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Sammanfattning  

Bakgrund: I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt virus i Kina som kom att orsaka en 

global pandemi, covid-19-pandemin. Ett stort antal särskilda boenden för äldre i 

Sverige drabbades hårt under pandemin med konstaterad smitta och dödsfall. 

Sjuksköterskor arbetar på särskilda boenden för äldre, och fick tillsammans med 

all annan personal på de särskilda boendena ansvar för att minska 

smittspridningen för att skydda de äldre. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans 

perspektiv av att arbeta på särskilda boenden för äldre inom kommunal och privat 

hälso- och sjukvård under covid-19-pandemin. Metod: Kvalitativ intervjustudie 

med induktiv ansats, där 12 sjuksköterskor från privata och kommunala särskilda 

boenden för äldre som arbetat under pandemin deltog. Intervjuerna analyserades 

med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom ett övergripande 

tema: Att vara sjuksköterska på särskilt boende för äldre under covid-19-

pandemin innebar en utmaning i att hantera nya komplexa situationer, tre 

huvudkategorier och elva underkategorier. Riktlinjer förändrades ofta under 

arbetet för att minska smittspridningen av covid-19, och behovet av stöttning hos 

personal, patienter och anhöriga ökade. Slutsats: Det finns ett behov av att vården 

är bättre förberedd för att underlätta sjuksköterskor på särskilda boende för äldres 

arbete under eventuella framtida pandemier. Personalen behöver ha tillgång till 

adekvat stöd för att främja det psykiska välmåendet, vilket bidrar till hållbar 

utveckling då risken för sjukskrivningar minskar och möjliggör att personalen i 

högre grad stannar kvar på sin arbetsplats.   

Ämnesord 
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Inledning 

I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt virus i Kina som fick namnet SARS-CoV-2 

(SARS-Coronavirus-2). Människor kan smittas av viruset och det officiella 

namnet på sjukdomen viruset orsakar blev covid-19 (Folkhälsomyndigheten, 

2021b). Den pågående covid-19-pandemin har medfört omorganisationer i 

verksamheter utifrån vårdbehovet som skapats, vilket har medfört nya 

prioriteringar i verksamheten där den kritiska vården har prioriterats och den 

vanliga verksamheten har satts på vänt (Folkhälsomyndigheten, 2021a).  

I en studie av Patin et al. (2018) vilken handlar om att identifiera effekter av 

miljö- och genetiska faktorer, kunde forskarna tydligt se att immunförsvaret 

minskar vid stigande ålder, vilket innebär att äldre har större risk för att drabbas 

av infektioner. Då äldre personer på särskilda boenden bor tätt inpå varandra är 

också risken för smittspridning stor (World Health Organization [WHO], 2020b). 

Då sjuksköterskor arbetar bland annat på särskilda boende för äldre och ska vara 

ledare av omvårdnadsarbetet inom teamet (Arbetsförmedlingen, u.å.) har de en 

central roll för de patienter som bor på boendet och drabbas av covid-19. Då 

incidensen samt antal dödsfall av covid-19 varit hög på bland annat särskilda 

boenden (WHO, 2020c) vill författarna undersöka sjuksköterskors perspektiv av 

arbete på särskilda boenden för äldre under covid-19-pandemin. 

 

Bakgrund 

Pandemi 

En pandemi är ett utbrott av en sjukdom eller ett virus som sprider sig till stora 

delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i landet. Virus som 

tidigare har orsakat pandemier har bland annat sitt ursprung från djur 

(Folkhälsomyndigheten, 2020b). Världen drabbades av tre stora pandemier under 

1900 talet, den spanska sjukan A(H1N1) 1918, Asiaten (H2N2) 1957 och Hong 



 

 

 

 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

6(58) 

Konginfluensan A(H3N2) 1968.  År 2012 hittades ett nytt virus på den arabiska 

halvön som visade sig vara ett corona-virus och fick benämningen Middle Eastern 

Respiratory syndrome, MERS-coronavirus (Folkhälsomyndigheten, 2016). I slutet 

av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus, SARS- coronavirus-2 i Kina (WHO, 

2020a). Det officiella namnet på sjukdomen viruset orsakar blev covid-19 

(Folkhälsomyndigheten, 2021b).  

Det finns totalt sju varianter av coronaviruset som kan drabba människor och kan 

ge varierande symtom. Fyra av sju virus är vanligt förekommande och orsakar 

förkylning med milda symtom som halsont, hosta och feber 

(Folkhälsomyndigheten, 2021b). Umakanthan et al. (2020) utförde en studie med 

syfte att undersöka kunskapen om ursprung, överföring, diagnos och hantering av 

covid-19. Det framkom att coronaviruset sprids via luft- och vätskepartiklar men 

även via direkt- och indirekt kontaktsmitta, och kan ge allvarliga sjukdomsförlopp 

såsom andningssvårigheter, organpåverkan och myalgi (Umakanthan et al,. 2020). 

Fram till mars 2022 har 2 462 952 människor i Sverige smittats av covid-19 och 

cirka 15 950 människor i Sverige har avlidit i sviterna av viruset (World Health 

Organization, u.å-.a). Infektion av covid-19 betraktas som en samhällsfarlig 

sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig (Folkhälsomyndigheten, 

2020a). Kontaktsmitta via händer är enligt Folkhälsomyndigheten och Sveriges 

kommuner och landsting (2017) den vanligaste smittvägen inom vård- och 

omsorg och ökad kunskap om basala hygienrutiner är därför väsentligt för all 

vårdpersonal för att förebygga vårdrelaterade infektioner.  

Basal hygien och personlig skyddsutrustning 

Under covid-19-pandemin var basala hygienrutiner extra viktiga då smittan spred 

sig snabbt. I basala hygienrutiner ingår en god handhygien vilket innefattar 

handtvätt med tvål och vatten då händerna är synligt smutsiga eller exponerats för 

kroppsvätskor, samt handdesinfektion med alkoholbaserat 

handdesinfektionsmedel före och efter varje arbetsmoment inom vård- och 

omsorg (Hillier, 2020). Enligt Socialstyrelsen (2019) ska kortärmade arbetskläder 
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användas vid vård- och omsorgsarbete. Kläderna ska bytas dagligen, eller vid 

synlig smuts eller kontamination. 

En studie av Rios et al. (2020), vilken hade som mål att undersöka riktlinjer för 

kontroll och förebyggande av covid-19, MERS och SARS hos vuxna 60 år eller 

äldre som bor på vårdinrättningar, visade på vikten av att utföra handhygien och 

att använda personlig skyddsutrustning för att minska smittspridningen av covid-

19 inom långtidsvården. Enligt Socialstyrelsen (2021a) ska munskydd, och ibland 

även visir, användas av personalen för att minska risken att de smittar de äldre på 

särskilt boende, om de skulle bära på smittan men vara symtomfria. När det vid 

konstaterad covid-19 finns risk för aerosolbildning, luftburna partiklar med 

smittoämnen som kvarstannar i luften, ska andningsskydd tas på istället för 

munskydd (Region Skåne, 2021: World Health organisation, u.å-.b). Personlig 

skyddsutrustning ska användas vid vårdmoment inom två meters avstånd. 

Plastförkläde utan ärm kan brukas i de flesta situationer, men då risk för 

förorening av underarmar eller kläder finns ska långärmat plastförkläde användas. 

Vid risk för kontakt med kroppsvätskor ska även handskar användas (Region 

Skåne, 2021). Alla ytor på vård- och omsorgsrummet bör rengöras med 

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel dagligen då corona-virus är känsliga för 

dessa medel (Socialstyrelsen, 2021a). Enligt WHO (2020c) har personal på 

särskilda boenden, däribland för äldre, rapporterat svårigheter i att få tag i 

personlig skyddsutrustning, handsprit och ytdesinfektion då globala brister funnits 

och sjukhusen prioriterats före vilket har försvårat arbetet med att minska 

smittspridning på särskilda boenden. 

Sjuksköterskans och distriktssköterskans 

profession 

Enligt Arbetsförmedlingen (u.å.) och Svensk sjuksköterskeförening (2019) är 

sjuksköterskan och distriktssköterskan verksamma i sjukvård inom regionerna, 

kommunal äldreomsorg och i privata verksamheter. Arbetet kan vara förlagt på 

sjukhus, vårdcentraler, hemsjukvård eller på särskilt boende. Sjuksköterskans och 
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distriktssköterskans arbetsuppgifter skiftar beroende på vilken verksamhet de 

arbetar inom (Arbetsförmedlingen, u.å.; svensk sjuksköterskeförening, 2019).  

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan ha ett etiskt 

förhållningssätt där självbestämmande ska beaktas och sjuksköterskan ska kunna 

identifiera förändringar i patientens hälsotillstånd eller utifrån psykosociala 

förhållanden som påverkar hälsan och kunna agera utifrån förändringarna. 

Sjuksköterskan har ett hälsofrämjande synsätt för att kunna möta patienter i alla 

åldrar och sjukdomstillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Inom kommunal hälso- och sjukvård är det vanligt att sjuksköterskor delegerar 

arbetsuppgifter till undersköterskor eller vårdbiträden, såsom att ge medicin från 

dosett eller Apodos, eller att bedöma patientens symtom (Wijk, 2017). Enligt 

Wijk och Rämgård (2017) är det viktigt att sjuksköterskan inom äldrevården, 

däribland särskilda boenden, har ett personcentrerat förhållningssätt vilket innebär 

att ha förmågan att se hela personen som en resurs, att involvera och anpassa efter 

individens behov och förutsättningar (Sveriges kommuner och regioner, 2022).  

Distriktssköterskan och sjuksköterskan har liknande arbetsuppgifter, 

distriktssköterskan har dock ett mer fördjupat ansvar i jämförelse med 

sjuksköterskan när det gäller utveckling och att leda omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019). Sjuksköterskor och distriktssköterskor arbetar bland 

annat på särskilda boenden för äldre där personer med hög ålder finns. Då hög 

ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av en allvarlig sjukdom av 

coronavirus, har sjuksköterskor och distriktssköterskor tillsammans med övrig 

personal på särskilda boenden för äldre ett ansvar att förhindra att smittan når de 

äldre (Socialstyrelsen, 2020a). 

