
 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnad 

för personer med ventilatorbehandling via 

trakeostomi - 

inom kommunal hemsjukvård   

 

 

 

 

 

Ann-Katrin Möller       Maria Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Höstterminen 2018 



Abstract 

Titel Sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnad för personer 
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Background: More and more people in need of hospital care can today be cared for in their 

homes. This has led to that more and more people nowadays can be treated with an invasive 

mechanical ventilator in their homes. This fact has placed great demands on the nurse who is 

responsible for and leads nursing.  

Aim: The aim was to describe nurses’ experiences of nursing leadership in community home 

care for people with invasive ventilator treatment. 

Method: The study had a qualitative approach. Eight nurses and two district nurses working in 

community home care in two different municipalities participated in the study. Data were 

collected through semi-structured interviews and analysed by qualitative content analysis. 

Results: Three categories and nine subcategories emerged. The first category; Equip oneself 

and the nursing staff for the task, with the subcategories; Creating a feeling of safety and 

Tutoring nursing staff. The second category; Lead the nursing in someone's home is a balance, 

with the subcategories; Not given access from the patient and Involving the patient and close 

associates. The third category; A complex challenge for the nurse, with the subcategories; Big 

responsibility to delegate, Lead nursing staff are time consuming, Lack in organizational 

conditions; Keep in mind all threads and Not feeling safe.  

Conclusion: For the nurse it is a complex task to lead in nursing leadership in community home 

care for people with invasive ventilator treatment. Important requirements are placed on the 

nurse’s knowledge and skills. Lacks are found in organizational conditions. 

Keywords: district nurse, community homecare, invasive-ventilator, nurses’ experiences, 

nursing leadership 



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Idag har allt fler personer som tidigare behövde sjukhusvård möjlighet att vårdas i sina hem, 

även då de är beroende av avancerad teknik. Detta ställer ökade krav på sjuksköterskors 

kompetens i hemsjukvård. I den här studien var avsikten att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att leda omvårdnad i kommunal hemsjukvård för personer med ventilatorvård 

via trakeostomi. Intervjuer gjordes med 10 sjuksköterskor vilka ansvarar för vården av personer 

med behov av andningshjälp via ventilator i hemmet. Vid intervjuerna efterfrågades 

sjuksköterskornas erfarenheter av att leda omvårdnad för dessa personer.  

Ur analys av intervjuerna framkom att sjuksköterskorna tyckte att det var en utmanande uppgift 

att leda omvårdnad för dessa personer. En stor och tidskrävande uppgift som sjuksköterskorna 

ansvarar för är att lära den övriga personalen som hjälper personen i hemmet att sköta 

omvårdnad och teknisk utrustning så som ventilator. Sjuksköterskorna upplevde att de fick för 

lite stöd från sjukhusets sida och från sin arbetsgivare. Många av sjuksköterskorna tyckte att de 

själva hade för lite praktisk erfarenhet av att sköta den tekniska utrustningen vilket försvårade 

i uppgiften att leda omvårdnad. Det skiljer sig mycket mellan vård på sjukhus och i hemmet. I 

hemmet var sjuksköterskorna ofta mer ensamma i sina beslut. Det fanns ingen annan i närheten 

att fråga.  

Många av sjuksköterskorna upplevde att det var roligt och utvecklande att leda omvårdnad för 

dessa personer med stora vårdbehov. De ansåg dock att denna typ av avancerad vård behöver 

organiseras bättre för att sjuksköterskorna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt 

och säkert sätt. Det som idag anses problematiskt behöver ses över. Detta eftersom det troligtvis 

kommer behövas ännu mer av denna typ av avancerad vård i hemmen i framtiden, då allt fler 

svårt sjuka har möjlighet att få vård i sina hem. 

Genom studien framkom viktig kunskap för att kunna fördela resurser och planera för en 

välfungerande organisation, god kompetens och säkerhet i vården. Kunskaper som chefer och 

politiker, vilka har beslutsfattande position skulle kunna ha användning av. Utifrån denna 

studies resultat kan förbättringsområden identifieras och motivera till förändringsarbete i 

verksamheter där denna typ av vård förekommer. 
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Inledning 
Idag vårdas allt fler personer i Sverige i sina hem. Under 2016 hade nästan 400 000 personer i 

Sverige insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Av dessa hade en stor andel 

återkommande insatser varje månad (Socialstyrelsen, 2017a). Kroniskt sjuka personer som 

använder avancerad medicinsk teknik i sina hem, så som infusionspumpar, hemdialys, 

hemventilator och trakeostomi har ökat. Många av de personer som tidigare var i behov av 

sjukhusvård har idag möjlighet att vårdas hemma. Detta ställer stora krav på samordning och 

planering av vården (Swedevox, 2016a). Genom arbetet inom kommunal hemsjukvård har vi 

uppmärksammat ett ökat antal personer med ventilatorbehandling via trakeostomi i hemmet. 

Det krävs en bra planering och organisation kring hur vården i hemmet av dessa få men 

resurskrävande personer ska genomföras. Bristande planering och organisation ökar risken för 

onödigt lidande, försämrad livskvalitet och stora kostnader. Detta då patienten får vårdas längre 

än nödvändigt inom slutenvården (a.a.). Enligt andningssviktsregistrets årsrapport för 2016 

finns det totalt 2800 personer som använder ventilator i hemmet på grund av kronisk 

andningssvikt. Av dessa är det en förhållandevis liten andel som har sin ventilator ansluten via 

trakeostomi (Swedevox, 2016b). Då det är sjuksköterskans/distriktssköterskans ansvar att i 

kommunal hemsjukvård leda omvårdnad för personer med ventilatorbehandling via 

trakeostomi anser studiens författare området viktigt att undersöka.  

 

Bakgrund 

Ventilatorbehandling via trakeostomi 
Kunna andas fritt och utan hinder är något av det mest grundläggande för alla människor. 

Andningen kan styras av viljan men är vanligtvis ingenting en frisk person tänker på då 

andningen styrs automatiskt från centrala nervsystemet (Dybwik, 1997). Transporten av luft till 

och från lungorna kallas för ventilation och transporten av syre och koldioxid in och ut från 

cellerna kallas gasutbyte (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Luftvägarna har förutom att 

transportera luft också till uppgift att befukta, filtrera och värma upp inandningsluften. På grund 

av sjukdom eller skada kan personer ha behov av stöd för sin andning, så kallad 

ventilatorbehandling (Dybwik, 1997).  

I det svenska språket finns ingen skillnad i betydelse mellan begreppen ventilator och respirator 

(Swedevox, 2016a). I denna studie kommer fortsättningsvis begreppet ventilator användas. En 

ventilators uppgift är att transportera luft till och från lungorna och det finns flera olika sorters 

ventilatorbehandlingar beroende på personens behov av andningsstöd (Blomqvist, Larsson, 

Fredén och Nellgård, 2012). I hemmet ges i de flesta fall ventilatorbehandling via en 

andningsmask (näs- eller ansiktsmask) vilket kallas för non-invasiv eller icke invasiv ventilation 

(Larsson, 2015; Midgren, 2015). Då krävs inte att slangar eller ventilationsrör sätts in i kroppen. 

När personen är förlamad och/eller behöver ventilatorbehandling hela dygnet och/eller har svår 

nedsatt förmåga att hosta behövs en trakeostomi och trakealkanyl för anslutning av ventilatorn 

(Midgren, 2015). Trakeostomi innebär att ett rör (trakealkanyl) förs in genom ett permanent hål 

framtill på halsen, denna behandling kallas för invasiv ventilation och används hos endast ca 

10 % av de personer som använder ventilator i hemmet i Sverige (Larsson, 2015; Midgren, 

2015). Denna studie kommer enbart beröra invasiv ventilatorbehandling. Att vara 

trakeostomerad innebär att luften inte passerar de övre luftvägarna och stämbanden vilket 

generellt medför att talförmågan hindras. Dessutom ökar risken för infektioner då personen har 

en trakealkanyl eftersom det då finns en direkt infart till nedre luftvägarna, därför är en god 

hygien i och runt trakeostomin viktig (Feber, 2006). Då en person behöver ha ventilator via 

trakeostomi under en längre period kan den legitimerade behandlingsansvarige bedöma att 
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skötseln och behandlingen kan utföras som egenvård av personen själv i hemmet (SOSFS, 

2009:6; Swedevox, 2016a). Om personen behöver praktisk hjälp med skötsel och behandling 

kan närstående, personliga assistenter eller annan omvårdnadspersonal utföra denna på uppdrag 

av personen själv i form av egenvård (a.a.). Det behövs en tydlig plan för att kunna ge personen 

en trygg och säker vård. Detta gäller särskilt vid komplexa vårdbehov, multihandikapp eller 

kognitiva funktionsnedsättningar som hindrar personen från att själv sköta, eller ge uppdrag till 

annan att praktiskt utföra ventilatorbehandling och skötsel av trakeostomi som egenvård. Det 

kan då bli aktuellt att en sjuksköterska ansvarar för omvårdnaden kring ventilatorbehandling 

och trakeostomi i personens hem (Swedevox, 2016a).  

 

Vård i hemmet  
Hemmet har ursprungligen varit platsen för vårdandet av sjuka. Corbett (1998) och Duke och 

Street (2003) beskriver att det skedde en förändring under mitten av 1800-talet då medicin och 

teknologi utvecklades. En stor del av sjukvården hade vid slutet av 1920-talet flyttats från 

hemmen till sjukhusen där tillgång till teknologi fanns. Det som hänt under de senaste 

årtiondena är att mycket av sjukvården och teknisk utrustning, tillsammans med patienten har 

flyttat tillbaka till hemmet. Duke och Street (2003) menar att en önskan från personer om att 

kunna vårdas hemma samt utvecklingen av behandlingar och teknologi har medfört att allt fler 

personer nu kan vårdas i sina egna hem. Vidare beskrivs att då personer vårdas i det egna 

hemmet sker en förändring i maktbalansen mellan personal och patienter jämfört med då 

patienter vårdas på sjukhus. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) anger att vården ska 

tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt bygga på respekt för 

patienters självbestämmande och integritet. Det är högt värderat av patienter att kunna bo kvar 

hemma och känna kontroll över sitt eget liv, trots behovet av teknisk utrustning eller annan 

hjälp (Lindahl, 2010). En god relation mellan professionell personal, patient och närstående är 

av stor vikt vid vård i hemmet. Patientens hem riskerar att övergå från att vara ett privat område 

till att bli ett sjukvårdsrum då professionell personal kommer in i hemmet (Lindahl, Lidén och 

Lindblad, 2010).  

