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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Tidigare studier av hemsjukvård för barn har visat att den föredras av föräldrar och är patient-

säker samt kostnadseffektiv. Studier har gjorts om föräldrars delaktighet i barns vård på sjuk-

hus men få i kontexten hemsjukvård. I Sverige har inte alla barn idag tillgång till hemsjuk-

vård. Förbättringsarbetet att utöka tillgången till hemsjukvård för barn ägde rum vid en barn- 

och ungdomsklinik på ett länssjukhus i södra Sverige. 

 

Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet var att utöka möjligheterna till hemsjukvård för barn och att 

identifiera fler lämpliga patienter.  

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar upplever hemsjukvård för barn med fokus 

på delaktighet i barnets vård och beslut som rör den. 

 

Metod 

Åtta intervjuer genomfördes med sammanlagt 10 föräldrar till barn som erhållit hemsjukvård 

under perioden mars 2013-februari 2014. Intervjuerna var semistrukturerade, och analysera-

des efter transkribering enligt kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. 

 

Resultat 

Under perioden 1 november 2013 till 30 april identifierades sjutton barn som lämpliga för 

hemsjukvård. Elva av dem erhöll hemsjukvård, vilket var en ökning från föregående halvår då 

fyra barn erhöll hemsjukvård.  

Resultatet av studien sammanfattas i tre teman och nio underteman. Föräldrars upplevelse av 

hemsjukvård var att kommunikationen med vårdpersonalen är god, de har en känsla av med-

verkan i vård och beslut, och familjens bästa prioriteras.  

 

Slutsatser 

Hemsjukvård upplevdes ovärderlig i egenskap av att främja ett så normalt liv som möjligt för 

familjen. Resultaten från studien stödjer ett personcentrerat arbetssätt präglat av jämbördig 

och prestigelös dialog. Mer forskning behövs dock kring hur barn upplever hemsjukvård och 

delaktighet i beslut om sin vård och vårdform. 

 

Nyckelord: hemsjukvård, barn, delaktighet, föräldrar, personcentrerad. 
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Summary 
 

Home care services for children  

‒ parents experiences focusing on participation in care 
 

Background 

Previous studies about hospital- and community-based home care for children shows that it is 

safe, cost efficient and preferable by parents. Studies have been done about parent´s participa-

tion in care at hospitals but not in the home care setting. In Sweden not all children have ac-

cess to home care services. The quality improvement intervention, to increase access to home 

care services took place at a children´s clinic at a county hospital in southern Sweden. 

 

Aim 

The purpose of the improvement effort was to enhance home care for children by the means 

of identifying children at the hospital who were suitable for offering the service.  

The purpose of the study was to investigate how parents experiences home care service for 

children in terms of participation in the child´s care and decision-making regarding it. 

 

Methods 

Eight interviews were carried out with ten parents of children that had received home care 

during the period from March 2013 to February 2014. The interviews focused on experiences 

primarily regarding parents participation in the child´s care and decision-making, and were 

semi-structured. The content was transcribed verbatim and analyzed by using qualitative con-

tent analysis with an inductive approach. 

 

Results 

During November 2013 to April 2014 seventeen children were identified as suitable for home 

care and eleven of them actually received home care service. This was an increase from the 

previous 6 month, when four children received the service.  

The three themes and nine subthemes that emerged, describing parent´s experiences, showed 

that they felt they had good communication with doctors and staff, they experienced involve-

ment in care and decision-making, and that the best of the whole family was prioritized. 

 

Conclusions 

Parents felt that home care was invaluable in terms of being able to live a normal life, for the 

family as a hole. The result supports a person-centered care approach and emphasizes the 

equal dialogue as a tool. Further studies are needed to enlighten children´s own experiences 

about home care, participation in their own treatment and decision-making regarding care 

form.  

 

Keywords: home care service, child, participation, parents, person-centered.
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Inledning 
Som grund för denna studie ligger ett intresse hos författaren att stödja och utveckla föräldrars 

delaktighet i barnsjukvården och förbättra möjligheterna att kunna välja vårdform. Förbätt-

ringsarbetet och studien genomfördes vid en barn- och ungdomsklinik i södra Sverige. För-

bättringsarbetet syftade till att utöka möjligheterna till hemsjukvård för barn och studien un-

dersökte hur föräldrar upplever vårdformen och delaktighet i vård och beslut. 

Bakgrund 
Internationellt har sedan slutet av nittiotalet en mängd interventioner som rör hemsjukvård för 

barn studerats t ex i USA, Storbritannien, Italien, Danmark. I USA konstaterades i början på 

2000-talet att tillgången på hemsjukvård var otillräcklig på grund av ett flertal faktorer såsom 

brist på läkare och specialiserade sjuksköterskor samt begränsningar i sjukvårdsförsäkrings-

system (Smith, 2011). Studier gjorda i Europa har visat att hemsjukvård är genomförbar och 

kostnadseffektiv (Miano et al., 2002; Spiers et al., 2012). Föräldrar är nöjda och de föredrar 

vårdformen framför inläggning på sjukhus (Parab, Cooper, Woolfenden, & Piper, 2013; 

Spiers, et al., 2012). Vårdformen är även lämplig ur ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspek-

tiv vilket har varit viktigt att undersöka då det funnits farhågor att hemsjukvård skulle vara 

mindre säkert än vård på sjukhus (Hansson et al., 2013).  

 

Cooper et al. utförde 2006 en systematisk översikt av randomiserade kontrollstudier (rando-

mised controlled trials, RCT), rörande hemsjukvård och fann endast fem sådana studier 

(Cooper, Wheeler, Woolfenden, Boss, & Piper, 2006). En upprepning av denna översikt pub-

licerades 2013 och visade att endast två studier tillkommit sedan 2006. Tre av dessa studier 

visade att föräldrars nöjdhet med den givna vården ökade och deras ångestnivå minskade. En 

studie fann att familjernas ”coping” och funktion stärktes när de fick hemsjukvård. Översikten 

visar hur få randomiserade kontrollstudier som utförts inom området. En av slutsatserna som 

drogs efter denna översikt var att fler studier behöver göras som mäter hälsa, nöjdhet, utnytt-

jandegrad och kostnader för hemsjukvård (Parab et al., 2013). 

 

En studie gjord vid ett regionsjukhus i Italien där hemsjukvårdsinsatserna under ett års tid 

ökades kraftigt visade att hemsjukvård var genomförbar utan negativa konsekvenser och kost-

nadseffektiv. I denna studie sågs att fördelarna i att minska antalet inläggningar på sjukhus 

och förkorta sjukhusvistelsernas längd var ovärderliga för familjerna men inte varför eller på 

vilket sätt (Miano et al., 2002). 

 

Spiers och kollegor kartlade under 2007-2010 tillgången till hemsjukvård för barn i Stor-

britannien och undersökte evidensbasen för implementering. Studien utfördes i fyra etapper 

och inkluderade även en systematisk litteraturöversikt, fallstudier och kostnadsanalys. Kon-

klusionen var att det funnits svag evidens för hemsjukvård (i studien benämnd Care Closer to 

Home, CCTH) men att evidensbasen ökat något. Studien visade att familjer föredrog denna 

vårdform och att den kunde minska kostnaderna. Femtiosju studier granskades och slutsatser-

na var att hemsjukvård var speciellt lämpligt för barn med komplexa och långvariga behov av 

sjukvårdande insatser. Det har framförts en oro att den psykosociala bördan för föräldrar som 

vårdar sina sjuka barn i hemmet skulle öka, vilket denna studie motsade, tvärtom visade den 

att föräldrar inte upplevde högre känslomässiga krav vid hemsjukvård. I denna översikt fram-

fördes också kritik mot att många gjorda studier var av undermålig kvalitet vilket gör att slut-

satserna bör dras med försiktighet (Spiers et al., 2012). 
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En kvalitativ intervjustudie om hur hemsjukvård påverkar barn med cancer och deras familjer 

utfördes av en dansk forskargrupp och visade ökad livskvalitet under barnets behandling. In-

tervjuer gjordes med 14 föräldrar och 5 barn. Resultatet visade att hemsjukvården minskade 

påfrestningarna på familjen och det sjuka barnet och underhöll normaliteten i det dagliga livet 

samt uppfyllde kraven på säkerhet. Huvudtemat sammanfattade resultatet med att hemsjuk-

vård understödde familjerna att förbli intakta genom barnets cancerbehandling (Hansson, 

Kjaergaard, Schmiegelow, & Hallstrom, 2012).  Samma forskargrupp kom senare fram till att 

hemsjukvård medförde minskad oro och förbättrad fysisk hälsa hos föräldrar samt att vissa 

aspekter gällande livkvaliteten hos barn kunde påverkas positivt (Hansson et al., 2013).  

Vid sökningar i databaser fanns inga studier från Sverige specifikt om hemsjukvård och del-

aktighet. Däremot är föräldrars upplevelser av sjukhusvistelse och delaktighet i vård och be-

slut relativt väl undersökta (Hallström, Runesson, & Elander, 2002a, 2002b; Hallström & 

Elander, 2004; Runesson, Hallström, Elander & Hermerén, 2002). Hallström et al., samman-

fattar i en rad studier hur föräldrar och barn efterfrågar öppen kommunikation och delaktighet 

i beslut. Även Coyne har kommit fram till att barn sällan involveras i beslut som rör deras 

vård och att föräldrar och personal spelar stor roll i att stödja barns initiativ och att låta dem 

bli sedda inom sjukvården (Coyne, 2008, 2013). 

 

Barns rättigheter 

Som grund för interventionen ”Barnsjukvård i Hemmet” (BiH) är Nordisk standard för barn 

och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB) viktig (Nordisk förening för sjuka barns 

behov, 2008). Barnet har rätt att leva ett så normalt liv som möjligt och enligt NOBAB punkt 

1 ska barn läggas in på sjukhus endast om den nödvändiga behandlingen och omvårdnaden 

inte kan ges på ett lika bra sätt i hemmet eller i öppen vård. Denna standard är utarbetad i en-

lighet med FN:s konvention om barns rättigheter (UNICEF, 2014) och fungerar som led-

stjärna för barnsjukvården i länet, vars motto är ”För barnets bästa”.  

