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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Patienttillfredsställelse är ett mått på hur nöjda patienterna är. Patienter 

förväntar sig att bli bemötta med vänlighet och att uppleva trygghet vid hembesök av 

distriktssköterskan. I litteraturen finns flera olika instrument som mäter patienters 

tillfredsställelse med sjuksköterskans vård inom slutenvården. Det finns endast få 

instrument som mäter patienttillfredsställelse med sjuksköterskans vård i hemsjukvården. 

Syfte: Syftet var att ta fram ett svenskt instrument som kan mäta patienters 

tillfredställelse med distriktssköterskans vård vid hembesök. Syftet var också att testa 

detta instrument i en pilotstudie. 

 

Design: Denna studie har en kvantitativ och deskriptiv design.  

Metod: Client Satisfaction Scale (CSS) har översatts till svenska, validerats med hjälp av 

litteratur och en expertgrupp samt reliabilitetstestats. Den svenska versionen har sedan 

testats i en pilotstudie med 115 patienter som fått hembesök av distriktssköterskan. 

Pilotstudien genomfördes genom enkätutskick till 202 patienter. 

Resultat: Den översatta versionen av CSS har ett Chronbachs alfa på 0,93. Studien visar 

på en hög tillfredsställelse med distriktssköterskans vård vid hembesöket. Resultatet av 

en genomförd faktoranalys visar att instrumentet är homogent. 

Konklusion: CSS torde kunna användas för att mäta patienters tillfredsställelse med 

distriktssköterskans vård vid hembesöket i Sverige. Vidare forskning med instrumentet 

krävs dock då detta är första gången det används i Sverige. 

 

Nyckelord: Patienttillfredsställelse, distriktssköterska, hembesök, CSS, 

instrumentutveckling 
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1. Inledning 

 

Patienttillfredsställelse är ett värdefullt mått för att visa på vårdens kvalitet (Johansson, 

Oléni och Fridlund, 2002). Genom kvalitetsarbete kan vården förbättras och utvecklas. I 

ett nyligen taget beslut av regeringen (Socialdepartementet, 2007) ska kvaliteten på 

vården följas årligen. Tanken är att kvalitetsutvärdering ska ske med hjälp av årliga 

enkätutskick till alla vårdenheter. Initialt sker detta utskick enbart inom slutenvården. 

Målsättingen är att kvalitetsutvärdering också ska användas inom primärvården i 

framtiden.  

 

Kvalitetsarbete i vården är viktigt för att kunna ge patienterna en så bra vård som möjligt 

men också för att uppmärksamma vårdorganisationen på eventuella problem som finns i 

det dagliga arbetet. Kvalitetsarbetet inom närsjukvården innefattar åtgärder som 

kartlägger patienters tillfredsställelse med distriktssköterskans omvårdnad. För att 

distriktssköterskan ska kunna öka kvaliteten på hennes/hans omvårdnad måste först 

faktorer som inverkar på patienters tillfredsställelse med omvårdnaden lyftas fram och 

undersökas (Johansson et. al., 2002).  

 

Det finns ett antal validitets- och reliabilitetstestade instrument som mäter patienters 

tillfredsställelse med sjuksköterskans omvårdnad i slutenvården. Däremot finns det 

endast få studier som undersöker patienters tillfredsställelse med distriktssköterskans vård 

i hemmet.  

 

1.1  Syfte 
 

Syftet var att ta fram ett svenskt instrument som kan mäta patienters tillfredställelse med 

distriktssköterskans vård vid hembesök. Syftet var också att testa detta instrument i en 

pilotstudie. 

 

2.  Bakgrund 

 

2.1 Patienttillfredsställelse 
 

Patienttillfredsställelse kan beskrivas som en kombination av patientens erfarenheter, 

förväntningar och upplevda behov. Tre områden är viktiga då patienttillfredsställelse 

beskrivs. Det är mellanmänskliga relationer, tillfredsställelse med hälso- och 

sjukvårdssystemet och med den tekniska behandlingen (Merkouris et. al., 1999). 

Patienttillfredsställelse kan också beskrivas som patientens subjektiva utvärdering av de 

kognitiva och emotionella reaktioner som uppstått då deras förväntningar på vården och 

den vård de fått inte överensstämmer (Johansson et. al., 2002).  