 

Definition av hemsjukvård  
Hemsjukvård definieras i Socialstyrelsens termbank som: "hälso- och sjukvård när den ges i 

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

sammanhängande över tid" (Socialstyrelsen, 2017b). Kommunal hälso- och sjukvård vilket 

omfattar hemsjukvård kan innebära vård i såväl ordinärt som särskilt boende samt i samband 

med vistelse på dagverksamhet (SFS 2017:30). Sedan Ädelreformens genomförande 1992 har 

kraven på hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemsjukvården ökat och vården har blivit alltmer 

kvalificerad och heltäckande (Socialstyrelsen, 2008). Vidare har antalet vårdplatser inom den 

slutna specialistsjukvården minskat vilket medfört att allt fler kvalificerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser utförs inom hemsjukvård. Målgruppen för hemsjukvård är alla åldersgrupper 

men domineras av äldre personer över 65 år med komplexa vårdbehov. I Sverige benämns 

hemsjukvård olika beroende på dess innehåll och vem som är huvudman. Det finns till exempel 

basal respektive avancerad hemsjukvård vilken kan ingå både i den specialiserade hälso- och 

sjukvården och i primärvården. Den primärvårdsanslutna hemsjukvården bedrivs med antingen 

landsting eller kommun som ansvarig huvudman (a.a.). Kommunal hälso- och 

sjukvårdsverksamhet omfattar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) vård upp till 

sjuksköterske- och specialistsjuksköterskenivå. Förutom sjuksköterska och distriktssköterska 

omfattar hemsjukvård även andra legitimerade professioner såsom fysioterapeut och 
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arbetsterapeut. Hemsjukvård omfattar även annan omvårdnadspersonal när de utför hälso- och 

sjukvårdsuppgifter enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14).  

 

Omvårdnadspersonal i personers hem 
Den personal som sköter patientens personliga omvårdnad i hemmet kan bestå av 

undersköterskor, vårdbiträden eller personliga assistenter och i denna studie kommer dessa 

fortsättningsvis benämnas omvårdnadspersonal. Enligt Swedberg, Michelsen, Hammar Chiriac 

och Hylander (2015) har personliga assistenter i hemmet ett stort ansvar och saknar ofta formell 

kompetens i form av vårdutbildning. I Riktlinjer för Långtids Mekanisk Ventilation i hemmet 

(LTMV) beskrivs att då personer med trakeostomi sköts hemma är det vanligt att vården utförs 

av personliga assistenter utan krav på sjukvårdsutbildning (Swedevox, 2016a). 

Omvårdnadspersonalen som ska sköta personen i hemmet utbildas och visar att de fått den 

kunskap som behövs om ventilatorbehandling och trakeostomivård och genomför sedan denna 

med personlig delegering från sjuksköterskan (a.a.). Tidigare forskning visar att 

omvårdnadspersonal har behov av stöd, vägledning och en välfungerande organisation kring 

personer som behandlas med ventilator i hemmet. Enligt Israelsson-Skogsberg och Lindahl 

(2017) var personliga assistenters upplevelser av att vårda personer med hemventilator att de 

var en del av en komplex arbetssituation. De tog på sig ansvar för en annan persons andning 

och liv, utförde omsorg i någons hem, satte gränser i en miljö där patienten själv har rätt att 

bestämma, samt var nära en annans kropp och personliga territorium dygnet runt. Några 

svenska studier har gjorts som berör hemventilator, både utifrån patientens och utifrån de 

närståendes perspektiv (Lindahl, Sandman & Rasmussen, 2003, 2005). Eftersom inte patient-

/närståendeperspektivet avses undersökas i denna studie beskrivs dessa inte ytterligare. Det 

finns även forskning gjord i andra delar av världen men då hälso- och sjukvårdssystemen skiljer 

sig från de svenska har dessa inte bedömts som relevanta för denna studie. Tidigare forskning 

som utgår från sjuksköterskans/distriktsköterskans erfarenheter av ventilatorbehandling i 

hemmet har inte hittats. 

 

Sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvar i kommunal hemsjukvård 
Sjuksköterskan eller distriktssköterskan har ett primärt ansvar för omvårdnaden i kommunal 

hemsjukvård (Swenurse, 2008; Swenurse, 2017). I det ingår att delegera medicinska hälso- och 

sjukvårdsuppgifter till personer som saknar formell sjukvårdskompetens, men har reell 

sjukvårdskompetens genom praktisk erfarenhet. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska är det dessutom sjuksköterskans ansvar att leda, organisera, prioritera och 

samordna omvårdnadsarbetet (Swenurse, 2017). Detta innebär att sjuksköterskan ska ansvara 

för att utveckla och förbättra omvårdnaden samt medverka i utbildning av omvårdnadspersonal. 

Dessutom innebär ledarskapet en arbetsledande funktion och samverkan med andra vårdgivare. 

I den ledande funktionen ska sjuksköterskan verka för en personcentrerad, kvalitetssäker 

omvårdnad och utifrån gällande föreskrifter delegera och fördela arbetsuppgifter på ett 

patientsäkert sätt (a.a.). Därutöver beskrivs i Kompetensbeskrivning för Distriktssköterska 

(Swenurse, 2008) att distriktssköterskan har ett fördjupat ansvar för att leda och utveckla 

omvårdnaden. Oberle och Allen (2001) skiljer grundkunskap från specialistkunskap. 

Specialistsjuksköterskans profession beskrivs innefatta både grundläggande yrkeskunskap, 

praktisk visdom och ett specialiserat yrkeskunnande, vilket handlar om att ha en djupare 

förståelse för vad som är meningsfullt för patienten. Vi kommer fortsättningsvis kunna använda 

sjuksköterska som ett samlingsnamn för både sjuksköterska och distriktssköterska. Enligt 

ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (Swenurse, 2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande 
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ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Det är sjuksköterskans ansvar att utarbeta riktlinjer för god omvårdnad samt skapa 

förutsättningar för en arbetsmiljö som främjar omvårdnaden. Sjuksköterskan ska även visa gott 

omdöme vid bedömning av sin egen och andras kompetens i samband med egna åtaganden och 

delegering av sjukvårdsuppgifter (a.a.). Forskning visar att omvårdnadspersonal anser att 

sjuksköterskan har den viktigaste rollen i organisationen runt patienten och att 

sjuksköterskornas omvårdnadsansvar kan jämställas med en chefsposition (Karlsson, Ekman 

och Fagerberg, 2008).  

 

Delegering i kommunal hemsjukvård 
Delegering inom hälso- och sjukvård innebär att överlåta arbetsuppgift till person som saknar 

formell kompetens för uppgiften. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) får en 

arbetsuppgift delegeras till annan person endast om en god och säker vård kan upprätthållas, 

sjuksköterskan som delegerar uppgiften har ansvaret för att personen som ska utföra uppgiften 

har rätt förutsättningar för detta. Det är den delegerande sjuksköterskans ansvar att i enlighet 

med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom 

hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) försäkra sig om att den som mottar en 

delegering har tillräckliga kunskaper om de uppgifter som delegeras. Innan 

omvårdnadspersonal kan ta emot delegering av arbetsuppgifter måste de dessutom uppvisa för 

den delegerande sjuksköterskan att de har tillräckliga kunskaper för de uppgifter som ska 

delegeras. För att säkerställa en vård av god kvalitet och hög patientsäkerhet krävs att både den 

som delegerar och den som mottar en delegering är noggrann, har gott omdöme samt goda 

kunskaper (SOSFS 1997:14). Det krävs en tydlig organisation kring utbildning och delegering 

av vårduppgifter för att säkerställa god och säker vård i hemmet när uppgifterna delegeras till 

och sköts av omvårdnadspersonal (Swedevox. 2016a).  

 

Makt och fullmakt i vårdandet 
Vårdare har alltid en viss makt i vårdandet vilket är svårt att helt undvika. Makt är en företeelse 

som tillhör det mänskliga livet och att vara människa är att ha makt (Rundqvist, 2012). 

Begreppet makt formuleras av Rundqvist som: ”Makt utgår från en inre kraft verksam som 

förmåga till handlande i frihet vilket även innebär förmåga att avstå från handlande”. Vidare 

beskrivs att människan ur ett vårdvetenskapligt perspektiv har makt som fullmakt, vilket visar 

sig i ett uppdrag att förvalta, vårda och tjäna liv i kärlek. Rundqvist menar att vårdarens makt 

över patienten sett utifrån vårdvetentenskapens ethos inte förefaller harmonisera med 

vårdandets idé. Detta eftersom vårdarens uppdrag i första hand är att genomföra patientens 

önskan och inte sin egen, vilket innebär att vårdaren ges makt och befogenhet av patienten. 

Patienten är den som ger vårdaren fullmakt att handla.  

Enligt Rundqvist (2012) har begreppet makt tre betydelsefält. Det första betydelsefältet är makt 

som kraft, vilket beskrivs som människans inneboende kraft vilken kännetecknas av andlig 

kraft, livskraft, inneboende makt och styrka. Det andra betydelsefältet benämns som makt med 

förmåga till handling för någon annans bästa. Här beskrivs människans inre natur, möjligheter, 

tillåtelse och bemyndigande till frihet, mandat och rättighet till adekvat och fullgott handlande. 

Detta betydelsefält kan ges en innebörd som kan jämställas med betydelsen av att bli 

bemyndigad och få fullmakt till handlande. Det tredje betydelsefältet benämns som makt med 

förmåga till handling för sitt eget bästa. Då finns en förmåga hos människan att med myndighet 

styra över, genom våld och tvång, pock, övertag och godtycke, bestämma över och kränka en 

annan människa. Bemyndigande och mandat anges av Rundqvist vara starka synonymer till 

fullmakt.  
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Begreppet fullmakt formuleras av Rundqvist (2012) som: ”Ett överlämnande av tillåtelse, 

medgivande och samtycke till en person som då erhåller tillstånd, bemyndigande och auktoritet 

att handla i någon annans ställe”. Enligt Rundqvist har begreppet fullmakt två olika 

betydelsefält. Det första betydelsefältet är företeelsen att ge fullmakt åt någon, att ge i uppdrag. 

Detta innebär att någon ger sin tillåtelse, sitt samtycke, medgivande, tillstyrkan, tillstånd, 

godkännande och frihet till någon annan. En annan dimension i detta betydelsefält är rättighet, 

lov, privilegium och mandat som ges i förtroende som uppdrag. Det andra betydelsefältet är 

juridisk fullmakt med innebörden befogenhet som erhålls genom kompetens, förmåga och 

lämplighet. Rundqvist beskriver även hur begreppet makt i vårdrelationen/relationen 

sjuksköterska – patient påverkas av familj och andra personer som är viktiga för patienten vid 

vård i hemmet. Relationen ändras då från att vara sjuksköterska – patient till att bli 

sjuksköterska – patient – familj. Maktbalansen förändras då enligt Rundqvist till patientens 

fördel när patienten är värd och sjuksköterskan är gäst i patientens hem. Sjuksköterskan kan 

medvetet eller omedvetet överlåta sin makt till patienten eftersom makt i en patient-

vårdarrelation är något som sker i samspelet mellan två människor (Dahlborg Lyckhage, Lau 

& Tengelin (2015). Sjuksköterskans makt i relation till omvårdnadspersonal finns i form av 

formell makt genom lagstiftning och kan därmed inte helt överlåtas eller förhandlas bort.  

