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Sammanfattning 

PAS (patientansvarig sjuksköterska) är en modell för hur själva omvårdnadsarbetet 

bedrivs, individanpassat till varje enskild patient. I Sverige används modellen på nästan 

samtliga hemodialysmottagningar.  

Syftet med denna studie var att beskriva PAS:arnas uppfattningar om arbetsuppgifter 

och uppfattningar av upplevelser rörande PAS-rollen. Fenomenografi användes som 

analysmetod för att beskriva variationer av både arbetsuppgifter och upplevelser. Data 

insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med PAS:ar 

från olika dialysmottagningar i Sverige. 

Sex beskrivningskategorier identifierades som beskrev uppfattningar av att vara PAS 

samt sex beskrivningskategorier om uppfattningar av hur det kan upplevas att vara PAS. 

Resultaten visade på både positiva och negativa uppfattningar som var relaterade till 

rollen som PAS. Studien visade att det som präglade PAS-rollen var det stora ansvar 

PAS tog för sina patienter, både inom och utanför avdelningen. Ansvaret och den stora 

mängd arbetsuppgifter PAS hade var förenat med uppfattningar att rollen som PAS 

kunde upplevas som negativt. Att utbilda patienter och närstående är en viktig uppgift 

inom sjuksköterskans ansvarsområde. Ett intressant fynd i aktuell studie var att endast 

en PAS uppfattade att utbilda som en av arbetsuppgifterna kopplade till rollen som 

PAS.  

PAS:arna uppfattade att läkarens arbetsuppgifter hade företräde och detta var en orsak 

till varför PAS gav avkall på omvårdnadsuppgifter. Detta i kombination med otydlig 

arbetsbeskrivning ledde till psykisk stress och frustration. Det är av betydelse att 

sjuksköterskor utarbetar nationella samt lokala arbetsbeskrivningar för vad som skall 

ingå i rollen som PAS inom njurmedicin. 

Nyckelord 

Patientansvarig sjuksköterska, hemodialys, kvalitativ forskning, utbildning, stress  
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Abstract 

Primary nursing is a theoretical and organisational model for nursing, where nursing is 

individually adapted to each patient. In Sweden, the primary nursing model is used in 

almost all haemodialysis clinics.  

The aim of the study was to describe primary nurses’ experiences concerning work 

tasks and also to describe experiences concerning emotions related to the role as 

primary nurse. As the aim was to describe the variation of experiences a 

phenomenographic method was used. Data was conducted through semi-structured 

interviews and analysed according to the phenomenographic method of analysis. The 

informants were primary nurses from various haemodialysis clinics in Sweden.  

Six descriptive categories were identified and which described the variation of work 

tasks that was regarded as being part of the job as primary nurse. Six other descriptive 

categories described the variety of emotional experiences related to the role as primary 

nurse. The results showed that both positive and negative experiences were related to 

the role as primary nurse. The study showed that the core category, when describing the 

role as primary nurse, was the wide responsibility that the primary nurse took for his or 

her patients, both at the clinic and outside the clinic. The responsibility in combination 

with a large amount of work tasks was related to the fact that the role as primary nurse 

could be experienced as negative. Educating patients and relatives is an important part 

of the nurses’ responsibilities. An interesting finding in the present study was that only 

one primary nurse experienced education as one of the work tasks. 

Primary nurses regarded the physicians’ work as having higher priority than those of the 

nurse, and this was one of the reasons why primary nurses did not protest against having 

to ‘serve the physician’. This, in combination with unclear work description caused 

psychological stress and feelings of frustration. It is important that nurses develop 

national and local description for primary nurses within nephrology. 

Keywords 

Primary nurse, hemodialysis, qualitative research, education, stress 
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Inledning 

”Redan 1916 års betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och 

arbetsförhållande betonades sjuksköterskans undervisande uppgifter, vilka bestod av att 

uppfostra och lära de patienter hon kom i kontakt med hur man lever ett hälsosamt och 

moraliskt liv”.
1
  

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står idag tydligt angivet det utbildningsansvar 

sjuksköterskan har gentemot patienter, närstående och studenter.
2
  Birgitta Öhmans 

avhandling om sjuksköterskor inom geriatrisk vård beskriver behovet av att tydliggöra 

detta utbildningsansvar.
3
 Med tanke på den framtid som väntar med ett ökat patientantal 

samt olika behandlingsformer som kräver patientens medverkan, finns det samma behov 

inom hemodialys av att tydliggöra utbildningsansvaret.  Klinisk erfarenhet gör att man kan 

ha hypoteser om att det är brister i utbildning av patienten. Vi är båda sjuksköterskor med 

lång erfarenhet, ett utbildningsansvar inom hemodialys
4
 och med ett starkt engagemang för 

pedagogik. Våra erfarenheter visar att det finns en otydlighet i vad som ingår i patient 

ansvarig sjuksköterskas (PAS) arbete på en hemodialysmottagning. Denna studie utfördes i 

syfte att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar sina arbetsuppgifter och uppfattar 

upplevelser av sin roll som PAS samt om utbildning uppfattades ingå i arbetsuppgifterna.  

Bakgrund  
Patienter med kronisk njursvikt som får hemodialys flera gånger i veckan på en 

mottagning behöver goda egenvårdskunskaper. Behandlingen är fysiskt och psykiskt 

krävande och den nedsatta njurfunktionen inverkar negativt på ett flertal av kroppens 

organ. Patienten behöver få kunskap om olika symtom, om mediciner, kost, 

vätskebalans och fysisk aktivitet för att hantera sjukdomen.   

Kronisk njursvikt 
Njurarnas viktigaste uppgifter består i att utsöndra slaggprodukter som bildas vid 

ämnesomsättningen och att balansera vätskor och salter i kroppen. Njurarna medverkar 

även i syra – bas balansen samt insöndrar hormoner. Detta är livsnödvändiga processer. 

Olika sjukdomar i njurarna kan medföra att njurfunktionen blir nedsatt eller helt upphör. 

Kronisk njurinflammation och diabetes är de vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt, 

och i Sverige drabbas uppskattningsvis varje år ca 600 personer.
5
 I takt med försämrad 

njurfunktion får patienten tilltagande symtom som påverkar den hälsorelaterade 

livskvalitén.
6
 Exempel på sådana symtom är förändrad smakupplevelse, muntorrhet och 

                                                 
1
 Katarina Isaksson, red., Patientundervisning och patientens lärande (Stockholm: Gothia Förlag AB, 2007), 12. 

2
  Socialstyrelsen artikelnr 2005-105-1 februari, 2005. 

3
 Birgitta Öhman, Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering (Göteborg: HLS 

   Förlag, 2003), 32. 

4
 Blodet förs med hjälp av en maskin från patienten till dialysfiltret och sedan åter till patienten och renas. 

5
 SNR-SRR, Svenskt njurmedicinskt register, Swedish renal registry, MedSciNet Clinical Trial Framework 

6
 Birgitta Klang, Hjördis Björvell and Naomi Clyne “Quality of life in predialytic uremic patients” Quality of life research, 

5,(1996):109-116.  



 

 6 

törst.
7
 Tillsammans med illamående, uppkördhet i buken och lös avföring medför dessa 

symtom ofta sämre aptit och viktminskning som följd. Oförmåga att producera 

hormonet erytrophoetin leder till att bildning av röda blodkroppar försämras.
8
 Patienten 

får då blodbrist vilket leder till tilltagande trötthet och orkeslöshet. Salt- 

vattenretentionen medför högt blodtryck som i sin tur leder till hjärt- och kärl 

komplikationer. Obalans i kalk- fosfat omsättningen samt oförmåga att producera aktivt 

D-vitamin, orsakar urkalkning av skelettet och ger risk för mjukdelsförkalkning samt 

igenkalkning blodkärl med ökad risk för hjärtinfarkt. Sammantaget leder obehandlad 

njursvikt till att urinämnen (slaggprodukter) stannar kvar i blodet. Denna urinförgiftning 

(uremi) leder till uttalad trötthet, sömnrubbningar, avmagring, urkalkat skelett, klåda, 

benkramper, muskelförtvining, minnesstörningar, nedsatt kognitiv förmåga och om 

njursvikten förblir obehandlad avlider patienten i sin uremi.
9
 
10

 

Behandlingsformer  
Tack vare medicinska framsteg är det idag möjligt att ge de allra flesta personer som 

drabbas av kronisk njursvikt en behandling med gott resultat. De behandlingsalternativ 

som står till buds för den med kronisk njursjukdom är förutom läkemedel, fysisk 

aktivitet och specialkost, även så kallad aktiv uremivård i form av dialys och 

njurtransplantation. Dialys finns som både peritonealdialys (PD) och hemodialys (HD). 

Vid PD används bukhinnan som filter för att filtrera bort slaggprodukter från blodbanan. 

Patienten får en kateter inopererad under naveln. Bukhålan fylls med cirka två liter 

glukos – och saltlösning fyra gånger per dygn. Vätskan ligger kvar i buken i cirka fem, 

sex timmar där den drar åt sig slaggprodukter och överskottsvatten, innan den töms ut 

via katetern. Det finns även en metod där mindre mängder vätska pumpas in och ut 

under natten med hjälp av en maskin. Peritonealdialys utförs i hemmet. I denna studie 

fokuseras dock på hemodialys på hemodialysmottagningar. 

Hemodialys  

I hemodialys renas blodet med hjälp av ett konstgjort membran, dialysfilter. Blodet förs 

med hjälp av en maskin, från patienten till dialysfiltret och sedan åter till patienten. Det 

stora flertalet patienter i hemodialys dialyserar tre gånger i veckan på sjukhus. Varje 

behandling tar fyra till fem timmar, läkaren ordinerar dosen dialys och sjuksköterskan 

utför och övervakar behandlingen. Dialysbehandling är ofta fysiskt och psykiskt 

krävande och dessutom inte tillräcklig för att patienten skall kunna balansera sin 

njursvikt. Det innebär att patienten kan känna av ett flertal symptom såsom svårt att 

andas, svullnad, klåda, känsla av bundenhet och så vidare. För att kunna hantera dessa 

och förbättra den hälsorelaterade livskvalitén är det därför viktigt att patienten har bra 

kunskap gällande egenvård. På många hemodialysmottagningar är målsättningen att öka 

patientdelaktighet i syfte att öka kunskapen om sambanden mellan symtom och 

                                                 
7
 Anders Fernström, Britta Hylander and Stephan Rössner ”Taste acuity in patients with  chronic renal failure” 

Clinical nephrology, vol 45, No 3 (1996): 169-174. 

8
 Mattias Aurell, red., Njurmedicin (Stockholm: Liber AB,1997),262. 

9
 Aurell, 205. 

10
 Gudrun Nyberg och Anneli Jönsson, red., Njursjukvård (Lund: Studentlitteratur, 2004),244. 
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behandling. Patienten befinner sig utanför dialysmottagningen de flesta av dygnets 

timmar och behöver då ha kunskaper inom egenvård, som exempelvis nutrition, och 

vätskebalans. Som en följd av detta kan olika grader av självständighet hos patienten 

uppnås. Förespråkare av egenvård anser att alla patienterna på en 

hemodialysmottagning bör kunna sköta minst 50 procent av den totala behandlingen 

och att 50 procent av patienterna bör kunna dialysera sig själva i hemmet.
11

 Utbildning i 

egenvård gällande mediciner, kost, vätskebalans och fysisk aktivitet samt stöttning 

utförs vanligen av sjuksköterskor.  

För att en hemodialysbehandling skall fungera krävs tillgång/access till blodbanan med 

ett högt blodflöde. Därför anläggs en arterio-venös fistel (A-V fistel) eller ett arterio-

venöst graft (A-V graft) veckor före start av dialys. A-V fistel är en kirurgisk 

sammankoppling mellan en artär och en ven och A-V graft är en kärlprotes mellan artär 

och en ven inopererad under huden. Ett tredje alternativ för att åstadkomma en access 

för att uppnå ett högt blodflöde är att operera in en central dialyskateter (CDK). En 

CDK är en slang med två skänklar på bröstkorgen, den är tunnelerad under huden med 

kateterspetsen i hjärtat. Alla dessa accesser sköts av sjuksköterskan och patienten, där 

sjuksköterskans roll är att utbilda och stödja.  

Redan innan patienten börjar sin hemodialysbehandling har de flesta gått på 

njurmottagning i många år. Många har dessutom gått den så kallade njurskolan där 

syftet är att öka patienter och anhörigas kunskap om njursjukdomen och dess olika 

behandlingsalternativ.
12

 Sjuksköterskan har ett stort ansvar för att fortsätta öka patienten 

och anhörigas kunskaper.
13

 Trots det stora utbildningsansvaret inom den kliniska 

verksamheten saknas en betoning av och ett tydliggörande av just utbildningsansvaret i 

sjuksköterskeutbildningen.
14

 Detta är ett problem eftersom det kan leda till att 

patienterna inte får den kunskap och det oberoende som utbildning ger. 

Dialyspopulation och behandlingsfrekvens i 
framtiden 
Antalet dialyspatienter kommer att ständigt öka i världen. I Sverige beräknas en ökning 

med fyra procent och i USA förväntas antalet fördubblas över nästa 10-års period. 

Dialyspopulationen kommer att bestå av fler diabetiker och äldre patienter. Traditionellt 

i Sverige dialyseras de flesta patienter på sjukhus, tre gånger i veckan. Dialyspatienter 

har en mycket hög sjuklighet och dödlighet, fem års överlevnad är mindre än fyrtio 

procent vilket är sämre än vid tjocktarmscancer. Även vid ett ökat antal timmars 

behandling tre gånger i veckan, är sjuk- och dödligheten fortfarande hög.
15

 De resultat 

                                                 
11

 Christopher R Blagg, ”Home haemodialysis: ´home, home, sweet, sweet home!´” Nephrology 10, (2005):206-214. 

12 Birgitta Klang, Hjördis Björvell, Jonas Berglund and Chrisitna Sundstedt, ”Predialysis patient education: effects on 

functioning all well-being in uraemic patients.” Journal of Advanced Nursing, 28 (1), (1998): 36-44 

13 Madeleine Bergh, Medvetande om bemötande (ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS, 2002), 204. 

14
 Öhman, 19 
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som finns visar att mer frekventa behandlingar fem till sju gånger i veckan ökar 

livskvalitet och minskar både sjuklighet och dödlighet.
 16

 
17

 
18

 För att nå upp till dessa 

resultat med både ökat välbefinnande och bättre överlevnad kommer det att ställas större 

krav på organisationen runt patienten, oavsett om patienten kommer att dialysera i 

hemmet, på enheter med handräckning eller på institution.  

Samhällsförändringars påverkan på dialysvården 
Samhällets hjälp till vårdtagare har minskat och fortsätter att minska successivt och den 

negativa trenden fortsätter. Befolkningsstrukturen visar på ett ökat antal äldre samt att 

personer i yrkesförd ålder procentuellt minskar.
19

 Morgondagens mer upplysta patient 

kommer att ställa högre krav på utbudet av dialys.
20

 Patienter som dialyserar sig i 

hemmet har stor valfrihet att bestämma frekvens och tidpunkt på dygnet för sin 

behandling. Dessutom belastas inte sjukvården ekonomiskt i lika hög grad jämfört med 

en patient som traditionellt dialyseras på sjukhus. Då samhällets hjälpinsatser inte 

förespås att räcka till kommer sjuksköterskan i ett längre perspektiv behöva vara mer 

förberedda på att möta och utbilda närstående och patient.
 21

 
22

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                               

 

15
 Georg O Ting, Carl Kjellstrand, Terri Freitas, Brian J Carrie & Shahrzad Zarghamee, ” Long-term study of  

   high-cormobidity ESRD patients converted from conventional to short daily hemodialysis.” American journal 

   of kidney diseases, vol 42, No 5, (2003):1020-1035. 

16
 Nancy G,”Kutner Quality of life and daily hemodialysis.” Seminars in dialysis, vol 17, No 2 (2004): 92-98. 

17
 Georg O Ting, Carl Kjellstrand, Terri Freitas, Brian J Carrie & Shahrzad Zarghamee, ” Long-term study of  

   high-cormobidity ESRD patients converted from conventional to short daily hemodialysis.” American journal 

   of kidney diseases, vol 42, No 5, (2003):1020-1035. 

18
 Juan C Ayus, M Reza Mizani, Steven G Achinger, Ravi Thadhani, Alan S Go and Shuko Lee ” Effects of short 

   daily versus convetional hemodialysis on left ventricular hypertrophy and inflammatory markers: A  

   prospective, controlled study.” Journal American society of nephrology 16, (2005): 2778-2788. 