 

Barncancerfonden gjorde 2009 en undersökning som visar att det är långt ifrån självklart att 

familjer kan välja hemsjukvård då det i landets kommuner och landsting ser väldigt olika ut 

vad som erbjuds. Undersökningen visade att barn inte får den hemsjukvård de har rätt till och 

kommunerna erbjuder inte samma möjligheter för barn som för vuxna (Barncancerfonden, 

2010). Det är en jämlikhetsfråga att samma rätt tillerkänns patienter oavsett ålder enligt bl a 

diskrimineringslagen (Sveriges kommuner och landsting, 2009). Även Hälso- och sjukvårds-

lagen kräver att vården ska vara jämlik (Riksdagsförvaltningen, 2014). 

 

Begrepp och definitioner 
 

Barn i denna text innefattar barn och ungdomar 0-18 år, enligt definitionen i FN:s barnkon-

vention (UNICEF, 2014). 

 

Hemsjukvård 

I den engelska litteraturen gjordes sökningar på begreppet Hospital-based home care (HBHC) 

services (MeSH-term). Internationellt och i Sverige används en rad olika begrepp för att besk-

riva sjukvårdsinsatser i hemmet, oftast utförda av personal utgående från ett sjukhus. Dessa 

begrepp exemplifieras av ”kvalificerad” eller ”avancerad sjukhusansluten hemsjukvård”. I 

Växjö valdes ”Barnsjukvård i hemmet” (BiH) som namn på verksamheten. I denna text an-

vänds hemsjukvård som begrepp och likställs med HBHC. 
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Delaktighet  
Det finns ingen entydig definition av begreppet delaktighet inom vårdområdet. Näraliggande 

begrepp är patientmedverkan, patientinflytande eller involvering. International classification 

of Functioning, ICF-CY, beskriver delaktighet som en persons engagemang i en livssituation 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Barn och föräldrar har rätt till delaktighet i beslut som rör barnets vård (Nordisk förening för 

sjuka barns behov, 2008). Att vara delaktig är mer än att delta i barnets vård. Delaktighet 

handlar om föräldrars medverkan i utformningen av vården, d v s att föräldern är involverad i 

en tanke-, vilje- och beslutsprocess. En förutsättning för att vara delaktig är att en människa är 

autonom, d v s självgående och självbestämmande samt har tillgång tillräcklig information 

(Bischofberger, 2004). Barnet har ingen eller nedsatt autonomi men samma behov av och rätt 

till integritet (Bischofberger, 2004). Vanligtvis vikarierar föräldrarna sina barns omogna auto-

nomi och har då samma behov och rätt till information och delaktighet som barnet, ett behov 

som tillfredsställs genom god kommunikation med vårdarna (Ygge, 2004). 

 

Personcentrerad vård 

Patientcentrerad vård har föregått begreppet personcentrerad vård och används i Patient-

maktsutredningen som 2013 lämnade ett lagförslag vilket betonar patientens rätt till mer in-

formation och delaktighet i vården (Patientmaktsutredningen, 2013). Delaktighet ses som en 

väsentlig del i begreppet personcentrerad vård. Patienten ses som medaktör, d v s hen fattar 

tillsammans med vårdpersonalen beslut om sin egen vård. En nyhet i detta lagförslag är att det 

inte anges någon åldersgräns för barns inflytande, det är istället barnets mognad som ska vara 

avgörande (Patientmaktsutredningen, 2013). Denna etiska hållning stärks av bl a Bischofber-

ger som fastslår att föräldrar vikarierar sitt barns autonomi, i den utsträckning som barnets 

mognad kräver och behöver (2004). 

 

Myndigheten för vårdanalys gjorde nyligen en extern utvärdering av patientcentreringen i 

svensk hälso- och sjukvård och konstaterade att svensk sjukvård inte i tillräcklig grad infor-

merar och involverar patienterna i sin vård, en grundläggande förutsättning för delaktighet. 

De lämnade i sitt remissyttrande till regeringen synpunkter om information som inte ska ses 

som något ensidigt som vården ska leverera utan att det snarare är fråga om att åstadkomma 

en kommunikation och dialog i det enskilda vårdmötet (Vårdanalys, 2013). 

 

 

Tidigare forskning visar att hemsjukvård främjar barnets och familjens bästa utifrån flera per-

spektiv, samt att vårdformen är säker och önskvärd. Barnsjukvården i Sverige utvecklas allt-

mer mot att utföra vård i form av dagvård eller i hemmet i enlighet med NOBAB standard att 

barn ska vårdas på sjukhus endast då den nödvändiga vården inte kan ges på annat sätt. Att 

arbeta för delaktighet i vården och beslut om vård ligger i linje med lagstiftarnas intentioner 

och föräldrars och barns önskemål. Det är därför ett angeläget ämne att studera hur föräldrar 

upplever delaktighet i kontexten hemsjukvård för barn. 
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Syfte 

Syfte förbättringsarbete  
Syftet med förbättringsarbetet är att utöka möjligheterna till hemsjukvård till alla familjer med 

behov, genom att bättre identifiera barn på vårdavdelningen som är lämpliga för hemsjukvård 

och organisera för utförandet.  

Syfte studie 
Syftet är att beskriva hur föräldrar upplever hemsjukvård för barn med fokus på delaktighet i 

barnets vård och beslut som rör den. 

Material och metod 

Metod förbättringsarbete 
Bakgrund förbättringsarbete 

Långtifrån alla landsting har idag organiserat för hemsjukvård för barn. Astrid Lindgrens 

sjukhus i Stockholm var först i landet med att starta sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i 

hemmet (SABH) och har en väl utbyggd heltäckande vårdorganisation. Andra orter i landet 

som har hemsjukvård/palliativ vård är t ex Kristianstad. Där delas verksamhetsområdet inte 

upp mellan barn och vuxna, vilket annars är vanligt. Även i Mora inkluderas barn naturligt i 

målgruppen för hemsjukvård men där sker vården i samarbete mellan primärvården som har 

ansvaret och barnkliniken som bistår med expertkunskaper i en konsulterande roll.  

I Sundsvall, där avstånden är lite större till sjukhus än i södra Sverige, finns ASIH - avancerad 

sjukvård i hemmet och de vänder sig i första hand till kroniskt sjuka barn. Hemsjukvård som 

vårdform finns också i t ex Linköping och Växjö, men ej i Göteborg. Vården erbjuds alltså 

inte jämlikt till barn efter behov och önskemål, utan den är beroende av var i landet familjen 

är bosatt (Barncancerfonden, 2010). 

 

Lokal kontext, förbättringsarbete 

Förbättringsarbetet och studien utfördes vid en barn- och ungdomsklinik på ett länssjukhus 

vars verksamhetsområde är att svara för länets behov av specialiserad sjukvård för barn och 

ungdomar 0-18 år. Kliniken består av en vårdavdelning med 15 platser, en neonatalavdelning 

med 10 platser, en medicinsk barnakut, två mottagningar, dagvård och lekterapi samt en enhet 

för behandling av lättare psykisk ohälsa.  

På kliniken arbetar läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, sekreterare, psykologer, socio-

nomer, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och lekterapeuter. Dessa är i hög grad specia-

listutbildade, dvs har specifik barnkompetens. All verksamhet präglas av familjeperspektiv, 

individanpassad vård och tvärprofessionellt teamarbete. 

 

Kliniken fick 2012 ett budgettillskott inom satsningen regional cancerplan, motsvarande en 

heltidstjänst onkologsjuksköterska, 50% sjuksköterska, 25% barnsköterska och 25% läkare 

för hemsjukvård, vilket har underlättat interventionen att utöka hemsjukvården. Det har även 

verkat som pådrivande faktor, liksom att klinikens ledning varit positivt inställda och inklude-

rat hemsjukvård som ett prioriterat utvecklingsområde i sina verksamhetsplaner. 
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Det lokala problemet 

På den aktuella kliniken har sedan flera år viss hemsjukvård bedrivits. Initiativet till denna 

verksamhet har tagits av enskilda engagerade sjuksköterskor och baserats på önskemål från 

familjer med barn som t ex haft cancer eller kronisk sjukdom. Även andra personalkategorier 

har varit engagerade i hembesök hos sjuka barn, som kurator, lekterapeut, läkare och barnskö-

terskor. Insatserna har dock begränsats till de patienter som haft ”extraordinära” behov 

och/eller bott nära sjukhuset.  

 

Hösten 2012 togs beslut att starta arbetet med att organisera för och utföra mer hemsjukvård 

inklusive palliativ vård. Från och med hösten 2013 har arbetet med att identifiera möjliga pa-

tienter och erbjuda mer hemsjukvård för barn intensifierats som en del av ett förbättringspro-

jekt kallat ”Barnsjukvård i Hemmet” (BiH). Grunden till detta projekt har bland annat varit en 

upplevelse av ojämlikhet när det gäller tillgång till hemsjukvård beroende på bostadsort. Am-

bitionen är att utvidga hemsjukvården till att omfatta alla familjer som behöver och önskar 

det. Barnsjukvårdens ambition är att individanpassa vården och lokalt finns det goda erfaren-

heter av att aktivt arbeta för att föräldrar och barn tidigt görs delaktiga och tar ansvar för be-

handlingen t ex inom diabetesvården.  

 

En projektgrupp fanns sedan september 2012 och bestod av författaren tillika projektledaren 

och medlemmar från klinikens onkologteam samt hemsjukvårdsgrupp. Klimatet i gruppen 

präglades av villrådighet om hur hemsjukvården för barn borde utföras och utvecklas.  

För att facilitera projektgruppens framåtskridande planerades fr o m september 2013 korta 

lunchmöten varannan vecka med inspiration av agilt arbetssätt. Detta arbetssätt valdes därför 

att en av de viktigaste faktorerna för framgång anses vara att större delen av en projektgrupps 

kommunikation sker i form av fysiska möten (Gustavsson, 2012). Fysiska möten ger bättre 

förutsättningar för en god kommunikation där inga nyanser går förlorade och missförstånd 

direkt kan undanröjas (Jansson & Ljung, 2004). Även Norbäck och Targama förordar ett agilt 

arbetssätt med korta målinriktade möten i tvärprofessionella s k platsteam, vilket stämde väl 

in på projektgruppen (2009). Ytterligare en faktor som motiverade detta arbetssätt, var att 

projektledaren tillika författaren av denna studie trivdes med flexibiliteten, att mål revideras 

efter hand, och det coachande förhållningssättet i agil projektledning beskrivet även av Seagal 

och Horne (Seagal & Horne, 2004). Ledarskapet som utövades kombinerade coachande för-

hållningssätt med facilitering (Godfrey, Andersson-Gare, Nelson, Nilsson, & Ahlstrom, 2013; 

Thor et al., 2004) för att ta tillvara gruppens engagemang och undanröja hinder samt säker-

ställa nödvändiga resurser. 