 

Problemformulering 
Allt fler svårt sjuka personer vårdas i sina hem och däribland finns personer som behandlas med 

ventilator via trakeostomi. När dessa personer inte själva kan sköta behandlingen kan de behöva 

hjälp av personal, ofta under hela dygnet. Omvårdnadspersonal som sköter den dagliga vården 

i dessa personers hem saknar ofta formell omvårdnads- och sjukvårdskompetens. För 

sjuksköterskan/distriktssköterskan i kommunal hemsjukvård som är omvårdnadsansvarig för 

personer med ventilatorbehandling via trakeostomi innebär detta ökade krav på kunskap, 

medicinteknisk kompetens och förmåga att leda omvårdnad. Tidigare forskning finns som utgår 

från patientens upplevelse vid ventilatorbehandling i hemmet. Det finns även forskning om 

personliga assistenters upplevelse samt om närståendes upplevelse vid ventilatorbehandling i 

hemmet. Forskning om sjuksköterskans/distriktssköterskans erfarenhet av att leda omvårdnad 

för personer med hemventilator via trakeostomi är begränsad. Det ingår i sjuksköterskans/ 

distriktssköterskans profession att leda omvårdnad och patienten har enligt lag rätt till en trygg 

och säker vård. Att leda den komplexa omvårdnaden för personer med ventilatorbehandling via 

trakeostomi är många gånger en utmaning och därför ett värdefullt område att belysa, inte minst 

sett ur patientens perspektiv. Sjuksköterskors/distriktssköterskors beskrivningar av sina 

erfarenheter och upplevelser av att leda omvårdnad för personer med ventilatorbehandling via 

trakeostomi i hemmet kan leda till ökad kunskap för både beslutsfattare och yrkesverksamma 

inom området och behov av förbättringsarbete kan identifieras.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnad i 

kommunal hemsjukvård för personer med ventilatorbehandling via trakeostomi. 
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Metod 
Som metod valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) med en 

induktiv ansats. Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter ansågs en 

induktiv ansats lämplig eftersom den enligt Polit och Beck (2017) syftar till att hitta nya mönster 

och sammanhang. Metoden bedömdes lämplig för en så förutsättningslös analys som möjligt 

av material baserat på personers berättelser om deras upplevelser och erfarenheter.  

 

Urval   
Studien utfördes inom hemsjukvård med kommuner som ansvarig huvudman. 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara sjuksköterskor eller distriktssköterskor i 

kommunal hemsjukvård med ett helhetsansvar för omvårdnad hos personer med 

ventilatorbehandling via trakeostomi. Dessutom skulle de vara ansvariga för daglig omvårdnad 

och skötsel förknippat med ventilatorbehandling, antingen genom att utföra, eller delegera 

uppgiften till omvårdnadspersonal. Exkluderades gjorde de sjuksköterskor/distriktssköterskor 

vilka var involverade i omvårdnaden för en person men ventilatorbehandlingen sköttes som 

egenvård enligt överenskommelse med behandlingsansvarig läkare. Medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor i femton kommuner i västra Sverige kontaktades via elektroniskt brev med 

information om studien (bilaga I). I brevet efterfrågades kontaktuppgifter till enhetschefer för 

hemsjukvård där eventuella deltagare till studien kunde finnas. I fem av de tillfrågade 

kommunerna svarade de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att den efterfrågade 

målgruppen för studien inte fanns i den kommunala verksamheten. I en av de tillfrågade 

kommunerna fanns patienter inom målgruppen men sköttes där via egenvård och 

sjuksköterskan hade då inget ansvar för ventilator och trakeostomi. Tre av de tillfrågade 

kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor svarade inte trots påminnelser. Således 

återstod sex av de tillfrågade kommunerna varifrån svar inkom och kontaktuppgifter till 

enhetschefer i hemsjukvården erhölls. Informationsbrev skickades därefter ut via elektroniskt 

brev till berörda enhetschefer i de kommuner där målgruppen fanns. I informationsbrevet 

efterfrågades tillåtelse att genomföra intervjuer med sjuksköterskor i verksamheten samt 

kontaktuppgifter till berörda sjuksköterskor (bilaga II). Enhetschefer från tre kommuner gav 

tillåtelse att genomföra intervjuer och från tre kommuner inkom inget svar, trots två 

påminnelser. Informationsbrev med förfrågan om att delta i studien skickades ut via elektroniskt 

brev till 16 sjuksköterskor som enhetscheferna lämnat kontaktuppgifter till. I 

informationsbrevet beskrevs studiens syfte samt att det var frivilligt att delta (bilaga III). Tre av 

de tillfrågade sjuksköterskorna tackade nej och tre svarade inte trots påminnelser via mail. 

Slutligen tackade 10 sjuksköterskor från två av de tillfrågade kommunerna ja till att delta i 

studien. Personlig kontakt togs för överenskommelse gällande tid och plats för intervju. 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom enskilda semistrukturerade intervjuer där vi genomförde 

intervjuerna tillsammans. Deltagarna fick själva välja plats för genomförandet av intervjuerna 

vilket enligt Polit och Beck (2017) skapar trygghet för den som blir intervjuad. Alla intervjuer 

genomfördes på deltagarens arbetsplats under arbetstid utom en som genomfördes i en lokal på 

Högskolan Väst. Under två av intervjuerna skedde avbrott då personer knackade på. I den ena 

intervjun var det endast ett kort avbrott och inspelningen avbröts inte. I den andra intervjun 

avbröts intervjun under cirka fem minuter då ett byte av lokal blev nödvändigt. Resterande 
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intervjuer genomfördes ostört. Vår placering i förhållande till deltagarna vid intervjuerna 

anpassades för att skapa en så avslappnad känsla som möjligt. Intervjutillfällena inleddes med 

en presentation av oss samt information om studien och dess syfte, frivillighet att delta och rätt 

att när som helst avbryta. Skriftligt samtycke till deltagande inhämtades (bilaga IV). Innan 

inspelningen startades inhämtades demografiska data om deltagaren; kön, ålder, 

utbildningsnivå, antal yrkesverksamma år som sjuksköterska och längden på erfarenhet av att 

leda omvårdnad i kommunal hemsjukvård hos personer med ventilator via trakeostomi. Under 

intervjuerna fanns studiens syfte synligt för deltagaren och en intervjuguide användes, vilken 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) fungerar som ett manus som styr intervjuns förlopp. Vid 

semistrukturerade intervjuer anges att guiden kan innehålla en översikt över ämnen som ska 

täckas och förslag till frågor. Vid intervjuerna täcktes frågor in gällande: vad det innebär att 

leda omvårdnad, erfarenhet av att leda omvårdnad hos person med ventilatorbehandling via 

trakeostomi i hemmet, hur sjuksköterskan leder omvårdnad, vad som fungerar bra och mindre 

bra samt hur sjuksköterskan delegerar arbetsuppgifter (se bilaga V). Utifrån vad som framkom 

vid intervjuerna ställdes följdfrågor och fördjupningsfrågor vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är ett sätt att få deltagaren att utveckla sina svar. Intervjuerna var mellan 24 och 45 

minuter långa och utfördes mellan december 2017 och februari 2018. Intervjuerna spelades in 

som digitala ljudfiler med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion. För att säkerställa att 

inspelningen inte skulle avbrytas av oförutsedda händelser i telefonen användes två telefoner 

parallellt för inspelning. Så snart som möjligt efter varje intervjutillfälle avlyssnades och 

transkriberades intervjun. Transkribering innebär enligt Chekol (2012) att det muntliga 

sammanhanget i ljudinspelningarna översätts ordagrant till ett skriftligt sammanhang i text. Av 

tio intervjuer transkriberades fyra stycken i sin helhet av den ena av oss och fem stycken i sin 

helhet av den andra, en intervju delades upp och vi transkriberade halva intervjun var. 

Intervjuerna skrevs i textdokument, vilka sparades i lösenordskyddade filer.  

 

Deltagare 

Deltagarna i studien var kvinnor mellan 28 och 62 år, de hade mellan 5½ och 42 års erfarenhet 

inom sjuksköterskeyrket och två var distriktssköterskor. Flera av sjuksköterskorna hade läst 

fristående högskolekurser så som arbetsledning, handledarutbildning, prehospital bedömning, 

kirurgi, akutsjukvård och kardiologi. En av sjuksköterskorna hade tidigare erfarenhet av 

ventilatorvård via trakeostomi från intensivvårdsavdelning. Erfarenhet av att leda omvårdnad 

hos patienter med ventilator via trakeostomi i hemmet varierade mellan 3 månader och 6 år.  

 

Analys 
När intervjuerna transkriberats analyserades textmaterialet med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Vid kvalitativ innehållsanalys ligger 

fokus på att beskriva variationer genom att upptäcka likheter och skillnader i textmaterial. Detta 

uttrycks i kategorier och teman på olika tolkningsnivåer (Graneheim & Lundman, 2004). All 

intervjutext lades in i en lösenordskyddad Excelfil som användes för att få en struktur över 

materialet under analysprocessen. Det textmaterial som svarade mot syftet delades in i 

meningsenheter som enligt Graneheim och Lundmann kan vara ord, meningar eller stycken av 

en text som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop. Därefter reducerades och 

kondenserades meningsenheterna vilket gjorde texten kortare och mer lätthanterlig, samtidigt 

som det centrala innehållet bevarades och inget väsentligt innehåll gick förlorat. Kondensaten 

kodades, gavs en etikett som kortfattat beskrev innehållet. Koder med liknande innehåll, 

sorterades och sammanfördes i underkategorier. Underkategorierna med gemensamt innehåll 

och egenskaper fördes samman och abstraherades till kategorier. Kategorierna ska vara 
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uttömmande och varandra uteslutande (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel från analysen 

visas i tabell 1. När osäkerhet uppstod under analysprocessens gång ställdes frågan mot syftet. 

Analysprocessen av det manifesta innehållet resulterade slutligen i tre kategorier och nio 

underkategorier, vilka visas i tabell 2. 

 

 

Tabell 1. Exempel på analysen med meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och 

kategorier. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

… just att se till att 

dom är säkra på vad 

dom ska göra och hur 

dom ska göra och om 

det händer nåt, 

förmedla det, på ett 

lugnt sätt och i ett lugnt 

skede… 

Förmedla 

kunskap till 

assistenterna på 

ett lugnt sätt i ett 

lugnt skede. 