Särskilt boende för äldre 

På särskilda boenden för äldre arbetar undersköterskor, vårdbiträden och 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal såsom distriktssköterskor och 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2020b). Sjuksköterskor på särskilt boende för 
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äldre har som ansvar att leda och fördela omvårdnadsarbetet, utveckla 

omvårdnaden, handleda och delegera arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen 

(Wijk & Rämgård, 2017). Ett särskilt boende för äldre består av flera mindre 

lägenheter i ett större hus där den äldre genom ett andrahandskontrakt hyr en 

lägenhet som blir deras hem (Sveriges kommuner och regioner, 2020). Enligt 5 

kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att förse särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre som har ett behov av särskilt 

stöd i hemmet (Sveriges riksdag, 2001). Ett särskilt boende kan bedrivas av 

kommunala eller privata aktörer. Kommunen köper tjänster och insatser från 

privata aktörer utifrån avtalade villkor som uppfyller lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandling (Socialstyrelsen, 2012).   

Under 2020 bodde cirka 108 000 personer på ett särskilt boende för äldre i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2021d). Socialstyrelsen (2021c) uppger att äldre 

personer har en ökad risk att avlida i sviterna av covid-19, och fram till mars 2022 

hade cirka 19 687 personer över 70 år som bor på ett särskilt boende för äldre haft 

bekräftad covid-19 varav 4117 personer avled av sjukdomen (Socialstyrelsen, 

2021b). Personalen på särskilt boende för äldre, däribland sjuksköterskor och 

distriktsköterskor, har ett gemensamt ansvar att skydda de äldre genom att minska 

smittspridningen av covid-19 (Folkhälsomyndigheten, 2021c). Då ett stort antal 

särskilda boenden för äldre drabbats hårt under pandemin med konstaterad smitta 

och dödsfall (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2020), finner författarna 

det intressant att undersöka sjuksköterskornas perspektiv av att arbeta på särskilt 

boende för äldre under covid-19-pandemin. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva arbetet på särskilda boenden för äldre inom 

kommunal och privat hälso- och sjukvård under covid-19-pandemin ur 

sjuksköterskans perspektiv.  
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Den 

kvalitativa metoden ansågs vara lämplig då en djupare förståelse för människors 

upplevelser efterlystes (Polit & Beck, 2016). En induktiv ansats innebär att ingen 

förutbestämd teori finns, utan resultaten av intervjuerna analyserades för att 

mönster skulle hittas som skulle kunna bygga grunden till en teori (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2016). 

Tillvägagångssätt 

Författarna började med att maila två kommuner i sydvästra Skåne för att få 

kontaktuppgifter till ansvariga chefer för sjuksköterskor på särskilda boenden för 

äldre. Då det var svårt att rekrytera sjuksköterskor breddades upptagningsområdet 

till hela Skåne och ytterligare 17 kommuner kontaktades via mail. Alla kommuner 

svarade och författarna kontaktade därefter de ansvariga cheferna via mejl för att 

rekrytera deltagare. Cheferna fick ett informationsbrev om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och etiska överväganden (bilaga 1). Särskilda boenden för äldre 

som haft smitta av covid-19 identifierades genom att cheferna tillfrågades om 

detta vid första mailkontakten. Åtta chefer tackade ja, sex tackade nej och fem 

svarade inte. Författarna mailade även 38 chefer för privata särskilda boenden för 

äldre i samma kommuner som de kommunala boendena. En tackade ja, 15 tackade 

nej och 22 svarade inte. När cheferna gett tillstånd för att utföra studien bad 

författarna cheferna om kontaktuppgifter till de sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien. Författarna mailade ut ett informationsbrev 

(bilaga 2) till sjuksköterskorna som fick betänketid om de ville vara med i studien 

eller inte. Två sjuksköterskor avböjde på grund av tidsbrist och två avböjde 

eftersom de inte ansåg sig ha jobbat tillräckligt med covid-patienter. Ett skriftligt 

tillstånd för att genomföra intervjuerna signerades av både chefer och 

sjuksköterskorna innan intervjuerna genomfördes.  
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Kontext 

Studien genomfördes på tio kommunala och ett privat särskilt boende för äldre där 

fall av covid-19 funnits i åtta av Skånes 33 kommuner.  Invånarantalet i 

kommunerna varierade mellan 13 712 och 351 749 (Statistikmyndigheten, 2022). 

De särskilda boendena låg både i stadsmiljö och på landsbygd. De särskilda 

boendena för äldre varierade i storlek och på en del särskilda boenden arbetade 

sjuksköterskan som ensam sjuksköterska, medan på andra var de flera 

sjuksköterskor som ansvarade för olika avdelningar. Sjuksköterskorna var på plats 

på de särskilda boendena för äldre under dagtid och hade ansvar för mellan 24–47 

patienter uppdelat på två till fem avdelningar på samma boende. På de särskilda 

boendena fanns enhetschefer för omvårdnadspersonalen på plats. Ansvariga 

chefer för sjuksköterskorna var placerade centralt i kommunerna.  

Urval 

Författarna gjorde ett ändamålsenligt strategiskt urval vilket enligt Polit och Beck 

(2016) innebar att författarna valde ut sjuksköterskor som hade kunskap och 

kunde ge informationsrika beskrivningar om det fenomen som skulle studeras och 

därmed bäst kunde besvara studiens syfte. I enlighet med Kvale och Brinkman 

(2014) användes inklusionkriterier för att kunna hitta sjuksköterskor som bäst 

besvarade studiens syfte. Då det även är många grundutbildade sjuksköterskor 

eller sjuksköterskor med annan specialistutbildning än distriktssköterska som 

arbetar på särskilda boenden (Region Skåne, 2020) visade det sig vara svårt att 

hitta enbart distriktssköterskor att inkludera i studien, vilket var författarnas 

ambition från början. Urvalet breddades därför till att inkludera även 

grundutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskor med annan 

specialistutbildning. Inklusionskriterier för studien blev därmed att deltagarna 

skulle vara legitimerade sjuksköterskor, anställda inom kommunal eller privat 

vård på särskilt boende för äldre och ha arbetat med patienter med covid-19 på 

särskilt boende för äldre under covid-19-pandemin.  
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Tabell 1. Information om sjuksköterskor 

Demografi 

 

n=12 

Ålder  

    31-40 1 

    41-50 5 

    51-60 5 

    61-70 1 

Kön  

    Kvinna 11 

    Man 1 

Antal år som yrkesverksamma sjuksköterskor  

    1-10 2 

    11-20 6 

    21-30 1 

    31-40 3 

Utbildning  

    Allmänsjuksköterskor 4 

    Sjuksköterskor med vidareutbildning 8 

Antal år på äldreboende  

    1-10 8 

    11-20 2 

    21-30 1 

    31-40 1 

 

Tolv sjuksköterskor inkluderades i studien, elva kvinnor och en man, med en 

medianålder på 49 år. Yrkeserfarenheten varierade mellan 7–35 år, och medianen 

som legitimerad sjuksköterska var 19,5 år. Åtta av deltagarna hade en 

specialistutbildning, varav fem var distriktssköterskor. Medianen för antalet år de 

varit specialistutbildade var 7,5 år. Mediantiden deltagarna arbetat på särskilt 

boende var 4,5 år. Samtliga deltagare hade arbetat med patienter med covid-19 på 

särskilt boende för äldre under covid-19-pandemin. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av individuella semistrukturerade intervjuer, vilket enligt 

Danielson (2017a) innebär att öppna frågor ställdes och att författarna anpassade 

följdfrågorna efter vad som framkom i intervjun. Enligt Danielson (2017a) 

skapade författarna en intervjuguide (bilaga 3) med frågor och följdfrågor som 

kunde ge svar på studiens syfte, vilken användes som stöd under intervjuerna. 

Intervjuerna, som utfördes under hösten 2021, genomfördes som individuella 

intervjuer då författarna inte ville att sjuksköterskorna skulle påverka varandra i 

sina svar, vilket enligt Polit och Beck (2016) kan bli fallet vid 

fokusgruppintervjuer. När sjuksköterskorna gett sitt samtycke till att delta i 

studien bestämdes tid och plats för intervjun. Författarna ville i första hand utföra 

de individuella intervjuerna med intervjuare och sjuksköterska i samma rum, men 

på grund av rådande pandemi valde nio av sjuksköterskorna att intervjuas via 

videolänk, och tre av sjuksköterskorna valde att ha intervjun genom ett fysiskt 

möte på deras arbetsplats. En pilotintervju genomfördes med båda författarna 

närvarande för att enligt Danielson (2017a) säkerhetsställa att processen var 

genomförbar och att frågorna som ingick i intervjuguiden var lämpliga för att 

besvara studiens syfte, vilket det visade sig att de var och intervjuguiden behövde 

därför inte justeras. Intervjuguiden användes sedan till de resterande elva 

intervjuerna, där nio av intervjuerna genomfördes med båda författarna 

närvarande och två av intervjuerna med bara en författare. När båda författarna 

närvarade ansvarade en för att ställa frågor medan den andra gjorde anteckningar 

och ställde eventuella följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 25–70 minuter och 

registrerades genom inspelning via videolänksprogrammen på datorn alternativt 

via ljudinspelningsapplikation på telefonen vid de personliga intervjuerna. Genom 

att spela in intervjuerna kunde författarna sedan lyssna på intervjuerna i efterhand 

för att inte missa exempelvis tonfall och pauser i transkriberingen. 
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Analysmetod 

Analys av intervjumaterialet gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

eftersom författarna inte har mycket erfarenhet av att analysera data och det då 

enligt Danielson (2017b) är en bra metod att börja med för att lära sig hur textdata 

kan läsas, struktureras och beskrivas. Kvalitativ innehållsanalys har även använts 

vid tidigare omvårdnadsforskning med gott resultat (Graneheim & Lundman, 

2004). Innehållsanalysen kan enligt Polit och Beck (2016) vara antingen manifest, 

latent eller både latent och manifest. Det manifesta innehållet är det uppenbara 

och synliga i texten medan det latenta innehållet är den underliggande meningen 

som kan tolkas i texten (Polit & Beck, 2016). Författarnas avsikt i studien var att 

tolka den underliggande meningen i texten samt att fokusera på det uppenbara och 

synliga i texten, därav använde författarna sig av en kombination av manifest och 

latent innehållsanalys. Graneheim och Lundmans (2004) rekommendation av 

metod för kvalitativ innehållsanalys användes för att göra analysen då de utförligt 

beskrivit analysens olika delar från att ta ut meningsenheter till att hitta 

underkategorier och kategorier som svarar på studiens syfte.  