 

Förbättringsarbetets mer aktiva fas startade 1 november 2013. Denna föregicks av förberedel-

ser i form av planering av aktiviteter för både förbättringsarbetet och studien. Arbetet utgick 

ifrån Nolans förbättringsmodel1, se figur 1.  
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Figur 1. Nolans förbättringsmodell och PDSA - förbättringshjulet 

 

Delar av projektgruppen arbetade med bl a med verktyg som fiskbensdiagram (se bil. 1) och 

processbeskrivning. En översikt över förbättringsarbetet och studien kan ses i figur 2. Utförli-

gare projektplaner återfinns i bilaga 2. 

 

 
 
Figur 2. Tidsschema för förbättringsarbete och studie 

 



11 

Den 1 november 2013 började en checklista med ”kriterier” att användas på vårdavdelningen. 

Syftet med denna var att identifiera fler patienter att erbjuda hemsjukvård. Kriterierna var 

utformade som frågor att ställa sig kring varje patients individuella behov och prognos rö-

rande sjukvårdsinsatser. Dessa kriterier antogs kunna hjälpa till att identifiera potentiella hem-

sjukvårdspatienter. Kriterier för identifiering togs fram av projektledaren (se bil. 3), som ett 

förslag att testa i liten skala, detta blev ”PDSA 1”. De utvecklades av gruppmedlemmarna (se 

bil. 4).  

 

Arbetet med identifiering av familjer med upplevda behov av hemsjukvård bedrevs i uppre-

pade cykler med förbättringshjulet ”Plan-Do-Study-Act”, se figur 3, och kallas i denna studie 

”PDSA identifiering”.  

 

 
 
Figur 3. PDSA-”rampen” som beskriver upprepade PDSA-hjul. Från  The Breakthrough Series: IHI’s 

Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement. IHI Innovation Series white paper. 

Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2003. (Available on www.IHI.org) 

 

Efter en tids användning av kriterier väcktes farhågor hos projektledaren att inte alla barn som 

var lämpliga för hemsjukvård upptäcktes. Stickprovskontroller genomfördes då men inga sär-

skilda brister i bedömningen upptäcktes. Som ytterligare grund för eventuell förändring av 

arbetssättet med identifiering genomfördes då en kort enkät till personal på vårdavdelningen 

och dagvårdsenheten, inkluderande teammedlemmar och andra (se bil. 5). Resultatet av enkä-

ten visade dock att förståelsen för processteget ”identifiering” var god (se bil. 6). Underlaget i 

form av ett dokument med kriterier var inte fulländat men blev inte reviderat p g a läkares och 

sjuksköterskors tidsbrist. Detta ägnades inte mer uppmärksamhet av projektledaren då uppgif-

ten att identifiera barn lämpliga för hemsjukvård ändå fungerade väl. De flesta som besvarade 

enkäten hade förstått syftet och utförde uppgiften med minimalt stöd av dokumentet ”krite-

rier”. Projektgruppen önskade ändå stötta vårdpersonalen i identifieringen och fånga upp 

eventuella frågor och synpunkter. Dagvårdssjuksköterska prövade då att tillsammans med 

vårdpersonalen gå igenom patienterna på avdelningen för att se om någon kunde erbjudas 

hemsjukvård (PDSA nr 3). Denna rutin fungerade en kort tid i början av projektperioden men 

rann sedan ut i sanden. Projektledaren tog därför upp aktiviteten under en period (PDSA nr 4) 

och fann att identifieringen med få undantag fungerade väl.  
 

  

http://www.ihi.org/


12 

I början av november utarbetades av projektgruppen även en processbeskrivning för övergång 

i hemsjukvård (se bil. 7). Avdelningspersonalens uppgift var att använda kriterierna och där-

efter rapportera till projektgruppen. Projektgruppen tog därefter över för planering och ge-

nomförande enligt processbeskrivningen. I denna fas gjordes en bedömning av genomförbar-

het av hemsjukvård och beslut togs om ett erbjudande till familjen. Därefter togs eventuella 

kontakter med aktuell kommun och samarbetet med dem och BiH:s insatser planerades innan 

hemsjukvård startade. En framgångsfaktor i denna process var att projektgruppens medlem-

mar ansvarade för kontakter och planering eftersom de hade större vana vid detta. Avdel-

ningspersonalens roll avgränsades till att identifiera hemsjukvårdspatienter.  

 

Behov av bättre dokumentation av hemsjukvårdspatienternas individuella vårdbehov identifi-

erades. Som en lösning prövades att använda sig av en pärm med korta rapporter om aktuella 

patienter och deras vårdåtgärder enligt modell SBAR, vilket står för Situation, Bakgrund, Ak-

tuellt tillstånd, Rekommendation (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). Denna doku-

mentation kom till för att komplettera anteckningarna som gjordes i journalsystemet. 

Kontakter med IT-avdelningen togs i syfte att få till stånd en ”digital enhet” för hemsjukvård i 

journalsystemet, där patienter kommer att vara inskrivna. 

 

Då målet var att utöka hemsjukvårdens omfattning bestämdes att tidsåtgången var ett viktigt 

mått att mäta, för själva hembesöken men också för planering och samordning. Redovisning-

en av tid gjordes först i journalsystemet (PDSA 1). I PDSA 2 gjordes registreringen på papper 

för senare redovisning i styrdiagram, s k ”control charts” (Langley, 2009; Provost & Murray, 

2011). Arbetet med att få en bra uppfattning av tidsåtgång och antal besök kallas här ”PDSA 

tidredovisning”. En tredje PDSA-cykel resulterade i registrering i en excel-fil, och det sättet 

att redovisa på visade sig vara det bästa för att komplettera journalsystemets registreringar av 

utförda besök. Styrdiagrammet avseende tidsåtgång i timmar redovisas inte här p g a otydliga 

resultat beroende på osäkerhet i mätningen. Antal hembesök och barn redovisas i resultatde-

len.  

 

Metod studie 

Urval och metod studie 

Informanterna var föräldrar till barn som erhållit hemsjukvård samt ett barn på 16 år. Ett stra-

tegiskt urval gjordes. Kriteriet för att delta i studien var att familjen tagit del av hemsjukvård 

under perioden november 2013 t o m april 2014 eller högst nio månader innan (två barn i stu-

dien). Att ta med föräldrar till barn som fått hemsjukvård innan projektperioden valdes därför 

att ett par av dessa haft barn som avlidit och deras erfarenheter sågs som värdefulla bidrag till 

studien. 

 

Studien genomfördes med kvalitativ metod och genom semistrukturerade intervjuer och ana-

lysen utfördes med en induktiv ansats. Kvalitativ metod valdes därför att den är särskilt lämp-

lig för att förstå olika situationer (Henricson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet var att 

ur intervjupersonernas unika erfarenhet få empirisk kunskap om hemsjukvård och upplevelsen 

av delaktighet i denna kontext (Kvale & Brinkmann, 2009). Den induktiva ansatsen innebär 

enligt Lundman och Graneheim att förutsättningslöst närma sig ett fenomen utan ett på för-

hand bestämt antagande (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2012). I och 

med den öppna förutsättningslösa intervjuformen där intervjuaren interagerar med informan-

ten skapas en subjekt-subjekt-relation, och forskaren bidrar till resultatet (Backman, 2008). 
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En intervjuguide med öppna frågor användes (se bil. 8). Intervjuguiden arbetades fram utgå-

ende från syftet och bestod av frågeområden motsvarande ämnena delaktighet och beslut. 

Hänsyn togs till hur frågorna kunde bidra till en god interaktion mellan intervjuare och infor-

mant (Henricson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna användes som stöd och check-

lista samt följdes upp med klargörande frågor. Fyra intervjuer skedde i informanternas hem, 

medan tre familjer valde att bli intervjuade på sjukhus. En intervju skedde skriftligt via mail-

konversation p g a föräldrarnas önskemål. Två av intervjuerna skedde via telefontolk, då in-

formanterna hade annat språk än svenska som sitt modersmål.  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och texterna analyserades av författaren med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheims modell. Kodning av kondenserade 

meningsenheter utfördes och därur utkristalliserades subteman som sedan sammanfördes till 

teman. Exempel på meningsenheter, kondenserade ME och subteman visas i tabell 1. Tol-

kande analys användes för att inte bara beskriva utan också förklara och uttolka det latenta 

innehållet. Enligt Lundman och Graneheim är det inte möjligt att analysera en text utan att 

göra en tolkning, mer eller mindre djup (2012). 

 
Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenseradeME, koder, subteman och tema. 

Meningsenhet Kondenserad 
ME 

Kod Subtema Tema 

…man har ju hela 
tiden gått tillmö-
tes… man har 
aldrig blivit dum-
förklarad... 

Har blivit tillmötes-
gången och inte 
dumförklarad 

Känna sig respekte-
rad 

Blir respekterad 

Kommunikationen 
med vårdpersonalen 

är god 

Ibland så har dom 
ju frågat att i och 
med att ni känner 
X bäst så hur tror 
ni att vi ska göra 
det lättast för 
honom..  

Eftersom ni känner 
X bäst, hur ska vi 
underlätta för ho-
nom 

Förälderns unika 
kunskap om barnet 
efterfrågas 

Blir lyssnad på 

 

Etiska överväganden 

 

Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar har genomförts, se bilaga 10.  

 

Informanter till studien uppsöktes dels genom förmedling av kontakt via dagvårdssjukskö-

terska, dels genom att tillfråga de familjer som identifierats som lämpliga för hemsjukvård via 

vårdavdelningen och därefter erhållit insatser. Tillstånd inhämtades från verksamhetschefen. 

Informanterna informerades inför sin medverkan i studien om åtgärder för att säkra konfiden-

tialitet rörande deras personuppgifter. De upplystes också både muntligt och skriftligt genom 

ett informationsbrev (se bil. 9) om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan i studien utan närmare motivering.  