19
 Bergh, 217.  

20
 Riksförbundet för njursjuka RNJ, Riktlinjer för god njursjukvård (Multitryck AB, 2005), 22. 

20
 Bergh, 219 

 21
 Öhman, 13. 
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Sjuksköterskans utbildning   
Varje lärosäte har som uppgift att garantera att examensmålen uppnåtts inför 

socialstyrelsen som utfärdar legitimation efter avslutad godkänd utbildning. I 1981 års 

utbildningsplan beskrivs sjuksköterskans kompetens i fem huvudfunktioner.
23

 Den 

undervisande funktionen innebär att kunna informera, undervisa och handleda 

studerande, medarbetare, patienter och anhöriga utifrån var och ens behov. I 1993 års 

examensordning skall sjuksköterskan ha förvärvat förmågan att undervisa. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning från 1995 rekommenderas att den 

grundutbildade sjuksköterskan skulle ha förvärvat förmågan att informera och 

handleda.
24

 Samma rekommendationer gällde den specialistutbildade sjuksköterskan 

som dessutom skulle ha förvärvat förmågan att undervisa. I den nuvarande 

kompetensbeskrivningen
 
från 2005 rekommenderas att sjuksköterskan skall ha förmåga 

att informera och undervisa patienter och närstående såväl individuellt eller i grupp med 

hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll.
25

 Rekommendationen gäller såväl grund- 

som specialistsjuksköterskor. Den oklarhet som rådde mellan högskolans 

examensordning från 1993 och socialstyrelsens kompetensbeskrivning från 1995 kan ha 

inneburit otydligheter i sjuksköterskans kompetensområde gällande undervisning. 

Mellan 1916 -1992 har inte pedagogik funnits med som ett prioriterat område i 

utbildningen. Sjuksköterskor har inte haft möjlighet att inom utbildningens ram skaffa 

sig pedagogisk kompetens. I stället utvecklade sjuksköterskor en pedagogisk förmåga i 

sitt kliniska arbete. Många högskolor mellan 1993 – 1996 valde att ha pedagogik 

integrerad i huvudämnet omvårdnad, vilket innebär att pedagogik som ämne inte har 

förekommit i separata kurser med perspektiv som har med lärande och kunskap att göra 

mellan dessa år.
26

   

Sjuksköterskans karaktärsämne 

”Sjuksköterska… yrkesgrupp som har det primära ansvaret för planering och 

ledning, genomförande och utvärdering av det kliniska omvårdnadsarbetet, arbetar med 

preventiva och hälsofrämjande verksamheter, förmedlar kunskap och undervisar 

patienter, anhöriga, medarbetare och studerande. Allt arbete utförs utifrån vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan skall utveckla omvårdnadsverksamheten och 

delta i forskning”.
27

  

Omvårdnadsprocessen innebär att sjuksköterskan gör en bedömning då hon/han samlar in 

data om patienten. Efter bedömningen görs en diagnos vilket innebär analys av insamlad 

data. Sjuksköterskan gör sedan en eller flera omvårdnadsdiagnoser där patientens resurser, 

problem och behov av undervisning preciseras. Sjuksköterskan planerar sedan 

undervisningen tillsammans med patient och övriga intressenter där mål formuleras och 

                                                 
23

 Utbildningsplan för Hälso- och sjukvårdslinjen (SÖ UHÄ, 1981). 

24
 Socialstyrelsens allmänna råd om Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (SOSFS  

   1995:5). 

25
 Socialstyrelsen artikelnr 2005-105-1 februari, 2005. 

26
 Öhman, 19.  

27
 Nationalencyklopedin. 2008-05-27 
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undervisande åtgärder planeras. Nästa steg är att de planerade åtgärderna genomförs. Den 

uppföljning/datainsamling som sedan görs innebär en kontinuerlig uppföljning utifrån 

förutbestämda strategier kopplade till patientens behov och de uppsatta målen.
28

 

 

Sjuksköterskans undervisande roll 
Vikten av patientundervisning påtalade redan Florence Nightingale. ”…the unique 

function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those 

activities contributing to health or its recovery (or to a peaceful death) that he or she 

would perform unaided if he or she had the necessary strength, will or knowledge, and to 

do this in such a way as to help him or her gain independency as rapidly as possible”.
29

 

För dagens sjuksköterskor är det dock inte någon självklarhet att beskriva och 

konkretisera samt dokumentera innehållet i sin patientundervisning.
30

 Undervisningen 

tenderar att bli diffus, oreflekterad och ofta osynlig för både sjuksköterskor, patienter, 

närstående och övrig vårdpersonal.
31 

Sjuksköterskor hamnar dock ofta i undervisande 

situationer utan att reflektera över att det är en pedagogisk situation. Termer som 

undervisning, information, rådgivning, instruktion och stöd används ofta av 

sjuksköterskor utan att sjuksköterskorna själva är klar över innebörden i dessa ord.
32

 Och 

när sjuksköterskor pratar om pedagogik används vardagliga uttryck som ” jag berättar 

om”, ”jag hjälper dem” eller ”jag pratar med dem” medan uttrycket att ”att undervisa” 

förekommer mer sällan.
33

 Sjuksköterskor upplever även en osäkerhet om ”vad” man får 

undervisa om, vad som ligger inom sjuksköterskans kompetensområde och vad som 

”inkräktar” på läkarens område.
34

 Flera studier har visat att undervisning av patienter sker 

i större utsträckning om det finns ett uttalat mandat (personer som är tillskrivna 

kompetens att undervisa) för det.
35 36

 Den osäkerhet som råder kring om vad som är 

tillåtet att undervisa om, och det faktum att sjuksköterskan inte reflekterar över 

innebörden i de olika termerna och de olika pedagogiska situationer som sjuksköterskan 

hamnar i, gör att undervisningen blir både osynlig, otydlig och ibland obefintlig. Det 

vanliga är att sjuksköterskan ägnar sig åt den informella undervisningen som uppstår när 

ett lämpligt tillfälle dyker upp i det vardagliga arbetet. Med informell undervisning 

menas när sjuksköterskan säger något för att utveckla och/eller ändra patientens kunskap. 

                                                 
28

 Birgitta Klang Söderkvist, red., Patientundervisning (Lund: Studentlitteratur, 2001), 10. 

29
 Monica Baly,red, As Miss Nightingale said. 2: a uppl. (Bodmin, Cornwall: Hartnolls Ltd, 1991) 68. 

30
 Öhman, 118. 

31
 Öhman,106, 143.  

32
 Febe Friberg, Pedagogiska mötet mellan patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning 

   (Göteborg: ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS, 2001), 32. 

33
 Friberg,102. 

34
 Öhman, 102. 

35
 Friberg, 187. 

36
 Öhman, 87-94. 
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Vid informell undervisning har det visats att det inte är säkert att det förkommer något 

lärande eftersom något reflekterande av det pedagogiska syftet sällan förekommer.
37

  

Från undervisning till lärande 

Följande stycke bygger på Knut Illers resonemang. 

”Från undervisning till lärande” är ett uttryck som ofta används för att belysa den 

förändringen som det pedagogiska tänkandet håller på att genomgå. Läraren har idag 

inte det kunskapsmonopol som tidigare på grund av den kunskapsexplosion som skett. 

Idag söker många sin kunskap på egen hand exempelvis via Internet. Fakta på Internet 

kan vara mer utförlig och mer aktuell än den kunskap som läraren besitter. Idag ersätter 

man många gånger ordet undervisning med lärande och elev med ”den lärande” Det 

betyder att man idag skickar ut signaler om att pedagogiken idag intresserar sig för 

lärande processen och att perspektivet ligger hos den lärande och inte hos den som 

undervisar. Lärande kan beskrivas som att uppnå en beteendeförändring och för att 

genomgå en beteendeförändring finns det olika faktorer som har betydelse. En faktor är 

individens tidigare erfarenheter av det område som skall avhandlas. En annan faktor är 

att det som läraren berättar eller den litteratur som läses skall hos eleven mottas och 

integreras med tidigare kunskaper. Har eleven bristande kunskaper kan inte kunskapen 

tas emot på ett korrekt sätt. Ytterligare faktorer som påverkar om kunskap kan tas emot 

på rätt sätt är om eleven är okoncentrerad vid lärtillfället eller om läraren har en alltför 

osammanhängande redogörelse. Resultatet av lärprocessen kan då bli något helt annat 

en det som avses. Vid ett lyckat resultat har eleven erfarenhet sen tidigare och kan ta till 

sig det läraren säger eller det eleven läser.
38

 En faktor som har betydelse för läraren att 

lyckas med sin undervisning är att ta reda på vad eleven redan vet om området som skall 

behandlas.
39

 Andra faktorer som har betydelse för lärprocessen är om eleven har 

motivation och känner sig trygg i situationen. Eleven minns sedan den kunskap som 

eleven har tillägnat sig, när kunskapen sedan tas fram och används på ett korrekt sätt, 

kan det antas att den lärande har genomgått en beteendeförändring som kan bestå.
40

 

Från `primary nursing` till PAS 

Modellen PAS (patientansvarig sjuksköterska) är en modifiering av den amerikanska 

‘primary nursing’ som utvecklades på 1960-talet i USA och Canada. Ursprunget till 

’primary nursing’ var sjuksköterskors missnöje med den traditionellt uppgiftscentrerade 

vården. I `primary nursing´ modellen hade en sjuksköterska ansvar för planering av 

vården och de övriga hade som sin uppgift att utföra vissa delar. När ’primary nursing’ 

infördes i slutet av 70-talet på en akut medicinsk vårdavdelning i Canada visade 

utvärderingen att både patienter och sjuksköterskor var mer nöjda. Det visade sig att 

                                                 
37

 Friberg, 18. 

38
 Knut Illers., Lärande I mötet mellan Piaget, Freud och Marx (Lund: Studentlitteratur, 2005), 13-14. 

39
 IIllers, 29. 

40
 Illers, 13-14. 
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`primary nurse`, brydde sig mer och tog bättre hand om sina patienter vilket tillförde en 

bättre kontinuitet och patienten blev tryggare. Patienterna upplevde också att ”primary 

nurse” pratade mer med dem och tog med familjen i omvårdnadsplaneringen.
41

 Tidiga 

undersökningar från USA har även påvisat positiva resultat inom hemodialys med 

’primary nursing’ som modell.
42

 
43

 De positiva resultaten från vårdgivare och vårdtagare 

i olika verksamheter, har bidragit till modellens spridning i världen. Den svenska 

benämningen för ’primary nursing’ är PAS. PAS är en modell för hur själva 

omvårdnadsarbetet bedrivs, individanpassad till varje enskild patient och genomförd på 

ett humant och professionellt sätt. PAS är vidare ett sätt att se sjuksköterskeyrket som 

en egen profession i vilken man sätter hela patienten i centrum.
44

  Avsikten med PAS är 

att tillförsäkra patienten kontinuitet och helhetsbedömning. Som PAS på en 

hemodialysmottagning är en av uppgifterna att man utbildar och stödjer patientens 

egenvårdsförmåga.
45

 Det borde finnas goda förutsättningar att lyckas med detta då 

patientens behandlingstid i regel är fyra till fem timmar, tre gånger veckan. Ett 

kontinuerligt ökat antal patienter och morgondagens upplysta patienter samt minskade 

ekonomiska resurser ställer större krav på en bra organisation runt patienten. Madeleine 

Bergh har i sin avhandling påtalat att sjuksköterskan behöver vara mer förberedd på att 

möta och utbilda patienter samt närstående.
46

 Sjuksköterskor inom hemodialysvård 

behöver då vara mer förberedda på att möta och utbilda patienter samt närstående. På 

grund av detta är det av yttersta vikt att öka kunskapen om patientansvariga 

sjuksköterskors utbildningsansvar på hemodialysmottagning, vilka arbetsuppgifter som 

uppfattas ingå, hur utbildning bedrivs samt hur PAS-modellen upplevs från 

sjuksköterskornas egna perspektiv. Denna kunskap är nödvändig för att kunna förbättra 

omvårdnaden och patienternas välmående, men även för att kunna utveckla 

sjuksköterskeprofessionen, sjukvårdsorganisationen samt patientansvariga 

sjuksköterskors välbefinnande på arbetet.  

 

                                                 
41 Laverne E Roberts, ”Primary Nursing? Do patients like it? Are nurses satisfied? Does it cost more?” The Canadian 

nurse December, (1980): 20-23. 

42
 Golden T Kroemeke, ”Functional Nursing vs. Primary Nursing in a Hemodialysis Unit.” Nephrology nurse 

September/October, (1981):18-19.  

43
 Judith Guza, ”Primary Nursing: Does It Work in Renal Dialysis (RD) Setting with End Stage Renal Disease  

(ESRD) Patients?” AANNT Journal october, (1981): 24-26.  

44
 Susanne Bjälke och Maria Arman ”Omvårdnadsansvarig sjuksköterska - en studie vid intensivvårdsavdelningar 

i Sverige.” Vård i norden, Vol 26, No 4, (2006): 48-51. 

45
 Caroe Loos-Ayav, Luc Frimat, Michéle Kessler, Jacques Chanliau, Pierre-Yves Durand and Serge Briancon, 

“Changes in health related In quality of life in patients of selfcare vs incenter dialysis during the first year” Quality 

of life res 17, (2008):1-9. 

46
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Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva variationen av uppfattningar av vilka 

arbetsuppgifter som ingår i rollen som PAS, samt att beskriva variationen av 

uppfattningar rörande hur det kan upplevas att vara PAS vid en hemodialysmottagning. 

 

Metod  

I denna studie har forskningsmetoden fenomenografi använts. Denna ansats har använts 

i och med att syftet med studien varit att beskriva variationen av uppfattningar rörande 

de två fenomenen. Ordet fenomenografi är sammansatt av fenomenon som kommer från 

grekiskan och betyder ”det som visar sig” samt grafia som betyder att ”beskriva i ord 

eller bild”.
47

 Fenomenografi är en empirinära forskningsmetod med fokus på olikheter. 

”Fenomenografi utgår från att människor har olika uppfattningar av företeelser och 

objekt i världen. Olikheter i uppfattning förklaras av att olika människor gör olika 

erfarenheter genom att de har olika relation till världen. Människor gör sedan olika 

analyser och erhåller olika kunskap om dessa företeelser och objekt”. 
48

 

Fenomenografi har vuxit fram ur metodologiska erfarenheter och kan härledas till 

inlärningspsykologins forskning, som i början av 70-talet initierades och utvecklades av 

INOM-gruppen (En forskargrupp på Pedagogiska Institutionen i Göteborg). Gruppen 

utvecklade en ny strategi för kvalitativa studier av uppfattningar av texter. Termen 

fenomenografi introducerades 1981 av en ungersk-svensk pedagogikforskare Ference 

Marton. I fenomenografi handlar inte lärandet om överföring av information eller 

kunskap från ett ställe till ett annat utan om förändring av människors uppfattningar. 

När du lär dig något nytt förändras relationen mellan dig och omvärlden.  

”Uppfattning står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller 

som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den 

referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger 

våra resonemang”. 
49

 

Fenomenografin ”har som mål att identifiera och beskriva de kvalitativt skilda sätt på 

vilka människor uppfattar olika företeelser i sin omvärld”.
50

 Ansatsen utgår ifrån andra 

ordningens perspektiv.  Skillnaden mellan första och andra ordningens perspektiv är att 

                                                 
47

 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson, eds., Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 

1994) s 112 

48 Starrin och Svenssson,120 

49
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andra ordningens perspektiv fokuserar på hur ett fenomen uppfattas vara utifrån 

betraktarens egna ögon/perspektiv. Första ordningens perspektiv beskriver vad något är 

medan andra ordningens perspektiv beskriver hur något uppfattas vara. Vad –aspekten 

(själva fenomenet i sig) och Hur –aspekten (uppfattning av fenomenet) är ömsesidigt 

beroende av varandra och bör inte lösgöras från varandra. Vad – aspekten är 

förutsättningen för den innebörd som ligger till grund för Hur – aspekten det vill säga 

uppfattningen.
51

 Forskaren ska försöka se detsamma som informanten uttrycker. Detta 

kräver öppenhet samt ett genuint intresse för hur andra människor uppfattar olika 

fenomen. Slutresultatet är beskrivningskategorier som tillsammans utgör ett utfallsrum. 

Detta utfallsrum beskriver variationer av uppfattningar rörande aktuellt fenomen. 