Författarna transkriberade hälften av de inspelade intervjuerna var ordagrant till 

textform, och texten lästes igenom flera gånger av båda författarna. Båda 

författarna tog därefter ut meningsenheter som innehöll värdefull information från 

alla intervjuer, och diskuterade sedan meningsenheterna tillsammans. 

Meningsenheterna kondenserades av båda författarna tillsammans, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär att de förkortades men behöll sin 

innebörd. Därefter sattes etiketter i form av koder på meningsenheterna vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) möjliggjorde för författarna att se data ur 

nya perspektiv. Kodningen har stor betydelse för hur tillförlitlig själva 

innehållsanalysen blir då koderna utgör basen för att hitta kategorier och därefter 

ett övergripande tema (Polit & Beck, 2016). Författarna jämförde koderna 

tillsammans för att hitta likheter och skillnader, och delade därefter in koderna i 

elva underkategorier och tre huvudkategorier. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen. Se bilaga 4 för fler exempel 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkatego

ri 

Kategori 

”Vi fick mycket besked (om 

riktlinjer) på en väldigt kort tid 

och ehh det var en svårighet 

tyckte jag i alla fall och eh och 

sortera för vi fick så mycket 

information” (S9) 

Vi fick mycket 

besked på 

väldigt kort tid 

och jag tyckte 

det var en 

svårighet att 

sortera all 

information 

som kom 

Svårt att 

sortera 

information 

Implementeri

ng av nya 

rutiner 

Riktlinjer 

under covid-

19-pandemin 

”Jag hade symtomkontroll på 

dem (covid-sjuka patienter) fyra 

gånger om dagen för jag var 

jätterädd att det skulle liksom, 

jag tänkte på det där låga 

saturation och blodproppar och 

allt som man hade hört” (S3) 

Jag hade hört 

mycket om 

blodproppar 

och låg 

saturation så 

därför var jag 

jätterädd och 

hade 

symtomkontrol

l på covid-

sjuka patienter 

flera gånger 

om dagen  

Covid-sjuka 

patienter 

Erfarenheter 

av covid-19-

sjuka 

patienter 

Smittspridning 

av covid-19 

”Ja det blev nog så att jag var 

mer som samtalssjuksköterska 

mer än vad jag var som en 

sjuksköterska” (S2) 

Jag blev mer 

samtalssjukskö

terska än 

sjuksköterska  

Samtalssjuk

sköterska 

Sjukskötersk

ans 

upplevelse av 

att vara en 

stöttepelare 

Aspekter av 

stöttning 

 

Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades skickades en forskningsetisk ansökan till Högskolan i 

Kristianstad som godkändes (Dnr: U2021-2.1.12- 1016). I den forskningsetiska 

ansökan framgick det på vilka sätt de etiska kraven (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) skulle tillgodoses. 
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Informerat samtycke inhämtades genom att sjuksköterskorna informerades om 

studiens syfte, upplägg, vad intervjuerna skulle användas till samt risker och 

fördelar med att delta i studien. Det informerade samtycket innebar att 

sjuksköterskorna deltog frivilligt i studien och hade rätt att dra sig ur studien när 

de ville. Information om att intervjun enbart skulle användas i syftet för uppsatsen 

gavs. Författarna inhämtade även samtycke för inspelning av 

intervjuerna. Sjuksköterskorna fick skriftlig information om deltagande i studien 

och informerat samtycke. Det informerade samtycket signerades skriftligt av 

deltagarna enligt Helsingforsdeklarationen (2018).   

Med konfidentialitet menas att forskare värnar om deltagarnas privatliv och 

integritet (Kvale & Brinkmann, 2014). Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom 

att all data behandlades så att inga obehöriga kunde ta del av den. Enbart 

författarna och författarnas handledare hade tillgång till insamlad data som 

förvarades i studenternas hemkatalog (H) via Högskolan Kristianstad IT-system. 

Även författarnas handledare och examinator kunde ta del av datamaterialet vid 

förfrågan. Sjuksköterskorna i studien har avidentifierats så att ingen kan härleda 

vem informationen kommer ifrån och varje sjuksköterska har fått ett nummer för 

att kunna garantera anonymiteten.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) måste konsekvenser och fördelar med att 

delta i en kvalitativ studie bedömas. Risker med deltagandet i studien enligt 

författarna kunde vara att intervjuerna bidrog till reflektion hos sjuksköterskorna 

som rörde upp negativa känslor som arbetet under pandemin hade medfört. Även 

om reflektionen rörde upp negativa känslor kunde sjuksköterskorna ha ett behov 

av att få uttrycka vad arbetet under pandemin inneburit emotionellt för att kunna 

bearbeta det och gå vidare.  
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Förförståelse 

Förförståelse innebär att författarna reflekterar över sin egen yrkeserfarenhet, 

livserfarenhet och kunskap om det ämne som studien ska handla om. 

Förförståelsen har betydelse för hur författarna förstår resultatet av studien och 

kan både vara hindrande på grund av författarnas fördomar, eller möjliggöra att 

skapa ny förståelse då författarna redan har förkunskap om ämnet (Friberg & 

Öhlén, 2017). Båda författarna har erfarenhet av flera års arbete inom hälso- och 

sjukvård och har även erfarenhet av att arbeta med äldre patienter vilka ofta är de 

som bor på särskilt boende. En av författarna har varit på särskilda boenden under 

pandemin i arbetet. Författarnas förförståelse består även av vad massmedia har 

skrivit om särskilda boenden under pandemin.  
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Resultat 

Analysen resulterade i ett övergripande tema: Att vara sjuksköterska på särskilt 

boende för äldre under covid-19-pandemin innebar en utmaning i att hantera nya 

komplexa situationer, tre huvudkategorier: riktlinjer under covid-19-pandemin, 

smittspridning av covid-19, behov av stöd och elva underkategorier. 

Tabell 3. Översikt av studiens resultat 

Övergripande tema 

Att vara sjuksköterska på särskilt boende för äldre under covid-19-pandemin 

innebar en utmaning i att hantera nya komplexa situationer 

Kategori Underkategori 

Riktlinjer under 

covid-19-

pandemin  

Implementering av nya rutiner 

Skärpta basala hygienrutiner 

Utmaningar med skyddsutrustning 

Smittspridning av 

covid-19 

Covid-19-sjuka patienter 

Provtagning i samband med smittspårning                  

Isolering av patienter                                              

Vaccinering mot covid-19 

Behov av stöd Omvårdnadspersonal och patienters behov av stöd                                                         

Anhörigas behov av stöd                                                     

Eget behov av stöd                                                     

Chefernas stöd 
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Riktlinjer under covid-19-pandemin 

I resultatet beskrivs informationsflödet av riktlinjer och förhållningssätt vid covid-

19, vikten av basal hygien i omvårdnadsarbetet, hur skyddsutrustningen skulle 

användas och tillgången till skyddsutrustning. Även sjuksköterskornas och 

omvårdnadspersonalens inställning till basal hygien och skyddsutrustning 

beskrivs. Tre underkategorier framkom i resultatet: implementering av nya 

rutiner, skärpta basala hygienrutiner och utmaningar med skyddsutrustning. 

Implementering av nya rutiner 

Informationsflödet ökade avsevärt under pandemin på grund av att riktlinjer och 

hygienföreskrifter förändrades dagligen. Sjuksköterskorna fick mejl från cheferna 

med ny information inklusive förändrade riktlinjer från folkhälsomyndigheten. 

Det låg hela tiden ett ansvar på sjuksköterskorna att hålla sig uppdaterade kring 

vad som gällde, de upplevde att det var svårt att hinna med att ta till sig all ny 

information kring hygienföreskrifter och förhållningsätt till covid-19 som 

kontinuerligt kom. Sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att tolka och sortera 

all information som kom från myndigheter och kommuner eftersom de upplevde 

att informationen många gånger var otydlig, vilket gjorde att sjuksköterskorna 

tolkade informationen olika och därmed också gjorde på olika sätt i arbetet. En 

lärdom sjuksköterskorna tog med sig var att vården behöver vara bättre förberedd 

på att pandemier kan uppstå även i framtiden. De påtalade även vikten av att sätta 

in åtgärder så fort det visar sig att något är på gång att hända, och att inte invänta 

nya riktlinjer vilket gjordes under covid-19-pandemin. 

Vi fick mycket besked på en väldigt kort tid och…det var en 

svårighet tycker jag i alla fall och...och sortera för vi fick så 

mycket information. (S9) 

Skärpta basala hygienrutiner 

Basala hygienrutiner har alltid funnits på särskilda boenden men under covid-19-

pandemin skärptes de, vilket blev en stor omställning för personalen och det tog 

tid att komma in i de nya rutinerna. Det visade sig att omvårdnadspersonalen hade 
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svårt att se nyttan av basala hygienrutiner när covid-19-pandemin började, och 

hade därmed ett stort behov av information och utbildning kring basala 

hygienrutiner. Sjuksköterskorna uppger att mycket tid gått åt till att informera och 

handleda omvårdnadspersonalen i att utföra den basala hygienen på rätt sätt. Då 

omvårdnadspersonalen lätt glömde bort vad som gällde och började slarva med 

den basala hygienen, fick sjuksköterskorna ofta påminna om de basala 

hygienrutinerna. Flera sjuksköterskor upplevde att det var påfrestande att behöva 

påminna och upprepa information. Efter en tid insåg all personal på det särskilda 

boendet vikten av att utföra basala hygienrutiner på rätt sätt för att minska 

smittspridning, vilket sjuksköterskorna tar med sig som en lärdom inför framtida 

arbete oavsett om det är pandemi eller inte. 