 

Barn berördes i de flesta fall indirekt av studien och deras intressen företräddes av dess vård-

nadshavare. Ett barn deltog själv som informant tillsammans med vårdnadshavare.  
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Föräldrar och barn informerades om studiens syfte och gav skriftligt sitt informerade sam-

tycke. Enligt Bishofberger kan även barn ge informerat samtycke i enlighet med sin mog-

nadsgrads och ålders växande autonomi (2004). Det vill säga att även om det är vårdnadsha-

varen som formellt ger samtycket ska barnet informeras och tillfrågas. Detta tillämpades för 

fallet med en 16-åring informant. Det är viktigt att barnet självt tillfrågas om sina önskemål 

och åsikter i allt som rör barnets tillvaro, i enlighet med barnets rättigheter enligt FN:s Barns-

rättskonvention. Studier har visat att föräldrar och vårdpersonal sällan efterhör barnets åsikter 

i vårdkontexten (Coyne, O'Mathúna Dónal, Gibson, Shields, & Sheaf, 2013). I intervjuguiden 

fanns även frågor till barn om hur det gått till när hemsjukvård erbjöds. Endast ett barn som 

var 16 år deltog dock i intervjuerna, p g a övriga barns späda ålder vilket omöjliggjorde direkt 

medverkan i intervjuerna. 

 

Författaren, som också genomförde intervjuerna, är samtidigt en representant för vårdgivaren 

i sin egenskap av avdelningschef för vårdavdelningen. Detta skulle teoretiskt sett kunnat vara 

hämmande för patient/förälders vilja att uttrycka sig fritt. Författarens egna erfarenheter visar 

dock att det är viktigt för föräldrar att deras åsikter om vården efterfrågas och att det är 

positivt när de får möjlighet att framföra kritik och önskemål till ansvariga inom 

vårdorganisationen. En viktig förutsättning och fördel var att inte behöva framföra sådan 

kritik till dem som sedan skulle utföra vården, på grund av den existerande assymetriska 

vårdrelationen (Wiklund Gustin, 2003). 

 

Det fanns en risk för intrång i informanternas personliga integritet kopplat till det begränsade 

urvalet. Denna omständighet gjorde att enskilda personer skulle kunna vara möjliga att identi-

fiera av medarbetare på kliniken. För att minimera denna risk för upplevd skada informerades 

informanterna muntligen om detta förhållande samt gjordes citat på ett sätt som skulle för-

svåra identifiering så långt som möjligt. Samtliga informanter uppgav att de kände sig trygga 

med detta förhållande. 

 

En viss risk för psykisk skada existerade också om föräldrar till avlidna barn upplevde att 

svåra händelser väcktes till liv i samband med intervjuerna. Kreicbergs har dock visat att för-

äldrar vars barn avlidit till övervägande del anser att undersökningar som syftar till att fånga 

upp deras synpunkter och erfarenheter av sitt barns svåra sjukdom är värdefulla för dem 

(2004). För att möta dessa eventuella psykiska reaktioner fanns beredskap att erbjuda kontakt 

med klinikens kurator. 

 

Då projektgruppens medlemmar haft erfarenheter av att arbetet i vårdtagarens hem medfört 

ökad närhet till familjerna tillhandahölls grupphandledning av en psykolog för att minska per-

sonalens ökade risk för negativ psykologisk stress. 

 

Nyttan för informanterna antogs uppväga de beskrivna riskerna genom att de gavs tillfälle att 

ge feedback på vårdinsatserna i hemmet samt lämna synpunkter rörande förbättringar av hem-

sjukvården såväl som vården på sjukhuset. I ett större perspektiv kan erfarenheter hämtade 

från områden där de mest behövande i samhället/vårdkontexten adresseras (t ex barn) med 

fördel appliceras på andra grupper. Detta har forskning om vårdmiljöns betydelse visat (Wijk, 

2014). 
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Resultat 

Resultat förbättringsarbete 
 

Identifiering av barn/familjer för hemsjukvård 

Under november 2013 t o m april 2014 identifierades 17 barn på vårdavdelningen som kandi-

dater för vård i hemmet. Av dessa fick sex barn hemsjukvård utgående från respektive kom-

mun. Ett barn fick hemsjukvård utgående från det neonatala hemsjukvårdsteamet och fem 

barn fick hemsjukvård utgående från barn- och ungdomsklinikens dagvård, s k sjukhusanslu-

ten hemsjukvård. Tre av de identifierade barnen blev inte aktuella för hemsjukvård av olika 

anledningar. Ett barn kunde skrivas ut till hemmet direkt efter regionvård. Två barn var öron-

näsa-hals-patienter där, i det ena fallet behandlingen ändrades från intravenös till per os-

behandling, i det andra fallet ansåg inte ansvarig läkare att hemsjukvård var lämpligt. Två av 

de identifierade barnen har vi denna rapports skrivande ännu inte påbörjat hemsjukvård, men 

bedöms göra det inom en snar framtid.  

 

En intressant ny målgrupp upptäcktes under projekttiden. Det var två barn som kunde beredas 

möjlighet till blodprovtagning av barnsjuksköterska i sin skolmiljö för att slippa missa skolar-

bete. Initiativet kom från en barnsjuksköterska som utfört mycket av insatserna i hemsjukvård 

och som här visade prov på nytänkande och flexibilitet. Denna insats är betydelsefull för bar-

nen då den minskar den negativa påverkan på den sociala samvaron som frånvaro för med sig 

och känslan av att inte vara som andra. Den reducerar också föräldrarnas behov av ta ledigt 

för besök inom dagvård varje vecka. Erfarenheter liknande denna tjänar som goda exempel 

för framtiden på vad och hur man kan utföra insatser inom verksamheten hemsjukvården. 

 

Antal hembesök 

För att få ett mått på hur verksamheten ökade registrerades antalet hembesök per barn och 

månad. Under perioden före interventionen fick totalt fyra barn 19 hembesök, se tabell 2. En 

tydlig ökning av antal barn som fick hemsjukvård och antal registrerade hembesök sågs under 

projekttiden. Antal barn som fick hemsjukvård ökade till 10 och antal hembesök ökade till 70, 

vilket redovisas i tabell 3.  

 
Tabell 2. Antal hembesök per månad och barn maj-oktober 2013 

Barn nr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 
tot maj-
okt 2013 

1 3 
     

3 

2 
     

1 1 
3 2 1 2 1 

 
2 8 

4 
   

2 2 3 7 

 
5 1 2 3 2 6 19 
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Tabell 3. Antal hembesök per barn november 2013-april 2014 

Barn nr Nov Dec Jan Feb Mar Apr 

tot nov 
2013-apr 
2014 

1 
       2 
     

4 4 

3 2 4 
 

5 2 
 

13 

4 1 2 
    

3 

5 2 
     

2 

6 15 1 7 7 5 
 

35 

7 
     

1 1 

8 
   

1 3 3 7 

9 
    

4 
 

4 

10           1 1 

 
20 7 7 13 14 9 70 

 

 

Övrigt resultat - förutsättningar på plats 

I förbättringsarbetet ingick även att se till att förutsättningar för att utöka servicen till alla 

identifierade patienter med upplevda behov av hemsjukvård skapades.  

Leasingbil, mobiltelefon och hemsjukvårdsutrustning/ryggsäck fanns sedan tidigare. Det som 

behövde tillgodoses under projekttiden november 2013 till april 2014 var ytterligare struktur 

och organisation i form av dokument, IT-stöd, tillräcklig bemanning, bemanningsplanering 

samt fortbildning och handledning.  

Målen nåddes delvis; processbeskrivning togs fram (se bil 7.), rekrytering lyckades, handled-

ning finns att tillgå, medan annat arbete vid dags dato återstår. Som exempel kan nämnas att 

arbetet kommer att fortskrida med att registrera utförda aktiviteter och att planera insatser så 

att de aldrig fallerar på grund av t ex bemanningsproblem. 
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Resultat studie 
Resultatet sammanfattas i tre teman och nio underteman, se tabell 4. Föräldrarna upplever 

delaktighet i vård och beslut i samband med hemsjukvård genom att kommunikation med 

vårdpersonalen är god. De upplever också en känsla av medverkan i vård och beslut. De 

beskriver även att barnets och familjens bästa prioriteras genom hemsjukvården. 

 
Tabell 4. Subteman och teman 

Subtema Tema 

Blir respekterad 

Kommunikationen med vård-
personalen är god 

Dialogen med sjukvårdspersonal och 
läkare är öppen och prestigelös 

Blir lyssnad på 

Vårdpersonalen är lyhörd för barns och 
föräldrars behov 

Informationen är behovsanpassad 

Känsla av medverkan i vård och 
beslut 

Blir inbjuden och involverad i vården 

Har inflytande och ta beslut gemen-
samt 

Möjlighet att välja och önska 

Möjlighet att leva ett så normalt liv 
som möjligt Familjens bästa prioriteras  
Tidsvinst för barn och föräldrar 

 

 

Kommunikationen med vårdpersonalen är god 

Föräldrarna ansåg att den goda kommunikationen med vårdpersonalen framför allt bygger på 

respekt och lyhördhet från vårdpersonalens sida. Betydelsefullt för upplevelsen av god kom-

munikation var också att föräldrar i dialog med vårdpersonalen får förmedla den kunskap de 

har om barnet, samt att denna kunskap tas tillvara.  

 

Blir respekterad  

Att bli respekterad handlar framför allt om att vårdpersonalen är tillmötesgående, öppen, pre-

stigelös och har ett gott bemötande. Respekt kan vara en så enkel sak som att vårdpersonalen 

frågar föräldern om ”lov” före beslut som rör barnets vård och på så sätt inhämtar samtycke.  