Fenomenografi som forskningsmetod har används inom ett flertal olika områden inom 

Hälso – och sjukvården bland annat inom njurmedicin.
52

 
53

  

Urval 
Fem hemodialysmottagningar utanför Stockholm valdes som rekryteringscentra. 

Anledning till att Stockholms hemodialysmottagningar exkluderades var att författarna 

som utbildningsansvariga sjuksköterskor arbetar inom njurmedicin i Stockholm och 

därmed har kontakt med PAS:arna. Respektive chefssjuksköterska vid de fem 

hemodialysmottagningarna tillfrågades på telefon om tillåtelse att kontakta, för studien 

lämpliga, PAS:ar. Fyra chefssjuksköterskor lämnade tillstånd till intervjuerna. En 

chefssjuksköterska tackade nej då deras PAS-system var under omarbetning. Tre av 

chefssjuksköterskorna fick såväl muntlig som skriftlig information innehållandes 

studiens strata samt förutsättningar för intervjuerna till exempel tidsåtgång och lokal 

(bilaga 1). En chefssjuksköterska avböjde den skriftliga informationen och erhöll enbart 

muntlig information. Chefssjuksköterskorna rekryterade lämpliga informanter utifrån 

studiens stratalista. Studiens rekryteringsstrata var att ha arbetat som PAS i minst ett år 

på hemodialysmottagning. Samtliga PAS:ar lämnade muntligt samtycke innan intervjun 

påbörjades . 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom sju semistrukturerade intervjuer, (bilaga 2).  Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant. Författarna transkriberade tre intervjuer var 

                                                 
51
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och hjälptes åt med transkriberingen av en intervju.
54

 I syfte att testa intervjuguiden och 

öva intervjuteknik genomfördes varsin pilotintervju. Resultatet av dessa visade att 

intervjuguiden inte behövde ändras. Däremot upptäcktes att intervjutekniken behövdes 

förbättras genom att lägga till frågor såsom – ”kan du utveckla?”, ”kan du beskriva?”, 

”kan du förklara?”, ”vad menar du med det?” och liknande. Dessutom ändrade vi vår 

feedback till informanten genom att försöka ta bort användandet av exempelvis Hm – 

ljud.  

De semistrukturerade individuella intervjuerna utfördes under 2007. Totalt intervjuades 

sju PAS:ar på fyra olika sjukhus. Intervjuerna genomfördes på informanternas sjukhus i 

avskiljt rum. Vid intervjutillfället fick PAS:arna information om undersökningens syfte, 

att deras medverkan var frivillig och att svaren behandlades konfidentiellt. Intervjuerna 

fördes på svenska och spelades in på MP3-spelare. Intervjuerna tog mellan trettioen till 

femtiosju minuter. PAS:arna blev vid intervjun uppmanade att tänka och svara så fritt 

som möjligt om deras uppfattningar och upplevelser. Intervjuerna startade med 

inhämtande av bakgrunddata såsom ålder, kön, examinationsår från sjuksköterskeskolan 

och längd som de arbetat som PAS på hemodialysmottagning. Sedan fortlöpte intervjun 

med en vid fråga som ledde till att informanten fick reflektera över vad han eller hon 

värderade som den absolut viktigaste arbetsuppgiften inom rollen som PAS. Därefter 

användes resterande frågor i intervjuguiden. För att samla in så många erfarenheter och 

olika aspekter som möjligt avslutades alla intervjuer med upprepning av alla frågor. 

Upprepning och ibland sammanfattning av vad som sagts användes för att kontrollera 

att informanten talade om samma fenomen som studien avsåg, för att fånga in 

informantens Hur-aspekt på fenomenet samt för att undvika feltolkningar. 

Intervjuerna sparades på varsin CD-skiva. Studiens data kommer att förvaras på 

Karolinska institutet, i enlighet med forskningsetiska riktlinjer. Endast författare samt 

handledare S H kommer att ha tillgång till sparad forskningsdata  

Etiska överväganden 
Denna studie följer forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning antagna i mars 1990.
55

 Samtliga informanter informerades om studiens syfte 

samt att de hade rätt att säga nej till att delta i studien.  De informerades även om att det 

endast är författarna som har tillgång till deras persondata att resultaten kommer att 

presenteras på gruppnivå, att ingen utom författarna kommer att ha tillgång till enskilda 

informanters uttalanden. Skriftligt samtycke till intervjuerna samlades inte in, utan 

muntligt samtycke användes.  
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Dataanalysen 

Data analyserades i enlighet med den fenomenografiska analysprocedur som beskrivits 

av Dahlgren och Fallsberg.
56

 Analysprocessen utförde med hjälp papper och 

överstrykningspenna. 

Analysprocessen 

Steg 1 ”Familiarisation.” 

De transkriberade intervjuerna lästes noga vid upprepade tillfällen i syfte att ge 

författarna en helhetsbild och kännedom av hela materialet.  

Steg 2 ”Condensation” 

Samtliga uppfattningar samt upplevelser rörande fenomenet markerades med en 

överstrykningspenna. All text som inte hade med fenomenet att göra sorterades därefter 

bort. Kvar blev en komprimerad men representativ text för alla intervjuer.  

Steg 3 ”Comparison” 

De markerade uppfattningarna samt upplevelserna från respektive intervju jämfördes i 

syfte att finna likheter och olikheter.  

Steg 4 ”Grouping” 

 
Alla uppfattningar samt upplevelser som verkade beskriva samma aspekt lades i samma 

hög. På så sätt skapades preliminära beskrivningskategorier.  

 

Steg 5 ”Articulating” 

 

Först gjordes summering av vad som beskrivs i respektive preliminära 

beskrivningskategori. Därefter jämfördes de olika beskrivningskategorierna mot 

varandra för att kontrollera att de inte överlappade varandra. I de fall då två eller fler 

preliminära beskrivningskategorier överlappade varandra slogs dessa ihop till en ny 

preliminär beskrivningskategori. Denna process utfördes ända tills inga 

beskrivningskategorier överlappade varandra.  

Steg 6 ”Labelling” 

Upprepad genomläsning av respektive beskrivningskategoris sammanfattning. Därefter 

namngavs respektive beskrivningskategori. För att koppla samman respektive 

summering med rådata lyftes utvalda citat in i resultat beskrivning.  

 

Steg 7 ”Contrasting” 

 

Alla beskrivningskategorier lästes igenom vid upprepade tillfällen i syfte att skapa ett 

helhetsintryck. En summering av samtliga beskrivningskategorier utfördes. Denna 

beskrivning är studiens utfallsrum och det slutgiltiga målet med den fenomenografiska 

analysen.  
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Kvalitetskriterier  

Inom kvalitativ forskningsmetod används andra kvalitetskriterier än reliabilitet och 

validitet vilka används inom kvantitativ forskningsmetodik. De finns olika 

kvalitetskriterier inom kvalitativ forskningsmetodik, men de som har fått störst 

genomslag inom den vårdforskningen är de kriterier som tagits fram av Malterud samt 

Starrin & Svensson. Aktuell studie har utgått från dessa kvalitetskriterier. Kriterierna 

består av fyra aspekter: reflexivitet, transferabilitet, tolkning och analys, samt 

reliabilitet. Nedan följer en beskrivning av de olika begreppen, vad som krävs för att 

uppnå respektive kriterium och hur detta har gjorts i aktuell studie. 

Reflexivitet innebär att forskaren delger, innan studien påbörjats, sina teoretiska 

antaganden och hur urvalet av undersökningspersoner har gjorts. Genomförandet av 

undersökningen presenteras och diskuteras. Efter genomförandet tar en medbedömare 

del av det transkriberade materialet och de inspelade intervjuerna för att se om de 

överensstämmer. För att uppnå en hög grad av reflexivitet i aktuell studie har en tydlig 

beskrivning av hypoteser gjorts. För att få en god reflexivitet har en detaljerad 

beskrivning av rekryteringsprocessen utförts. Det är möjligt att graden av uppnådd 

reflexivitet i aktuell studie dragits ner något i och med att medbedömaren i aktuell 

studie tog del av det transkriberade materialet men kontrollerade däremot inte att de 

transkriberade intervjuerna överensstämde med intervjuerna. 

Transferabilitet innebär att det måste finnas adekvat och tillräcklig variation på 

PAS:arna, beroende på vilka och vad studieresultaten ska ge en beskrivning av. För att 

uppnå detta bör en stratalista användas. I denna studie gjordes detta inte utan här 

användes enbart inklusions- samt exklusionskriterier.  

Tolkning och analys-kravet innebär att delar av texten skall lyftas ur sitt sammanhang 

och analyseras djupare tillsammans med liknande element i intervjumaterialet. De olika 

beskrivningskategorierna skall kunna igenkännas i själva datamaterialet. 

Rekontextualisering: De utplockade texterna skall av medbedömaren åter kunnas sätta 

tillbaka i sitt sammanhang i datamaterialet.
57

 För att uppfylla detta kvalitetskriterium 

har i aktuell studie genomförts enligt dessa krav.  

Reliabiliteten vid kvalitativ forskningsmetodik grundar sig på intervjukvaliteten, 

utskriften och analysen. Under intervjuns gång är det viktigt att intervjuaren tolkar, 

verifierar och förmedlar meningen i det som sägs. Intervjuaren transkriberar det 

inspelade intervjumaterialet ordagrant. Analysen görs efter de olika stegen i 

analysprocessen inom fenomenografin och denna process beskrivs detaljerat och tydligt, 

så att läsaren kan följa analysproccesen. De erhållna beskrivningskategorierna beläggs, 

berikas och konkretiseras av citat ur intervjuerna.
58

 För att uppnå god reliabilitet i 

aktuell studie har vi följt forskningsmetodens alla delar.  
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 Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 1994), 129. 
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Resultat  

PAS:arna hade variationsbredd gällande ålder, yrkeslivserfarenhet (år), erfarenhet av att 

vara PAS (år) och kön. PAS:arna bestod av båda könen, var mellan 30-50 år och de 

hade varierande kliniska erfarenhet av PAS-arbetet på en hemodialysmottagning, mellan 

1,5 år till 6 år. PAS:arna hade olika lång erfarenhet som sjuksköterska och var både av 

utländsk och svensk härkomst.  Examinationsåren varierade mellan 1983-2001.   

Resultat rörande vad som uppfattades ingå i 
rollen som PAS 

Studiens resultat visade att det fanns en stor variation rörande uppfattningar om vad som 

ingick i rollen som PAS vid en hemodialysmottagning. Dessa resultat beskrivs som 

beskrivningskategorier, och respektive beskrivningskategori består i sin tur av 

subkategorier. Under analysens gång blev det tydligt att en av beskrivningskategorierna 

verkade som en huvudkategori i utfallsrummet. Den var relaterad till övriga 

beskrivningskategorier och deras inbördes subkategorier. Utfallsrummet bestod av 

huvudkategorin ´Ansvar` samt fem ytterligare beskrivningskategorier: 

`Sambandscentral’, ’Information’, ’Utbildning’, ’Djup och bred kunskap’, och ’Att ha 

kontroll`. Huvudkategorin ’Ansvar’ bestod av tre subkategorier: ’ Se till att allt fungerar 

medicinskt’ och ` Minska lidandet kopplat till behandlingen` samt ’Göra livet lättare för 

patienten’. Beskrivningskategorin ’Att ha kontroll´ bestod av fyra subkategorier: 

’Planera’, ’Förbereda’, ’Uppdatera’ samt ’Bevaka’. Nedan följer en detaljerad 

beskrivning av samtliga beskrivningskategorier med tillhörande subkategorier. 
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Variationer av uppfattningar rörande arbetsuppgifter 

 

Ansvar

Se till att

allt fungerar

medicinskt

Minska lidandet

kopplat till

behandlingen

Göra livet

lättare för

patienten

Sambands-

central
Information Utbildning

Djup

och 

bred

kunskap

Att ha

kontroll

Uppdatera

Förbereda

Bevaka

Planera

 

Figur 1: Ansvar är huvudkategori som genomsyrar alla beskrivningskategorier som är rektanglarna. 

Cirklarna är subkategorier. 

 

Ansvar 

 

Denna huvudkategori visar på uppfattningar rörande ansvar inom rollen som PAS. Data 

visade att PAS:en samlade kontinuerligt in information om patientens status, både i 

form av objektiva mått såsom laboratorier svar och dylikt men även i form av subjektiva 

upplevelser från patienterna. Detta gjorde att PAS:en lyckades ringa in patientens 

medicinska status men även välmående utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebar att 

PAS innehade mycket information och kunskap om patienten, som ledde till att hon 

eller han sedan behövde förmedla vidare för åtgärder av identifierade problem. 

Analysens resultat visade tydligt att samtliga uppfattade att det var PAS:en som hade ett 

övergripande ansvar för långsiktlig planering och uppföljning av patientens hälsa och 

välmående. Att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om sina patienter innebar att PAS:en 

behövde dialysera sina patienter regelbundet eller höra sig för med kollegor om 
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patientens status och kontinuerligt läsa journalerna. Analysen visade också att det fanns 

en stor variation mellan olika PAS:ars uppfattning om vilka arbetsuppgifter som en PAS 

anses ha ansvar över. 

 

Se till att allt fungerar medicinskt 

Ansvaret bestod både administrativa arbetsuppgifter såsom exempelvis stämpla 

remisser, sortera papper samt rent praktiska arbetsuppgifter såsom accessflödesmätning, 

men även av att ansvara för logistik. Analysen visade att PAS:en noga informerade 

patienten om att det var PAS:en som hade ett särskilt ansvar över honom/henne. När en 

patient ska introduceras på hemodialysavdelningen så var det PAS: ens ansvar att 

telefonnummer och adress till patient och anhöriga noterades, fanns uppdaterat och 

tillgängligt för all personal. När patienten var ny tillkom även ett ansvar att introducera 

patienten. Det innebar exempelvis att informera om avdelningsrutiner, behandling och 

kontaktuppgifter samt om tillgänglighet till andra vårdprofessioner vid behov. Det 

kunde även förekomma att PAS:en hade ansvar för att skapa en individuell 

omvårdnadsplan med tydligt uppsatta mål. 

 

Att vara PAS innebar ansvar för att stämpla remisser inför olika undersökningar och 

provtagningar, att utföra provtagning, och följa upp prov- och undersökningssvar. 

PAS:en såg till att saker och ting blev utförda. Hade kontinuerlig övervakning av 

accessflödesmätning, provtagning och såg till att operation och rondpapper var 

sorterade. Journalen skulle vara uppdaterad samt att inga andra uppgifter saknades inför 

rond. Att fungera som assistent för läkarna genom att exempelvis påminna om 

provtagning och behov av remissförskrivning, ordination av torrvikt samt 

receptförskrivning beskrevs också som ett av de främsta ansvarsområdena inom rollen 

som PAS. Detta ansvar sågs som en naturlig del i och med att den som var PAS hade 

tillgång till information som visade på behov av åtgärder, och i de fall då dessa åtgärder 

behövde utföras av läkaren så kontaktades, informerades och påmindes denne. 

Problemen kunde även vara av annan karaktär, exempelvis dåligt nutritionsstatus, och i 

sådana fall kontaktades dietist. PAS:en fick även information om problem som gjorde 

att hon/han kontaktade till exempel kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut eller externa 

kontakter såsom distriktssköterska. Att förmedla kontakt inom den egna professionen, 

med spetskompetens, på mottagningen, till exempel access- och fosfatgrupp, ingick 

också i ansvaret. PAS:en beskrev sitt ansvar för patientens dialysbehandling genom att 

utföra dialysen så friktions- och smärtfri som möjligt. Detta motiverades med argument 

som till exempel att patienten aldrig valt att komma till behandlingarna. Att ansvara för 

att informera eller utbilda patienten om samband mellan nutrition, vätskeintag och 

välmående under dialysbehandling kunde uppfattas ingå i PAS:en ansvarsområde. Det 

kunde även vara så att ansvaret för denna information eller utbildning endast 

uppfattades vara PAS:ens ansvar då det var upprepade problem med stora 

viktuppgångar mellan dialyserna. PAS:en kunde även anse att det ingick i uppdrag att 

ordna med transport till och från mottagningen samt till övriga vårdinstanser.  