Man märkte efterhand som tiden gick att de började 

slarva...med vissa saker. Och då var det bara att säga till dem 

[…] så att...det är väl aldrig kul och säga till någon, det är det 

inte, men man fick ju ta det. (S6) 

Utmaningar med skyddsutrustning 

I de nya riktlinjerna som hela tiden kom ingick vilken skyddsutrustning som 

skulle användas. Sjuksköterskorna beskrev att det var tidskrävande att 

vidarebefordra rekommendationerna för hur och vilken skyddsutrustning som 

skulle användas till patienter med covid-19 till omvårdnadspersonalen eftersom 

rekommendationerna förändrades ofta. Sjuksköterskorna upplevde också att det 

var en omständlig och tidskrävande arbetsuppgift att ta på sig rätt 

skyddsutrustning när de skulle gå in till en patient. Omvårdnadspersonalen hade 

en bra inställning till skyddsutrustning, men liksom med basala hygienrutiner 

upplevde sjuksköterskorna att de började slarva efter ett tag och att 

sjuksköterskorna då fick påminna och upprepa information. Sjuksköterskorna 

påverkades känslomässigt av att patienterna verkade må psykiskt dåligt av att 

sjuksköterskorna kom in till dem med full mundering på då de hade svårt att 

känna igen vem som kom in på deras rum.  
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Mår dåligt både fysiskt och psykiskt och sånt så att jag som 

person skulle krama dem eller hålla dem i hand lite utan att 

behöva ta handskar eller komma lite närmare utan munskydd, 

för mig känns det ont i hjärtat. […] Jag får visa mig lite ibland, 

jag tar bort de och visar dem det är jag, men de känner inte 

igen mig men ändå. Det är ja, mycket känslomässigt jobbigt kan 

man säga att man tänker på dem. (S1) 

I början av pandemin upplevde sjuksköterskorna att tillgången till 

skyddsutrustning i många fall var begränsad och personalen på boendena fick 

improvisera och pyssla ihop egen skyddsutrustning. Särskilt munskydden uppgav 

många sjuksköterskor att det var brist på och de fick då portionera ut munskydd 

till de som hade patienter med konstaterad smitta eller som av annan anledning 

behövde munskydd, all annan personal fick klara sig utan munskydd på grund av 

bristen. För att det inte skulle slösas med munskydden fick sjuksköterskorna ha 

dem inlåsta på sitt rum i början av pandemin och att behöva låsa in den 

skyddsutrustning de hade och behöva jaga efter mer skyddsutrustning var en 

negativ erfarenhet för sjuksköterskorna. En lärdom de tog med sig var vikten av 

en god beredskap och vikten av att ha tillgång till rätta förutsättningar såsom 

skyddsutrustning för att hantera kommande pandemier.  

I början var det ju inte det för då hade vi ju inte någon visir, vi 

fick ju klippa ihop lite med overheadpapper och lite såna saker. 

(S4) 

Smittspridning av covid-19 

Det framkom i resultatet vilka erfarenheter sjuksköterskorna hade av att vårda 

covid-19-sjuka patienter på det särskilda boendet för äldre samt hur de upplevde 

smittspårning när en patient eller personal testat positivt för covid-19. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna hur det var att isolera patienter på sina rum samt att 

provtagningen i samband med smittspårning och vaccinering medförde nya etiska 
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dilemman för sjuksköterskorna. Fyra underkategorier framkom i resultatet: covid-

19-sjuka patienter,  provtagning i samband med smittspårning, isolering av 

patienter samt vaccinering mot covid-19. 

Covid-19-sjuka patienter 

När en boende testat positivt för covid-19 gick mycket tid åt till att gå in oftare för 

att göra symtomkontroller eller en bedömning av den sjuka patienten då 

sjuksköterskorna upplevde en ovisshet och rädsla för hur det skulle gå med 

patienterna som testat positivt. Det var psykiskt utmanande för sjuksköterskorna 

när en smittad patient blev riktigt sjuk och de såg hur de inte fick luft och hade 

ångest. Det kunde vara svårt att ta beslut om patienten skulle skickas in till 

sjukhus för behandling och trots att vårdnivån i de flesta fall redan var 

förutbestämd fick den ibland ändras när de inte längre klarade av att vårda 

patienterna på boendet. För att kunna trösta patienter som mådde dåligt på bästa 

sätt krävdes tid och närhet.  

Jag kan ju säga att just patienterna med ångest...har ju varit en 

utmaning och då...då får man plocka fram det lilla lugna och 

veta hur man ska föra ett samtal, hur man ska trösta. Man 

behöver inte prata så mycket. Det räcker att sitta och hålla om 

en äldre som bara skakar av ångest. (S8) 

Provtagning i samband med smittspårning 

Smittspårning när en patient eller personal testat positivt för covid-19 var en stor 

belastning då det tog mycket av sjuksköterskornas arbetstid. All provtagning i 

samband med symtom eller smittspårning tog mycket tid och till provtagningen 

tillkom att de skulle hämta provtagningsmaterial och lämna prover på 

vårdcentralen, dokumentera, bevaka provsvar och hela tiden informera anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde känna sig ensamma i arbetet med 

smittspårningen och tyckte att tiden när smittspårningen pågick var påfrestande. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var tufft mentalt att ta testerna då de själva vet 

hur det känns, att det inte är skönt. Det kunde också vara svårt att få de dementa 
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att medverka till smittspårningen och ibland upplevde sjuksköterskorna att det 

nästan blev som ett övergrepp att ta proverna vilket inte kändes rätt. Ibland lät de 

bli att provta patienterna och höll dem isolerade på sina rum en längre tid istället 

vilket inte upplevdes som helt rätt då någon sjuksköterska tyckte det kändes 

konstigt att stänga in de äldre när alla andra får röra sig fritt i samhället. 

Det var ändå ganska jobbigt tyckte jag för att…nej men, de, det 

är inte skönt, det är inte roligt alltså det är det inte och speciellt 

de som det då nästan blir ett övergrepp på ska man då nästan 

tvinga dem till att göra det, liksom fel och ens prova tycker jag. 

(S6) 

Isolering av patienter 

För att minska risken för smittspridning på de särskilda boendena för äldre höll 

många boenden sina patienter isolerade på sina rum. Det var svårt att få patienter 

med kognitiv svikt att stanna på sina rum när de behövde isoleras då de inte 

förstod när de fick förklarat för sig varför de inte fick gå ut eller snabbt glömde 

bort vad sjuksköterskorna sagt. Sjuksköterskorna upplevde att det var tufft att hela 

tiden behöva upprepa informationen för patienterna med kognitiv svikt. Samtidigt 

menade sjuksköterskorna att det inte gick att tvinga någon att sitta på sitt rum eller 

att låsa dörren för dem, utan det enda de kunde göra var att uppmana till vistelse 

på rummet. När det inte gick att hålla patienterna isolerade på sina rum fick andra 

lösningar hittas, såsom att stänga avdelningen eller att personalen fick gå med 

skyddsutrustning på hela tiden. Isoleringen ledde till att sjuksköterskorna 

spenderade mindre tid hos patienterna och de upplevde att det var psykiskt 

utmanande att veta att patienterna satt isolerade själva på sina rum större delen av 

tiden utan någon mänsklig kontakt. Sjuksköterskorna kände också medlidande för 

patienterna då de visste att patienterna var ledsna eftersom de hade svårt att 

sysselsätta sig med meningsfulla saker medan de satt isolerade på rummen. 
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Personalen har ju gått i munskydd och visir och handskar hela 

tiden hela arbetspassen för att rätt vad det är har de ju haft nån 

liksom... runt sig. Så att det har ju varit jättejättesvårt. (S4) 

Vaccinering mot covid-19  

För att minska smittspridningen i samhället och minska risken för att bli svårt sjuk 

i covid-19 fick sjuksköterskorna hjälpa till med att vaccinera mot covid-19 på de 

särskilda boendena. Vaccinationerna mot covid-19 tog mycket av 

sjuksköterskornas arbetstid, och ledde till att sjuksköterskorna stötte på nya etiska 

dilemman då det var många patienter som inte ville medverka till vaccinationerna. 

Det krävdes övertalning och vissa sjuksköterskor höll fast patienter så att vaccinet 

skulle kunna ges medan andra inte gav vaccinet om de inte hade samtycke från 

patienten då det skulle kännas fel att tvinga eller hålla fast någon. De 

sjuksköterskor som höll fast sina patienter uppgav också att det egentligen inte 

kändes bra att göra det. Ibland var det anhöriga som väldigt gärna ville att 

patienterna skulle bli vaccinerade och då kunde sjuksköterskorna kräva att de 

anhöriga skulle vara med som stöd vid vaccinationen. Efter att alla patienter blivit 

vaccinerade kände sjuksköterskorna sig tryggare då de också såg att patienter som 

smittades med covid efter vaccinationen inte blev så sjuka. 

De blev vaccinerade allihopa så det är skönt för då känns det 

ändå betydligt tryggare nu och vi ser ju nu att, när hon blev 

smittad att hon bara blev lite snuvig trots att hon är 85 och sjuk 

så kändes det liksom ändå bra att det hjälpte. (S4) 

Behov av stöd 

Det framkom att sjuksköterskorna fick en roll i att stötta både patienter och 

omvårdnadspersonal som mådde psykiskt dåligt under covid-19-pandemin. 

Sjuksköterskorna beskrev också sitt eget behov av stöd och hur minskade fysiska 

kontakter påverkade stödet. Även chefen var ett viktigt stöd. Fyra underkategorier 
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framkom: omvårdnadspersonal och patienters behov av stöd, anhörigas behov av 

stöd, eget behov av stöd och chefernas stöd.  

Omvårdnadspersonal och patienters behov av stöd 

Under covid-19-pandemin fick sjuksköterskorna ta sig an flera roller i sin 

profession, bland annat agera som samtalssjuksköterska för både 

omvårdnadspersonal och patienter. Omvårdnadspersonalen kom ofta till 

sjuksköterskorna eftersom de var rädda för att bli smittade av covid-19 och hade 

ett behov av att samtala, reflektera och få stöttning i sitt arbete och sin oro under 

pandemin. Patienterna som var isolerade på sina rum mådde inte bra psykiskt och 

hade även de ett stort behov av samtal, och sjuksköterskorna upplevde att det var 

viktigt att försöka sitta ner och samtala med patienterna en stund när de hade tid 

över.  