Handleda Handleda 

omvårdnadspersonal 

Rusta sig själv 

och 

omvårdnadsper

sonalen för 

uppgiften 

… hon vill inte till 

sjukhus… så att hon vet 

att om vi kommer så 

kanske vi skickar in 

henne…det är inte lätt 

och de vågar inte 

ringa…de vågar inte gå 

emot henne i det… 

Patient vill inte 

att vi kontaktas 

vid försämring 

Nekas 

tillträde 

 

 

Inte ges tillträde av 

patienten 

Leda 

omvårdnad i 

någons hem är 

en balansgång 

… det är många som vi 

ska delegera, hela 

tiden, personal slutar, 

personal är sjuka… så 

det är väldigt mycket 

omsättning i personal, 

det kan vara 

problematiskt… 

Många att 

delegera vid stor 

personal-

omsättning 

Delegering är 

tidskrävande 

Leda omvårdnad är 

tidskrävande 

En komplex 

utmaning för 

sjuksköterskan 

 

 

Etiska överväganden 
Enligt Polit och Beck (2017) har etik ett antal grundläggande principer vilka är att inte skada, 

viljan att göra gott, visa respekt för personens värdighet och rättvisa. Vidare menar Polit och 

Beck att det är forskarens ansvar att etiska regler efterföljs och att forskningen håller god 

kvalitet. Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

behöver inte etiskt tillstånd inhämtas då studien genomförs inom ramen för högskoleutbildning 

upp till och med avancerad nivå och inte ska publiceras i vetenskaplig tidskrift. Etiska 

ställningstaganden har baserats på forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådets God 

forskningssed (2017) vilket innebär kravet på information, samtycke och konfidentialitet samt 
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att nyttjandekravet måste uppfyllas. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor samt enhetschefer 

informerades skriftligt om studiens syfte och enhetschefer gav tillåtelse att genomföra 

intervjuerna. Deltagarna i studien fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte och 

frivillighet att delta. Deltagarna informerades om att intervjumaterialet behandlas konfidentiellt 

och endast används för detta forskningsändamål. Informerat samtycke inhämtades från samtliga 

deltagare, vilket innebär att deltagandet i studien är helt frivilligt och när som helst går att 

avbryta utan motivering. Då det finns ett begränsat antal personer med ventilator via 

trakeostomi i hemsjukvård har ställning tagits till att inte fråga om personernas ålder, kön och 

bakomliggande sjukdomar för att värna om deras anonymitet. Resultatet beskrivs på sådant sätt 

att de sjuksköterskor/distriktssköterskor som deltog i studien och personer som dessa 

sjuksköterskor leder omvårdnaden för inte kan identifieras.  

 

Resultat 
Sjuksköterskors erfarenhet av att leda omvårdnad i kommunal hemsjukvård för personer med 

ventilatorbehandling via trakeostomi beskrivs i tre kategorier; rusta sig själv och 

omvårdnadspersonalen för uppgiften, leda omvårdnad i någons hem är en balansgång samt en 

komplex utmaning för sjuksköterskan. Illustrerande citat används för att beskriva 

underkategorierna, varje citat är märkt med en siffra som avser vilken intervju citatet kommer 

från. 

 

Tabell 2. Översikt kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

 

Rusta sig själv och omvårdnadspersonalen 

för uppgiften 

Skapa och känna trygghet 

Handleda omvårdnadspersonal 

 

Leda omvårdnad i någons hem är en 

balansgång 

Inte ges tillträde av patienten 

Göra patient och närstående delaktiga 

 

 

 

 

En komplex utmaning för sjuksköterskan 

Stort ansvar att delegera   

Leda omvårdnad är tidskrävande 

Brist på organisatoriska förutsättningar  

Hålla i alla trådar 

Inte känna sig säker 
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Rusta sig själv och omvårdnadspersonalen för uppgiften 
Denna kategori byggs upp av två underkategorier; Skapa och känna trygghet samt Handleda 

omvårdnadspersonal. 

Skapa och känna trygghet 

Genom analysen framkom skapa och känna trygghet som en viktig del av att leda omvårdnad. 

Sjuksköterskorna ansåg det som viktigt att vara lyhörd och coachande på ett positivt sätt, för att 

därigenom stärka omvårdnadspersonalen, få dem att växa och bli så självständiga och trygga 

som möjligt. Att vara tillgänglig och närvara regelbundet i hemmet hos patienten framkom som 

ett sätt att skapa trygghet på. Omvårdspersonal kunde ringa direkt till sjuksköterskorna som 

prioriterade högt att komma ut till hemmet när personal ringde. 

”… jag kommer så fort det är någonting… så tar man udden av… kommer man så fort det 

är någonting så håller det sig väldigt bra” (5) 

Även att skapa tydliga omvårdnadsplaner, instruktioner, handlingsplaner och checklistor så 

personalen visste hur de skulle handla vid olika situationer framkom genom analysen som en 

viktig del i att skapa trygghet. Sjuksköterskorna beskrev också att det kunde uppstå frågetecken 

och vara svårt att nå ut med information då de inte träffade all personal. Flera av 

sjuksköterskorna saknade mötesformer och framhöll att möjligheten att träffa all personal 

regelbundet hade varit värdefullt för att lära känna dem och därigenom både skapa och känna 

trygghet. 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att omvårdnadspersonalen kände patienten bäst. De skötte 

all daglig omvårdnad och var de som var hos patienten mest. Då sjuksköterskorna kände 

förtroende för personalen och litade på att de kände patienten beskrevs det som en trygghet.  

”… jag måste ju lita på att dom känner patienten, för det gör dom, och dom ringer om dom 

känner att nu är det någonting som vi måste ha hjälp med…” (1) 

Genom analysen framkom det som försvårande att leda omvårdnad när omvårdspersonal visade 

bristande engagemang och hade fokus på andra saker än på patienten. Några av 

sjuksköterskorna beskrev även att omvårdnadspersonal inte alltid följde eller läste de 

omvårdnadsplaner och instruktioner som gällde utan hittade egna lösningar eller gjorde som de 

alltid hade gjort.  

Genom intervjuerna framkom att de flesta sjuksköterskorna kände sig trygga och hade 

förtroende för omvårdnadspersonalens kunskaper i handhavandet av den förekommande 

medicintekniska utrustningen, omvårdnadspersonalen beskrevs som experterna. 

Handleda omvårdnadspersonal 

Att handleda omvårdnadspersonal framkom i analysen som en stor och viktig del av 

sjuksköterskornas beskrivning av att leda omvårdnad. Handledning handlade bland annat om 

vad personalen skulle göra, när de skulle agera, och på vilket sätt. Även att instruera personalen 

i hur de skulle agera vid akuta händelser och vid försämrat tillstånd hos patienten ingick i att 

handleda omvårdnadspersonal.  

”… just att se till att dom är säkra på vad dom ska göra och hur dom ska göra, och om det 

händer nåt, förmedla det på ett lugnt sätt och i ett lugnt skede…” (9)  

Att handleda innebar att både teoretiskt och praktiskt visa, undervisa och instruera i alla moment 

i samband med omvårdnad och skötsel av ventilator och trakeostomi. Det ansågs som viktigt 

att anpassa handledning efter omvårdnadspersonalens erfarenhet och kunskapsnivå då många 

saknade vårdutbildning. Att informera om och påvisa risker ingick i att handleda. 
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”… så kommer det nya assistenter, och rätt som det är så står dom där med långa naglar 

och ringar… så det är mycket att visa… på ett bra sätt också då, så man inte kommer med 

för mycket pekpinnar… det måste landa bra…” (5) 

Att handleda i hygienrutiner beskrevs som ett ständigt pågående arbete och anpassades efter 

personalens erfarenheter och kunskapsnivå. Sjuksköterskorna beskrev att de såg att basala 

hygienrutiner brast trots att utbildning och handledning gjorts många gånger.  

 

Leda omvårdnad i någons hem är en balansgång 

Denna kategori byggs upp av två underkategorier; Inte ges tillträde av patienten samt Göra 

patient och närstående delaktiga. 

Inte ges tillträde av patienten 

Att leda omvårdnad i hemmet för personer med ventilator via trakeostomi framkom genom 

analysen som svårt om sjuksköterskorna inte ges tillträde av patienten. Patientens egna åsikter 

och vilja kunde hindra sjuksköterskorna i att leda omvårdnaden på önskvärt sätt. Det beskrevs 

som svårt att se vilka förbättringsområden som fanns då sjuksköterskorna inte fick komma hem 

till patienten. Sjuksköterskorna önskade tillbringa mer tid i hemmet hos patienten och 

personalen, vilket inte alltid var önskvärt eller passade patienten. 

”… det är ju patienten själv som liksom motar oss… och då blir det så tungt, och man kommer 

liksom ingenstans… tycker man i alla fall… och det är väl klart att det kanske blir lite så att 

personalen också drar sig undan…” (4) 

När sjuksköterskorna inte gavs möjlighet att vara hemma hos patienten i den utsträckning de 

önskade upplevdes det bli lite vilset, oroligt och rörigt. Det fanns även en osäkerhet på om 

regler och rutiner följdes riktigt.   

”… vi vill vara där, vi vill komma regelbundet på möten, och vi vill vara där kanske en gång 

i veckan, men patienten vill inte alls kännas vid det här, vill inte bli uppbunden…” (4) 

Ibland ville inte patienten att sjuksköterskorna skulle kontaktas vid försämring. 

Omvårdnadspersonalen ska föra patientens talan och fick inte framföra informationen mot 

dennes vilja.  

”… personalen har inte fått ringa oss för patienten… vid försämring så kanske vi får det från 

en syster som ringer till oss, så vi får det inte från personalen… det är inte lätt…” (9) 

När patienten blev försämrad men inte ville att personalen skulle kontakta sjuksköterskan, och 

informationen ändå kom fram via närstående eller personal mot patientens vilja upplevdes det 

som en svårighet av sjuksköterskan att leda omvårdnaden.  

Göra patient och närstående delaktiga 

Genom analysen framkom att göra patient och närstående delaktiga som en viktig del i att leda 

omvårdnad. Patient och närståendes egna kunskaper togs tillvara. Då patient och närstående 

hade vetskap om hur den tekniska utrustningen skulle skötas beskrevs det som en tillgång. Det 

framkom som en svårighet att göra patient och närstående delaktiga i alla beslut och i alla samtal 

som krävdes när det var många olika specialistenheter inblandade i patientens vård. 