 

Gilleard och Reed (1998) menar att patienttillfredsställelse är ett multidimensionellt 

fenomen. Patienter kan vara mycket missnöjda med delar av sin vård samtidigt som de 

kan vara mycket nöjda med andra delar av vården. Enligt Suhonen, Leino-Kilpi, 

Välimäki och Suzie (2007) är patienttillfredsställelse en positiv utvärdering av bestämda 
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dimensioner av vården. I denna studie definieras patienttillfredsställelse enligt följande: 

Patienttillfredsställelse är ett mått på hur nöjda patienterna är med omvårdnaden de får. 

 

2.2 Instrument inom området patienttillfredsställelse 

 
Det finns flera olika instrument som har tagits fram för att mäta patienters 

tillfredsställelse med vården. Risser (1975) utvecklade ett instrument som mäter 

patienters tillfredsställelse med sjuksköterskans omvårdnad. Hans instrument, Risser’s 

Patient Satisfaction Scale, (PPS) mäter patienttillfredsställelse med sjuksköterskans 

omvårdnad i akutsjukvården. Cronbach alpha var 0,92 vid utvecklandet av instrumentet. 

Larsen et. al. (1979) utvecklade The Client Satisfaction Questionnaire (CSQ). Instrument 

består av åtta frågor och mäter patienttillfredsställelse med vården som ges av olika 

personalkategorier, inte specifikt sjuksköterskans omvårdnad.  La Monica et. al. (1986) 

har vidareutvecklat Risser´s PPS till La Monica- Oberst Patient Satisfaction Scale 

(LOPSS) i sin studie. Även detta instrument är till för att utvärdera sjuksköterskans 

omvårdnad i slutenvården. Instrumentet består av 42 påståenden och har ett Chronbachs 

alpha på 0,95.  

 

I litteraturen påträffades två instrument som har till uppgift att mäta patienters 

tillfredsställelse med hemsjukvården, The Home Care Client Satisfaction Instrument 

(HCCSI) och Client Satisfaction Survey (CSS). HCCSI utvecklades av Westra et. al. 

(1995) och består av 10 frågor. Instrumentet mäter inte specifikt patienttillfredsställelse 

med sjuksköterskans omvårdnad, utan patienternas tillfredsställelse med vården som ges 

av alla personalkategorier som arbetar i hemsjukvården. Under senare delen av 1980 talet 

utvecklade Reeder och Chen (1990), CSS som mäter patienttillfredsställelse med 

sjuksköterskans omvårdnad i hemsjukvården (Reeder & Chen, 1990). CSS har utvecklats 

med hjälp av tre andra instrument, Hinshaw och Atwood (1981), Schmele (1985) och 

McCusker (1984). CSS består av 35 påståenden varav 21 är positivt formulerade och 14 

är negativt formulerade. Påståendena mäter patienttillfredsställelse med sjuksköterskans 

vård utifrån olika aspekter. Svar på påståendena ges utifrån en 5-gradig skala av 

Likerttyp, där svarsalternativen är: instämmer helt, instämmer delvis, varken instämmer 

eller tar avstånd, tar delvis avstånd och tar helt avstånd. Instrumentet har god validitet och 

reliabilitet. Ytvaliditet och innehållsvaliditet styrktes, vid utvecklandet av CSS, med hjälp 

av en litteratursökning samt en expertgrupp som bestod av personer som arbetade med 

äldre människor i hemsjukvården. Chronbachs alfa var vid utvecklandet 0,93 (Reeder & 

Chen, 1990). År 1993 använde sig Laferriere av ett reviderat CSS instrument. 

Chronbachs alpha var i denna studie 0,99 (Laferriere, 1993). År 1994 vidareutvecklade 

Reeder och Chen CSS och gjorde en ny studie. Chronbach’s alpha blev då 0,95 (Reeder 

& Chen, 1994).  