 Varje dag i periodvis har jag pratat mycket med personalen 

och försökt liksom att ingjuta lite mod och hopp i dem. (S4) 

Anhörigas behov av stöd 

Anhörigkontakten ökade då sjuksköterskorna i många fall hade ett ansvar att 

informera anhöriga om patienternas mående, om positiva och negativa provsvar 

och om nya restriktioner. Eftersom det tidigt under pandemin infördes 

besöksförbud på de särskilda boendena för äldre, fick sjuksköterskorna informera 

anhöriga via telefon eller sms. De anhöriga uppskattade uppdateringarna vilket 

gjorde att sjuksköterskorna kände att det var värt att lägga tid på att fortsätta 

informera anhöriga kontinuerligt. När de anhöriga var oroliga för sina närstående 

och hade frågor om deras mående tog de telefonkontakt med boendet för att få 

information och stöttning i sitt eget mående eftersom det var besöksförbud. De 

anhöriga föredrog många gånger att samtala med en sjuksköterska framför 

omvårdnadspersonalen då de upplevde att omvårdnadspersonalen inte kunde ge 

den information och stöd som de anhöriga efterlyste. Telefonkontakten med 

anhöriga var tidskrävande och stressande då samtalen kunde ta lång tid och 

sjuksköterskan fick ibland samtala med anhöriga flera gånger under dagen. 
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Det är mycket så här anhörigsamtal som tar, som kan ta väldigt 

lång tid, vissa tar mer tid än andra så att säga men det var en 

stor bit av det hela också att informera anhöriga vad som 

händer och såhär. (S11) 

Eget behov av stöd 

Sjuksköterskorna saknade att få träffa sina arbetskollegor fysiskt under covid-19-

pandemin för att kunna stötta varandra eftersom det var en tuff period både 

psykiskt och fysiskt i början av pandemin då allting hände fort och de var tvungna 

att snabbt ställa om och ändra sitt arbetssätt. Möten hölls till stora delar digitalt för 

att hålla smittspridningen nere vilket sjuksköterskorna tyckte det var ledsamt då 

de upplevde att känslan inte blev densamma digitalt. Sjuksköterskorna beskrev att 

det är lättare att småprata och ventilera sådant som varit påfrestande när man sitter 

i samma rum. Innan pandemin hade sjuksköterskorna också kunnat samåka till 

boendena, vilket de nu inte längre fick göra. En del sjuksköterskor hade bara 

läkarkontakt via telefon och de ansåg att relationen med läkaren därmed inte blev 

lika professionell. En sjuksköterska berättade även att hen kunde se en skillnad i 

hur kollegorna mådde psykiskt beroende på om de träffade läkare fysiskt eller 

bara hade telefonkontakt då de kunde få ett annat stöd av läkaren vid fysiska 

träffar. 

Det blir inte att man via ett Skype-möte sitter och talar om att 

man är ledsen och man har det jobbigt och man undrar 

någonting utan man behöver liksom ha den här samvaron. (S4) 

Chefernas stöd 

Sjuksköterskorna upplevde i de flesta fall att deras närmsta chefer varit 

närvarande och stöttat dem i den mån de kunnat. Många gånger har 

sjuksköterskorna dock haft ett närmre samarbete med enhetscheferna för 

omvårdnadspersonal på de särskilda boendena för äldre vilket har varit 

betydelsefullt för sjuksköterskorna då de upplevde att enhetscheferna ofta hade 
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större förståelse för arbetet på boendet än vad sjuksköterskornas närmsta chefer 

hade. På några boenden hjälpte chefen på boendet till med att informera anhöriga 

vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde ett gott stöd och samarbete med 

chefen. En sjuksköterska påtalade hur viktigt ett gott samarbete mellan 

sjuksköterskan och chefen på det särskilda boendet för äldre har varit för att 

informationen skulle bli tydlig och vara samma från vem av dem som än 

informerade. 

Chefen har väl på sätt och vis ja men inte... de ser inte asså de 

ser inte vårt arbete på det viset kan jag säga som vi kollegor. Så 

det är mer enhetschefen på boendet som jag känner har 

förståelsen eftersom han finns här på boendet och ser mina 

boende. (S2) 

Metoddiskussion 

Metoden i föreliggande studie kommer diskuteras utifrån trovärdighet 

(trustworthiness) vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) innebär 

att en röd tråd kan ses genom studien och att resultatet svarar på studiens syfte. 

Det är också viktigt för trovärdigheten att det tydligt går att urskilja om det är 

deltagarnas erfarenheter och upplevelser eller författarnas tolkning som beskrivs i 

resultatet. För att bedöma trovärdigheten och den vetenskapliga kvaliteten i 

studien används begreppen enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017):  

giltighet (credibility) tillförlitlighet (dependability), delaktighet (confirmability) 

och överförbarhet (transferability).    

För att besvara syftet valde författarna att använda sig av en kvalitativ 

innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) med induktiv ansats för att 

bearbeta fenomenet av sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta på särskilt 

boende för äldre under covid-19-pandemin. I den kvalitativa innehållsanalysen 

delades koder in i kategorier och underkategorier utifrån den transkriberade texten 

vilket kännetecknar en induktiv innehållsanalys. En deduktiv innehållsanalys 
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utgår från tidigare forskning såsom en teori eller modell där koder och kategorier 

arbetas fram via hypoteser (Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). 

Då fenomenet inte hade studerats tidigare när föreliggande studie påbörjades 

ansågs en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats passa bättre för 

studien än en deduktiv ansats för att säkra studiens giltighet. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) innebär giltighet att resultatet beskriver det typiska 

för det som var ämnat att studera. En tydlig beskrivning av urval och 

analysprocess kan stärka giltigheten, och ett varierat urval kan vara bra då fokus i 

en kvalitativ innehållsanalys är variationer i innehållet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Den kvalitativa metoden ansågs vara lämplig och kunde vara 

en styrka för studien då en djupare förståelse för människors upplevelser 

efterlystes (Polit & Beck, 2016). 

Studien utfördes i olika kontexter: i både stadsmiljö och på landsbygd, i olika 

kommuner och på både kommunala och privata särskilda boenden. 

Sjuksköterskorna som deltog hade varierande ålder, kön och arbetslivserfarenhet.  

Att urvalet var varierande kan öka överförbarheten och giltigheten i studien. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att överförbarhet innebär hur 

studiens resultat kan överföras till andra kontexter, grupper eller situationer. Det 

är läsaren som bedömer studiens överförbarhet, och en noggrann beskrivning av 

urval, deltagare, datainsamling, analys och kontext kan underlätta bedömningen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I början var inklusionskriterierna 

begränsande då författarna enbart ville inkludera distriktssköterskor. Då det var 

svårt att hitta distriktssköterskor som ville delta blev inklusionskriterierna en 

svaghet för studien, och inklusionskriterierna fick därför breddas till att inkludera 

både grundutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskor med andra 

specialistutbildningar än distriktssköterska vilket gjorde att det blev lättare att 

hitta studiedeltagare, vilket kan ses som en styrka för studien. Att det var 

sjuksköterskor med olika specialistutbildningar samt grundutbildade 

sjuksköterskor som deltog i studien kan öka studiens överförbarhet och giltighet 

eftersom urvalet därmed blev mer varierat. 
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 Författarna valde att skapa en intervjuguide och som stöd för att fånga upp det 

fenomen som skulle studeras, och då författarna beskriver i sin förförståelse att de 

läst om covid-19 på särskilda boenden för äldre i massmedia, kan det ha påverkat 

vilka frågor som ingick i intervjuguiden och hur författarna bearbetade 

datamaterialet, och det kan därmed också påverkat delaktigheten. Delaktigheten 

påverkas av författarnas förförståelse och vilken närhet och distans som 

författarna har till det som studeras. Författarna behöver försöka distansera sig 

från analysmaterialet för att kunna hålla sig så neutrala som möjligt (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Författarna har varit medvetna om vikten av att 

reflektera över sin egen yrkeserfarenhet, livserfarenhet och kunskap om att arbeta 

på särskilt boende under covid-19 pandemin vilket enligt Henricson och Billhult 

(2017) gör att författarnas medvetenhet om hur förförståelsen kan påverka 

studiens resultat ökar. Förförståelsen kan haft betydelse för hur författarna förstod 

resultatet av studien och kan ha varit både hindrande på grund av författarnas 

fördomar, eller ha möjliggjort att skapa ny förståelse då författarna redan hade 

förkunskap om ämnet (Friberg & Öhlén, 2017). För att kunna anpassa frågorna 

efter vad som framkom under intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer. 

En styrka för studien kan vara att individuella intervjuer genomfördes med 

sjuksköterskorna då författarna inte ville att sjuksköterskorna skulle påverka 

varandra i sina svar eftersom det var sjuksköterskans egna erfarenheter och 

upplevelser som efterlystes vilket kan stärka tillförlitligheten. Tillförlitlighet kan 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) visas genom att författarna har 

beskrivit analysprocessen tydligt och att ställningstaganden har styrkts.  

Författarna genomförde tio intervjuer tillsammans vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan bidra till en maktobalans som kan vara en svaghet för 

studien eftersom sjuksköterskan kunde känna sig i underläge och inte känna sig 

bekväm med att besvara frågor öppet. Författarna intervjuade varsin sjuksköterska 

enskilt vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan ha motverkat 

maktobalansen. Det kunde också medföra en svaghet och påverka studiens 

tillförlitlighet då den enskilde författaren kunde ha missat att ställa följdfrågor och 
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förtydligande i sjuksköterskans svar. Författarna upplevde att maktobalansen var 

omärkbar då sjuksköterskorna uttryckte sig likvärdigt i sina svar oavsett om det 

var en eller två författare som intervjuade. På grund av rådande pandemi och 

restriktioner om att minska fysiska kontakter var en förutsättning för att kunna 

rekrytera tillräckligt antal sjuksköterskor, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är mellan 5–25 sjuksköterskor, att hålla intervjuerna via videolänk. Nio 

intervjuer hölls via videolänk, och då det möjliggjorde att intervjua sjuksköterskor 

oavsett geografiskt läge och smittläge kunde det på sätt och vis vara en styrka för 

studien. En svaghet som kunde påverka tillförlitligheten negativt med att ha 

intervjuerna via videolänk var bland annat dålig internetuppkoppling, vilket 

påverkade en intervju då en av författarnas uppkoppling bröts en kort stund. En 

annan svaghet med att ha intervjun via videolänk gentemot fysiskt på plats kunde 

vara att det blev svårare för författarna att uppmärksamma kroppsspråk och mimik 

hos sjuksköterskan vilket kunde ha en betydelse för tolkningen av dataanalysen, 

vilket i sin tur kan påverka tillförlitligheten negativt. Sjuksköterskorna fick 

möjlighet att välja plats och metod för intervjun som de kände sig bekväma med 

vilket kan vara en styrka för studien och kan säkra tillförlitligheten då en trygg 

ostörd miljö enligt Danielson (2017a) skapar förutsättning för en djup och 

innehållsrik intervju. Under de fysiska intervjuerna blev sjuksköterskorna 

avbrutna av att andra personer kom in i rummet där intervjun utfördes, samt av 

telefonsamtal vilket kan vara en svaghet för studien. 