”… ibland får man ju kanske ringa 10 samtal innan man får klarhet i ett problem, och så var 

det kanske 20 problem man hade samtidigt… så får man svar på hälften, och så måste man 

ju ha med sig anhöriga och patienten… det är svårt” (7) 
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Då planerade omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan, patienten och personalen tillsammans 

kommit överens om inte följdes enligt plan beskrevs det som en svårighet med delaktighet.  

 ”… vi har ordnat tid till OTA, och vad hände med det undrar man ju sedan efter ett tag … 

den var avbokad sen länge, och det händer ju liksom ingenting… patienten gör som den vill 

i slutändan…” (4)  

Sjuksköterskorna hade för avsikt att göra patienten delaktig i beslut kring omvårdnaden men 

kände frustration när överenskommelser bröts. De kunde ha fått uppfattning om att 

överenskommelse skett i samförstånd men senare visade det sig vara felaktigt eller att patienten 

och närstående ändrat inställning.  

 

En komplex utmaning för sjuksköterskan 
Denna kategori byggs upp av fem underkategorier; Stort ansvar att delegera, Leda omvårdnad 

är tidskrävande, Brist på organisatoriska förutsättningar, Hålla i alla trådar samt Inte känna sig 

säker. 

Stort ansvar att delegera 

Genom analysen framkom det som ett stort ansvar att delegera sjukvårdsuppgifter till 

omvårdnadspersonal. Sjuksköterskorna beskrev att ny omvårdnadspersonal ofta lärdes upp av 

ordinarie omvårdnadspersonal inför delegering. Det var sedan sjuksköterskornas ansvar att 

förvissa sig om att den som skulle ta emot delegeringen hade tillräckliga kunskaper för att utföra 

uppgiften självständigt. 

”… man känner att oj, oj dom jobbar faktiskt på min legitimation, och det är på mitt ansvar 

dom gör det här…” (7)  

Trots att många av omvårdnadspersonalen saknade tidigare vårderfarenhet och vårdutbildning 

var sjuksköterskornas erfarenhet att det oftast fungerade bra med både upplärning och 

delegering. De flesta klarade uppgiften. Sjuksköterskorna fick stöd från ventilator-

sjuksköterskan på sjukhuset med utbildning för omvårdnadspersonalen. Några av 

sjuksköterskorna uttryckte dock en oro över vilka kunskaper omvårdnadspersonalen egentligen 

hade även om de godkänts vid delegeringstillfället.  

”… det är ju en kort stund som vi är där och delegerar, och sen vet man ju inte… hur mycket 

dom kan för övrigt eller hur mycket dom egentligen kan… vi kan ju bara gå på det vi ser där 

och då…” (2) 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna ansvarade för att leda omvårdnad hos personer där 

personliga assistenter utförde omvårdnaden. Assistenterna hade varierande kunskapsnivå och 

sjuksköterskorna märkte av deras brist på vårderfarenhet och grundläggande vårdutbildning. 

En oro framkom för omvårdnadens kvalitet.  

”… det är en mindre rolig arbetsuppgift att delegera så här svåra sysslor till någon utan 

utbildning och kunskap…” (7) 

En av sjuksköterskorna beskrev att hon bedömt omvårdnadspersonals kunskap som tillräcklig 

för delegering men personen själv var osäker och kände att den inte klarade uppgiften. Trots 

stöd och coachning från sjuksköterskan blev delegering därmed inte möjlig då personen inte 

ville ta på sig ansvaret. I några intervjuer beskrev sjuksköterskorna att ibland visade sig 

omvårdnadspersonal inte vara lämpliga eller uppvisade inte tillräckliga kunskaper för de 

delegerade arbetsuppgifterna. Det förekom att sjuksköterskorna därför bedömde att de inte 

kunde ansvara för delegering till den personen. 
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Leda omvårdnad är tidskrävande  

Genom analysen framkom att leda omvårdnad är tidskrävande. Sjuksköterskorna beskrev 

delegering av sjukvårdsuppgifter som tidskrävande. Det beskrevs som många moment att gå 

igenom med omvårdnadspersonalen, både teoretiskt och praktiskt. Varje delegeringstillfälle tog 

lång tid och var påfrestande för patienten varför flera omvårdnadspersonal inte kunde delegeras 

hos patienten under samma dag. Detta innebar flera delegeringstillfällen för sjuksköterskorna. 

Att delegering tog mycket av sjuksköterskornas tid kunde även bero på att en del personer som 

skulle få delegering var osäkra och behövde ges mer tid till att träna. Därefter gavs möjlighet 

att göra om delegeringstillfället med sjuksköterskan, ibland flera gånger innan de blev 

godkända. 

”… men ser man att nån är, ser stressad ut eller känner sig stressad, eller hoppar till så fort 

han hostar… då känner jag att då måste dom ha mer tid för detta…” (1) 

Några av sjuksköterskorna beskrev att det hände att personal uteblev från delegeringstillfällen 

eller sjukskrev sig med kort varsel, vilket innebar att tid gick åt som kunde ha använts till annat, 

något som beskrevs som ett resursslöseri.  

”… kanske dom känner sig otrygga eller någonting, så sjukanmäler dom sig väl… då blir det 

inget… man prioriterar bort andra hembesök, möten och ronder för att kunna ge dom en 

delegering och så uteblir dom med kort varsel…” (7) 

Genom några intervjuer framkom att sjuksköterskorna också upplevde det som tidskrävande då 

det var hög omsättning bland omvårdnadspersonalen och därmed många personer att delegera 

till. 

Brist på organisatoriska förutsättningar  

Genom analysen framkom att sjuksköterskorna upplevde en brist på organisatoriska 

förutsättningar för att leda omvårdnad hos personer med ventilatorbehandling via trakeostomi 

i hemmet. Sjuksköterskorna beskrev bristande stöd från organisationen och de menade att det 

var upp till varje enskild sjuksköterska att hitta lösningar och uppfinna hjulet själv. Det 

framkom att de kände sig ensamma och inte fick så mycket uppbackning, utan fick handla efter 

bästa förmåga själva. Sjuksköterskorna kände sig även ensamma i omvårdnaden i personens 

hem, det fanns inte alltid uppbackning då något hände. De fick då rådfråga kollegor som ofta 

inte hade mer kunskap, vilket de beskrev skiljer sig mot arbete på sjukhus. 

”… ute i hemsjukvården är man ju själv… då får man lösa det på ett annat sätt… är man 

inne på sjukhus så har man ju alltid någon om det kör ihop sig… någon bakom ryggen…”(9) 

Genom flera intervjuer framkom att sjuksköterskorna saknat möjlighet till utbildning inför 

uppdraget. De flesta hade ingen tidigare erfarenhet av ventilatorvård via trakeostomi och de 

upplevde sig ha blivit “inslängda” i ansvaret utan möjlighet att påverka. Det var ett tidskrävande 

uppdrag som tog mycket tid i anspråk jämfört med omvårdnad av andra patienter. I 

organisationen räknades inte vårdtyngd och tidsåtgång utan antal patienter per sjuksköterska.  

”… det tar ju mycket tid från övrig verksamhet, det är mycket jobb runt en sån här patient, 

och när det väl är bestämt att man ska ta hem patienten så vill man ju gå ”all in” för att det 

ska bli bra…” (6)  

Inför att en person med ventilatorbehandling via trakeostomi kommer hem från sjukhus beskrev 

sjuksköterskorna att det krävdes massiva och tidskrävande förberedelser och utbildning av 

omvårdnadspersonal. Sjuksköterskorna upplevde att de fick ordna med mycket själva och en 

svårighet i att vara uppdaterad och söka ny kunskap. Det saknades enligt sjuksköterskorna både 



14 
 

tid och möjlighet att i tjänsten söka vetenskaplig kunskap, tillgång till databaser fanns inte på 

arbetsplatserna.  

Hålla i alla trådar 

Att hålla i alla trådar framkom genom analysen som en omfattande del i att leda omvårdnad 

hos personer med ventilatorbehandling via trakeostomi i hemmet. Utöver primärvården var ofta 

många olika specialistvårdsenheter knutna till patienten, vilket beskrevs som en komplex 

utmaning av sjuksköterskorna. 

”… det kan vara lite svårt för hon har så många kopplade till sig… ja, så att det är många 

olika instanser man får ha kontakt med…” (9) 

Sjuksköterskorna beskrev att kontakten med andra vårdenheter till stor del fungerade bra och 

de svårigheter som uppstod berodde ofta på att ingen vårdenhet höll i helhetsansvaret för 

patienten. Sjuksköterskorna beskrev att de själva fick ta ett stort ansvar, vilket innebar att hålla 

i många olika vårdkontakter där det även kunde vara otydligt till vilken enhet de skulle vända 

sig. 

”… det är svårt att hålla ihop, vem ska vara ansvarig för att hålla ihop det, man blir 

runtbollad liksom, man ber om ett recept eller förskrivning på någonting, då säger dom, ja 

du får prata med den, eller du får prata med den… de hänvisar till nästa och nästa och 

nästa…”(7)  

Att leda omvårdnad hos dessa personer innebar en mer avancerad vård och omvårdnad på en 

annan nivå än vad som vanligen förekommer hos personer inom kommunal hemsjukvård. 

Sjuksköterskorna beskrev även en komplexitet i gränsdragningen i vad som gällde kring 

egenvård, delegerade uppgifter och föräldraansvar, det upplevdes otydligt.  

Inte känna sig säker 

Analysen visade att sjuksköterskorna upplevde det som svårt att leda omvårdnad och inte känna 

sig säker. Genom intervjuer framkom att en del sjuksköterskor upplevde att de hade för lite 

egen kunskap och erfarenhet, vilket skapade en känsla av osäkerhet. Flera av sjuksköterskorna 

beskrev att de skulle känna sig säkrare och tryggare om de hade mer kunskap och praktisk 

erfarenhet. 

”… man inger ju inget förtroende heller när man kommer och känner att man inte kan svara 

på frågor, och man är osäker och sådär…” (10) 

Genom intervjuer framkom att inte vara van att praktiskt handha trakeostomi och ventilator 

försvårade i att leda omvårdnad. Även om sjuksköterskorna hade teoretisk och praktisk kunskap 

så saknade de att praktiskt utföra momenten hemma hos patienten. De av sjuksköterskorna som 

hade tidigare erfarenheter av praktiskt arbete med ventilator via trakeostomi kände sig säkrare 

och tryggare i att leda omvårdnad kring dessa moment.  