 

Det fanns en stor variation i uppfattningar rörande ansvarsområdet inom rollen som 

PAS. Vissa beskrev hur de uppfattade att de hade ansvar för allt som rörde patienten 



 

 21 

under själva behandlingarna, men vissa att de även hade ansvar för det som hände 

utanför mottagningen. Till exempel kunde PAS:en ringa och kontrollera att det fanns 

tolk tillgänglig för hennes/hans patient vid patientens besök på annan mottagning. Ett 

annat exempel var att PAS:en kunde ringa till transplantationsenheten för att förhöra sig 

om hur hennes/hans patient mådde efter transplantation. Att ta hand om individuella 

problem innebar att lära sig nya arbetsuppgifter som att exempelvis sköta smärtpump 

och ansvara för den under själva dialysbehandlingen. När samma problematik eller 

behov fanns i hemmet uppfattades det dock inte som PAS:ens ansvarsområde.  

 

En vanlig beskrivning var att det var PAS: ens ansvar ”att se till att det blir gjort”. Det 

uttrycktes även en oro att om inte PAS:en ansvarade för planering inför exempelvis 

provtagning så skulle den utebli. Det fanns en känsla av att PAS:en ensam bar ansvar 

för allt. 

 

”… det är allt som man har ansvar för, allt medicinska, prover, EKG, röntgen… det 

som rapporteras, dialysen, fisteln, CDK… det är jag som ansvarar för dig [patienten]” 

(intervju 1) 

 

”Ja vi har ju arbetsgrupper som är extra duktiga, då är det klart man vänder sig till 

dem. Kliar det lite extra, det måste vara mjölk – kan du gå och prata med dem… lite 

bättre kostinformation eller det här med smärta som du är så bra på. Kan du hjälpa 

mig? Det är ju inte så bra att det gör ont.” (intervju 6) 

 

”… vilket kan innebära att jag träffar tre olika läkare och så ska det redogöras för tre 

olika tre olika patienter för de här läkarna, då ska jag veta allting om albumin och HB 

och fosfat och kalium och  flöden i fisteln och hemsituationen och tar han/hon 

tabletterna och hur är det med maten? Är hon imobiliserad eller inte?” (intervju 6) 

 

Minska lidandet kopplat till behandlingen 

PAS: en såg sig själv som en brygga mellan patient och läkare. Att vara bryggan 

beskrevs som att vara en person som ansvarade för att ha ett helhetsperspektiv och att 

stå upp för patienten. Detta kunde beskrivas som exempelvis att läkaren tittade på 

provsvaren och sa till patienten att ’Du mår bra’, även fast både patienten och PAS:en 

visste att så inte var fallet. PAS:en fungerade då som en brygga mellan patient och 

läkare, genom att upplysa läkaren om att patienten de facto inte mådde bra. På så sätt 

var det PAS: ens ansvar att föra patientens talan gentemot läkaren. Att vara som en 

brygga kunde även innebära att PAS:en utifrån sin egen kunskap och subjektiva 

bedömning tog på sig sitt ansvar att peppa patienten att välja det alternativ som PAS:en 

utifrån sin kunskap och erfarenhet ansåg vara bäst för patientens välmående. Ett 

exempel på detta var när PAS: en försökte peppa patienten till att säga nej till en AV-

fistel/graft operation då PAS: ens kunskap och erfarenhet gjorde att hon eller han visste 

att detta skulle kunna medföra att patienten skulle behöva genomlida upprepade 

operationer eftersom kombinationen av hög ålder och kärlsjukdom ökar risken för 

upprepade operationer. Dessutom uppfattade PAS:en att hög ålder och förväntad 

överlevnad i dialys gjorde en sådan operation onödig. Han/hon ansåg att läkaren ville 
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utföra AV-fistel/graft operationer endast för att få bra statistik på antalet operationer 

jämfört med övriga Sverige. Enligt PAS:en hade patienten ett eget liv och de val som 

patienten gjorde uppfattades av PAS som viktigt respektera och stödja. De val som 

beskrevs bestod i att säga nej till operation eller avsluta dialysbehandling och därmed 

tog patienten ett beslut om att få dö. Att initiera teammöte för att kunna stödja 

patientens val kunde uppfattas som PAS: ens ansvar. 

 

”… läkarens och patientens mål är inte alltid samma sak. Så är det ju, det är jag som är 

bryggan emellan dem. Och försöka få det väga jämt, det är ju också en konst”  

(intervju 6) 

 

”… Så är det förstås fistlar och grafter på löpande band som sätts in folk, vare sig dem 

vill eller inte. Då får vi alltså försöka peppa våra patienter och säga nej, nej… det finns 

patienter som har haft katetrar i femton år och det har varit helt friktionsfritt. Visst är 

det en infektionsrisk, men det är risker även med fistlar och grafter i din ålder… Stå på 

dig, ja, ja minsann vi säger nej, beror på hur du vill ha det” (intervju 6) 

 

Göra livet lättare för patienten 

I ansvaret ingick också att hålla sig uppdaterad om patientens sociala status 

(fritidsintressen, relationer, boendemiljö etc.). Det sågs som PAS: ens ansvar att försöka 

göra livet lättare för patienten, och då inte bara ur ett medicinskt perspektiv utan genom 

ett helhetsperspektiv som även innefattade patientens liv utanför mottagningen. Detta 

beskrevs ibland som att ’serva patienten med allt’. Det kunde innefatta att vara en 

person som gav patienten möjlighet till att småprata om allt möjligt, inte bara om saker 

relaterade till sjukdomen, utan även om vardagens bekymmer eller trevliga händelser 

såsom att de ätit en bra middag till exempel. Att finnas till hands beskrevs som en viktig 

uppgift då många patienter är äldre och ensamstående med oregelbunden 

närståendekontakt. Samtidigt som PAS:en beskrev hur de servade patienterna med allt, 

ansågs PAS:en att patienten själv hade ett eget ansvar för sitt liv. PAS:arna kunde även 

hjälpa patienten indirekt genom att stödja närstående med kunskap om exempelvis 

nutrition och olika symtom sjukdomen kan ge.  

 

”Och de mår bra när dem har berättat för oss och vi ser till att dem får lite hjälp… Så 

det är mycket den där att de känner sig som hemma här…Vi har erbjudit patienter att 

ha hemdialys men dem vill inte. De vill komma hit och träffa oss, man får lite mat, prata 

lite, berätta sina bekymmer, skoja lite grand och prata lite med andra patienter” 

(intervju 1) 

 

Sambandscentral 

Studiens resultat visade att den som var PAS fungerade som en ’sambandscentral’. Det 

var PAS:en som samlade in information och noterade vilka problem och behov som 

fanns samt initierade nödvändiga åtgärder genom förmedling av aktuella problem och 

behov till korrekt person för åtgärdande. I vissa fall föreslog PAS:en lösningen till 
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patienten på det behov som patienten hade, för att först därefter kontakta korrekt 

yrkeskategori, exempelvis en arbetsterapeut.  

 

Beskrivningskategorin visar på det stora kontaktnät som en PAS hade för att 

åstadkomma detta. Förutom sjuksköterskor och läkare bestod kontaktnätet av dietist, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, distriktssköterska och hemtjänst. I kontaktnätet 

ingick även kontakt med skola, anhörig/närstående, socialtjänsten eller god man. 

 

Vem som behövde kontaktas för att åtgärda behovet var det PAS: en som tog reda på 

och såg sedan till att förmedla denna kontakt. Detta beskrevs som att ´vara en länk´ till 

och från patienten, närstående eller mellan olika professioner både inom och utanför 

sjukhuset, kommunen eller landsgränsen. Bedömning av behovens karaktär avgjorde 

vilka professioner som kontaktades. Behoven kunde framföras av patienten, närstående, 

kollegor eller uppmärksammas av PAS: en själv. Behoven kunde bestå i att exempelvis 

behöva hjälpmedel (såsom toalettförhöjning, rullstol eller rullator) eller 

nutritionsinformation. Behovet behövde inte bara gälla patienten själv utan även gälla 

närstående. Till exempel kunde PAS:en identifiera närstående som var oroliga. PAS:en 

såg då till att kontakta oroliga närstående och se till att en åtgärd åstadkoms, till 

exempel genom att låta oroliga närstående få vara med vid dialysbehandlingarna. 

Analysens resultat visade att förutom att PAS:ens kontaktnät var stort, så fanns det en 

stor variation gällande behovens karaktär och den omfattning av professioner som 

PAS:en behövde förmedla kontakt till. Variationen av behoven bestod av allt från att 

delge en informationsbroschyr till att ombesörja att rätt kontakter togs för en 

bostadsanpassning.   

 

Själva förmedlingen av kontakt skedde både genom direkta och indirekta metoder. PAS: 

en kunde kontakta nödvändig kompetens (såsom sjuksköterska, läkare, dietist, 

hemtjänst, närstående distriktssköterska) direkt genom samtal vid möten eller 

telefonkontakt. Indirekt kontakt med nödvändig kompetens togs via journalanteckning. 

Indirekt kontakt togs även genom patientens kontaktbok, vilket möjliggjorde 

förmedlande av information till personer som fanns i patientens närhet och som 

behövde denna information för att stödja patienten i exempelvis nutrition. Dessa 

personer kunde exempelvis vara närstående eller personal på patientens boende. I vissa 

fall kunde även patienten fungera som en indirekt metod, en så kallad budbärare. Detta 

skedde exempelvis genom att PAS:en som behövde förmedla information till närstående 

bad patienten att säga till sina närstående eller personal på annat boende att de behövde 

ringa till hans eller hennes PAS.  

 

Studiens resultat visade att då den som var PAS noterat vilka behov som förekom så 

använde han eller hon sin professionella kunskap och klinisk beprövade erfarenhet för 

att avgöra vilken kontakt som behövde tas, men också hur andra professioner skulle 

kontaktas. Exempelvis uppmärksammade PAS: en läkare genom att ”hojta till” när 

bedömning av reumatolog eller psykiatriker behövdes. Ett annat exempel var vid behov 

av nutritionsinformation, då PAS:en var den som efter att ha identifierat behovet 

kontaktade både anhörig, patienten och dietisten. I de fall PAS: en bedömde att 

teammöte behövdes var det han eller hon som initierade detta genom att kontakta alla i 
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teamet kring patienten. Kontakt togs även i syfte att rapportera över nödvändig 

information samt att hålla sig uppdaterad om patienten. Den som var PAS kontaktade då 

även sjuksköterskor som arbetade på andra mottagningar eller vårdavdelningar där 

patienten var eller hade varit registrerad. Denna kontakt kunde bestå av personlig 

överrapportering via telefon eller journalanteckning, det vill säga att både vara av direkt 

som indirekt karaktär. Studiens resultat visade även att PAS:en förmedlade kontakt då 

patienten behövde få gästdialys på annan ort i Sverige eller utomlands. PAS:en 

kontaktade då sjuksköterskor på gästdialysmottagningen för överrapportering av 

ordination samt patientens status. Detta skedde med hjälp av telefon, fax eller brev.  

 

 

”Med hemmet, med skolan, med socialen, med dialysen, med barn med transplantation 

med olika instanser med kuratorn med sjukgymnasten, med dietisten och med  köket… 

.anhöriga  skolor och rubbet” (intervju 6) 

 

 ”Ordna med kommunen när dem ska flytta… vad dem än tar upp så skulle man kunna 

ta reda på hur man gör för att hjälpa” (intervju 4) 

 

”Vi försöker ha en kommunikationsbok…om det händer någonting, om det är något som 

dem [närstående]undrar, så kan dem skriva och fråga eller ringa till oss” (intervju 4) 

 

Information 

Studiens resultat visade att det inom rollen som PAS ingick att förmedla en stor mängd 

information till patienten och närstående, men även till andra vårdprofessioner.  

 

Informationen som förmedlades till patienten, och i vissa fall även till närstående, var 

både av logistisk (såsom information om transport till och från dialysen, 

behandlingstider etc.) och vårdrelaterad karaktär (exempelvis hur dialysbehandlingen 

går till, hur de skulle sköta accessen, basal information om nutrition och motion). 

Information om tillgänglighet till andra yrkeskategorier såsom kurator, sjukgymnast, 

dietist och arbetsterapeut, och att dessa kunde involveras i patientens vård gavs också. 

Informationen till patienterna gavs huvudsakligen muntligen, men det fanns också 

information som förmedlade skriftligen i form av journaldokumentation och eller 

informationsbroschyrer. Typ av information till patienterna, vårdrelaterad eller logistisk, 

och dess innehåll samt hur informationen gavs varierade till stor grad. 

 

Den information som PAS:en förmedlade till läkare, närstående, kurator, dietist, 

sjukgymnast och arbetsterapeut varierade beroende på bland annat PAS:ens 

professionella kompetens, vilken typ av behov som identifierats av PAS:en, tillgång till 

olika vårdprofessioner . PAS:en informerade läkarna kontinuerligt om patientens status. 

Exempel på information som förmedlades till läkare var avvikande provsvar, 

påminnelse om undersökningar eller att information om att patienten ville ha ett samtal. 

Till kuratorn kunde informationen bestå av att patienten behövde hjälp med 

bostadsanpassning eller resor vid gästdialys. Dietisten kunde bli informerad om att 
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patienten behövde stödsamtal om kosten. Arbetsterapeut och sjukgymnast kunde bli 

informerad om att patienten till exempel behövde hjälpmedel. Informationen till 

vårdpersonal gavs muntligt, via journalföring eller så gjordes bägge delarna.  

 

Förutom ovan nämnda förmedling av information till patienten, så informerade PAS:en 

även patienten om sin roll som PAS och att PAS rollen innebar att det var han eller hon 

som hade ett speciellt ansvar för patienten. Mängden information som förmedlades till 

patienterna visade sig vara som störst när patienten var nystartad i 

hemodialysbehandling Vid detta tillfälle gavs såväl muntlig som skriftlig information 

(exempelvis med hjälp av broschyrer). Den information som förmedlades till patienten 

var av mer logistisk karaktär, det vill säga presentation av och telefonnummer till 

avdelningen, hur transporter till från behandlingarna gick till. Informationen beskrev 

också vart patienten kunde vända sig när han eller hon blev akut sjuk och vem som var 

deras patientansvariga läkare (PAL). Förutom att förmedla logistisk information så 

ingick det även i rollen som PAS att förmedla vårdrelaterad information till den patient 

som var nystartad i hemodialysbehandling. Förmedling av denna information hade som 

syfte att öka patientens kunskap om accesser, vätskebalans, nutrition, och hur 

dialysmaskinen fungerade och vad som händer i kroppen under pågående 

hemodialysbehandling. Information gavs även om vad som kunde hända under själva 

dialysbehandlingen, såsom blotrycksfall och kramper. Annan vårdrelaterad information 

som gavs var om tandvård samt hur viktigt det var med motion. 

 

När patienten hade dialyserats en längre tid och dialysbehandlingen var en del i 

patientens vardag förändrades PAS:ens sätt att förmedla information. Det fanns en stor 

variation i sättet som informationen kunde förmedlas på. Dels kunde informationen 

förmedlas inlindad med småprat (exempel såsom hur patienten hade det i hemmet, om 

det var problem med kostintaget eller hur helgen hade varit) och ges lite i taget. Andra 

gav informationen kontinuerligt och inte i kombination med småprat. Vissa informerade 

endast patienten om något speciellt, enligt PAS:en, hade hänt. Studiens resultat visade 

att den information som PAS:en förmedlade gavs på ett icke strukturerat sätt. Att ge 

information beskrevs som: ”att förklara för patienten hela tiden”. PAS:en beskrev även 

sitt informationsgivande till patienten som att fylla på, förtydliga och förklara det som 

andra yrkeskategorier, exempelvis dietisten, hade informerat om. Vid akut start av 

dialys var informationsgivande annorlunda och hänsyn togs till om patienten var 

mottaglig för information. Om patienten bedömdes som mottaglig försökte PAS: en att 

kontinuerligt förse patienten med information om vad som hände hela tiden som 

dialysbehandlingen fortgick. 