Respekt upplevs också genom att föräldern som varande novis inom sjukvård ändå får bidra 

med sin åsikt och ställa frågor, vilket av en förälder beskrivs som: 

 

”så det känner jag, att man har aldrig blivit dumförklarad… för att vi har kommit med ett 

förslag” 

 

En acceptans av föräldrarnas eget sätt att söka information beskrivs som viktig och flera för-

äldrar berättar hur de själva söker information på Internet utan att de upplever att vårdperso-

nalen tar illa upp, som varande experter. Att vårdpersonalen har ett individuellt bemötande 

grundat i förståelse för människors olikheter är också viktigt för upplevelsen av respekt. Upp-

levelsen av att bli respekterad som person och för sin livsstil är grundläggande för det goda 

mötet och kommunikationen. Detta kan t ex gälla att vårdpersonalen kan anpassa sitt tilltal 

efter olika personer. 
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Dialogen med sjukvårdspersonal och läkare är öppen och prestigelös 

Att dialogen med sjukvårdspersonal och läkare är öppen och prestigelös har också stor bety-

delse vilket föräldrar vittnar om. De beskriver dialogen i termer som att diskussioner har varit 

öppna, att vårdpersonalen varit tjänstvilliga att ta reda på svar på frågor och resonerat med 

föräldrarna om olika problem och alternativ till lösningar. Hur dialogen fungerar påverkas av 

båda parter. Någon förälder menar att just deras engagemang och praktiska delaktighet ger 

kunskap som bidrar till att läkarna frågar dem oftare om deras åsikter: 

 

”kanske dom frågar oss eftersom att vi är så delaktiga” 

 

Blir lyssnad på  

Att bli lyssnad på dvs att få förmedla den unika kunskap som föräldern har om barnets sjuk-

dom och tillstånd är väsentligt för att dialogen ska upplevas jämlik. Föräldrarna upplever ofta 

att de får möjlighet att bidra med sin kunskap. Som exempel kan nämnas att föräldern ger 

uttryck för att någonting inte stämmer med barnets tillstånd och har en vag känsla av något är 

fel. Personalen har då lyssnat och tagit det på allvar och bekräftat att föräldern är den som 

känner barnet bäst. Att förälderns unika kunskap om barnet efterfrågas och tas tillvara i plane-

randet av vården och beslut som rör den, upplevs som mycket viktigt för samarbetet: 

 

”Ja, det är ju framför allt att vi känner att vi blir lyssnade på… att dom har lyssnat på det 

vi har sagt och använt sig av det… att man känner att det jag sade det gjorde nytta, det har 

liksom spelat roll” 

 

Vårdpersonalen är lyhörd för barns och föräldrars behov 

Att vårdpersonalen är lyhörd för barns och föräldrars behov innebär bl a att de är lyhörda för 

barnets behov av information (gäller från både föräldrars och personalens sida). Lyhördhet är 

också att lyssna in barns och föräldrars praktiska önskemål och upplevda behov, och att vara 

lyhörd för önskad grad av delaktighet. Önskad grad av delaktighet kan förändras över tid, 

beroende på vilken fas föräldrar befinner sig i som en pappa uttryckte: 

 

”många gånger så frågar dom ju, vill ni göra?... Det var rätt bra tror jag att dom inte slu-

tade fråga. Alltså bara för att man inte vill idag, så kanske man vill om en vecka” 

 

Frågan som åsyftas gällde basal och specifik omvårdnad av barnet. Tack vare att vårdpersona-

len upprepade frågan om och om igen kunde föräldrarna succesivt bli mer delaktiga i om-

vårdnaden. 

 

Känsla av medverkan i vård och beslut 

Delaktighet beskrivs som både praktisk, att involveras i vården, och att ha inflytande över 

beslut som tas, samt att ha en valmöjlighet. Som grund för delaktighet förutsätts god informat-

ion. 

 

Informationen är behovsanpassad 

Att informationen är behovsanpassad och riklig är en viktig del av känslan av delaktighet. 

Föräldrar uppger att de känner sig delaktiga i och med att de är informerade. De önskar få 

veta vad som gäller, vilka risker och möjligheter som finns, men informationen ska anpassas 

och gälla det som är aktuellt här och nu. Informationen måste alltså vara individuellt anpassad 

och ges efter behov, inte för lite men inte heller för mycket. Föräldrar ger också uttryck för att 

de i vissa lägen vill fokusera på nuläget, och inte få veta vilka tänkbara scenarier som kan 

utspela sig i framtiden.  
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När det gäller information till barnet angav föräldrar till de mycket svårt sjuka barnen att de 

valde att inte delge barnet allt de visste utan svarade mer på direkta frågor. Lyhördheten för 

föräldrarnas uppfattning av barnets behov av information om sin allvarliga prognos fick styra, 

vårdpersonalen höll tillbaka av hänsyn till familjens önskemål vilket exemplifieras av föl-

jande: 

 

”dom var ju väldigt måna om att fråga X är det nånting du undrar över, jag vet inte hur 

många gånger han fick den frågan, och han bara; NEJ!” 

 

Blir inbjuden och involverad i vården 

Att bli inbjuden och involverad i vården handlar både om att vara betrodd och delta aktivt i 

barnets vård och att känna sig nära och delaktig genom att t ex bidra med idéer om olika åt-

gärder. Föräldrar vill delta i barnets vård i hög grad, det är positivt då det medför mer tid till-

sammans med barnet och stärker föräldra-barn-relationen. Att ha vistats länge på sjukhus och 

hunnit bli trygg i vårdsituationen gjorde att denna förälder ville delta alltmer i vården vilket 

också gjorde det möjligt att snabbare övergå i hemsjukvård: 

 

”Man lär sig för att man vill komma hem” 

 

Föräldrarna kan alltså tänka sig att göra ännu mer av sjukvårdande uppgifter om det betyder 

att de får möjlighet att ha barnet hemma. En förälder uttryckte sig som att de var beredda att 

göra allt för ha sitt barn hemma den sista tiden. I detta fall utförde föräldrarna t ex kapillär 

blodprovstagning. 

 

Har inflytande och ta beslut gemensamt 

För att ha inflytande och ta beslut gemensamt är det viktigt för föräldrar att få godkänna även 

beslut som de professionella tar ensamt på grund av medicinska skäl. På detta sätt kan föräld-

rar ändå få upplevelsen att besluten som tas om barnets vård är gemensamma och att de har 

varit betydelsefull i beslutandeprocessen. 

Som exempel på när hen känt sig delaktig svarade denna förälder: 

 

”Alltså det har ju varit hela tiden Det kan vara allt från hur vi ska medicinera honom, hur 

länge vi ska medicinera honom, om vi ska vara inlagda eller hemma hur länge vi behöver 

vara inlagda när vi behöver komma in till sjukvården när han börjar bli dålig och när vi 

kan stanna hemma” 

 

Delaktighet beskrivs av en annan förälder som att få berätta om sina tankar om vården av bar-

net, att läkarna frågar innan de utför något om det känns okej, och att de frågar föräldrarna om 

hur det känns. Även om beslut tas tillsammans av föräldrar och vårdpersonal så kan föräldrar 

uppleva att det är de som får fälla avgörandet. En förälder beskriver beslutet om hemsjukvård 

för sitt cancersjuka barn som: 

 

 ”det var nog det bästa beslutet vi har tagit” 
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Möjlighet att välja och önska 

Föräldrar berättar om hur de har möjligheter att välja och önska. De själva och vårdpersonalen 

efterfrågar och stöttar även barnets inflytande och valmöjlighet när det är lämpligt. Ett exem-

pel på när föräldrar efterfrågade barnets vilja och försökte ta hänsyn till den var i samband 

med sjukhusvård: 

 

”Så fick vi alltid frågan om vi ville stanna eller åka hem och vi valde alltid att åka hem… 

vi frågade alltid X om vad han kände. Det var han som bestämde” 

 

Teamet runt barnet var också väldigt flexibla i att möjliggöra dessa val för barnet. 

 

Familjens bästa prioriteras 

Föräldrarnas upplevelse är att hemsjukvård understödjer känslan av normalitet för barn och 

familj samt att den är önskvärd också p g a den tidsvinst föräldrar upplever. 

 

Möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt 

Att få möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt upplevs som oerhört viktigt för att fa-

miljen ska behållas intakt, vilket hemsjukvården möjliggör, men innebär också att barnet ska 

få känna sig normalt, d v s inte avvika mer än nödvändigt p g a sin sjukdom. Familjens bästa 

som en helhet upplevs som en viktig drivkraft för vårdpersonal och föräldrar till att åstad-

komma goda lösningar för vård i hemmet. I detta sammanhang nämns av flera föräldrar att det 

är viktigt att tänka även på syskons hälsa och behov: 

 

”så vi tänkte både på honom och framför allt broderns del så att vi fick fungera som en fa-

milj, även om det inte är så normalt så får vi vara hemma med varandra i alla fall” 

 

Tidsvinst för barn och föräldrar 

Att föräldrar och barn upplever att det är smidigt och sparar tid att få hemsjukvård är tydligt. 

Så är fallet speciellt för dem som har ett längre avstånd till sjukhuset eller där barnets tillstånd 

eller behov gör besöken ansträngande på annat sätt. En förälder beskriver skillnaden: 

 

”Att det kommer hem en sjukvårdspersonal hem till oss och ger en spruta det tar 10 min en 

kvart… för oss att åka, eftersom vi bor en bit utanför stan också, då är det liksom ett, det är 

tre timmars projekt ungefär… då kanske jag behöver liksom planera redan 4, 5 timmar in-

nan”  
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Diskussion  
Resultatet i förbättringsarbetet kan bara delvis mätas, så här långt. Det sågs en tydlig ökning 

av antalet identifierade barn lämpliga för hemsjukvård och fler barn erhöll hemsjukvård under 

projekttiden. Under en del av tiden som förbättringsarbetet pågick (jan-feb 2014) hade vår-

davdelningen en beläggning som var lägre än föregående år. Detta kan ha påverkat utfallet av 

förbättringsarbetet eftersom färre barn blev inlagda och underlaget för processteget identifie-

ring var mindre än föregående år.  

Resultatdiskussion studie 
Resultatet fyller delvis ett kunskapsgap då delaktighet ej varit i fokus för tidigare studier gäl-

lande hemsjukvård för barn. 

  

Känslan av delaktighet grundades i dialogen med vårdpersonalen på dagvård och vårdavdel-

ningen och det klimat som råder där. Att läkare och vårdpersonal uppfattades som prestige-

lösa inverkade på föräldrarnas mod att framföra ”dumma frågor”. Dessa frågor uppstod inte 

sällan efter att föräldrar ”googlat” på Internet. Att föräldrars tankar och ideér mottogs väl och 

att de kände sig lyssnade på bidrog till att de även kunde ta upp diskussionsfrågor baserade på 

information från Internet. Internet är idag en betydande informationskälla som i denna kontext 

hittills inte visats uppmärksamhet av forskarsamhället (Lipstein, Brinkman, & Britto, 2012). 