Utformningen av underkategorier och kategorier kan ha blivit påverkad av det 

författarna trodde sig veta om pandemin sedan tidigare och vad de förväntade sig 

att få ut av resultatet vilket kan ha påverkat delaktigheten. Författarna till studien 

hade kunskap om hur miljön på särskilda boenden för äldre ser ut, samt hur 

sjuksköterskor arbetar på särskilda boenden för äldre innan studien påbörjades 

vilket kan öka giltigheten för studiens resultat. Författarna till föreliggande studie 

har flertalet gånger diskuterat det som framkommit vid dataanalysen både med 

studiekamrater, handledare samt examinator för att kunna distansera sig från 

analysmaterialet för att hålla sig så neutrala som möjligt, och få vägledning i hur 
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resultatet kan förbättras för att öka kvaliteten, tillförlitligheten och delaktigheten 

för resultatet av studien.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva arbetet på särskilda boenden för äldre inom 

kommunal och privat hälso- och sjukvård under covid-19-pandemin ur 

sjuksköterskans perspektiv. Temat som framkom i studien var: Att vara 

sjuksköterska på särskilt boende för äldre under covid-19-pandemin innebar en 

utmaning i att hantera nya komplexa situationer. Samarbetet med 

omvårdnadspersonal, sjuksköterskekollegor och chefer var betydelsefullt för att 

hantera de utmaningar som de nya komplexa arbetssituationerna medförde. 

Författarna väljer att diskutera följande fynd från föreliggande studie: 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter förändrades, etiska dilemman och att ge stöd. 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter förändrades under pandemin då implementering 

av nya rutiner för basal hygien och skyddsutrustning kontinuerligt kom. Flera 

faktorer påverkade att sjuksköterskorna upplevde att de fick en ökad 

arbetsbelastning. En ny arbetsuppgift som ökade arbetsbelastningen var 

provtagning i samband med smittspårning eller när patienterna hade 

förkylningssymtom. Administrativt arbete som dokumentation i samband med 

smittspårning tog också lång tid. En studie av King et al. (2021) vilken utforskade 

hur covid-19-pandemin påverkade omvårdnadsarbete, utbildning och upplevelser 

av välbefinnande hos vårdbiträden, visade också att provtagning av patienter för 

covid-19 var en bidragande orsak till ökad arbetsbelastning. Riktlinjer förändrades 

hela tiden under covid-19-pandemin enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie, 

vilket också ökade arbetsbelastningen och det var svårt att hinna hålla sig 

uppdaterad på nya riktlinjer, vilket också visade sig i en studie av Vindrola-Padros 

et al. (2020) med syftet att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter 

vårdpersonal hade av arbetet under covid-19-pandemin.  Även en studie av 

Halcomb et al. (2020) vars syfte var att identifiera behovet av stöd under covid-19 

pandemin för australienska sjuksköterskor i primärvården stämde med 
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föreliggande studies resultat avseende svårigheter att hålla sig uppdaterad i de nya 

rutinerna. En studie av Nelson et al. (2021) som undersökte vilken roll 

sjuksköterskor hade i de tidiga stadierna av covid-19-pandemin 

uppmärksammande en frustration hos personal kring det ökade 

informationsflödet, vilket även sjuksköterskorna i föreliggande studie gjorde. I en 

studie som gjordes av Johansson et al. (2009) för att undersöka 

distriktssköterskors upplevelser av information under svininfluensan (H1N1) i 

Sverige framkom att det även då kom mycket information som ändrades ofta. 

Whear et al. (2022), vilka i sin litteraturstudie undersökte tillhandahållande av 

grundläggande omvårdnad till sjukhuspatienter med ett smittsamt virus och hur 

hinder för vård kunde övervinnas, kom fram till att informationen skulle kunnat 

sammanställas till en mer konsekvent informationskedja för att göra det lättare att 

hålla sig uppdaterad. 

De nya riktlinjerna för skyddsutrustning och det ökade behovet av att använda 

skyddsutrustning på de särskilda boendena för äldre ledde enligt sjuksköterskorna 

till att det saknades rätt skyddsutrustning, vilket även framkom i en studie av 

Vejdani et al. (2021) som undersökte sjuksköterskors utmaningar i arbetet med 

covid-19-patienter, samt i en studie av Iheduru-Anderson (2020) med syfte att 

beskriva akutsjuksköterskors upplevelse av att arbeta med begränsad 

skyddsutrustning under covid-19-pandemin. I studien av King et al. (2021) 

framkom däremot att drygt hälften av deltagarna upplevde att de hade tillgång till 

rätt skyddsutrustning. Sjuksköterskorna i föreliggande studie påtalade att man 

behöver vara bättre förberedda inför en eventuell framtida pandemi och inte 

invänta nya riktlinjer hela tiden, vilket även framgår i studien av Vindrola-Padros 

et al. (2020) där personalen efterfrågade tydliga och konstanta riktlinjer för att 

underlätta arbetet. Enligt studien av King et al. (2021) var det olika uppfattningar 

kring om arbetsbelastningen ökade eller inte under pandemin. Då  föreliggande 

studie undersökte vilka erfarenheter sjuksköterskor som arbetar i ett svenskt 

sammanhang hade och King et al. (2021) undersökte vilka erfarenheter 

vårdbiträden som arbetar i Storbritannien hade, kan skillnader i resultaten bero på 
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att sjukvården ser olika ut i olika länder och att sjuksköterskor och vårdbiträden 

har olika arbetsuppgifter där sjuksköterskan ska vara ledare av omvårdnadsarbetet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Johansson et al. (2009) beskrev att 

distriktssköterskorna hade en förståelse för att arbetsgivare och myndigheter inte 

hade erfarenhet av att hantera en pandemi då. Med hänsyn till att det var en 

pandemi i Sverige för inte så länge sedan borde beredskapen ha kunnat varit högre 

för en pandemi när covid-19 kom än vad den faktiskt var. En anledning till detta 

kan vara att covid-19-pandemins påverkan på samhället blev större än under 

svininfluensan. Författarna ser utifrån ovanstående studier ett behov av att 

samhället är bättre förberett på att pandemier kan uppkomma även i framtiden. 

Till exempel genom att sjuksköterskan använder sin kompetens inom 

förbättringsarbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) för att utveckla färdiga 

rutiner för basal hygien och skyddsutrustning som kan sättas in snabbt. 

Sjuksköterskan möttes av flertalet etiska dilemman under pandemin. Ett av dem 

rör svårigheten att få patienter med kognitiv svikt att medverka till provtagning i 

samband med smittspårning och vaccinering mot covid-19. Svåra etiska beslut 

handlade om att sjuksköterskorna tvingades välja mellan att smittspåra och 

vaccinera patienterna mot deras vilja, vilket sjuksköterskorna tyckte kändes fel, 

eller att låta bli. Liknande resultat framkom i en litteraturstudie av Moonga och 

Likupe (2016) som undersökte sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av 

att vårda patienter med kognitiv svikt på ortopedavdelningar. Där framkom det att 

sjuksköterskor stod inför etiska dilemman när patienterna vägrade att ta emot 

vård. Resultatet i föreliggande studie bekräftades även av Mok et al. (2020), vilka 

undersökte sambandet mellan kognitiv svikt och ålderdom samt lyfte fram 

utmaningar vården stöter på i samband med vårdandet av covid-19 hos äldre 

patienter med kognitiv svikt i olika miljöer. Studien av Cipriani et al. (2022), med 

syfte att beskriva problem hos patienter med kognitiv svikt under pandemin och 

deras tillgång till intensivvård, visade att de ofta nekar vård på grund av brist på 

insikt. Författarna tror att bristen på insikt också är anledningen till att patienterna 

sjuksköterskorna i föreliggande studie beskriver inte ville medverka vid 
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smittspårning eller vaccinering. En studie gjord av Gjerberg et al. (2016), med 

syfte att undersöka patienter på särskilda boende för äldre och deras anhörigas 

upplevelser av tvång, visade dock att både patienter och anhöriga tyckte att det 

gick bra att vårdpersonalen gjorde vad de ville eftersom de litade på att 

vårdpersonalen agerade för patientens bästa. Eftersom patienterna saknade insikt 

ansåg de att det var acceptabelt att använda tvång när det behövdes (Gjerberg et 

al., 2016). I föreliggande studie utförde sjuksköterskorna provtagning och 

vaccinering eftersom de ville minska smittspridningen på äldreboendet och 

därmed också skydda patienterna för smitta. Sjuksköterskorna arbetade efter göra 

gott-principen vilken innebär att sjuksköterskan bör välja det mest effektiva 

behandlingsalternativet utan att onödigt lidande skapas (Sveriges riksdag, 2013). 

Ett etiskt dilemma mellan att vilja göra gott och samtidigt bevara patienternas 

autonomi uppstod. Autonomiprincipen innebär att sjuksköterskor, och 

distriktssköterskor ska ha ett etiskt förhållningssätt där självbestämmande beaktas 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Även om forskning har visat att det kan 

vara accepterat att utföra behandling med tvång på de som inte har 

sjukdomsinsikt, kan det förstås att det kändes svårt för sjuksköterskorna att agera 

mot patienternas vilja och autonomiprincipen. 

Ett annat etiskt dilemma som sjuksköterskorna upplevde var i samband med 

isolering av patienter på sina rum medan de själva kunde röra sig fritt i samhället. 