”… man hade nästan behövt göra de här dagliga grejerna själv några gånger för att känna 

att man helt och hållet tycker att man känner sig bekväm med att utföra… man vet ju teoretiskt 

hur man gör… det är klart att man klarar det praktiskt också men… har man tryggheten i det 

så blir det en annan när man lär ut det sen…” (10) 

I intervjuerna beskrev sjuksköterskorna att de fått utbildning från specialistsjukvården men att 

de kände behov av fortlöpande utbildning för att känna sig säkra. Sjuksköterskorna upplevde 

att omvårdnadspersonalen hos patienten många gånger var skickligare i utförandet av 

momenten och hade större kunskap om den tekniska utrustningen än vad de själva hade, de 

själva kände sig inte alltid så skickliga och säkra. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Inom kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet (dependability), delaktighet 

(confirmability), giltighet (credibility) och överförbarhet (transferability) för att bedöma 

studiens trovärdighet (trustworthiness) (Polit & Beck, 2017).  

Då studiens syfte var att belysa sjuksköterskor och distriktssköterskors erfarenheter av att leda 

omvårdnad i kommunal hemsjukvård hos personer med ventilatorbehandling via trakeostomi 

valdes en kvalitativ intervjustudie som metod. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är kvalitativ 

intervjustudie lämplig då avsikten är att få förståelse för deltagarens synvinkel på sina 

erfarenheter. För analys av datamaterialet valdes en kvalitativ innehållsanalys vilken enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är en vetenskaplig metod som lämpar sig för analys och 

tolkning av stora datamängder.  

Tillförlitligheten i studien påvisas genom att en erkänd kvalitativ analysmetod användes och 

vid de semistrukturerade intervjuerna följdes en intervjuguide som ett stöd för att täcka in 

samma frågeområden vid alla intervjuer. Frågeområdena i intervjuguiden har till viss del styrt 

intervjuerna men utöver det har deltagarna berättat fritt om sina erfarenheter. Vid en av 

intervjuerna då deltagaren överlåtit åt oss att välja lokal skedde ett avbrott i intervjun då byte 

av lokal blev nödvändig. Detta kan ha påverkat hur intervjun därefter fortlöpte men efter en 

snabb uppdatering av var vi var kom deltagaren lätt in i frågan igen och avbrottet upplevdes 

inte ha påverkat intervjun i så stor utsträckning. Detta avbrott kunde ha förhindrats om annan 

lokal valts. Tillförlitligheten har påvisats genom att noggrant redogöra för ställningstaganden 

under hela forskningsprocessen vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar 

graden av trovärdighet och tillförlitlighet. Feltolkningar kan aldrig helt uteslutas i en studie och 

enligt Polit och Beck (2017) minskar risken för feltolkningar då två eller flera personer 

analyserar datamaterialet, därför valdes att gemensamt läsa och analysera allt insamlat 

datamaterial. De transkriberade texterna lästes noggrant igenom av oss båda flera gånger för en 

fördjupad förståelse. Analysen har skett som en process där datamaterialet har bearbetats flera 

gånger för att säkerställa att det svarar mot studiens syfte och inte tolkas felaktigt. Under hela 

analysprocessen har vi tillsammans reflekterat och diskuterat över det insamlade 

datamaterialets betydelse, och diskuterat alla tolkningar som gjorts och ställt frågan om 

materialet svarar mot studiens syfte.  

 Enligt Polit och Beck (2017) innebär delaktighet att resultatet måste spegla deltagarnas 

erfarenheter samt studiens syfte och inte forskarens förförståelse. Vi har båda erfarenheter av 

att leda omvårdnad i kommunal hemsjukvård, vilket gör att en förförståelse finns, dock har 

ingen av oss erfarenhet av att leda omvårdnad hos personer med ventilatorbehandling via 

trakeostomi. Valet av frågor i intervjuguiden kan ha påverkats av vår förförståelse, om andra 

frågor valts kunde resultatet delvis blivit ett annat. Under datainsamlingen och analysprocessen 

har vi varit medvetna om förförståelsen och eftersträvat ett öppet förhållningssätt i syfte att få 

ny kunskap. Därtill menar Graneheim och Lundman (2004) att forskarens delaktighet i 

kvalitativa studier är given då det sker ett samspel under intervjun och att forskaren är en 

medskapare av texten.  

Vilka strategier forskarna haft för att välja ut deltagare är av betydelse för resultatets giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det hade varit önskvärt att fler distriktssköterskor deltog 

utifrån att studien utfördes på avancerad nivå inom distriktssköterskeutbildning. Dock arbetar 

endast ett begränsat antal distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård och de 

distriktssköterskor som arbetar uppfyller kanske inte studiens andra inklusionskriterier. För att 

öka deltagarantalet inkluderades därför både distriktssköterskor och sjuksköterskor vilket kan 
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ha påverka studiens resultat. Resultatet kan även ha påverkats av att de deltagare som 

intervjuades kom från endast två kommuner av 15 tillfrågade. Efter att 10 intervjuer genomförts 

bedömdes i samråd med handledare att datamaterialet var tillräckligt omfattande. Enligt 

Graneheim och Lundmann (2004) kan valet av deltagare öka resultatets giltighet då olika 

erfarenheter, ålder och kön ökar möjligheten att belysa syftet ur olika perspektiv. Ålder och 

erfarenhet skilde sig väsentligt åt mellan deltagarna i studien. Vi anser att valet att inkludera 

både sjuksköterskor och distriktssköterskor samt att informanterna var i olika åldrar kan ha 

bidragit till att öka resultatets giltighet. 

Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2017) att forskaren belyser i vilken utsträckning 

resultatet går att överföra till andra situationer eller grupper. Genom att tydligt ha redogjort för 

urval, deltagare, kontext, datainsamling, analys, vår egen förförståelse och etiska överväganden 

underlättas läsarens bedömning av studiens överförbarhet. I studien har citat från intervjuerna 

relaterade till sjuksköterskornas erfarenheter genomgående använts i resultatet för att öka 

trovärdigheten. Enligt Graneheim och Lundmann (2004) kan citat från intervjuerna underlätta 

för läsaren att bedöma om studiens resultat går att överföra till annan kontext. Författaren kan 

skapa förutsättningar och ge förslag till överförbarhet men läsaren avgör om resultatet är 

överförbart eller inte. Denna studies resultat kan vara överförbart till andra liknande 

verksamheter och till andra omvårdnadssituationer där sjuksköterskan/ distriktssköterskan har 

ett ansvar att leda omvårdnad i personers hem.  

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behövde ingen 

etisk prövning sökas eftersom studien ingår i utbildningen till distriktssköterska. Att prata om 

det man som sjuksköterska upplever i sitt arbete är något sjuksköterskor gör, och bör göra 

kollegor emellan. Reflektion är något som kan vara positivt för att kunna se på sitt arbete ur 

andra perspektiv, därför ansågs det inte som någon risk att forskningsfrågan kunde upplevas 

som obehaglig eller utgöra risk för någon individ. Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 

principer följdes gällande informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att leda omvårdnad i 

kommunal hemsjukvård för personer med ventilatorbehandling via trakeostomi. Studien 

innefattade sjuksköterskor och distriktssköterskor från två kommuner i västra Sverige. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna/distriktssköterskorna i stora delar hade liknande 

erfarenheter men även vissa skillnader kunde urskiljas. Sjuksköterskornas samlade erfarenhet 

av att leda omvårdnad för personer med ventilatorbehandling i hemmet var att det var en 

komplex utmaning men att det samtidigt hade gett dem nya erfarenheter och kunskaper. 

Resultatet visade att sjuksköterskornas upplevelse av uppdraget många gånger var utmanande 

och roligt men att de saknade stöd och organisatoriska förutsättningar för att utföra det på ett 

tillfredsställande sätt. 

Rusta sig själv och omvårdnadspersonalen för uppgiften – handleda, skapa och känna 

trygghet 

Resultatet visar att handleda omvårdnadspersonal och rusta dem för uppgiften är en stor del i 

att leda omvårdnad. Detta ställer höga krav på sjuksköterskans pedagogiska förmåga särskilt då 

omvårdnadspersonalen ofta saknar både vårdutbildning och vårderfarenhet. Leda och handleda 

outbildad omvårdnadspersonal kan liknas vid en fågelunge som får luft under vingarna och 

tillslut kan flyga vidare själv eller som att gödsla en åker så den får kraft att växa. Att leda och 
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handleda omvårdnadspersonal försvåras av att många av sjuksköterskorna saknar vana och 

praktisk erfarenhet av att handha den medicintekniska utrustning som används vid 

ventilatorbehandling i hemmet. Resultatet överensstämmer väl med resultatet från en 

avhandling av Lindahl (2005). Där framkom att brister fanns hos personal inom hemsjukvård 

då sjuksköterskor hade otillräcklig kompetens och svårigheter att hålla kunskaper uppdaterade 

kring de avancerade behandlingsmetoder som användes i hemmet.  

Trots att omvårdnadspersonal ofta inte hade vårdutbildning framkom det i resultatet att 

sjuksköterskorna såg dem som experter. Detta eftersom det ofta var omvårdnadspersonalen som 

ombesörjde den dagliga skötseln kring ventilatorbehandlingen, och de kände patienten bäst. 

Detta sågs av sjuksköterskorna som både en trygghet och en svårighet. Sjuksköterskornas brist 

på egna kunskaper och erfarenheter kan göra att det är svårt att leda omvårdnad då de som ska 

ledas kan bättre än sjuksköterskan själv. Swedberg, Michélsen, Hammar Chirac och Hylander 

(2015) menar att outbildade personliga assistenter hos personer med hemventilator ofta anser 

sig ta ett stort ansvar och de tycker att den egna kompetensen är hög. Vi frågar oss om det 

utifrån studiens resultat kan finnas en risk för att van omvårdnadspersonal, då de ses som 

experter, får ta för stort ansvar utan tillräckligt stöd från sjuksköterskan. Särskilt i de fall då 

sjuksköterskans egna erfarenheter av att praktiskt handha den medicintekniska utrustningen är 

begränsad.  

Leda omvårdnad i någons hem är en balansgång  

Resultatet visar att det är en balansgång att leda omvårdnad i någons hem. Sjuksköterskor 

önskar mer tid, både med omvårdnadspersonalen och patienten för att lättare kunna identifiera 

problem och därmed förbättra omvårdnaden. Ibland innebar det svårigheter för sjuksköterskan, 

både då patienten inte ville ha sjuksköterskan där och när patienten inte ville följa det man 

gemensamt kommit överens om. Då sjuksköterskor har större ambitioner med omvårdnaden än 

vad patienten vill medverka till går det inte att genomföra. Detta kan leda till frustration för 

sjuksköterskor då det ingår i sjuksköterskans och distriktssköterskans yrkesansvar att utveckla 

och verka för en kvalitetssäker och patientsäker omvårdnad (Swenurse, 2008, 2017). 