Föräldrar uttryckte i denna studie stor uppskattning för att deras unika kunskaper om barnet 

efterfrågades i dialog med vårdpersonalen. Detta resultat har också framkommit i Hallström et 

al., studie om föräldrars behov när barn vårdas på sjukhus där föräldrar uttryckte en önskan att 

få sina kunskaper om barnet bekräftade (2002b). De ville också bli sedda som part-

ner/medaktörer i vården (Hallström et al., 2002b). 

 

Vikten av behovs- och situationsanpassad information framhölls av flera föräldrar. De ut-

tryckte att de var beroende av vårdpersonalens lyhördhet i att förstå hur mycket och vad de 

ville veta i varje skede av barnets sjukdomsförlopp. Detta gällde också i föräldrars förhållande 

till barnets behov av information. Föräldrarna ville vara ärliga men ändå skydda sina barn. De 

tog stor hänsyn till vad det svårt sjuka barnet visade och önskade, både när det gällde inform-

ation och beslut. Föräldrar och läkare/vårdpersonal var inte alltid överens om hur mycket bar-

nen själva skulle informeras eller delta i beslut.  

 

Lipstein et al. har också, i sin studie om föräldrars beslutsfattande i pediatrisk sjukvård, funnit 

att behoven och önskemålen hos föräldrar varierar kraftigt beroende bl a av vilka beslut det 

gäller och vilken relation föräldrar har till vårdgivarna. Författarna visade också på hur föräld-

rar kämpar med frågan om hur och hur mycket de ska informera och involvera sitt barn i be-

slut om vården (2012). Föräldrar har även olika förmågor att delta i beslut och där har Hall-

ström et al., visat att personalens roll i att öppet kommunicera och lyssna på deras behov är en 

viktig faktor (Hallström et al., 2002a). 

 

När det gäller föräldrars egen delaktighet i beslut om barnets vård visar föreliggande studie att 

det är ett viktigt område för föräldrar. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning 

som visar att föräldrar vill delta i beslutsfattande och att även föräldrar som generellt vill ta 

självständiga beslut söker professionens inflytande när det gäller sina barn (Lipstein et al., 

2012). I Lipstein et al´s studie var föräldrar också nöjda med graden av delaktighet i beslut, 

men det pekas på nödvändigheten att vidare utforska hur stöd till dem i beslutsfattandet ska 

ges. 
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Barns beslut i kontexten hemsjukvård har inte undersökts men däremot har barns och föräld-

rars deltagande i beslut under sjukhusvistelse studerats i en rad studier av bl a Hallström et al., 

och Coyne et al. (Coyne, 2008; Coyne, et al., 2013; Hallström et al., 2002a, 2004; Runesson 

et al., 2002).  

Det som framkommit i dessa studier är att barn inte ges möjlighet att delta i beslut i den om-

fattning som de önskar och som anses lämplig. Föräldrar kan heller inte alltid fånga upp sig-

naler och stötta barnen i att uttrycka sin vilja. Personalen kan vara välvillig i att informera 

barnet om vad som ska ske (Runesson et al. 2002) men frågar inte vad barnet vill eller föreslår 

inga alternativ. Vårdpersonalen har här en viktig roll att fylla genom att stödja barns delta-

gande i kommunikationen mellan personal och föräldrar och medverka till att fånga upp barns 

initiativ till att vilja delta i beslut (Coyne, 2008, 2013). 

Vad som framkommit i denna studie i kontexten hemsjukvård är att barn faktiskt fått uttrycka 

sin vilja och blivit lyssnade på exempelvis när barnet inte velat åka till sjukhus för en under-

sökning under en period av hemsjukvård med palliativ inriktning. Författaren har även erfarit 

att föräldrar varit barnets ställföreträdare i att uttrycka barnets vilja att få hemsjukvårdsinsat-

ser. 

 

Involvering i omvårdnaden har i föreliggande studie visat sig vara viktig för föräldrars känsla 

av delaktighet. Känslan av delaktighet påverkade modet hos föräldrar så att de vågade utföra 

omvårdnad, även specifik sådan som t ex hantering av medicinteknisk utrustning för nutrition, 

blodprovtagning etc.  

Tidigare studie har visat att det är viktigt för föräldrar att uppleva verkligt inflytande så att 

inte deras medverkan styrs av personalens förväntningar och fokus. Detta har framkommit i 

studier på neonatalavdelningar (Wigert, Hellström, & Berg, 2008). 

 

En betydande påverkan på det dagliga livet för hela familjen kan inte undvikas, då ett barn 

drabbas av sjukdom. Det var slående i denna studie hur föräldrar betonade den ovärderliga 

fördel som hemsjukvården gav, att få leva ett så normalt liv som möjligt, trots barnets sjuk-

dom. Hemsjukvårdens närvaro i hemmet märktes dock. Deras besök begränsar det dagliga 

livet, då familjen måste ta hänsyn till besökstider, men ändå föredras hemsjukvården p g a 

lättnaden att slippa besöka sjukhuset (Darcy, Knutsson, Huus, & Enskar, 2014). Fördelarna 

med hemsjukvård beskrevs av en förälder som stora när det gäller tidsåtgång och praktiska 

bestyr, något som framkom även i fallstudien från Storbritannien där en sjuksköterska vitt-

nade om hur hembesök passar in i det normala familjelivet och t ex besparade familjer vänte-

tider och besvär med att hitta p-plats (Spiers, et al., 2012). Kontinuiteten när det gäller sjuk-

sköterskor är inte heller hundraprocentig vilket framkommit i föreliggande studie, men förde-

larna i form av att kunna leva ett normalt liv så långt som möjligt betonas och överväger kraf-

tigt nackdelarna, enligt föräldrars vittnesmål. Att bevara familjen som helhet, att få vara sam-

lade och i sin vanliga miljö, med syskon och båda föräldrars närvaro var av yttersta vikt för 

föräldrarna i denna studie. Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström (2013) visade liknande re-

sultat i en studie om syskons upplevelser efter cancerdiagnos hos ett barn i familjen. En viktig 

aspekt för dessa syskon var att de upplevde sorg över att det sjuka syskonet förlorat sitt nor-

mala dagliga liv. De upplevde även att de som syskon blev oviktiga och bortglömda i familjen 

(Jenholt Nolbris, Enskär, & Hellström, 2013). 

 

Författarens tolkning av resultatet är att det även sker en ömsesidig påverkan i dialogen mel-

lan vårdpersonal och föräldrar som främjar förutsättningarna för hemsjukvård. Föräldrar ut-

tryckte i intervjuerna hur de genom att bli inbjudna och involverade praktiskt i barnets vård 

upplevde större delaktighet. I och med det ökade självförtroendet och tryggheten det gav dem 

kunde och vågade de ta mer ansvar i hemsjukvårdskontexten.  
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När steget till hemsjukvård tagits, blev föräldrar inspirerade till och efterfrågade att få utföra 

än mer av vården, de blev än mer delaktiga. Bidragande var det goda stöd från vårdpersonalen 

som gav nödvändig trygghet i vårdsituationen i hemmet. Dessa resultat relaterar väl till tidi-

gare fallstudie av Spiers och kollegor som också fann att en stark relation till vårdpersonalen 

utgjorde ett högt värderat stöd till föräldrar när de tog på sig ett större ansvar för barnets vård i 

hemmet (Spiers et al., 2012). Den starka vårdrelationen behöver dock ägnas uppmärksamhet, 

då den ställer stora krav på vårdpersonalens psykiska förmågor. Stöd i form av handledning är 

viktigt att tillhandahålla. 

 

Personcentrerad vård som kännetecknas av partnerskap där vårdpersonalen är expert på vård 

och behandling och patienten är expert på sin person engagerar till att aktivt medverka i att 

finna lösningar på problem. En viktig del i personcentrerad vård är att patienten får lämna sin 

berättelse om hur sjukdom och behandling påverkar det dagliga livet (Ekman et al., 2011). 

I resultatet av denna studie ses flera exempel på personcentrering då inte bara sjukdomen tas 

med i bedömningen av vad som är bra för barnet utan också familjen, vänner skolgång etc.  

Metoddiskussion förbättringsarbete 
Förbättringsarbetet behöver troligen fortgå under längre tid för att mätningar ska kunna påvisa 

reella resultat av ansträngningarna. Att mäta nerlagd tid gav inte den förväntade effekten i 

utfall eller som motiverande faktor, då det var svårt att säkerställa tillförlitligheten i mätning-

arna. En betydande underrapportering kan inte uteslutas trots att olika metoder för tidsregi-

strering testades enligt PDSA-modellen. Ett skäl därtill kan ha varit otillräcklig återkoppling 

till rapportörerna om utfallet av mätningarna. Även ”trötthet” hos personalen när det gäller 

dokumentationsbördan kan diskuteras som orsak. Bättre uppföljning av registreringen i form 

av tätare återrapportering kunde kanske ha påverkat till bättre följsamhet till rutinen. Den to-

tala bördan som krav på dokumentation i vården ställer är stor och därför har författaren viss 

förståelse för att utförandet upplevs viktigare än dokumentation av aktiveter.  

 

När det gäller den del av processen som kallas ”identifiering”, upplevde projektledaren att det 

fanns risk att inte alla förstod, kom ihåg eller utförde uppgiften enligt anvisning. Därför läm-

nades en enkät till personalen, som dock visade att medvetandegraden var hög om varför upp-

giften skulle utföras (se bil. 7). Stickprovskontroller visade också att man hade kontroll på och 

rapporterade identifierade barn/familjer på korrekt sätt. När det gäller utveckling och använd-

ning av kriterierna ansåg författaren att kriterierna inte täckte in alla tillämpliga fall, utan be-

tonade kroniskt sjuka barns behov. Av olika skäl blev inte kriterierna reviderade en andra 

gång. Det visade sig dock i enkäten att vårdpersonalen såg och inkluderade även andra behov 

som incitament för hemsjukvård, t ex familjer vars barn fick enklare men långvariga behand-

lingar, där familjen hade extra svårt att vara hemifrån eller där barn var sjukhus- eller stick-

rädda.  