Även Savulescu och Cameron (2020), vilka i sin artikel diskuterar 

åldersdiskrimineringen kring isolering gentemot äldre under covid-19 pandemin, 

ansåg att isoleringen av äldre var orättvis. Sjuksköterskorna i föreliggande studies 

erfarenhet var att det var svårt att få patienter med kognitiv svikt att hålla sig på 

sina rum eftersom de inte förstod varför de behövde vara isolerade, vilket även 

framgår i studien av Cipriani et al. (2022). Författarna ser ett behov av att 

sjuksköterskor får handledning och stöttning i hur de kan hantera olika etiska 

dilemman under arbetet. Samtal med psykolog, kurator eller präst kan ge psykiskt 

stöd och lindra sjuksköterskornas oro vilket också studien av Whear et al. (2022) 

påtalar.  
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Att få stöd var ett behov som samtliga involverade hade, omvårdnadspersonal, 

patienter, anhöriga och sjuksköterskor. I den föreliggande studien framkom att 

patienternas behov av stöd ökade under pandemin då patienter som var isolerade, 

både med och utan att vara covid-19-positiva, ofta mådde dåligt psykiskt, ibland 

med ångest. Det krävdes att sjuksköterskorna avsatte tid för att kunna tillgodose 

det ökade behovet av stöttning. Vikten av att ge patienterna emotionell stöttning 

och svårigheter med att finna tid för det beskrivs även av King et al. (2021) och av 

Whear et al. (2022). I föreliggande studie framkom att även anhörigas behov av 

stöd ökade då besöksförbudet på de särskilda boendena för äldre ledde till att de 

anhöriga fick ett ökat behov av att samtala i telefon med sjuksköterskorna för att 

få stöttning när de var oroliga men inte kunde komma och hälsa på, samt att 

uppdatera sig om deras närståendes mående. Liknande resultat framkom även i 

studierna av King et al. (2021) och Whear et al. (2022). Författarna till 

föreliggande studie ser även ett behov av att sjuksköterskor får tillräckligt med tid 

för att hinna stötta både patienter och anhöriga som mår psykiskt dåligt . En 

lösning för att förbättra kontakt mellan anhöriga och patienter i liknande 

situationer kan liksom Whear et al. (2022) och Cipriani et al. (2022) beskrev vara 

tekniska hjälpmedel så att videosamtal exempelvis kan hållas. Utbildning i digital 

teknik kan vara betydelsefullt då det troligtvis blir mer vanligt att använda sig av 

tekniska hjälpmedel i framtiden i takt med att samhället blir mer digitalt.  

Sjuksköterskans eget behov av stöd hade betydelse för att orka hantera de 

arbetspåfrestningar som medfördes av covid-19 pandemin. Samarbetet mellan 

kollegor hade en stödjande funktion för att balansera och hantera 

arbetsbelastningen som medfördes. Detta styrks av en studie av Nowell et al. 

(2021) som undersökte sjuksköterskors copingstrategier i arbetet under covid-19-

pandemin. En studie av Blanco-Donoso et al. (2019) med syfte att undersöka 

sambandet mellan sjuksköterskors välbefinnande och socialt stöd, beskrev också 

vikten av ett gott samarbete mellan kollegor för att hantera känslomässigt svåra 

situationer. Chefernas stöd var också betydelsefullt under covid-19-pandemin. Ett 

gott samarbete med den egna chefen var viktigt men sjuksköterskorna upplevde 
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att enhetscheferna för omvårdnadspersonal på de särskilda boendena för äldre ofta 

kunde stötta på ett annat sätt. Det gav en känsla av trygghet och stabilitet i arbetet 

och arbetsmiljön att befinna sig i samma situation och gemensamt hantera den 

komplexa arbetssituationen. Sjuksköterskornas egna chefer var inte ute på 

boendena och såg därför inte hur arbetet såg ut i verkligheten på samma sätt. 

Resultatet bekräftades av Whear et al. (2022) vilka belyste vikten av en stöttande 

informerad ledare, samt av Roelen et al. (2018) som i sin studie undersökte vilka 

arbetskrav och resurser som kunde bidra till långtidssjukfrånvaro orsakad av 

psykiska påfrestningar. 

Enligt Katie Erikssons teori om lidande lider alla människor och alla människor 

har också en känsla för att vårda inom sig. Eliminering av onödigt lidande bör 

utföras och lidande som är oundvikligt bör lindras. Sjuksköterskan kan bidra till 

att lindra lidandet genom att förmedla hopp, vara ärlig, visa att hen finns där och 

dela känslan av hopplöshet om den infinner sig (Eriksson, 2018). Då alla parter på 

ett eller annat sätt var lidande under pandemin kan Katie Erikssons teori om 

lidande skapa förståelse för hur lidandet kan lindras och att stöttning är viktigt. 

Vid stöttning bör sjuksköterskan bemöta patienter, anhöriga och kollegor på ett 

respektfullt, empatiskt och lyhört sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Whear et al. (2022) redogjorde för ett behov av ökad kunskap om hur man 

hanterar psykologiska behov hos patienter som är isolerade, vilket författarna 

tänker skulle kunna tillgodoses genom att sjuksköterskorna får utbildning i 

samtalstekniker. Goda kunskaper i samtalsteknik skulle också kunna bidra till att 

anhörigas och kollegors behov av stöd kan tillgodoses för att vara bättre 

förberedda inför eventuella framtida pandemier. 

Kliniska implikationer 

Resultatet i föreliggande studie visar att särskilda boenden för äldre har ett behov 

av att vara bättre förberedda inför eventuella framtida pandemier för att underlätta 

sjuksköterskornas arbete. Förberedelser kan handla om att ha tillgång till material, 
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färdiga rutiner och att vårdpersonal fått relevanta utbildningar för att kunna 

handskas med komplexa situationer som uppstår i samband med en pandemi. 

Fortsatt forskning 

Då det fram tills nu inte gjorts tillräckligt med studier om covid-19-pandemin 

finns ett behov av fortsatt forskning, och föreliggande studie kan ligga till grund 

för forskning kring samtalsgrupper om etiska dilemman och 

utbildningsinterventioner som kan leda till att vården vid särskilda boenden för 

äldre är bättre förberedd inför oförutsägbara händelser i framtiden.  

Slutsats 

Resultatet visade att sjuksköterskornas arbete försvårades av att riktlinjer ändrades 

frekvent , och att smittspridning av covid-19 vid det särskilda boendet för äldre 

innebar ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Samtliga involverade såsom 

omvårdnadspersonal, patienter, anhöriga och sjuksköterskor hade behov av stöd. 

Tillgång till stöd är viktigt för alla parter och har visat sig bidra till mer hanterbart 

psykiskt välmående, vilket kan bidra till en hållbar utveckling då risken för 

sjukskrivningar minskar och möjliggör att personalen i högre grad stannar kvar på 

arbetsplatsen. Studiens resultat kan också bidra till en ökad patientsäkerhet då rätt 

förberedelser kan ge förutsättningar för att utföra en god säker vård, och kan bidra 

till en ökad förståelse om sjuksköterskornas arbete på särskilt boende för äldre 

under covid-19-pandemin.   
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Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Till verksamhetschef på ________________________ 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien Distriktssköterskans upplevelse av 

att vårda patienter med Covid-19 på särskilt boende 

Hej! 

Vi heter Hanna Jeppsson och Qlindamaria Thach och är legitimerade 

sjuksköterskor. Vi läser just nu Distriktssköterskeprogrammet på Högskolan i 

Kristianstad och ska skriva vår Magisteruppsats som innefattar 15 högskolepoäng. 

I mars 2021 hade drygt 16 000 fall av Covid-19 bekräftats på särskilda boenden i 

Sverige. Då distriktssköterskor arbetar bland annat på särskilda boenden och ska 

vara ledare av omvårdnadsarbetet inom teamet har de en central roll för patienter 

som bor på särskilt boende och drabbas av Covid-19. Syftet med studien är därför 

att undersöka distriktssköterskors upplevelse av att vårda patienter med Covid-19 

på särskilt boende. 

 En kvalitativ metod med individuella intervjuer kommer användas i studien. 

Inklusionskriterier är att deltagarna ska vara utbildade distriktssköterskor, 

anställda inom kommunal eller privat vård på särskilt boende och ha arbetat med 

patienter med Covid-19 på särskilt boende under pandemin. Vi önskar att 

inkludera totalt 15–20 distriktssköterskor i studien. Vid svårigheter att rekrytera 

distriktssköterskor kommer även grundutbildade sjuksköterskor eller 

sjuksköterskor med annan specialistutbildning att inkluderas. Intervjuerna 

kommer spelas in och transkriberas ordagrant enligt Graneheim och Lundmans 

innehållsanalys. Allt material kommer avidentifieras så att ingen kan härleda vem 

informationen kommer ifrån, och data kommer förvaras i studenternas hemkatalog 



 

 

 

 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

49(58) 

(H) via Högskolan Kristianstad IT-system som författarna, deras handledare och 

examinator har tillgång till under studien. Hemkatalogen anses ha hög säkerhet.  

 Distriktssköterskorna kommer få skriftlig information om studien och kommer 

därefter även kontaktas via telefon för att få muntlig information och för att 

komma överens om tid och plats för intervjun. Samtycke kommer inhämtas 

genom att distriktssköterskorna får skriva under en samtyckesblankett. 

Intervjuerna förväntas pågå cirka 60 minuter och planeras att utföras under hösten 

2021. 

Studien är godkänd av Hälsovetenskapliga etikrådet vid Högskolan Kristianstad. 

Studien ingår som ett examensarbete i Distriktssköterskeprogrammet. 

 

Fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad 

Telefon: 044-2503100, E-post: student@hkr.se 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

Hanna Jeppsson 

Legitimerad Sjuksköterska 

Studerande på 

Distriktssköterskeprogram

met 

e-post: 

hanna.jeppsson0009@stu

d.hkr.se 

Tfn: 0709-358457 

  

Qlindamaria Thach 

Legitimerad 

Sjuksköterska 

Studerande på 

Distriktssköterskeprogr

ammet 

e-post: 

Qlindamaria.thach000

1@stud.hkr.se 

Tfn: 0766-102241 

  

Handledare 

Ulrika Olsson Möller 

Dr med vet 

Tfn: 044-2503949 

e-post: 

ulrika.olsson_moller@hkr.se 

  

mailto:student@hkr.se
mailto:hanna.jeppsson0009@stud.hkr.se
mailto:hanna.jeppsson0009@stud.hkr.se
mailto:Qlindamaria.thach0001@stud.hkr.se
mailto:Qlindamaria.thach0001@stud.hkr.se
mailto:ulrika.olsson_moller@hkr.se
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Bilaga 2 Informationsbrev till studiedeltagare 

Distriktssköterskans upplevelse av att vårda patienter med Covid-19 på särskilt 

boende 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett projekt. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Vi heter Hanna Jeppsson och Qlindamaria Thach och är legitimerade 

sjuksköterskor. Vi läser just nu Distriktssköterskeprogrammet på Högskolan i 

Kristianstad och ska skriva vår magisteruppsats där vi vill ta reda på 

distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter med covid-19 på särskilt 

boende. Då distriktssköterskor ska vara ledare av omvårdnadsarbetet har de en 

central roll för patienter som drabbas av covid-19 och som bor på särskilt boende. 