Personcentrerad vård har blivit ett allt mer känt begrepp inom omvårdnad. Vid personcentrerad 

vård har sjuksköterskan ett ansvar för att värna om den enskilda personens perspektiv 

(Swenurse 2016). Sjuksköterskan ska vid personcentrerad vård se patienten som en värdefull 

och jämbördig partner, sjuksköterskan ska sätta personen i centrum framför sjukdomen, vilket 

gör att mer makt förskjuts mot patienten. I vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska är 

maktförhållandet inte statiskt, utan något som sker i ett samspel där sjuksköterskan i olika 

utsträckning kan avstå eller överlåta sin makt åt patienten (Dahlborg Lyckhage, Lau & 

Tengelin, 2015). Patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet inom hälso- 

och sjukvård har också stärkts i och med patientlagens införande (Patientlag, SFS 2014:821). 

Rundqvist (2012) beskriver att vårdarens uppdrag i första hand är att uppfylla patientens önskan 

och inte sin egen. Patienten måste ge vårdaren fullmakt att handla och maktbalansen är till 

patientens fördel då vården sker i hemmet, där patienten är värden och sjuksköterskan gästen. 

Vi ser att det kan vara komplicerat för sjuksköterskan när patienten inte delar sjuksköterskans 

åsikter kring omvårdnadsåtgärder, eller i kraft av sin makt över det egna hemmet inte ger 

sjuksköterskan tillträde till sitt hem. Sjuksköterskan kan då uppleva att hen inte gör en fullgod 

insats. Det kan för sjuksköterskan upplevas som en svårighet att leda omvårdnad i hemmet då 

inte möjlighet ges till kontakt med omvårdnadspersonal. Därmed begränsas sjuksköterskans 

tillfällen för handledning och undervisning. Även möjligheten till en klinisk bedömning av 

patienten blir påverkad då patienten utövar sin makt över det egna hemmet. Enligt McGarry 

(2003) har patienten i hemsjukvård ett större inflytande över sin vård än då vården sker på 

sjukhus eftersom den sker i dennes hem och sjuksköterska/distriktssköterska behöver patientens 

medgivande för att få komma in i hemmet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det i slutändan 

alltid patienten själv som äger rätten och därmed har makten att bestämma om den vill ha vård 
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eller inte, patientens självbestämmande och integritet måste respekteras (SFS 2017:30). I 

studiens resultat framkom att det kan upplevas som en etisk svårighet av sjuksköterskorna då 

de ibland får information om exempelvis försämrat allmäntillstånd för patienten, trots att 

patienten inte vill att sjuksköterskan ska informeras. Sjuksköterskorna kan då uppleva det som 

en svårighet att veta hur de ska hantera informationen. Det kan ses som att patientens värdighet 

kränks då informationen lämnats utan patientens medgivande eller rent av mot patientens vilja, 

vilket strider mot Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Det blir en konflikt då 

sjuksköterskan har en lagstadgad makt att leda omvårdnaden samtidigt som patienten äger 

makten över sitt hem och sin person.   

En komplex utmaning för sjuksköterskan  

Resultatet visar att det är en komplex utmaning för sjuksköterskan att leda omvårdnad i 

kommunal hemsjukvård för personer med ventilatorbehandling via trakeostomi. Det 

framkommer att ansvaret många gånger ligger på sjuksköterskan själv att skaffa sig tillräckligt 

med kunskap om den medicintekniska utrustningen. Därtill upplever en del av sjuksköterskorna 

att de har för lite praktisk erfarenhet av att handha denna utrustning. Detta kan ses som en stor 

svårighet när det gäller att leda omvårdnad och att ansvara för delegering av medicintekniska 

uppgifter. I en studie av Ballangrud, Bergseth Bogsti och Johansson (2008) som belyser 

patienters erfarenheter av att leva med ventilatorbehandling i hemmet framkommer att 

kompetens och kontinuitet hos omvårdnadspersonalen är viktiga faktorer för en upplevelse av 

trygghet och god vård. Enligt både Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering 

av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) och 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är det sjuksköterskans ansvar att förvissa sig om att 

omvårdnadspersonal har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

patientsäkert sätt. Enligt kompetensbeskrivningen är sjuksköterskan den som ska leda 

omvårdnaden och ansvara för omvårdnadspersonalens kompetens i omvårdnaden (Swenurse, 

2017). Sjuksköterskan är i en maktposition i förhållande till omvårdnadspersonalen, både 

utifrån lagstiftning och sjuksköterskans profession. Den makten är därför inget som 

sjuksköterskan helt kan avstå, vilket innebär att sjuksköterskan har rätt att neka delegering. 

Studiens resultat visar att det dessutom är tidskrävande att delegera till omvårdnadspersonal 

och det är viktigt att de får tillräckliga kunskaper för att kunna sköta en person med omfattande 

vårdbehov på ett säkert och bra sätt. Det är stora krav på sjuksköterskans egna kunskaper men 

organiseringen inom kommunala hemsjukvårdsverksamheter är inte alltid utformade så att det 

är möjligt för sjuksköterskor att delta i det praktiska dagliga arbetet hos patienten. För 

sjuksköterskor kan det medföra att de inte får tillräckligt med praktisk erfarenhet av att handha 

aktuell medicinteknisk utrustning. Detta kan skapa en känsla av otillräcklighet och osäkerhet 

för sjuksköterskor och därmed kanske även en risk för patientsäkerheten. Enligt Lindahl (2010) 

är det dessutom en stor kunskapsklyfta mellan omvårdnadspersonal på sjukhus och i hemmet. 

I hemmet får omvårdnadspersonal utföra avancerade uppgifter utan så mycket utbildning, 

uppgifter som en sjuksköterska skulle utfört om personen vårdats på sjukhus (Lindahl, 2010). 

Kanske behöver sjuksköterskor som har till uppgift att leda omvårdnad hos personer med 

ventilatorbehandling i hemmet mer stöd från specialistsjukvården. I studien framkommer att 

visst stöd finns och personer med specialistkunskaper om ventilatorer och annan förekommande 

medicinteknisk utrustning kan utbilda i hemmet eller på arbetsplatser om det efterfrågas. Men 

denna utbildningsinsats skulle kunna struktureras på ett bättre sätt och ske mer regelbundet. 

Enligt riktlinjer för LTMV är det dessutom specialistsjukvårdens ansvar att upprätta en tydlig 

plan för god och säker vård av personer som behandlas med ventilator via trakeostomi i hemmet 

(Swedevox, 2016a). I studiens resultat framkommer att sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård upplever att mycket ansvar ligger på dem själva och att de ofta får hitta egna 

lösningar. Kanske skulle ett tydligare ansvar ligga på specialistsjukvårdens sjuksköterska? 
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Slutsats 
Resultatet visar att det är en komplex uppgift för sjuksköterskor att leda omvårdnad i kommunal 

hemsjukvård för personer med ventilator via trakeostomi. Det skiljer sig mycket mellan vård 

på sjukhus och i hemmet. I hemsjukvård är sjuksköterskor ofta ensamma i sina beslut på ett 

annat sätt än på sjukhus. Detta ställer stora krav på sjuksköterskans kunskaper även om det inte 

handlar om akutsjukvård i hemmet. Sjuksköterskors pedagogiska förmåga i att utbilda och 

handleda omvårdnadspersonal är central, vilket kräver stora kunskaper samt är tidskrävande. 

För att sjuksköterskor ska känna sig trygga och säkra i sin roll hade de behövt mer kunskap och 

mer praktisk erfarenhet av att utföra de medicintekniska momenten. Det saknas dock 

organisatoriska förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande 

sätt. De utmaningar man kan se idag behöver ses över då troligtvis ännu mer avancerad vård av 

den här typen kommer ske i personers hem i framtiden. 

 

Kliniska implikationer 
Vi hoppas genom denna studie kunna nå chefer och politiker som har beslutsfattande position. 

Kunskapen är viktig för att kunna fördela resurser och planera för en välfungerande 

organisation, god kompetens och säkerhet i vården. Utifrån studiens resultat kan möjliga 

förbättringsområden i liknande verksamheter identifieras av sjuksköterskor/distriktssköterskor 

och chefer samt motivera till förändringsarbete kring denna typ av avancerad vård i hemmet. 

Exempel på förändringsarbete och förbättringsområden kan vara att en tydligare struktur och 

organisation kring arbetet behövs när det gäller denna typ av avancerad vård i hemmet. Det 

behöver möjliggöras för sjuksköterskor att kunna delta i den dagliga omvårdnaden kring den 

medicintekniska utrustningen för att få praktisk kunskap och känna sig säkrare i att leda 

omvårdnaden. Sjuksköterskans pedagogiska funktion är en stor, viktig och inte minst 

tidskrävande del i arbetet vilket det behöver tas hänsyn till i organiseringen av kommunal 

hemsjukvård. Behov finns även att tydliggöra hemsjukvårdens respektive specialistsjukvårdens 

ansvar gällande den komplexa vården av denna patientgrupp. För att öka patientsäkerheten 

behöver specialistsjukvården ta ett större ansvar för att utbilda sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård som är omvårdnadsansvariga och ansvarar för utbildning och delegering av 

omvårdnadspersonal. Specialistsjukvården behöver även i större utsträckning än i dag ansvara 

för att utbilda omvårdnadspersonal regelbundet. 

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans 

kompetensområde 
Allt fler svårt sjuka personer som använder avancerad medicinsk teknik vårdas i sina hem. 

Vården flyttar allt mer från sjukhus till hemmet och sjuksköterskans/distriktssköterskans 

perspektiv i att både vårda och leda omvårdnad hos personer med ventilatorbehandling via 

trakeostomi i hemmet behöver undersökas ytterligare. Även distriktssköterskans roll som 

omvårdnadsledare samt den pedagogiska rollen vid avancerad vård i hemmet behöver det 

forskas ytterligare om. 
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https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf


 
 

                                                                                                    Bilaga I 

                                                                               

 

Förfrågan och information till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska om 

uppsats på magisternivå 

Vi heter Ann-Katrin Möller och Maria Larsen och studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Distriktssköterska med inriktning mot Avancerad vård i hemmet vid Högskolan Väst i 

Trollhättan. Inför vårt examensarbete söker vi informanter till en studie och vi önskar Din hjälp 

för att komma i kontakt med enhetschefer för hemsjukvård där eventuella informanter kan 

finnas. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att leda omvårdnad hos 

personer med ventilatorbehandling via trakeostomi i kommunal hemsjukvård. För att få 

material till studien har vi tänkt intervjua sjuksköterskor som jobbar nära denna patientgrupp. 

 

I vårt arbete i kommunal hemsjukvård har vi uppmärksammat att kroniskt sjuka vuxna personer 

som behandlas med ventilator via trakeostomi i hemmet har ökat vilket gör att vi anser ämnet 

viktigt att undersöka. 