 

Det har varit värdefullt för förbättringsarbetet att projektet bedrivits i en tvärprofessionell 

grupp. På grund av tidsbrist har dock inte läkare haft möjlighet att engagera sig och medverka 

i möten i den utsträckning som projektledare och gruppmedlemmar hade önskat. 

Författarens erfarenheter är att lämpliga mått/mätetal har varit en utmaning i förbättringspro-

jektet. I fortsättningen föreslås tätare återrapportering till projektmedlemmar för att kunna 

reagera snabbare på utfall av mätningarna av t ex tid. 
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Metoddiskussion studie 
De åtta intervjuer som gjordes ansågs vara tillräckligt många då de sammantaget gav riklig 

och detaljerad information. Olika diagnoser, olika familjebakgrund/-konstellationer, olika 

utförare av hemsjukvården (barnsjukvård, kommunal sjukvård), olika typer av insatser, från 

antibiotikabehandling till palliativ vård, olika tidsomfattning för insatserna bidrog till ett rika 

och varierade data. Då det i kvalitativ innehållsanalys söks efter likheter och skillnader kan 

det vara en styrka att resultaten i form av svar från olika familjer visade likheter i upplevelser 

av hemsjukvården (Graneheim & Lundman, 2012). 

 

Två av de åtta intervjuerna gjordes via tolk (telefontolk). Tolkningen i sig kan ha medfört 

förvrängningar av innehållet. Kvaliteten på tolkarnas arbete var svårbedömt, men deras indi-

viduella och varierande skicklighet kan också ha påverkat resultatet. Å andra sidan kändes det 

viktigt att inte exkludera icke svensktalande familjer från studien, då de förmodades bidra till 

resultatet genom sina unika berättelser. Kulturella skillnader påverkade säkerligen resultatet, 

men det går inte att värdera i hur hög grad. Det kan inte uteslutas att andra faktorer såsom te x 

barnets sjukdomsbild bidragit mer till eventuella skillnader. Familjerna med invandrarbak-

grund var väldigt måna om att framföra sin stora tacksamhet, men även benägna att lämna 

uppriktig feedback i form av kritik när det gällde t ex den givna vårdens organisation. Inter-

vjuerna skiljde sig åt i längd från 18 min till som längst 1 timma och 14 min. För studien val-

des kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Graneheim, 2012) med tolkande ansats.  

 

Intervjuerna har genomförts med föräldrar till kroniskt sjuka barn, till barn som haft ett över-

gående behov av hemsjukvård samt föräldrar till barn som har avlidit. Även ett sextonårigt 

barn deltog i en intervju tillsammans med föräldrarna. På så sätt ges en mer varierade bild av 

upplevelsen av hemsjukvård vilket stärker resultatets trovärdighet. Författarens goda känne-

dom om kontexten d v s verksamhetsområdet barnsjukvård, i egenskap av avdelningschef och 

utbildad barnsjuksköterska har också bidragit till en trovärdighet när det gäller förståelsen och 

tolkningen av texter från intervjuerna.   

 

Överförbarheten i denna studie begränsas av det låga antalet intervjuer, men studiens resultat 

kan ändå vara av värde som exempel på hur man vid en mindre enhet kan arbeta med hem-

sjukvård. Framgångsfaktorer som kan inspirera andra är bland annat flexibilitet när det gäller 

utförare av insatserna. Även kompetensen hos vårdpersonalen i att kunna arbeta både inom 

hemsjukvård, dagvård och på vårdavdelning ses som bidragande orsaker till framgång. 

Handledaren för detta arbete har även gått igenom en del av analysarbetet, vilket stärker dess 

trovärdighet. 

Slutsatser 
Studien visar att förbättringsarbetet är angeläget och i högsta grad önskvärt ur föräldrars per-

spektiv. Vårdformen skattas som ovärderlig och stödjer familjens bästa på så sätt att de ges 

möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Fördelar upplevs även i form av tidsvinster 

för barn och föräldrar. Resultatet stödjer det rådande arbetssättet individanpassad vård och 

visar att dialogen med vårdpersonalen är en viktig faktor för upplevelsen av medverkan.  

Inriktningen mot att samarbeta prestigelöst med föräldrar i ambitionen att erbjuda flexibla 

vårdformer är väl värt mödan. Hemsjukvård ger en ökad upplevelse av delaktighet i vård och 

beslut för föräldrarna. 
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Kliniska implikationer 

Förbättringsarbetet och studien kan tjäna som vägledning, då det visar att man även vid ett 

mindre sjukhus med begränsat patientunderlag kan erbjuda hemsjukvård till dem som har 

behov och önskemål. Flexibiliteten att utgå från sjukhusansluten hemsjukvård eller hemsjuk-

vård med kommunen som utförare ses som en framgångsfaktor.  

Framtida förbättringsarbete  

För ännu bättre dialog och samarbete med länets kommuner behöver ett samarbetsavtal bli 

klart. Före och under projekttiden har arbetet med detta avtal pågått men ej kommit till sitt 

slut. 

IT-avdelningen behöver involveras så att moderna kommunikationslösningar kan komma till 

användning av föräldrar och vårdpersonal, lokalt och regionalt, för att underlätta dialogen och 

stödet till föräldrar i hemmet. Förslag på tillämpningar är videokonferenser med specialistlä-

kare på läns- och regionsjukhus, sms, chatt och skype med vårdpersonal på dagvårdsavdel-

ning. I Cambio Cosmic journalsystem behövs en ny virtuell vårdenhet för hemsjukvård 

”BiH”. 

Forskningsförslag 

Denna studie har fokuserat på föräldrars delaktighet i kontexten hemsjukvård. Det vore intres-

sant att intervjua barn om deras upplevelse av delaktighet och hur de upplever betydelsen av 

att få påverka var vården ska ges, samt effekterna där av.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Fiskbensdiagram 

 

 
  
Fiskbensdiagram utfört av projektgruppsmedlemmar.  
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Bilaga 2. Planering och genomförande 
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Bilaga 3. Kriterier utkast 

 

Förslag till checklista för hemsjukvård 
 

Syftet med detta dokument är att  

1. identifiera vilka fler patienter som kan komma ifråga för hemsjukvård 

2. erbjuda barn/familjer hemsjukvård 

Målgruppen är barn med svår sjukdom (onkologisk, kronisk) eller långvarigt, återkommande 

behov av sjukvårdens insatser. Vägledande för bedömning  ska vara barnets/familjens sam-

lade behov (inte bara medicinska?) och önskemål. Ej främst tillgång på tid styrt av schema 

(här ska chefen träda in och ”ordna” resurser i form av arbetspass) 

 

Kriterier/frågor 

 
Bedöms barnet/familjen 

 ha behov av sjukvårdens insatser under lång tid (mer än ?) 

 ha behov av sjukvårdens insatser varje dag/vecka? 

Kan det underlätta för barnets 

 dagliga aktiviteter om sjukvårdens insatser kan ske i hemmet? 

 skolgång? 

 sociala liv? 

Kan sjukvård i hemmet tänkas 

 minska smärta? (pga undvikbara resor) 

 trötthet? 

Utifrån barnet/familjens behov och önskemål, bedöm 

 hur ofta barnet behöver besök/insatser i hemmet 

 vilka besök/insatser kan ges av kommunens hemsjukvård 

 vilka besök/insatser kan det vara av värde att vi från avd 11/ÖV gör 

 

I samråd med onkologsjuksköterska, funktionsansvarig och/eller avdelningschef planeras för 

sjukvård i hemmet och inleds samarbetet med kommunens hemsjukvård 

Planering av tidsåtgång och schema 

Ansvarig läkare, kontaktpersoner; sjuksköterska/barnsköterska/lekterapeut. 
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Bilaga 4. Kriterier för identifiering 

 

 
Barn- och kvinnocentrum  

Barn- och ungdomskliniken 

 

Datum: 131031 

 

Förf. Ann-Margret Hotaling, 

Nina Heinrich, Ella Roström 

 

Sign:  

Ämne: Kriterier för hemsjukvård 

 

Revideras:  

 

Sign verksamhetschef:  

 

 

Kriterier för hemsjukvård 
 

Vårdpersonalen på avd 11 identifierar dagligen utifrån kriterierna de barn/ungdomar som kan 

tänkas kunna få hemsjukvård eller dagsjukvård. Vägledning för bedömning ska vara bar-

nets/familjens medicinska och upplevda behov. 

 

 Alla barn med svår eller långvarigt återkommande sjukdomar som har medicinska be-

hov som kan skötas hemma t.ex. läkemedelshantering, omläggningar, provtagning  

 Kroniskt sjuka barn som behöver täta kontakter med sjukvården  

 Palliativ vård 

 

Frågor 

Har patienten behov av sjukvårdens insattser under lång tid varje dag/varje vecka? 

Kan det underlätta för patients dagliga aktiviteter och sociala liv om sjukvårdens insattser kan 

utföras i hemmet? 

 

Barn/ungdomar skall läggas in på sjukhus endast när den nödvändiga behandlingen och om-

vårdnaden inte kan ges på ett lika bra sätt i hemmet eller i öppenvård (NOBAB). 

 

Om barnet uppfyller kriterierna kontakta hemsjukvårdsköterskan/onkologisköterskan varda-

gar på tel. 8434. De för ärendet vidare. 
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Bilaga 5. Enkätfrågor förbättringsarbete 

 

Enkät hemsjukvård 
 

1. Känner du till kriterierna för hemsjukvård? 

 

2. Använder du dem? 

 

3. Om ja, på vilket sätt? 

 

4. Om nej, varför inte? 

 

5. Finns det barn som inte är svårt/långvarigt sjuka som också skulle kunna må bra av 

hemsjukvård? 

 

6. Har du några andra synpunkter? 

 

Svara med ja/nej eller fria kommentarer. Lägg svaret till Mona, så fort som möjligt! 

 
Enkät hemsjukvård 
 

1. Ur ditt perspektiv; vad fungerar bra i hemsjukvårdsprocessen? 

 

2. Ur ditt perspektiv; vad fungerar mindre bra eller dåligt i hemsjukvårdsprocessen? 

 

3. Finns det barn som kommer till dagvården som skulle kunna må bra av hemsjukvård? 

 

Svara med ja/nej eller fria kommentarer. Lägg svaret till Mona, så fort som möjligt! 
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Bilaga 6. Enkätsvar sammanställning 

 

Känner du till kriterierna 
för hemsjukvård? 

