju får genomföras, därför kontaktar 
vi nu dig för att höra om du kan tänka dig att delta i intervju. 

Din medverkan kommer att innebära att du deltar i en intervju med några på förhand formulerade 
frågor. Intervjun kommer att bandas, analyseras genom kvalitativ innehållsanalys och presenteras 
i en uppsats, samt efter godkännande publiceras på DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet).  
Frågorna medföljer som bilaga till detta brev. Läs gärna frågorna i förväg och reflektera kring 
dem inför intervjun. Vg se bilaga 1 för intervjufrågor. 

Intervjun beräknas ta 30 minuter och planeras att genomföras på din arbetsplats eller annan plats 
som passar dig.  

Vi planerar att börja intervjua v.2, 2017.  

Ditt deltagande är frivilligt och även om du tackar ja, kan du när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att uppge orsak. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras 
efter att uppsatsen blivit godkänd. 

Vid frågor eller funderingar är du, när som helst välkommen att kontakta oss. 
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Frågeställningar 

 

- Kan du berätta lite om dig själv, hur länge du arbetat som DSK, hur gammal du är, tidigare 

arbetsplatser. 

- Hur arbetar du för att involvera familjen i omvårdnaden av kroniskt sjuka? 

- Arbetar ni utifrån en/flera teorier eller modeller på denna arbetsplats? Vilken/ vilka? 

- Vad ser du som möjligheter/hinder för att involvera familjen i omvårdnaden? 

- Vilka patientgrupper anser du är lämpliga för ett sådant arbetssätt? 
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