Största möjliga konfidentialitet kommer eftersträvas i studien, endast undertecknade kommer 

få ta del av det insamlade materialet och det kommer förvaras åtkomligt endast för oss och vår 

handledare på Högskolan Väst. I rapporteringen av resultatet i form av en magisteruppsats på 

Högskolan Väst i Trollhättan kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultatet till enskilda individer.  

 

Informerat samtycke kommer inhämtas från informanterna. Deltagandet i studien kommer vara 

helt frivilligt och går när som helst avbryta utan närmare motivering. Etiskt tillstånd har inte 

behövt sökas eftersom studien utförs inom ramen för högskoleutbildning på magisternivå och 

studien inte heller kommer publiceras i vetenskaplig tidskrift. 

 

Anser Du det möjligt för oss att med dessa förutsättningar genomföra intervjuer med 

sjuksköterskor i er kommun? Svar samt eventuella mailadresser till enhetschefer för 

verksamheter som vårdar denna typ av patienter önskas snarast via mail till Ann-Katrin eller 

Maria. Vår önskan är att kunna börja med intervjuer i december månad. 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss. 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Ann-Katrin Möller & Maria Larsen 

ann-katrin.moller@student.hv.se  Tel: 073-5431007 

maria.larsen@student.hv.se  Tel: 070-2032066 

 

Ansvarig lärare Högskolan Väst Trollhättan: 

Åsa Rejnö asa.rejno@hv.se 

mailto:ann-katrin.moller@student.hv.se
mailto:maria.larsen@student.hv.se
mailto:asa.rejno@hv.se


 
 

Bilaga II 

 

Förfrågan och information till enhetschef om uppsats på magisternivå 

Vi heter Ann-Katrin Möller och Maria Larsen och studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Distriktssköterska med inriktning mot Avancerad vård i hemmet vid Högskolan Väst i 

Trollhättan. I vår utbildning ingår att göra ett examensarbete i form av en magisteruppsats.  

Vi söker informanter till en studie och vi ber härmed om Din tillåtelse att intervjua 

sjuksköterskor/distriktssköterskor på Din enhet. De sjuksköterskor som vi vill intervjua ska ha 

erfarenhet av att leda omvårdnad hos personer som behandlas med ventilator via trakeostomi i 

hemsjukvård. Intervjuerna beräknas ta ca 1 - 1½ timma. Önskvärt vore om intervjuerna kan ske 

på arbetstid och genomföras i lokal i anslutning till er arbetsplats eller annan lämplig plats. 

Kontaktuppgifter till Dig har vi fått av er MAS.  

Vi har valt att göra en intervjustudie med syfte att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att 

leda omvårdnad hos personer med ventilatorbehandling via trakeostomi i kommunal 

hemsjukvård. Ämnet anser vi viktigt att undersöka eftersom vi i vårt arbete i hemsjukvård har 

uppmärksammat att antalet kroniskt sjuka personer som behandlas med ventilator via 

trakeostomi i hemmet har ökat.  

 

Största möjliga konfidentialitet kommer eftersträvas i studien, endast undertecknade kommer 

få ta del av det insamlade materialet och det kommer förvaras åtkomligt endast för oss och vår 

handledare på Högskolan Väst. I rapporteringen av resultatet i form av en magisteruppsats på 

Högskolan Väst i Trollhättan kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att 

koppla resultatet till enskilda individer.  

 

Informerat samtycke kommer inhämtas från informanterna. Deltagandet i studien kommer vara 

helt frivilligt och går när som helst avbryta utan närmare motivering. Etiskt tillstånd har inte 

behövt sökas eftersom studien utförs inom ramen för högskoleutbildning på magisternivå och 

studien inte heller kommer publiceras i vetenskaplig tidskrift. 

 

Härmed frågar vi Dig om lov att intervjua sjuksköterskor på din enhet under deras arbetstid? 

Ditt svar med eventuella mailadresser till sjuksköterskor som har erfarenhet av den här typen 

av vård önskas snarast via mail till Ann-Katrin eller Maria. Vår önskan är att kunna börja med 

intervjuer i december månad. 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss. 

Med Vänlig Hälsning 

Ann-Katrin Möller & Maria Larsen 

ann-katrin.moller@student.hv.se  Tel: 073-5431007 

maria.larsen@student.hv.se  Tel: 070-2032066 
 

Ansvarig lärare Högskolan Väst Trollhättan: 
Åsa Rejnö asa.rejno@hv.se 

mailto:ann-katrin.moller@student.hv.se
mailto:maria.larsen@student.hv.se
mailto:asa.rejno@hv.se


 
 

Bilaga III 

 

Förfrågan och information till sjuksköterska/distriktssköterska i 

hemsjukvård angående deltagande i intervjustudie på magisternivå 

Vi heter Ann-Katrin Möller och Maria Larsen och studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Distriktssköterska med inriktning mot Avancerad vård i hemmet vid Högskolan Väst i 

Trollhättan. I vår utbildning ingår att göra ett examensarbete i form av en magisteruppsats.  

 

Vi söker informanter till en studie och vi frågar härmed om Du vill delta i en intervju. De 

sjuksköterskor som vi vill intervjua ska ha erfarenhet av att leda omvårdnad hos personer som 

behandlas med ventilator via trakeostomi i hemsjukvård. Intervjun beräknas ta ca 1 - 1½ timma 

och den kommer spelas in. Intervjun kommer genomföras på överenskommen tid i lämplig 

lokal på din arbetsplats eller annan plats efter ditt val. Kontaktuppgifter till Dig har vi fått av 

din enhetschef som också givit sin tillåtelse till studien.  

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att leda omvårdnad hos 

personer med ventilatorbehandling via tracheostomi i kommunal hemsjukvård. Ämnet anser vi 

viktigt att undersöka eftersom vi i vårt arbete i hemsjukvård har uppmärksammat att antalet 

kroniskt sjuka personer som behandlas med ventilator via trakeostomi i hemmet har ökat. 

 

Endast undertecknade kommer få ta del av det insamlade intervjumaterialet och det kommer 

förvaras åtkomligt endast för oss och vår handledare. I rapporteringen av resultatet i form av en 

magisteruppsats kommer Din identitet skyddas så att ingen utomstående kan veta att Du deltagit 

eller vad Du har sagt.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta utan närmare 

motivering. Etiskt tillstånd har inte behövt sökas eftersom studien genomförs inom ramen för 

högskoleutbildning på magisternivå och studien inte heller kommer publiceras i vetenskaplig 

tidskrift. 

 

Vi önskar ta del av Dina erfarenheter och Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.  

Ditt svar önskas snarast och skickas till Ann-Katrin eller Maria via mail. Vi ser gärna att Du 

svarar oavsett om Du vill delta eller ej eftersom vi vill försäkra oss om att Du fått informationen. 

 

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Ann-Katrin Möller & Maria Larsen 

ann-katrin.moller@student.hv.se  Tel: 073-5431007 

maria.larsen@student.hv.se  Tel: 070-2032066 

 

Ansvarig lärare Högskolan Väst Trollhättan: 
Åsa Rejnö asa.rejno@hv.se 

mailto:ann-katrin.moller@student.hv.se
mailto:maria.larsen@student.hv.se
mailto:asa.rejno@hv.se


 
 

Bilaga IV 

 

 

Samtycke 

Härmed samtycker Jag till att delta i en intervjustudie som har syftet att beskriva 

sjuksköterskans erfarenhet av att leda omvårdnad hos personer med 

ventilatorbehandling via trakeostomi i kommunal hemsjukvård. 

Mitt deltagande är frivilligt och kan avbrytas utan närmare motivering när som helst 

fram till dess att uppsatsen är presenterad. 

Jag har fått information om att Min identitet kommer skyddas så att ingen utomstående 

kan veta att Jag deltagit eller vad Jag har sagt.  

 

Ort och datum:______________________________________________________________ 

Underskrift:_________________________________________________________________ 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

Mailadress:_________________________________________________________________ 

 



 
 

Bilaga V 

 

 

Intervjuguide 

Huvudämnen/frågor att täcka in under intervjun: 

 Vad innebär det för dig att leda omvårdnad? 

 Berätta om dina erfarenheter av att leda omvårdnad hos personer med 

ventilatorbehandling via trakeostomi. 

 Kan du berätta om hur du leder omvårdnad hos dessa personer 

 Berätta om hur organisationen ser ut 

 Berätta om vad du tycker fungerar bra 

 Berätta om vad du tycker fungerar mindre bra 

 Berätta om hur du delegerar 

 

Tänkbara följdfrågor/fördjupningsfrågor: 

 Kan du beskriva så detaljerat som möjligt… 

 Kan du säga någonting mer om… 

 Vad tror du… 

 Vad tycker du… 

 Vad gjorde du… 

 Vad är det som… 

 Vad gör att… 

 Hur upplever du… 

 Hur känner du… 

För att leda in intervjupersonen på rätt ämne om det har svävat ut: 

 Om du tänker på detta att leda omvårdnad hos dessa personer, skulle du kunna berätta 

mer om… 

  



 
 

 

 

 

 

Den enskilda författarens bidrag till examensarbetet 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå, Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning Distriktssköterska Avancerad Vård i hemmet 15 hp 

Arbetets titel: Sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnad i kommunal hemsjukvård 

för personer med ventilatorbehandling via trakeostomi 

Författare: Ann-Katrin Möller    Maria Larsen 

Studentens namn och personnummer: Ann-Katrin Möller 670217 - 5586 

Inledning: Gjort allt tillsammans 

Bakgrund: Gjort allt tillsammans 

Metod: Gjort allt tillsammans 

Resultat: Gjort allt tillsammans 

Diskussion (inklusive metod- och resultatdiskussion, slutsatser, praktiska implikationer 

och förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans 

kompetensområde): Gjort allt tillsammans  

  



 
 

 

 

 

 

 

Den enskilda författarens bidrag till examensarbetet 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå, Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inriktning Distriktssköterska Avancerad Vård i hemmet 15 hp 

Arbetets titel: Sjuksköterskors erfarenheter av att leda omvårdnad i kommunal hemsjukvård 

för personer med ventilatorbehandling via trakeostomi 

Författare: Ann-Katrin Möller    Maria Larsen 

Studentens namn och personnummer: Maria Larsen 770324 - 5683 

Inledning: Gjort allt tillsammans 

Bakgrund: Gjort allt tillsammans 

Metod: Gjort allt tillsammans 

Resultat: Gjort allt tillsammans 

Diskussion (inklusive metod- och resultatdiskussion, slutsatser, praktiska implikationer 

och förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom specialistsjuksköterskans 

kompetensområde): Gjort allt tillsammans  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Väst 

Institutionen för hälsovetenskap 

461 86 Trollhättan 

Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se 

 

http://www.hv.se/