 

”Vi informerar väldigt mycket. Om allt möjligt, allt möjligt” (intervju 1) 

 

”… alltid när det kommer någon som inte har haft dialys förut så försöker man förklara 

om dem inte är jättedålig, försöker man förklara hela tiden vad man gör och så här ” 

(intervju 7) 

 

”Jag spär på sån`t som kurator, dietisten har gått igenom att man liksom matar in” 

(intervju 2) 
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”Delar ut en broschyr där det står vem jag är, vem PAL:en är, vem dietisten, kurator 

och sjukgymnast är telefonnummer hit…Var dem ska vända sig om det blir något akut” 

(intervju 6) 

Utbildning  

Vid förfrågan om uppfattningar rörande vad som ingick i rollen som PAS var det endast 

en PAS som uppgav utbildning av patienter. Hon uppfattade även att utbildning var en 

stor del av PAS:ens arbete. Ingen annan PAS uppfattade att utbildning var en del av 

arbetet som PAS. Även om det endast var en PAS som utbildade så visade analys av 

sättet som hon utbildade på att det förekom en stor variation beroende på vilken patient 

hon undervisade. Mängden utbildning som PAS:en gav till patienten vid respektive 

tillfälle varierade. PAS:en bedömde om det fanns risk för att patienten skulle bli 

överinformerad. En uppfattning var att om utbildningen gavs lite i taget så hade det en 

positiv effekt på patienten i och med att patienten blev lugnare på så sätt. Om patienten 

nyligen startat med hemodialysbehandling så uppfattade hon att det låg i hennes roll 

som PAS att prioritera vilken information som hon skulle delge patienten just då. Detta 

för att patienten ofta befann sig i ett kris stadium och det då var viktigt att den mest 

viktiga (livsviktiga) informationen förmedlades till och uppfattades av patienten. Om 

patienten var mycket sjuk så inverkade det också genom att hon som PAS då initialt 

avstod från att utbilda tills patientens hälsa förbättrats så att han eller hon blev mottaglig 

för utbildningen. 

 

Den PAS som uppfattade utbildning som PAS:ens arbetsuppgift beskrev hur alla PAS:ar 

vid hennes arbetsplatsanvände sig av strukturerad utbildning. Som hjälpmedel för att 

utbilda använde PAS:en specifika mallar. Dessa mallar baserades på 

omvårdnadsprocessens alla faser (att bedöma, planera, genomföra och utvärdera). 

Mallar bestod av information om vilken utbildning som skulle ges (ämnesområdena 

anemi, vätskebalans, nutrition, dialys samt att främja egenvård och på så sätt förebygga 

infektioner i accessen) samt i vilken ordning och takt som utbildningen skulle ges. 

Genom att använda mallar blev patientutbildningen både dokumenterad, strukturerad 

och kunde utföras av andra sjuksköterskor utan avbrott i utbildningsprocessen. Denna 

PAS hade noterat att ju mer kunskap som patienten fick, och därmed förstod samband 

mellan olika faktorer och deras inverkan på den egna hälsan, ju mer motiverad blev 

patienten till egenvård. Vid exempelvis utbildning i vätskebalans utbildades patienten i 

att förstå samband mellan vätskeintag, urinmängd och symptom som kunde uppstå vid 

både över- och undervätskning.  

Den strukturerade utbildning som gavs av PAS:en följdes automatiskt upp genom att 

PAS:en kontrollerade i mallen vad i den dokumenterade utbildningen som patienten 

hade memorerat och hur utbildningens innehåll hade uppfattats. PAS:en beskrev hur 

hon även lät andra sjuksköterskor göra bedömning av patientens utbildningsbehov i 

syfte att försöka säkerställa att patienten får tillgång till så mycket kunskap som möjligt. 

En uppfattning var även att PAS:ens egna kunskapsbrist skulle kunna utgöra ett hinder 

för att utbilda patienten. 
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”… de  blir mindre rädda ju mer de vet lite grann” (intervju 4) 

 

”… om det är så att patienten gått upp jättemycket i vikt, då kan det vara direkt 

livsfarligt, så det är väldigt viktigt att utbilda patienten” (intervju 4) 

 

”… ser till verkligen att jag har en patient i flera veckor och får ordning på allt, och 

se´n kan jag släppa det. Lite bättre att andra kommer in med en annan synvinkel och 

hjälper mig att se det jag ibland inte ser” (intervju 4) 

 

Djup och bred kunskap 

Studiens resultat visade att det uppfattades som PAS:ens uppgift att vara den som kände 

till sin patient mycket väl. PAS:en strävade efter att skapa sig en helhetsbild av sin 

patient. För att åstadkomma detta samlade PAS:en in all typ av nödvändig information. 

Kunskap om patientens fysiska status (exempelvis som att känna till 

undersökningssvar), patientens sociala situation (exempelvis hur patienten hade det 

hemma och hur familjebilden såg ut) samt den kunskap PAS:en fått genom att vara 

lyhörd och känna av olika signaler från patienten gav PAS:en en helhetsbild. Den 

samlade kunskapen om sin patient resulterade i att PAS:en såg samband mellan fysisk, 

psykisk och social hälsa samt ohälsa. Den djupa och breda kunskapen om patienten, ur 

ett helhetsperspektiv, resulterade i att det uppstod starka band mellan patienten och 

PAS:en. PAS:en kunde genom sin lyhördhet och sitt inkännande få ta del av 

information från patienten som kunde vara av privat karaktär. Viss typ av kunskap 

dokumenterades och rapporterades vidare till rätt instans, medan den kunskap som 

PAS:en fått ta del av och som var av mer privat karaktär inte dokumenterades. 

Kombinationen av den djupa, breda kunskapen, helhetsperspektivet, 

omvårdnadsperspektivet och det starka bandet mellan patient och PAS gjorde att 

PAS:en kunde identifiera specifika behov och problem. Dessa behov och problem 

behövde inte enbart röra själva ohälsan eller dialysbehandlingen, utan kunskapen, 

helhetsperspektivet, omvårdnadsperspektivet och det starka bandet mellan patient och 

PAS kunde leda till att PAS:en hjälpte patienten med helt andra faktorer, exempelvis 

som att hjälpa till med läxläsning.  

 

”…två av mina patienter har ganska mycket sociala bekymmer. Det är rätt mycket sånt 

som inte direkt står i papper och journaler. Men det kan vara bra att veta varför 

personen är på ett visst sätt” (intervju 3) 

 

”… när jag kan tala om för mina arbetskamrater, ja men herregud han kan ju  spela 

fiol. Han har gått här i tjugo år i dialys och ingen har haft en aning om det…”  

(intervju 6) 

 

”… förhöra henne på svenska för hon har gått och lärt sig svenska” (intervju 2) 
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Att ha kontroll 

Denna beskrivningskategori beskriver uppfattningen att det i arbetsrollen som PAS 

ingick att utföra logistik. Beskrivningskategorin består av fyra subkategorier: ’Planera’, 

’Förbereda’, ’Uppdatera’ samt ’Bevaka’. I subkategorin ’Planera’ ingick att ombesörja 

dialysbehandlingen med hänsyn tagen till patienten. I subkategorin ’Förbereda’ ingick 

att förbereda åt läkaren. Subkategorin ’Uppdatera’ beskriver uppfattningen att det är 

PAS:ens uppgift att hålla sig uppdaterad och på vilka sätt detta utfördes. Subkategorin 

’Bevaka’ beskriver PAS:arnas uppfattning av att vara den person som långsiktig följer 

upp allt som rör patienten 

 

Planera 

Analysen av uppfattningar rörande PAS:ens roll gjorde det tydligt att planering var en 

viktig uppgift. Planeringen kunde innefatta logistik rörande rent medicinska faktorer 

(exempelvis planering av provtagnings-, dialysbehandlings- och 

undersökningstillfällen). PAS:en höll inte bara kontroll på när (ur ett medicinskt 

perspektiv) prover skulle tas och vilka prover som skulle tas, utan var även den person 

som såg till att hänsyn togs till patientens behandlingstider, resväg och önskemål vid 

planering av provtagning, lungröntgen och/eller mindre ingrepp såsom accessoperation. 

Vid planeringen togs även hänsyn till vilken dialysmaskin som passade till patientens 

access, patientens önskemål om att ligga i säng eller sitta i stol samt patienternas 

inbördes relation till varandra. I planeringen ingick också att planera för patientens resa 

till och från behandlingen. PAS:en bedömde om patienten behövde åka taxi eller 

bårtransport. Denna bedömning gjordes utifrån patientens fysiska kapacitet och om det 

fanns hiss eller trappor till patientens bostad. 

  

”… planeringar inför ingrepp, undersökningar, eventuella operationer. Och när jag 

säger planeringar menar jag lite provtagning, förberedelser, ja överhuvudtaget stämpla 

upp papper och se att allting är i ordning innan” (intervju 3) 

 

”… det är så mycket man tar hänsyn till när man planerar. Den patienten vill inte ligga 

på samma sal som den. Och det är, ja det är ett himla planerande… beroende på om de 

vill ligga i säng eller stol eller om vi vet att den dialyskatetern kanske inte fungerar på 

den apparaten” (intervju 7) 

Förbereda 

Att förbereda åt läkaren inför ronden var en uppgift som PAS:en utförde i syfte att 

uppmärksamma de problem patienten hade och som behövde åtgärdas av läkaren. Olika 

sätt att förbereda sig på förekom. Att läsa anteckningar i en rondbok som hade gjorts av 

kollegor beskrevs som ett sätt att förbereda sig. Inför ronden förberedde PAS:en papper 

såsom viktkurvor och rondpapper som skulle vara ordning. Månadsvis och halvårsvis 

förbereddes EKG och blodprovstagning genom att stämpla remisser med avdelning och 

patientdata på. Mycket av detta gjordes för att förbereda åt läkaren. 
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”… och veckan efter provtagningen så är det storrond… då skall papperen i pärmarna 

vara iordninggjorda det är viktkurvor det är rondpapper det är ackumulerad blodvolym 

URR”  (intervju 6) 

Uppdatera 

Studiens resultat visade att kontinuerlig uppdatering var en uppgift som uppfattades 

ingå i rollen som PAS. Det beskrevs att när lång tid hade passerat sedan senaste mötet 

med patienten (exempelvis efter att PAS:en återkommit från semester eller då 

schemaläggning omöjliggjorde regelbunden träff med patienten) så var det PAS:ens 

uppgift att uppdatera PAS sig. Detta gjordes genom att läsa in sig på patientens status 

med hjälp av journalanteckningar, provsvar samt genom att fråga sina kollegor hur 

patienten mådde. Förutom vid dessa tillfällen så uppdaterade sig PAS:en alltid inför 

ronder. Detta gjordes genom att läsa in sig på kollegornas anteckningar om patienten, 

exempelvis om hosta, ont i halsen, nattsömn eller problem med magen. Att även ta del 

av den vårdplanering som hade gjorts av personal på vårdavdelning uppfattades ingå i 

PAS:en arbetsuppgifter. 

 

” Jag läser journalanteckningar varenda gång jag jobbar, jag går in och läser på mina 

fyra patienter, för att veta vad som hänt. Om jag har varit borta ett tag och inte haft 

dem på länge, då går jag in och kollar journal och rapport anteckning ifrån mina 

kollegor vad som hänt”  (intervju 2) 

Bevaka 

Förutom att ’Planera’, ’Förbereda’, och ’Uppdatera’ så uppfattades att bevaka som att 

ingå i rollen som PAS. Att bevaka patientens status beskrevs som `att ha koll` på längre 

sikt. Det som ingick i att hålla koll på längre sikt var att bevaka patientens 

transplantationsutredning, torrvikt, access, nutrition samt att provtagning utfördes när 

den var planerad. Den kontinuerliga bevakningen som utfördes av PAS beskrevs som 

’att ha ett extra öga’ på patientens provsvar och access, samt hur patienten upplevde 

dialysen. PAS:en kontrollerade också kontinuerligt hur patienten mådde i hemmet 

genom att förhöra sig med patienterna, använda sig av kontaktbok eller ha direktkontakt 

med anhöriga. Syftet med den kontinuerliga bevakningen var att fånga upp och 

förebygga eventuella problem. Den kontinuerliga bevakningen av 

transplantationsutredning, prover, vätskeintag, access och blodtryck resulterade i att 

eventuella problem kunde identifieras tidigt och läkaren kunde därmed kontaktas 

snabbare. PAS:ens bevakning syftade också till att lättare kunna förebygga eventuella 

komplikationer i accessen som att tidigt identifiera eventuella förträngningar genom att 

utföra accessflödesmätning. Vid transplantationsutredning bevakades att 

undersökningar och provtagning följdes enligt rutin i syfte att inte fördröja 

transplantationen. Kollegial bevakning beskrevs som att kollegor såsom sjuksköterskor 

och undersköterskor informerade muntligen och eller skriftligen PAS:en om patientens 

status. 

 

”En del äldre patienter som pratar om annat boende och så där, då är det saker som 

man får be kuratorn om hjälp och sen hålla koll på hur sånt fortlöper” (intervju 5) 
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”Ja, alltså det här med provsvar man bevakar och kollar upp om det är nå´t som inte 

stämmer eller om det är nå´t som är fel” (intervju 7) 

Resultat uppfattningar rörande hur PAS rollen 
kan upplevas  

Studiens resultat visade att det fanns en variation rörande fenomenet upplevelser av att 

vara PAS, såväl i positiv som negativ riktning. Utfallsrummet bestod av sex 

beskrivningskategorier: ’Känslor av frihet och flexibilitet’, ’Krävande’, ’Frustration’, 

’Psykisk stress’, ’Känslomässigt laddat’ och ’Nöjd’. Beskrivningskategorin 

’Frustration’ bestod av två subkategorier: ’Slarvig och splittrad’ respektive ’Känsla av 

värdelöshet’. Beskrivningskategorin ’Psykisk stress’ bestod av tre subkategorier ’Hinner 

inte med’, ’Rädsla för att djup kontakt medför övermäktigt många arbetsuppgifter’ och 

’Ta hand om jobbiga känslor’. Beskrivningskategorin ’Känslomässigt laddat’ bestod av 

subkategorierna: ’Känsla av närande närhet’ samt ’Känsla av tärande närhet ’. Den sista 

beskrivningskategorin ’Nöjd’ bestod även den av två subkategorier: ’Skön känsla av att 

ha kontroll’ samt ’Känsla av att ha genomfört en för patienten betydelsefull insats’.  

 

Beskrivningskategorierna överlappar inte varandra, men studien resultat visade att det 

fanns en relation mellan beskrivningskategorierna. Nedan följer en detaljerad 

beskrivning av de olika beskrivnings- och subkategorierna gällande variationen av 

uppfattningar om hur det kan upplevas att vara PAS vid en hemodialysmottagning, samt 

relation mellan dessa uppfattningar. 
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Variationer av uppfattningar gällande upplevelser 

Nöjd

Fria tyglar,

känsla av frihet

och flexibilitet

Krävande

Känslomässigt

laddat

Psykisk

stress

Frustration

Känsla av 

tärande 

närhet

Känsla av

närande 

närhet

Skön känsla

av kontroll

Känsla av att

ha genomfört

...

Rädsla för att

djup kontakt 

...

Ta hand om

jobbiga 

känslor

Hinner inte 

med

Slarvig och

splittrad

Känsla av

värdelöshet

 

 

Figur 2: rektanglar är beskrivningskategorier och cirklar är subkategorier. Den blå färgen illustrerar 

negativa känslor, grönt illustrerar positiva känslor och den turkosa färgen illustrerar positiva och negativa 

känslor. 

Lösa tyglar, känslor av frihet och flexibilitet  

Upplevelse av att vara PAS på en hemodialysmottagning kunde uppfattas som positiv, 

att den innebar en känsla av frihet och flexibilitet. Det berodde på att den faktiska 

arbetsbeskrivningen var otydlig och inte innefattade så många punkter. Det var därför 

möjligt för PAS:en att styra sin arbetsinsats utifrån den egna ambitionsnivån. Den 

upplevda friheten och flexibiliteten kunde dock även leda till negativa konsekvenser. 

Det visade sig nämligen att den egna schemaläggning i vissa fall kunde resultera i att 

PAS:en kom att träffa sina patienter väldigt sällan, två till tre gånger på ett år, vilket 

ledde till att PAS:en upplevde det som svårt att få `grepp om` patienten. 

 

”… jag vill ligga lågt helt enkelt, men det är ju lite olika hur man lägger upp det här 

med PAS också, vi har ju några punkter på vad som egentligen ingår, sen så får man ju 

gå igenom och titta på vad man gör med det hela” (intervju 5) 
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”... sen har jag då den här farbrorn som jag träffade tre gånger i fjol… som jag 

egentligen inte vet så mycket om mer än det som står i journalen och då är det svårt att 

greppa en så´n person förstås” (intervju 6) 

 

Krävande  

Studiens resultat visade att en av de uppfattade upplevelserna av att vara PAS bestod av 

en känsla av att det var krävande att vara PAS. Att vara PAS innebar att ha påtagit sig 

ett ansvar för att se till att allt flyter på för patienten och närstående, men även för andra 

professioner. Detta innefattade även att agera som patientens ’extra minne’. Detta i 

kombination med att PAS:en tydligt informerade patienten om att det var han eller hon 

som PAS som var den person som var ansvarig för patienten, gjorde att det kunde 

upplevas som krävande att vara PAS. Känslan av att det var krävande beskrevs även 

höra samman med den stora mängden och omfattningen av arbetsuppgifterna. Dessutom 

beskrev PAS:arna hur de upplevde en känsla av att ha övergripande ansvar för allt, 

vilket även det ledde till uppfattningen att det kan upplevas som krävande att vara PAS. 