Ja Nej Delvis Komm 

     15 4 1  
Använder du 
dem? 

   10 4 1 Har ännu inte haft möjlighet till detta 

        Ja, ibland 
        Ja, vid behov 
         Om, ja, på vilket 
sätt? 

     Tänker på hur det skulle fungera rent praktiskt och 
patientsäkerhetsmässigt 

        Prata med hemsjukvården 

        Lämnar synpunkter till den ssk jag jobbar med den 
dagen 

        Jag rapporterar till ansvariga sjuksköterskor i hem-
sjukvårdsgruppen 

        Funderar dagligen om det finns några 
        ffa till kroniskt sjuka barn 
        För att anm på lappen om det finns någon som är 

aktuell för hemsjukvård 
        I mina tankar, plus praktiskt 
        om man funderar över om någon pat kan gå över i 

hemsjv. 
        när det är en patient som är aktuell för hemsjukvård 

kikar jag på dem 
        funderar på om vi har patienter 
        Tänker efter på varje pass om någon skulle "leva 

upp" till kriterierna 
Om, nej, varför 
inte? 

     För jag vet inte vilka det är 

        Har inte varit aktuellt med någon patient som jag 
haft 

        Arbetar sällan på avd 11 
        Har inte uppdaterat mig på dem 
Finns det barn som inte är svårt/långvarigt sjuka som också skulle kunna må bra av hemsjukvård? 

        Ja 
        Ja, det finns det säkert 
        Familjesituationen (förälder har svårt att vara hemi-

från av någon anledning) 
        Ja, t ex antibiotikabehandling 
        Ja, ex vid långvarig antibiotikabehandling, ex oste-

omyelit - borrelia 
        Ja, t ex sjukhusrädda, skolbarn, för att minska från-

varo i skolan 
        Många barn! De som "bara" är inlagda för att få in-

jektioner 2 ggr/dag (t ex) 

    



35 

        Ja, kanske. De som t ex har ensamstående föräldrar 
som inte har ngn som kan ha syskon 

        Ja, det kan nog finnas det t ex där det är svårt för 
föräldrar/föräldern att vistas flera dagar/längre tid på 
avd av speciella anledningar 

        Absolut kan det finnas det, men det krävs då att de 
är tillräckligt friska för att klara av det samt samar-
betsvilliga föräldrar 

        Det finns det säkert, kommer inte på några 
        Kan nog finnas 
        Ja 
        Ja, barn med npf-diagnoser 

        Ja 
        Ja 
Andra syn-
punkter? 

      Ett bra initiativ att utöka, bra patientperspektiv! 

 
Ur ditt perspektiv, vad fungerar bra 
i hemsjukvårdsprocessen? 

 De erfarenheter jag har av hemsjukvården m pat från 
dagvården så fungerar det mycjet bra 

        Början till bra struktur 
        Fler har "fått" hemsjv, samarbete med kommuner 

(vissa) 
        Tycker det fungerar bra, svårt att säga 
        Det funkar bra med att alla tänker till vilka som är i 

behov av hemsjukvård 
        Bra tillgänglighet, bra för patient och familj. Hem-

miljö är bäst. Allt fungerar bra. 
        Det jag varit med om från DV inom hemsjukvården så 

har det fungerat bra. Bra att åka två personal. Att 
kunna hjälpas åt med patienter och föräldrarna 
 

Ur ditt perspektiv, vad fungerar mindre bra 
eller dåligt i hemsjukvårdsprocessen? 

Svår balans att veta vad jag ska göra eller inte, vet 
inte vad de andra väntar sig av mig 

        Vet ej riktigt 
        Lösa schema, identifiera nya patienter (fler pat.) Få 

alla kollegor att tänka på det "nya sättet". Utveckla 
samarbetet med kommunerna 

        Vi måste kolla de identifierade pat bättre 
        Det är bra att alltid vara 2 personal som åker hem 
        Att jag själv vet för lite och har svårt att svara på frå-

gor från föräldrar 
Finns det barn som kommer till DV 
som skulle må bra av hemsjv? 

 Inte just nu 

        Nej, inte på rak arm/ev. stickrädda (mycket rädda) 
barn, eller sjukhusrädda 

        Tror absolut det finns pat på DV som skulle kunna 
vara aktuella för hemsjukvård 
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        Det tror jag, finns väldigt många som egentligen 
skulle kunna få sin vård utanför sjukhuset. T ex stick-
rädslor skulle kunna få den hjälpen på t ex resp skola 
i mer van miljö. Finns säkert flera. 

        Finns det säkert 
        Absolut. Flera! JA!! 
        Inte vad jag vet just nu. 
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Bilaga 7. Processbeskrivning 

 

5 steg till Hemsjukvård för barnets bästa 
 

 

 

 

 Kriterier för Hemsjukvård på avd 11 

 Dagvårdspatient? 

 Ta kontakt med onkologi/hemsjukvårdsköterska  

 

 

 

 

 

 

 Avdelningsläkare avgör om det är möjligt 

 Hör om familjen vill ha hemsjukvård 

 Linka Första kontakt med Kommunala hemsjukvården 

 Bara BIH 

 Mäta antal barn som inte går vidare i processen 

 

 

 

 

 Vilken doktor är ansvarig? Hen informerar sina kollegor 

 Vilka andra behov finns sjukgymnast, dietist, skola, lekterapi 

 Utbilda/träffa/ vårdplanera via telefon med kommunala hemsjukvården 

 Bedöm vilken vård som behövs och hur ofta 

 Packa medicin och hjälpmedel 

 Informera familjen 

 Informera avd 11, uppdatera hemsjukvårdpärm, ISBAR papper 

 Pärm till familjen med medicinlista, telenummer, vårdplan 

  

Identifi-

era 

Sondera 

Planera 
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 Minst ett hembesök tillsammans med kommunala hemsjukvården 

 Familjen skall ha våra kontaktuppgifter vardagar och helger 

 Trygga familjer, har alltid en plats på avd 11 om de vill läggas in  

 Alltid 2 personal vid hembesök från BIH 

 Familjen skall ha skriftig information om hur ofta det är planerat kontakt med BIH eller kom-

munen 

 Uppdatera Hemsjukvårdspärmen regelbundet och Vb 

 Koppla in andra yrkesgrupper som kan hjälpa till hemma Arbetsterapi, sjukgymnast, läkare 

mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utskrivning via telefon eller på avdelningen 

 Skriftlig utvärdering av familjen 

 Avsluta Linken 

 Sammanfatta vården med kommunala hemsjukvården 

 

  

Hemma 

Utvär-

dera 
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Bilaga 8. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
Inledning;  

 

Syftet är att ta del av era specifika erfarenheter av hemsjukvård. Intervjuerna kommer att 

sammanställas och användas för att förbättra vården. Intervjuerna kommer att presenteras i en 

uppsats och där kommer inte era namn eller andra uppgifter som gör det lätt att identifiera er 

att finnas med.  

 

Ljudupptagning med mobil – intervjun skriv ut –utskrifterna kommer att förvaras i låst ut-

rymme. Om det inte skulle kännas bra får du/ni lov att avbryta.  

 

Har ni några frågor? 

 

Fråga barnet: 

Hur gick det till när det bestämdes att du skulle få vara hemma? Frågade någon dig om vad du 

ville? 

 

Frågor till föräldrar: 

Berätta kort om er familj, vilka består familjen av, var bor ni etc.  

Berätta kort om barnets sjukdom 

Var, hur ofta/hur länge har ni vårdats för barnets sjukdom? 

Kunde ni delta i barnets vård på sjukhuset? På vilket sätt? 

 

Hur gick det till när ni fick reda på att ni kunde få hemsjukvård? 

Hur kändes det?  

Kunde ni välja om ni skulle stanna på avdelningen eller få hemsjukvård? 

Vem tog beslut? 

 

Hur länge har ni fått hemsjukvård? 

Får ni hemsjukvård från kommunen? Vad gör de? 

Får ni hemsjukvård från barnkliniken? Av vilka yrkeskategorier? Vad gör de? Hur ofta? 

Kan ni delta i barnets vård i hemmet? På vilket sätt? 

Upplever ni några fördelar med att få hemsjukvård? 

Är det något ni skulle vilja att vi ändrar på? 

 

Sammanfattning;  

av mina intryck 

Hur upplevde ni intervjun? 

Har ni några frågor? 
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Bilaga 9. Informationsbrev 

 

 

  

Barn- och ungdomskliniken, Barn- och kvinnocentrum 2013-11-26  

Avd 11, Mona Öhrn   

Informationsbrev 
På Barn- och ungdomskliniken i Växjö pågår ett förbättringsarbete för att utöka möjligheterna 

till hemsjukvård för barn 0-18 år som har en svår eller kronisk sjukdom.  

Inom ramen för mina studier inom kvalitetsförbättringar och ledarskap på Hälsohögskolan i 

Jönköping genomförs en undersökning av vad detta förbättringsarbete kan medföra när det 

gäller bl a vårdnadshavares upplevelser av delaktighet i vården.  

 

Eftersom du/ni har erfarenhet av hemsjukvård frågar jag härmed om om du/ni vill delta i 

denna undersökning.  

Undersökningen sker genom intervjuer med er som fått hemsjukvård från Barn- och ung-

domskliniken under perioden maj 2013 till februari 2014.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras under perioden november 2013 till februari 2014. Inter-

vjun kan ske på av dig vald plats, i hemmet eller i ett samtalsrum på Centrallasarettet i Växjö. 

Intervjun spelas in på ljudmedia och därefter analyseras den av undertecknad. 

 

Dina och ditt barns personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt.  

Materialet från intervjun kommer att förvaras i låst utrymme. Ditt deltagande i undersökning-

en är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
            
Undersökningen kommer att presenteras i form av en masteruppsats vid Högskolan i Jönkö-

ping och dess resultat kommer att användas för att utveckla vården i Kronobergs läns lands-

ting. 

 

Med vänlig hälsning 

Mona Öhrn 

 

Jag samtycker härmed till att medverka: 

 

 

 

Ort datum   Ort datum 

 

 

 

Vårdnadshavare  Vårdnadshavare 
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Bilaga 10. Etisk egengranskning 

 

 