Vi har fått tillåtelse av verksamhetschefen på din arbetsplats för att utföra studien 

och vill ha med dig som deltagare då du arbetat som Distriktssköterska med 

Covid-19-patienter på särskilt boende.  

 

Hur går studien till? 

Genom att delta i vår studie möjliggör du för oss att genomföra vår studie. En 

individuell intervju kommer att genomföras och spelas in efter att ditt samtycke 

har inhämtats. Du väljer själv tid och plats för intervjun och den kan om du önskar 

genomföras via dator. Intervjun förväntas att ta cirka 60 minuter och under 

intervjun förväntas du reflektera och över ditt arbete med covid-19 patienter på 

särskilt boende. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Vid intervjuerna kommer du få möjlighet att reflektera över de känslor du upplevt 

när du arbetat med patienter med covid-19. Reflektionen skulle kunna medföra ett 
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känslomässigt obehag för dig, men kan också leda till att du får möjlighet att 

bearbeta det du varit med om. Du har möjlighet att när som helst efter intervjun 

kontakta oss eller vår handledare. Vid eventuella obehag i samband med intervjun 

kan du kontakta oss studenter för samtal.  

 

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.  

Uppgifter såsom kön, ålder, antal år du jobbat som sjuksköterska respektive 

distriktssköterska samt antal år på särskilt boende respektive nuvarande 

arbetsplats kommer inhämtas. Frågor gällande dina upplevelser att jobba med 

patienter med covid-19 på särskilt boende kommer ställas. Intervjuerna kommer 

spelas in och sedan skrivas ut ordagrant. Data kommer förvaras i studenternas 

hemkatalog (H) via Högskolan Kristianstad IT-system som författarna, deras 

handledare och examinator har tillgång till under studien. Hemkatalogen anses ha 

hög säkerhet. Efter att uppsatsen blivit godkänd under våren 2022 kommer all 

data raderas av författarna. Data kommer skrivas ut på så sätt att det inte går att 

härleda informationen till just dig. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 

av dem.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig 

som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också 

begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter 

begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta någon av de ansvariga 

för studien (se nedan).  

Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@hkr.se Om du är missnöjd med 

hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 
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Hur får jag information om resultatet av studien? 

Den färdiga uppsatsen kommer läggas ut på DIVA-portal (www.diva-portal.org) 

där den kommer finnas fritt tillgänglig att läsa. 

 

Försäkring 

Du kommer intervjuas under din arbetstid och du är då försäkrad via din 

arbetsgivare. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge 

varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande kontaktas de ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  

Studenter: Hanna Jeppsson, 0709-358457, hanna.jeppsson0009@stud.hkr.se, 

Qlindamaria Thach, 0766-102241, Qlindamaria.thach0001@stud.hkr.se  

Handledare: Ulrika Olsson Möller, Dr med vet, Högskolan Kristianstad, 044-

2503949 ulrika.olsson_moller@hkr.se 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 Jag samtycker till att delta i studien Distriktssköterskans upplevelse av att 

vårda patienter med Covid-19 på särskilt boende 

 Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

information till studiedeltagare. 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 Namnförtydligande 
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Bilaga 3 Intervjuguide  

Inledande fråga      

• Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag såg ut för dig innan pandemin?  

Frågor       

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig idag?  

 Vilka ansvarsområden har du som sjuksköterska/ distriktssköterska på din 

arbetsplats? 

 På vilket sätt upplever du att din roll som sjuksköterska/distriktssköterska 

har förändrats under pandemin?  

 Vad är din upplevelse av att vårda patienter med covid-19? 

 Vilka fysiska, psykiska, sociala och existentiella utmaningar har du som 

sjuksköterska/ distriktssköterska stött på i samband med vårdandet av 

covid-19 patienter? 

 På vilket sätt har din arbetsmiljö påverkats under pågående pandemi?  

 Hur upplever du din chefs tillgänglighet och stöttning under pandemin 

 Kan du beskriva hur arbetet med att minska smittspridning på boendet sett 

ut?  

 Hur upplever du din roll i att minska smittspridning?  

 Vilka lärdomar tar du med dig från covid-19 pandemin, och vad skulle 

kunna förbättras till en framtida pandemi?  

 Extra fråga:  

 Hur ser du på din roll som distriktssköterska/ sjuksköterska på ett särskilt 

boende?  

 

 

Exempel på följdfrågor:  
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 Kan du utveckla?  

 Kan du berätta mer?  

 Hur tänker du kring det?  

 Kan du ge något exempel?  

 Hur menar du då?  

 Hur känner du då?  

Demografiska data  

 Ålder och kön       

 Antal år som grundutbildad sjuksköterska samt distriktssköterska 

ev specialistutbildning 

 Antal år på särskilt boende      

 Antal år på nuvarande arbetsplats  

Avslutande frågor  

 Har du något du vill tillägga eller prata mer om?  

 Får vi lov att kontakta dig på telefon om vi vill komplettera något från 

intervjun?      

Tack för din medverkan!
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Bilaga 4 Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

“Jättemycket information (riktlinjer och 

förhållningsätt kring covid-19) som 

kommer eh via mejl som man ska 

försöka sätta sig in och läsa så att 

periodvis har det ju varit jättestressigt 

eehm och jätterörigt” (S4) 

Jättemycket information att sätta sig 

in i vilket har varit jättestressigt och 

jätterörigt 

Jättemycket 

information 

 

Implementering av 

nya rutiner 

Riktlinjer under covid-

19-pandemin 

”Det har gått väldigt mycket tid 

(arbetstid)att handleda personalen i 

just att använda hygienrutiner och 

skyddsutrustning på korrekt sätt” (S12) 

Väldigt mycket tid har lagts på att 

handleda personal i att använda 

hygienrutiner och skyddsutrustning 

på rätt sätt 

Använda 

hygienrutiner 

Skärpta basala 

hygienrutiner 

Riktlinjer under covid-

19-pandemin 

”Man (sjuksköterskan) skulle klä på sig 

och av sig hela skyddsutrustningen så 

det blev liksom procedur varje gång 

som man kanske drog sig för så det blev 

inte naturligt på något sätt men de 

mådde inte bra av det. Det gjorde det 

inte” (S3) 

Det blev en procedur att klä på och av 

sig skyddsutrustning hela tiden och 

man drog sig för att göra det då det 

inte blev naturligt och de äldre mådde 

inte bra av skyddsutrustningen 

Klä på och av 

skyddsutrustning 

Utmaningar med 

skyddsutrustning 

Riktlinjer under covid-

19-pandemin 

”Jag hade symtomkontroll på dem 

(patienter med covid-19) fyra gånger 

om dagen för jag var jätterädd att det 

Jag hade hört mycket om blodproppar 

och låg saturation så därför var jag 

jätterädd och hade symtomkontroll på 

Covid-sjuka 

patienter 

Covid-19-sjuka 

patienter 

Smittspridning av 

covid-19 
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skulle liksom, jag tänkte på det där låga 

saturation och blodproppar och allt 

som man hade hört” (S3) 

covid-sjuka patienter flera gånger om 

dagen  

 

”Det tog säkert en halvtimme per 

patient all dokumentation som ska 

göras när det drar igång med 

smittspårning” (S4) 

Dokumentationen vid smittspårning 

var tidskrävande då det tog minst en 

halvtimme per patient  

Smittspårning Provtagning i 

samband med 

smittspårning 

Smittspridning av 

covid-19 

”De (patienter med kognitiv svikt)  

skulle ju vara isolerade på rummet och 

det var ganska svårt för dem eh för de 

förstod ju inte varför, man fick påminna 

dem och hjälpa dem tillbaka till rummet 

hela tiden” (S6) 

De skulle isoleras på rummen men 

det var svårt eftersom de inte förstod 

varför. Man fick påminna och hjälpa 

dem tillbaka till rummet hela tiden. 

Isoleras på rummen Isolering av 

patienter 

Smittspridning av 

covid-19 

”Vissa (patienter med kognitiv svikt) 

eeh totalvägrade, ville inte alls eeeeh 

och då var det nästan så man fick hålla 

fast dem ibland vilket kändes fel” (S6) 

Vissa totalvägrade vaccinering och då 

fick man nästan hålla fast dem vilket 

kändes fel 

Totalvägrade 

vaccinering 

Vaccinering mot 

covid-19 

Smittspridning av 

covid-19 

”Ja det blev nog så att jag var mer som 

samtalssjuksköterska mer än vad jag 

var som en sjuksköterska” (S2) 

Jag blev mer samtalssjuksköterska än 

sjuksköterska  

 

Samtalssjuksköterska Sjuksköterskans 

upplevelse av att 

vara en stöttepelare 

Aspekter av stöttning 
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”Sen är det klart att det har varit mer 

oroliga anhöriga som har velat prata 

även med oss sjuksköterskor” (S10) 

Det ha varit fler oroliga anhöriga som 

ville ha sjuksköterskekontakt också  

 

Oroliga anhöriga Utökad 

anhörigkontakt 

Aspekter av stöttning 

”Möten och sånt (APT och fysiska 

läkarronder) blev ju inställd och alla 

sammanträffar och allting sådana och 

vi har, hade även läkarkontakt i några 

perioder bara via telefon det blev inte 

riktigt detsamma. Det blev...det blev 

inte lika professionellt faktiskt anser 

jag” (S3) 

 

Fysiska möten blev inställda och 

läkarkontakten var enbart via telefon 

i perioder vilket inte kändes lika 

professionellt   

 

Inställda fysiska 

möten  

Avsaknad av fysiska 

möten 

Aspekter av stöttning 

”Hon (enhetschefen på boendet) har 

varit delaktig i i detta här och sett till så 

att alla har fått genomgång av basala 

hygienrutiner och..har också haft 

mycket kontakt med anhöriga och varit 

en stöttning för oss” (S10) 

Chefen har varit delaktig och sett till 

så alla fått genomgång av basala 

hygienrutiner. Hon har också haft 

mycket anhörigkontakt och stöttat 

oss. 

Delaktig chef  Sjuksköterskans 

samarbete och 

stöttning från chef 

Aspekter av stöttning 

 

 