 

Det kunde även uppfattas som krävande när patienter behövde hjälp med att kontakta 

andra vårdinrättningar, exempelvis med olika problem såsom öron-näsa-halsbesvär, då 

detta problem inte uppfattades vara dialysrelaterat och alltså egentligen inte skulle ingå i 

PAS:ens arbete. Trots detta uppfattade PAS:en att hon/han skulle kontakta andra 

vårdinrättningar så patienten kunde få en tid för undersökning. Men även om PAS:en 

utförde uppgiften så ledde den till en känsla av att kraven ökade. 

 

”… man har lite mer övergripande ansvar runt och omkring och med patienten” 

(intervju 5) 

 

”Om inte jag gör det så gör ingen annan det” (intervju 3) 

 

”Jag har en [patient] som har lite svårt kanske med tider och så, och komma ihåg. Då 

får man vara kom-i-håget där” (intervju 3) 

 

”Ibland kan det vara svårt att vara PAS, det kan vara besvärliga patienter. De kräver 

väldigt mycket. De kan kräva lite mer än det där som, själva dialyserna…vi tar hand  

om först och främst om dialysen deras njurar men de kommer med allt; sår, ögon och 

öron, anhöriga och allt möjligt, sånt som vi inte ska ta hand om”  (intervju 1) 

 

 

Frustration  

Studiens resultat gjorde det tydligt att en vanlig upplevelse av att vara PAS på en 

hemodialysmottagning var frustration. Denna frustration var ofta kopplad till den känsla 



 

 33 

av psykisk stress som PAS:ar kunde uppleva. Beskrivningskategorin består av 

subkategorierna: ’Slarvig och splittrad’ samt ’Känsla av värdelöshet’. 

 

Slarvig och splittrad 

Krav som upplevdes vara övermäktiga skapade en negativ självbild av att vara PAS. 

PAS:en kunde beskriva sig som slarvig och splittrad och frustrerad när hon/han 

upplevde sig inte hinna med alla uppgifter. Det uttrycktes en önskan att få bättre kontakt 

för att komma närmare patienten, men den begränsade tiden samt uppgiften att assistera 

läkarna uppfattades vara ett hinder. Arbetsuppgifter som bidrog till oregelbundet 

patientkontakt och upplevelse av frustration var att PAS:en även behövde ta hand om 

andras patienter under sina arbetspass. När patienten prioriterades före administrativa 

arbetsuppgifter resulterade det för de PAS:ar som arbetade deltid i en ökad tidspress och 

därmed frustration över att inte hinna dokumentera och städa ur pärmar. 

 

”… ibland kan jag tycka att jag är lite slarvig så där… Nej, men jag vill liksom hinna 

med allt det där som jag ska hinna med och så gärna lite till/…/jag kanske inte hinner 

följa upp så noga som jag borde, man blir lite splittrad så där”  (intervju 7) 

 

”För det är ju inte bara det att jag har mina patienter, mina PAS patienter så att säga 

utan jag har ju ansvaret för alla dem andra när jag är ute på golvet… Jag måste ju veta 

att, herre gud, nu sjunker den i tryck och oj nu blev det smärtgenombrott här. Nu är det 

illamående där och ja visst ja frun dog igår hos den patienten” (intervju 6) 

 

”Jag hinner ju inte komma i kontakt med [patienten] på det sättet jag skulle vilja. 

Därför att det är så mycket pappersarbete eller dataarbete för att förbereda för 

läkaren” (intervju 6) 

 

”Jag pratar ofta med patienterna… sen får jag jobba häcken av mig med att fylla i alla 

papper och städa ur pärmar dokumentera i datan” (intervju 6) 

 

Känsla av värdelöshet 

Det förekom en stor frustration relaterade till PAS-systemet. Många av de insatser som 

PAS:en utförde var inte av sådan karaktär att de resulterade i kvantitativt mätbara 

utfallsmått. Det kunde exempelvis gälla insatser som utförts i syfte att få patienterna att 

må bra i själen genom att stötta patienten och att få patienten att trivas på mottagningen. 

Detta orsakade att resultat av PAS:ens insatser inte framkom och blev tydliggjorda på 

samma sätt som statistiskt mätbara effekter, såväl inför PAS:en själv som för kollegor 

och chefer på mottagningen. Denna situation skapade att den som var PAS kunde 

uppleva en känsla av värdelöshet och frustration. 

 

”Mitt arbete syns ju inte på papper. Jag kan inte ta ut statistik och visa runt i Sverige 

och hela Europa ut i världen/.../Du har ju ingen graf som visar att så här mår våra 

patienter på grund av att vår personalgrupp får dem att trivas och må gott” (intervju 6) 
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”Man känner sig hiskligt värdelös ändå när man ser hur folk hinner och fixa med siffror 

och allting sådant där och jag går in och säger han spelar fiol. De kommer 

galopperande med albuminsvar på 24… oj, oj, oj [skratt]” (intervju 6) 

Psykisk stress  

Denna beskrivningskategori påvisar den känsla av psykisk stress som var förknippad 

med att vara PAS på en hemodialysmottagning. Arbetet upplevdes som psykiskt 

stressande utifrån antalet patienter, den egna ambitionsnivån och det oprecisa innehållet 

i arbetsbeskrivningen. Beskrivningskategorin består av tre subkategorier: `Hinner inte 

med’, ’Rädsla för att djup kontakt medförde övermäktigt många arbetsuppgifter ’ samt 

`Ta hand om jobbiga känslor`  

 

 

Hinner inte med 

Den upplevda mängden arbetsuppgifter och dess omfattning, inkluderande även att ha 

hand om andra patienter än sina egna, i förhållande till arbetstid, omgivningens och de 

egna kraven på att hinna med alla de arbetsuppgifter som uppfattades ingå i PAS-rollen 

upplevdes som psykiskt stressande och något som gav dåligt samvete. PAS:arna 

beskrev hur detta inträffade när de inte kunde utföra sina arbetsuppgifter som önskat, 

inte hann läsa och följa de redan dokumenterade omvårdnadsplanerna.  

 

PAS:ens patientarbete beskrevs vara att diskutera med sina patienter om hur de 

uppfattade behandlingen och om patienten hade speciella önskemål under den tid som 

han eller hon tillbringade på mottagningen. Pappersarbete som skulle förberedas åt 

doktorn inför mötet med patienten upplevdes öka känslan av psykisk stress då detta 

uppfattades ta tid från sjuksköterskans eget patientarbete. Känslan av tidsbrist gjorde att 

PAS:en inte ansåg sig hinna prata med patienten på det sätt han eller hon önskade, 

vilket ledde till att PAS:en upplevde psykisk stress. Att dagligen serva läkaren med 

provsvar och dylikt när läkaren själv kunde hitta dessa i datorn samt att handha en stor 

övrig mängd arbetsuppgifter upplevdes som tidsödande och stressande. Att som PAS 

inte ha tid att ta upp olika irritationsmoment som patienten informerade om (som till 

exempel icke fungerande transporter till och från behandlingen) ledde även det till att 

PAS:en upplevde stress.  

 

 

”… ibland hinner man inte läsa…och då tycker jag att det är jätteviktigt för oss att vi 

pratar med varandra, eller försöker har man mycket att göra hinner man inte det 

heller” (intervju 4) 

 

”… jag kan inte tycka att det är rimligt… att jag hela tiden ska vara uppdaterad på 

prover och labsvar… när det är lika lätt för läkaren att knacka fram en patient [på 

datorn].” (intervju 6) 

 



 

 35 

 

Rädsla för att djup kontakt medför övermäktigt många arbetsuppgifter 

PAS:arna beskrev att det även kunde finnas en rädsla för att få en djup kontakt med 

patienterna då det fanns en risk att PAS:en då skulle identifierade ännu fler problem 

som behövde åtgärdas. En rädsla för att det skulle bli alltför många arbetsuppgifter. Att 

det skulle för stort och för mycket att ta hand. Rädslan för att arbetet som PAS skulle bli 

övermäktigt upplevdes som psykiskt stressande. PAS:ens agerande för att se till att 

kontakten med patienten inte blev alltför djup kunde möjliggöras genom den oprecisa 

arbetsbeskrivningen som var kopplad till rollen som PAS. Genom att 

arbetsbeskrivningen inte innehöll klara direktiv om vilka arbetsuppgifter som ingick i 

PAS rollen så kunde PAS:en själv utifrån dagsformen bestämma vad som skulle 

handläggas. Detta bidrog till att distans till patienten kunde upprätthållas.  

 

”… jag vill ligga lågt helt enkelt, men det är ju lite olika hur man lägger upp det här 

med PAS också, vi har ju några punkter där som , vad som egentligen ingår, sen får 

man gå igenom och titta på vad man gör med det hela… det får inte bli fadder… det kan 

bli för mycket” (intervju 5) 

 

Ta hand om jobbiga känslor 

PAS:en kunde även uppleva psykisk stress då han eller hon upplevde att det fanns en 

risk för att samtalen med patienten skulle innehålla känslor som kunde vara jobbiga att 

handskas med. PAS:arna beskrev hur de för att hantera denna psykiska stress kunde 

överlåta till behandlingsansvarig sjuksköterska eller läkaren att genomföra dessa samtal. 

PAS:en kunde även uppleva psykisk stress då hon uppfattade att i arbetsuppgifterna 

ingick att ta hand om känslor som riktades mot PAS:en och kollegor. 

 

”… det blir lite för mycket runt omkring så det skulle lätt kunna bli så att allt ska 

PAS:en göra. Man får inte glömma bort det här med behandlingsansvar och PAS så att 

det inte helt plötsligt lämpas över på PAS:en så fort det är något” (intervju 5) 

 

”Jag fick ta anhörigas sorg och vrede som riktades liksom rakt ut och jag fick ta hand 

om mina arbetskamrater som då fick ta emot allt det här både ifrån patienten och 

anhöriga förstås. Jag fick stå mitt emellan alltihop och försöka fånga upp och slussa 

vidare. Beroende på om det var eller om det var anhöriga eller läkaren vem som nu 

råkade illa ut” (intervju 6) 

Känslomässigt laddat 

Denna beskrivningskategori bestod av två subkategorier ’känslan av närande närhet’ 

samt ’känslan av tärande’. Beskrivningskategorin och dess subkategorier beskriver 

känslor som kan upplevas hos PAS:en i relation till patienten vid regelbunden 

behandling.  
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Känsla av närande närhet 

Studiens resultat visade att en uppfattning om hur det kan var att vara PAS på en 

hemodialysavdelning, var att det kunde kännas som närande. Med närande närhet menas 

de positiva känslor som PAS upplevde sig få från kontakten med patienten. 

Regelbundna behandlingar som oftast pågick i flera år resulterade i mycket nära kontakt 

mellan patient och PAS. Detta gav PAS:en en djup kunskap om patientens vanor och 

behov, vilket gjorde att PAS:en upplevde en närhet som gav positiv energi.  

PAS:arna beskrev att kontakten med de egna patienterna inte alltid upplevdes bra från 

början. Utan det var först efter upprepade samtal och när PAS:en fick en helhetsbild av 

patienten (socialt, provtagningsmässigt och hur patienten mådde) som en bra kontakt 

uppstod, vilket gjorde att PAS:en upplevde denna närande närhet. När personkemin 

stämde mellan PAS:en och patienten, upplevdes arbetsuppgiften som PAS som mycket 

utvecklande, lärorik, stimulerande och roligt. När kontakten med patienten sedan 

djupnade beskrevs det som ”hon skulle nästan kunna vara min bästa väninna” närheten 

kunde även resultera i en sorg då patienten avled. 

 

”… vilken tur att det är du idag. Eller kommer du på måndag, för att jag kommer och 

jag vill att du tar hand om mig” (intervju 3) 

 

”Eller hon skulle nästan kunna vara min bästa väninna… Det blir nästan lite för bra 

ibland.” (intervju 2) 

 

”… roligt att man vet att man har en patient, att man följer upp och att man lär sig 

mycket själv… man lär ju känna hela familjen, hunden och allt [skratt]” (intervju 4) 

 

Känsla av tärande närhet 

Upplevelsen av att vara PAS kunde även uppfattas som tärande. En PAS beskrev det 

som att sådana upplevelser var relaterade till situationer då patienten uttryckte att 

ingenting var bra. När patienten ihärdigt krävde uppmärksamhet och aldrig visade 

uppskattning oavsett vad PAS:en gjorde, övergick PAS rollen till att upplevas som 

tärande. Att dialysera patienten regelbundet kunde då bli påfrestande och upplevas som 

tärande. Detta beskrevs också som att ”nästan bli uppäten ibland”. Vid sådana 

situationer behövde PAS:en avlastning för att minska det upplevda tärandet på PAS:en. 

Detta genomfördes bland annat genom att PAS:en fick stöd av olika 

behandlingsansvariga sjuksköterskor som av och till ’vikarierade’ för PAS:en och 

utförde behandlingarna. Ett annat sätt att bearbeta och underlätta tärandet så att PAS:en 

skulle orka med, var att PAS:arna pratade med varandra om de känslor och tankar som 

en patient kunde ha gett upphov till. Att regelbundet behandla samma patient dag ut och 

dag in kunde upplevas som tärande, även om patienten inte var negativ. Detta beskrevs 

bero på att kontakten blev för frekvent och under en lång tidsperiod. 

 

”… jag har en dam som är just så… man blir uppäten av henne. Och det är aldrig så att 

det är bra någon gång, utan det är alltid en massa problem… Nä jag klarar inte av det 

här, nämen då kanske man kanske man kan byta med någon, någon annan kan ta den 
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patienten… vi brukar försöka prata varje dag efter arbetspassets slut man kan liksom få 

ventilera lite grand ”  (intervju 7) 

 

”Att man behöver ju för alla flesta att inte ha dem samma jämt för det tror jag blir 

jobbigt. I och med att våra patienter återkommer tre gånger i veckan, det blir ganska 

mycke´ då. Då kan det ju kanske bli för mycket.” (intervju 3) 

 

Nöjd  

Denna beskrivningskategori beskriver känslan att vara nöjd med sitt arbete och består av 

två subkategorier: ’Känsla av att ha kontroll’ samt’ Känsla av att ha genomfört en för 

patienten betydelsefull insats’. Beskrivningskategorin och dess subkategorier påvisar 

hur känslor förknippade till rent administrativa, logistiska arbetsuppgifter samt till 

konkreta omvårdnadsåtgärder kunde påverka upplevelsen av att vara PAS vid en 

hemodialysmottagning. 

 

Skön känsla av att ha kontroll 

En uppfattning var att det begränsade antalet patienter medgav en känsla av att ha 

kontroll över arbetsuppgifterna. Det framkom att förutom det avgränsade antal patienter 

så bidrog patienternas regelbundna behandlingar till denna positiva känsla av att ha 

kontroll. De som uppfattade att PAS:ens arbetsuppgifter var tydligt beskrivna kunde 

också uppleva en positiv känsla av att ha kontroll, i och med att de visste vad de skulle 

göra. Känslan av att ha kontroll ledde även till att den som var PAS uppfattade arbetet 

som bekymmersfritt. PAS:ar som upplevde sig ha kontroll och som även hade kunskap 

om hur sjukvårdssystemet fungerade, beskrev hur de även upplevde en känsla av att 

vara trygg i arbetsrollen. Exempelvis beskrevs hur handhavandet av arbetsuppgifter, 

såsom att ordna med tider på andra mottagningar åt patienten, upplevdes 

tillfredsställande genom att arbetet flöt på och patient blev nöjd.  

 

 

Känslan av att vara nöjd uppstod just när PAS:en hade kontroll på arbetsuppgifter, 

arbetet flöt på och patienten var trygg och mådde bra. Arbetet beskrevs då som 

stimulerande och roligt. 

PAS:en upplevde sig ha lyckats och kände sig nöjd i sitt arbete när han eller hon hade 

kontroll på arbetsuppgifter som de uppfattade ingick i PAS-rollen, exempelvis vara väl 

förtrogen med accessen, sköta pappersarbetet inför rond och gästdialys. Väl förtrogen 

med accessen blev PAS:en genom att mäta blodflöde och undersöka om det fanns 

recirkulation och stenoser i densamma. Att vara nöjd beskrevs av PAS:en som när 

taxiresor till och från behandling fungerat utan allt för långa väntetider. Rondpapper var 

väl ifyllda och registrerat klanderfritt såsom exempelvis viktkurvor, lista med 

ackumulerad blodvolym samt lab-listor. Att vara nöjd kunde även beskrivas som att 

PAS:en arbetade utefter en egen strategi och ambitionsnivå. Därmed hade PAS:en 

kontroll på arbetsuppgifterna, och tog kontakt med patienten när PAS:en själv ansåg att 

det behövdes.   
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” Vi har ju riktlinjer vad en OAS
59

 ska göra, och på vilket sätt” (intervju 4) 

 

”… det är lättare att följa upp…om man har några få [patienter] lite så är det att man 

ser provsvar sen mäter vi flöde och recirkulation… så att man har lite koll när det är 

dags att misstänka stenoser och annat. Så att man förebygger saker med accessen.”  

(intervju 5) 

 

”Rent tekniskt när man ska lyckas det är när man sköter all den här provtagningen. Allt 

det här är exemplariskt det är bokfört alla listor är i fyllda… när man sköter det 

klanderfritt [pappersarbete] och ser alla konstiga provsvar och så.”  (intervju 2) 

 

Känsla av att ha genomfört en för patienten betydelsefull insats 

 

Känslan av att vara nöjd uppstod även vid bekräftelse från patient, närstående eller då 

PAS:en utförde en åtgärd som han eller hon vetat skulle göra skillnad för patientens 

välmående 

Nöjdhet beskrevs när PAS:en lyckats med att ordna så att patienten kom iväg på 

gästdialys. När patienten vid återkomst från gästdialys uttryckte att det hade varit 

”jätteroligt”, då fick PAS:en bekräftelse på sitt arbete och upplevde sig extra nöjd. Extra 

nöjd beskrevs sig också PAS:en då patienten uttryckte en önskan om att PAS:en skulle 

ta hand om honom eller henne under behandlingen. Upplevelsen av att vara nöjd som 

PAS var också relaterad till att ha kommit på en lösning som resulterade i att patienten 

mådde bättre. Lösning kunde uppnås genom att till exempelvis samordna med andra 

professioner såsom läkare, kurator, sjukgymnast, dietist eller arbetsterapeut. Att se till 

att patientens fysiska status förbättrades i den grad att patienten mådde bättre med att 

exempelvis att ge blod, så blodvärdet ökade gav också en känsla av att ha lyckats i sitt 

arbete och PAS:en  beskrev sig som nöjd. Att ge tid som egentligen inte fanns till att 

lyssna på patientens anhöriga och få en positiv respons, beskrevs även det som att vara 

nöjd med sitt arbete.  

 

”Om man ser att patienten har väldigt ont och man kan inte ordna, men vet inte vad 

man ska ha. Så lyckas man få hit smärtenheten, eller att man lyckas komma på en 

lösning som ingen lyckats komma på ännu. Så har det resulterat till att patienten mår 

bra. Då tänker man ”åhh”, då känner man sig nöjd”  (intervju 4) 

 

”… när man ser att man har gjort skillnad och när de säger det till mig, eller anhöriga 

säger ”tack för att vi fick den hjälpen”.”  (intervju 4) 
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 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska = PAS 
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Studiens två utfallsrum 

Studiens resultat gällande variationen av uppfattning om arbetsuppgifter att vara PAS 

visade att PAS:en hade ett oändligt stort ansvar över ett stort antal varierande uppgifter.  

Vad som ingick i ansvaret varierade för de olika PAS:arna. Inte någon av de intervjuade 

PAS:arna angav att det fanns gränser för det ansvar en PAS tog, vilket resulterade i 

stora variationer beroende på vad PAS:en själv ansåg ingå i rollen. Den otydliga 

arbetsbeskrivningen om vad som PAS:en hade ansvar för kan ha bidragit till att det 

fanns olika uppfattningar om vad som skulle ingå i rollen. När det gällde patientens 

dialysbehandling beskrev PAS:en sitt ansvar som att utföra dialysen så friktions- och 

smärtfritt för patienten som möjligt. 

Som PAS samlade hon/han kontinuerligt in information om patientens status som 

laboratoriesvar men även i form av subjektiva upplevelser från patienten. PAS:en 

lyckades på så sätt ringa in patientens medicinska status men även välmående utifrån ett 

helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet kunde resultera i att PAS:en hjälpte patienten 

med saker som inte var dialysrelaterade utan kunde innefatta sådana saker som 

exempelvis läxläsning.  

PAS:en fungerade som assistent för läkarna genom att påminna om provtagning och 

behov av remissförskrivning, ordination av torrvikt samt receptförskrivning. Detta 

beskrevs också som ett av de främsta ansvarsområdena inom rollen som PAS. PAS:en 

förberedde även för läkarna inför ronden genom att sortera i journaler ta fram aktuell 

data samt såg till att patientens aktuella problem ventilerades. PAS:en såg sig själv som 

en brygga mellan patient och läkare, att vara brygga beskrevs som att vara en person 

som ansvarade för att ha ett helhetsperspektiv och stå upp för patienten. 

PAS:en fungerade även som en sambandscentral till övriga professioner där hon/han 

samlade in information och noterade vilka problem och behov som det fanns, behoven 

förmedlades vidare för att patienten skulle få bästa möjliga omhändertagande och 

lösning på de problem patienten hade. Information var en sådan beskrivningskategori 

som PAS:en uppfattade att hon/han hade ett stort ansvar för. Bland annat informerades 

läkarna kontinuerligt om patientens status, avvikande provsvar, påminnelse om 

undersökningar eller att information om att patienten ville ha ett samtal. PAS:en 

informerade även andra vårdprofessioner och anhöriga om patientens status och behov. 

Den informationen som PAS:en gav till patienten innefattade vad andra 

vårdprofessioner hade sagt till patienten som PAS:en upprepade på nytt dessutom 

utökades informationen med den kunskap som PAS:en hade. Informationen till 

patienten var som störst när patienten var nystartad och efter hand avtog 

informationsgivandet och beskrevs som ett småpratande. Analysen visade att det endast 

var en PAS som uppfattade att det ingick i hennes arbetsuppgifter att utbilda sin patient. 

Beroende på om patienten var nystartad eller hade dialyserat en längre tid skiljde sig 

utbildningen åt. PAS:en tog hänsyn till om patienten befann sig i en kris och behövde 

lite information åt gången. PAS:en tog även in andra sjuksköterskors bedömning om 

patienten hade förstått undervisningen.  Studiens resultat visade att då den som var PAS 

noterat vilka behov som förekom så använde han eller hon sin professionella kunskap 

och klinisk beprövade erfarenhet för att avgöra vilken kontakt som behövde tas, men 

också hur andra professioner skulle kontaktas. 
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Studiens resultat visade att det fanns en variation rörande fenomenet upplevelser av att 

vara PAS, såväl i positiv som i negativ riktning.  

En känsla av nöjdhet infann sig när PAS:en hade kontroll på arbetsuppgifterna och när 

PAS:en hade för patienten och närstående gjort en betydelsefull insats. Känslan av att 

ha kontroll ledde även till att den som var PAS uppfattade arbetet som bekymmersfritt. 

Känslan av att vara nöjd uppstod även vid bekräftelse från patient, närstående eller då 

PAS:en utförde en åtgärd som han eller hon vetat skulle göra skillnad för patientens 

välmående. Regelbundna behandlingar som oftast pågick i flera år resulterade i mycket 

nära kontakt mellan patient och PAS. Detta gav PAS:en en djup kunskap om patientens 

vanor och behov, vilket gjorde att PAS:en upplevde en närhet som gav positiv energi.  

Den positiva energin beskrevs som närande då kontakten blomstrade då en bra 

personkemi fanns. De som uppfattade att PAS:ens arbetsuppgifter var tydligt beskrivna 

och hade ett begränsat antal patienter kunde uppleva en positiv känsla av att ha kontroll, 

i och med att de visste vad de skulle göra.  

Upplevelse av att vara PAS på en hemodialysmottagning kunde uppfattas som positiv, 

att den innebar en känsla av frihet och flexibilitet. Det berodde på att den faktiska 

arbetsbeskrivningen var otydlig och inte innefattade så många punkter. Det var därför 

möjligt för PAS:en att styra sin arbetsinsats utifrån den egna ambitionsnivån. Den 

upplevda friheten och flexibiliteten kunde dock även leda till negativa konsekvenser. 

Det visade sig nämligen att den egna schemaläggningen i vissa fall kunde resultera i att 

PAS:en kom att träffa sina patienter väldigt sällan, två till tre gånger på ett år, vilket 

ledde till att PAS:en upplevde det som svårt att få `grepp om` patienten. 

När patienten ihärdigt krävde uppmärksamhet och aldrig visade uppskattning oavsett 

vad PAS:en gjorde, övergick PAS rollen till att upplevas som tärande. Att dialysera 

patienten regelbundet kunde då bli påfrestande. Detta beskrevs också som att ”nästan bli 

uppäten ibland”. Den upplevda mängden arbetsuppgifter och dess omfattning i 

förhållande till arbetstid, omgivningens krav, och krav på sig själv gav en psykisk stress 

och frustration. Vid strukturerat arbete upplevdes inte mängden uppgifter och 

omfattning kravfyllt. PAS:en kunde även uppleva psykisk stress då han eller hon trodde 

att samtalen med patienten kunde riskera att innehålla känslor som kunde vara jobbigt 

att handskas med. PAS:arna beskrev hur de för att hantera denna psykiska stress kunde 

överlåta till behandlingsansvarig sjuksköterska eller läkare att genomföra dessa samtal. 

 

PAS:en kunde uppleva en rädsla för att det skulle bli alltför många arbetsuppgifter och 

för mycket att ta hand om. Arbetsuppgifterna kunde då upplevas som övermäktiga och 

kunde då bli psykiskt stressande. PAS:ens agerande för att se till att kontakten med 

patienten inte blev alltför djup kunde möjliggöras genom den oprecisa 

arbetsbeskrivningen. Krav som upplevdes vara övermäktiga skapade en negativ 

självbild av att vara PAS. PAS:en kunde beskriva sig som slarvig och splittrad och 

frustrerad när hon/han upplevde sig inte hinna med alla uppgifter. Det uttrycktes en 

önskan att få bättre kontakt för att komma närmare patienten, men den begränsade tiden 

samt uppgiften att assistera läkarna uppfattades vara ett hinder. Arbetsuppgifter som 

bidrog till oregelbundet patientkontakt och upplevelse av frustration var att PAS:en 

även behövde ta hand om andras patienter under sina arbetspass detta upplevdes som 

psykiskt stressande och något som gav dåligt samvete. Det förekom en stor frustration 

relaterade till PAS-systemet. Många av de insatser som PAS:en utförde var inte av 

sådan karaktär att de resulterade i kvantitativt mätbara utfallsmått. Det kunde 
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exempelvis gälla insatser som utförts i syfte att få patienterna att må bra i själen genom 

att stötta patienten och att få patienten att trivas på mottagningen. Detta orsakade att 

resultat av PAS:ens insatser inte framkom och blev tydliggjorda på samma sätt som 

statistiskt mätbara effekter, såväl inför PAS:en själv som för kollegor och chefer på 

mottagningen. Denna situation skapade en känsla av värdelöshet och frustration. 

Studiens resultat visade att en av de uppfattade upplevelserna av att vara PAS bestod av 

en känsla av att det var krävande. Att vara PAS innebar att ha påtagit sig ett ansvar för 

att se till att allt flyter på för patienten och närstående, men även för andra professioner. 

Detta innefattade även att agera som patientens ’extra minne’. Detta i kombination med 

att PAS:en tydligt informerade patienten om att det var han eller hon som PAS som var 

den person som var ansvarig för patienten, gjorde att det kunde upplevas som krävande 

att vara PAS. 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att en stor mängd arbetsuppgifter uppfattades ingå i PAS rollen 

där ansvar utgjorde kärnan bland alla arbetsuppgifter.  

PAS:en uppfattades ha övergripande ansvar för att identifiera och beskriva patientens 

hälsa och välmående samt att kontinuerligt planera, genomföra, följa upp hälsa och 

välmående. Att minska patientens lidande och göra livet lättare (även utanför 

mottagningen) var ytterligare ett ansvar som PAS:en uppfattade sig ha. PAS:en 

uttryckte det som om att ”serva patienten med allt”. Det kunde innefatta att ta patientens 

parti och framföra patientens synpunkter, men även också att samla andra professioner 

för att diskutera ett avbrytande av behandlingen och palliativt vårdande av patienten. 

Liknande fynd har framkommit i en studie gällande PAS-rollen på 

intensivvårdsavdelningar.
60

  Aktuell studie visade att PAS:en arbetade i enlighet med 

omvårdnadsprocessen.
61

 Det var dock tydligt att arbetet som PAS även utgick från ett 

helhetsperspektiv som täckte fler områden än omvårdnad. Studiens resultat visade att 

PAS:ens arbetsprocess inte enbart baserades på omvårdnadsprocessen, utan att även 

delar av de olika processer som andra professioner använder, till exempel läkarens 

arbetsprocess och fysioterapiprocessen. Exempel på detta var när PAS:en identifierade 

medicinska avvikelser och utifrån sin kunskap föreslog vilken åtgärd som skulle vidtas. 

Detta visar att PAS:en inte enbart använder omvårdnadskunskap utan även basala 

kunskaper inom medicin, nutrition, rehabilitering och psykosocialt arbete. 

I denna studie framkommer inte orsaken till varför den som är PAS tar detta stora 

ansvar men studiens resultat kan indikera att det finns ett flertal faktorer och att 

orsakssambanden är komplexa. Det är troligt att kombinationen av den vida kunskapen 

helhetsperspektivet och den otydliga arbetsbeskrivningen bidrog till PAS:arnas 

uppfattning att deras ansvar var obegränsat stort. Det finns så väl positiv verkande som 

negativ verkande stress. Studier har visat att exempelvis överflöde av information 

och/eller dåligt ledarskap kan resultera i försämrad kreativitet, förmåga att fatta beslut 
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och nedsatt psykisk hälsa hos arbetstagaren.
62

 
63

 Aktuell studie visade att negativ stress 

var en av upplevelserna av att vara PAS. Exempelvis så var de känslor som medföljde 

det stora ansvaret mestadels negativa såsom ´frustration´, ´krävande´, ´tärande´, 

´slarvig´, ´splittrad´ och ´känsla av värdelöshet´. I intervjuerna uttrycktes en oro för att 

när PAS:en inte fanns på plats för att planera och bevaka alla arbetsuppgifter, fanns det 

en risk för att arbetsuppgifterna inte blev utförda. Ansvaret beskrevs som en känsla av 

att vara ensam i att sköta allt kring patienten, att få allt att flyta på, inte bara för 

patienten, utan även för närstående och andra professioner. All den negativt verkande 

stressen och en känsla av övermäktighet som beskrevs i intervjuerna pekar på att det kan 

finnas en risk för att PAS kan drabbas av ohälsa på grund av sin arbetsroll. Det är 

möjligt att handledning, tydliga och begränsade arbetsbeskrivningar om vilka 

arbetsuppgifter en PAS ska utföra och i vilken omfattning samt utarbetande av 

strukturerat ledarskap skulle kunna minska risken för ohälsa bland PAS:ar. Ytterligare 

en faktor framkom i intervjuerna och som kan leda till negativt verkande stress var 

avsaknaden av kvantitativa mätmetoder för att kunna påvisa effekten av de insatser som 

PAS:en utfört. Detta visar på att omvårdnadsforskning behöver fokusera på att ta fram 

reliabla och valida mätinstrument för utvärdering av sjuksköterskans 

omvårdnadsinsatser. 

Aktuell studie visade att fördelar med PAS-systemet var att PAS:en kunde identifiera 

och åtgärda problem snabbare i och med att PAS:en hade djupare övergripande kunskap 

om patienten. Nackdelar med PAS-systemet var att sjuksköterskan kunde få en för nära 

relation till patienten, med en risk för känslomässig utbrändhet så kallad `burn out 

syndrome` . Det beskrivs som att härbärgera en stor mängd känslor som uppkommer 

från vårdandet av hemodialyspatienter.
64

 I organisationen behövs en medvetenhet om de 

krav som ställs och om PAS:ens egna behov för att inte riskera `burn out syndrome`. 

Aktuell studie visar att PAS:ar verksamma vid hemodialysmottagningar kan ha en ökad 

risk för ’burn out syndrome’.  

Vid undersökning av uppfattningar om hur det kan upplevas att vara PAS blev det 

tydligt att frustration var en vanlig förekommande upplevelse. Det förkom en känsla av 

att aldrig hinna med sina arbetsuppgifter. PAS:en upplevde en stor frustration när 

han/hon ”tvingades” att serva läkaren med allt. Tid togs då från det egna arbetet med 

patienterna och detta upplevdes som en negativt verkande psykisk stress. Det beskrevs 

även hur prioritering av patientvården ledde till att PAS:en blev efter med de 

administrativa uppgifterna och även då kunde uppleva en stor frustration. 

Vid analys av datamaterialet framkom det dock att en bidragande orsak till denna 

frustration var PAS:ens egna föreställning om betydelsen av hans/hennes 

omvårdnadsåtgärder. Studiens resultat visade att PAS:en ansåg att läkarens 
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arbetsuppgifter hade företräde och att detta var en orsak till varför PAS:en gav avkall på 

de egna omvårdnadsuppgifterna och istället servade läkarna med allt, inklusive 

uppgifter som inte kräver omvårdnadskunskaper. Detta kan vara en orsak till att PAS:en 

inte protesterade och framförde sitt missnöje över att behöva serva läkaren utan istället 

resulterade missnöjet i en känsla av stor frustration. En annan möjlig förklaring kan 

kopplas till ett historiskt genusperspektiv. Detta perspektiv innebär att könet är kopplat 

till den outtalade men tydliga makten. Historiskt sett i Sverige var det manliga läkare 

som utförde sjukvårdande uppgifter. Kvinnorna arbetade som skurvakterskor eller 

sjukpigor. Sjukvakterskan eller pigan hjälpte patienterna, skurade, eldade och utförde 

liknande sysslor. Sjuksköterskeutbildningen i Sverige tillkom på initiativ av kyrkan och 

den första utbildningen bedrevs vid Diakonissanstalten i Stockholm 1851. Det var 

företrädesvis kvinnor från överklassen som hade företräde till utbildningen. Under 

1920-talet var sjuksköterska en av det vanligaste medelklassyrket för kvinnor.
65

 I 

Canada har sjuksköterskeprofessionen framför allt bestått av kvinnor från arbetarklassen 

och eller kvinnliga immigranter som var fostrade att inte ifrågasätta utan lyda 

auktoriteter. Det kan alltså finnas även historiska förklaringar till varför PAS:ar 

fortsätter serva läkare och upplever frustration istället för att protestera.
66

  Det har 

beskrivits att sjuksköterskans ’lydnad till auktoriteten’ börjat avta.
67

 Någon jämlik 

maktposition mellan läkare och sjuksköterska finns dock inte ännu. Dagens läkare anses 

fortfarande inneha en högre maktposition och därmed befinna sig högst i hierarkin. Sett 

ur ett genusperspektiv kan detta bero på att läkarkåren till största delen består och har 

bestått av män. Studier har även visat att sjuksköterskor har en tendens att bemöta 

kvinnliga läkare med lägre respekt än manliga. I aktuell studie framkom dock inte 

någon sådan tendens utan istället var det ett faktum att det var en läkare som ville ha 

något uträttat som var det primära.
68

  

Ett intressant fynd i aktuell studie var att det inte framkom någonting om att PAS:en var 

stolt över de arbetsuppgifter som han/hon hade och/eller över effekterna av 

omvårdnadsåtgärderna snarare var det så att PAS:en försökte vara alla till lags och hade 

en stor mängd uppgifter att hantera samtidigt som hon/han servade patienten, anhöriga 

och alla andra professioner. I den aktuella studien styrks detta då PAS:en tar på sig att 

serva läkaren med allt, men också andra uppgifter som det inte krävs 

omvårdnadskunskaper för, exempelvis plocka fram EKG-svar, ta fram rondpapper och 

så vidare. Inför detta upplever PAS:en en stor frustration. Inte i någon av intervjuerna 

framkom heller information om att som PAS ha fått uppskattning eller beröm för sina 

insatser från andra än patienten. Det faktum att det saknas kvantitativa mått på det som 
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utförs kan vara ett bidrag till att PAS:ens arbetsinsatser osynliggörs och att det bidrar till 

att feedback uteblir från alla utom patienten.  

Ett uppseendeväckande fynd i aktuell studie var att endast en av de intervjuade 

sjuksköterskorna uppfattade att utbildning ingick som en av arbetsuppgifterna. Detta 

trots att det tydligt står beskrivet i kompetensbeskrivningen från Socialstyrelsen att 

sjuksköterskan har ett utbildningsansvar gentemot patient, anhöriga och studenter.
69

 En 

studie från Canada 2003 visade att PAS:en hade ett ständigt pågående ansvar att utbilda 

patienterna. Aktuell studie visade dock att det hos svenska PAS:ar rådde oklarhet om 

såväl undervisningsuppgiften som om vad som skulle undervisas. Detta skapar 

osäkerhet.
70

  Det råder dock skillnader mellan PAS-rollen i Canada respektive Sverige, 

då PAS:en i Canada utgår från patientens aktuella status och baserat på detta bedömer 

PAS:en behovet av undervisning. Detta sker kontinuerligt. Ett sådant förfarande 

återfanns inte i aktuell studie, förutom i ett fall, då hon också var den enda PAS:en som 

uppfattade att utbildning ingick i rollen som PAS.  

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskans pedagogiska beredskap är begränsad 

och att detta beror på tidsbrist, oklara gränser till läkarens kompetensområde, den egna 

pedagogiska kompetensen och plats i den hierarkiska ordningen samt brist på 

pedagogiska förebilder.
71

 
72

  Om så var fallet i aktuell studie framgår inte av 

datamaterialet. Det framgick dock en känsla av konstant tidsbrist, framför allt hos dem 

som arbetade deltid, samt att pedagogik i dagens sjuksköterskeutbildning är integrerad i 

ämnet omvårdnad och det är möjligt att dessa faktorer som har identifierats av Friberg 

och Öhman kan ha bidragit till att PAS:arna i aktuell studie inte ens uppfattade att 

utbildning ingår i rollen som PAS. I aktuell studie visade det sig att organisationen hade 

en stor betydelse för att utbildning av patienten skulle äga rum. I den specifika 

organisationen där PAS:en uppfattade sig utbilda sina patienter hade PAS:en ett mandat 

för sin undervisning. PAS:en hade dessutom hjälpmedel i form av mallar vilket gjorde 

utbildningen strukturerad. PAS:en hade även stöd i organisationen så att en kontinuerlig 

uppföljning av utbildningen ägde rum. Det har visat sig i tidigare studier att 

undervisning av patienter sker i större utsträckning om det finns ett uttalat mandat. För 

att lyckas med det måste organisationen stödja sjuksköterskan och ge henne/honom 

mandat att genomföra utbildningen så att det blir klart och tydligt. I de 

kompetensbeskrivningar som utfärdats av socialstyrelsen står det klart och tydligt att 

sjuksköterskan har ett utbildningsansvar gentemot patient, anhöriga och studenter. I 

tidigare studier har det visat sig att sjuksköterskor ofta hamnar i undervisande 

situationer utan att reflektera över att det är en undervisande situation.
73

  Det har även 

framkommit att sjuksköterskor inte har klart för sig vad termer som pedagogik eller 
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undervisning innebär. Det som visade sig ha betydelse var när organisationen i alla 

delar genomsyrades av att utbildning av patienter ansågs viktig.  

Vår kliniska erfarenhet visar även att PAS:en behöver kunna bedöma en patients 

mottaglighet för utbildning och anpassa utbildningens innehåll och form efter patientens 

status. Exempelvis är det enklare att lära patienterna att starta en dialys än att avsluta 

densamma. Detta beror på att hemodialys är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Det 

betyder att patienten inte är lika mottaglig för undervisning och information i slutat av 

en dialysbehandling då patienten får koncentrationssvårigheter. För att lyckas i sin 

undervisning och utveckla undervisningen till ett lärande måste PAS:en  avsätta tid och 

rum samt vara medveten om faktorer som påverkar lärandet. 

I framtiden kommer dialyspopulationen att öka och bestå av äldre och därmed sjukare 

patienter. Detta kommer att ha en betydelse för PAS:en som i och med patientens höga 

ålder behöver mer tid för utbildning. Den upplysta patienten kommer förmodligen att 

kräva mer frekventa behandlingar och mer utbildning för att öka det egna 

välbefinnande. Samhällets hjälp till vårdtagare har minskat och minskar succcesivt 

fortsätter denna utveckling måste PAS:en då ägna mer tid åt patienten och närstående 

undervisning. PAS:en måste då ha pedagogisk kompetens för att möta dessa krav att 

utbilda både patient och närstående. Om inte PAS och organisationen tydliggör PAS:ens 

utbildningsansvar och begränsar antalet uppgifter kommer patienten inte att få den 

utbildning som möjliggör egenvård. I framtiden måste vi utbilda patienterna till att sköta 

sin behandling i hemmet, då den ökande populationen och personer i yrkesförd ålder 

minskar. De mest sjuka kommer att behöva ha kringresurser som dialys på sjukhus kan 

tillgodose. Om detta inte går att uppfylla kommer vi i framtiden ställas inför stora etiska 

problem vid val av vilka patienter som kommer att få vård. 

I Sverige finns i dag inga gemensamma riktlinjer för vad en PAS skall arbeta med. Värt 

att notera är att en av sjuksköterskans huvuduppgifter sen 1916 är information, 

utbildning av patient. Denna studie tyder på att det fortfarande på de allra flesta 

hemodialysmottagningarna saknas en struktur kring utbildning av patienter och 

anhöriga. Ytterligare en brist som finns inom njurmedicin är avsaknaden av en 

specialistutbildning för sjuksköterskor. Ett fåtal har utbildning i kognitiv beteendeterapi 

vilket kanske behövs för att arbeta med kroniskt sjuka patienter under en längre tid. 

Innehållet i sjuksköterskeutbildningen skiljer sig åt i landet. Benämningen 

patientansvarig sjuksköterska tål att reflekteras över. Då PAS:arna idag lägger olika 

värderingar i ordet ansvar och vad innebörden består av. Vilka uppgifter som ska ingå, 

hur långt sträcker sig ansvaret innanför/utanför mottagningen. Dialyssköterskor behöver 

definiera vad ansvar innebär.  

 

Metoddiskussion 

I aktuell studie användes fenomenografi som forskningsmetod då syftet var att få 

variationer av uppfattningar. I denna studies resultat bör läsaren tänka på att mättnad 

troligen ej är uppnådd eftersom ett på förhand valt antal intervjuer har använts. Detta 

innebär dock inte att studiens resultat är felaktiga utan snarare är det så att det kan 

finnas flera aspekter av fenomenet än vad som finns beskrivet i aktuell studie. Hade 
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intervjuerna kompletterats med observationer hade möjligen ytterligare data 

framkommit, till exempel om PAS:arna faktiskt utför andra uppgifter som de inte 

uppfattar att de utför. I aktuell studie användes ingen stratalista i urvalsprocessen. Detta 

gjordes inte då det inte ansågs nödvändigt vid skrivandet av en C-uppsats. Att inte 

använda en stratalista innebär dock ett metodfel och minskar graden av kvalitetskriteriet 

transferabilitet. Vid användande av fenomenografi är det viktigt att det strategiska 

urvalet fångar in så stor variation som möjligt av faktorer som skulle kunna påverka hur 

ett fenomen kan uppfattas. Att inte ha använt stratalista i aktuell studie skulle kunna ha 

lett till att variationen mellan PAS:ar varit mycket liten. Det skulle kunna ha inneburit 

att aktuell studie inte fångat ’hela’ variationen av uppfattningar utan bara de som finns 

inom en eller några få sub-grupper av PAS:ar. Det innebär i sig inte att resultaten från 

aktuell studie är felaktig utan enbart att det kanske kan finnas fler uppfattningar än de 

som finns beskrivna i aktuell studie. I aktuell studie föll det sig lyckligtvis så att 

variationen blev stor. Variationen av PAS:ar bestod i olika kön, olika ålder, svensk och 

utländsk härkomst samt en variation av examinationsår. Alla dessa faktorer skulle 

kunna påverka hur fenomenen i fråga uppfattades. Studien anses därför ha god kvalitet 

när det gäller studiepopulationen som använts. Efter pilotintervjuerna ändrades 

intervjutekniken men önskvärt vore att undersökarna hade utfört nya pilotintervjuer med 

ny granskning av intervjutekniken. Detta gjordes inte. Detta kan ha lett till att 

undersökarna har missat information som ytterligare beskrivningskategorier, då det 

saknas kompletterande frågor i vissa delar för att få fram ytterligare variationer rörande 

fenomenet PAS. Det faktum att fler pilotintervjuer inte utfördes innebär dock inte att 

studiens resultat är felaktiga. Snarare är det så att studiens resultat kanske inte täcker 

alla variationer av uppfattningar och uppfattningar av upplevelser. Skriftligt samtycke 

inhämtades inte då det vid tidpunkten för intervjuerna inte var nödvändigt enligt 

studiehandledningen. Aktuell studie visade att vilka arbetsuppgifter som ingick i rollen 

som PAS mestadels var oklart, samt att de flesta hade uppfattningen att de hade ett 

obegränsat ansvar, självpåtaget eller pålagt, för allt som involverade patienten. 

Dessutom uppfattades utbildning inte som en av arbetsuppgifterna, trots att detta, enligt 

Socialstyrelsen, ska ingå. Studien visade även att PAS:en framförallt uttryckte negativa 

upplevelser kopplade till att vara PAS. En nationell arbetsbeskrivning gällande PAS:ens 

ansvarsområde på en hemdialysmottagning behöver utarbetas av de sjuksköterskor som 

är verksamma inom njurmedicin. Dessutom måste utbildning medvetandegöras för 

såväl PAS:en själv och all annan vårdpersonal inom den njurmedicinska organisationen 

som en viktig omvårdnadsintervention Genom fortsatt forskning inom detta område, 

tydliggörande av PAS-systemet och PAS-rollen samt utvecklande av kvantitativa 

mätmetoder inom omvårdnad skulle upplevelsen av att vara PAS kunna förbättras till 

något som medför stolthet och andra positiva upplevelser samt ett synliggörande av 

sjuksköterskans arbete. 
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Bilaga 1 

 

 

Bästa chefssjuksköterska   Datum 

 

 

Vi är två studerande, Kerstin Lundström Landegren och Pia Johansson som läser 

vårdpedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. Vi ska göra vår 10-poängsuppsats och 

behöver Er hjälp. 

 

Vi båda arbetar med hemodialys och vår uppsats kommer att beskriva uppfattningar av 

arbetet som patient/omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Vi önskar få intervjua X antal 

sjuksköterskor med patientansvar/omvårdnadsansvar på Er mottagning/avdelning. 

Vad vi behöver är ett avskilt rum och en timmes intervjutid. Intervjun kommer att spelas 

in på band och behandlas konfidentiellt. 

 

Sjuksköterskan som vi vill intervjua bör ha arbetat som patient 

ansvarig/omvårdnadsansvarig sjuksköterska på hemodialysmottagning/avdelning i 

minst ett år. Med patientansvarig/omvårdnadsansvarig sjuksköterska menar vi att 

sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för vårdplaneringen. 

 

Inom snar framtid tar vi kontakt med Dig per telefon.  

Är något oklart så hör gärna av Dig  

 

Mvh 

Pia Johansson. Karolinska universitetssjukhuset, Solna 

Tel: 08-51776005  

Pia.johansson@karolinska.se  

 

Kerstin Lundström Landegren. Danderyds sjukhus AB 

Tel: 08-6555122 

Kerstin.lundstrom@ds.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Pia.johansson@karolinska.se


 

 51 

 
Bilaga 2 

 

 
Intervjuguide 
 

1) Vilka uppgifter uppfattar du att du har som PAS? 

a) Vilka är de viktigaste uppgifterna 

b) Vilken är den viktigaste uppgiften 

 

 

2) Hur upplever du att det är att arbeta som PAS 

 

 

3) Vilka hinder uppfattar du att du har i ditt PAS-skap? 

a) Vilket hinder uppfattar du är störst? 

 

 

4) Vilka möjligheter uppfattar du att du har i ditt PAS-skap? 

 

 

5) När upplever du att du har lyckats i ditt arbete som PAS? 

 

 

 

 

 

 



 

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08–16 20 00 
www.su.se 

 

 

 