 

2.3 Distriktssköterskans uppdrag och styrmedel 

 
I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) står det 

att kraven på utbildningar för sjuksköterskor hela tiden revideras då kunskapsbehovet hos 

blivande sjuksköterskor förändras. Vidare behöver sjuksköterskan ha goda kunskaper i 

omvårdnad, bemötande, prevention och ledarskap. Hon/han ska kunna söka ständig 

kunskap och att ha förmåga att se till patientens bästa. De kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt som anges i kompetensbeskrivningen är också giltiga för 
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distriktssköterskan eftersom distriktssköterskan inte har någon egen 

kompetensbeskrivning. Distriktssköterskan arbetar i det geografiska upptagningsområde 

som är tilldelat vårdcentralen. I området bor ett antal personer som distriktssköterskan 

ansvarar för tillsammans med primärvårdsläkaren. Enligt en skrift från 

distriktssköterskans officiella sida på Internet kan det läsas att grunden till 

distriktssköterskans arbete är områdeskännedom och att patienterna i området känner 

distriktssköterskan. Det kan ta tid för en ny distriktssköterska att etablera fungerande 

kontakter i området med både patienter och hemtjänstpersonal men när kontaktnätet är 

etablerat underlättas distriktssköterskans arbete (FAMMI, 2008). Statens folkhälsoinstitut 

och den svenska regeringen arbetar tillsammans för att utveckla arbetet med folkhälsa. 

För att kunna uppnå en god folkhälsa har Statens folkhälsoinstitut utarbetat 11 nationella 

folkhälsomål. Distriktssköterskans uppdrag innefattar att arbeta efter dessa för att 

förebygga ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). I distriktssköterskeyrket ingår det att 

vid behov förskriva visa läkemedel (SOSFS 2007:15). Utifrån författningen SOSFS 

2006:24 är distriktssköterskan behörighet att vaccinera och ordinera läkemedel för 

vaccination enligt de vaccinationsprogram som finns.   

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) kan det utläsas att landstingen och 

kommunerna i Sverige har skyldighet att erbjuda hemsjukvård till de patienter som har 

svårigheter att resa till vårdcentralen och som inte är tillräckligt sjuka för slutenvård. 

Vård ska kunna erbjudas av en person med minst sjuksköterskekompetens. Sjukvård 

inom primärvården skall enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) bedrivas ur en 

preventiv synvinkel. I lagen om yrkesverksamhet på Hälso- och sjukvårdens område 

(SFS 1998:531) står det att alla personer som söker vård har rätt att få den 

individanpassad. Vården ska också bedrivas i samråd med patienten. Lagen om 

yrkesverksamhet på Hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) tar också upp att 

patienten ska få information som hon/han förstår. Om patienterna inte kan förstå vad som 

sägs ska informationen ges till närmsta anhöriga i patientens ställe.  

 

Socialstyrelsen har givit ut ”Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet 

och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården” (SOSFS 2005:12). Enligt dessa föreskrifter 

skall vårdgivarna samt verksamhetschefen se till att det finns fungerande rutiner på 

vårdcentralen. Dessa rutiner kan inkludera bemötande av patienterna, förebyggandet av 

vårdskador, hantering av avvikelser med mera. Kvaliteten inom hälso- och sjukvården 

ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (SOSFS 2005:12). 
 

2.4 Forskning om distriktssköterskans uppdrag 
 

Distriktssköterskan är en kontaktperson mellan patienten och andra vårdinstanser. 

Distriktssköterskan tar kontakt med primärvårdsläkaren/sjukhuset då patienten inte har 

möjlighet till detta på grund av olika anledningar. En anledning kan vara att patienten är 

dement. Distriktssköterskan följer också upp bekymmer som patienten haft eller har 

(Linder, 2003). Distriktssköterskan håller också i utbildningar för hemtjänst personal, 

vårdplanerar för patienter, fortbildar sig, håller kontakt med anhöriga, skriver 

läkemedelsrecept, skriver recept på förbrukningsartiklar och tar dessutom ställning inför 

dessa två sistnämnda beslut (Lindencrona, 2003). I en studie av Timpka, Svensson och 

Molin (1996) gjord på distriktssköterskans patienter visade det sig att patienterna ansåg 

att distriktssköterskan gjorde många konsultationer ute på fältet. De kände emellertid inte 

till att distriktssköterskan hade många andra uppgifter. Timpka et. al. (1996) menar att 
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eftersom patienterna saknar kännedom om vad distriktssköterskorna gör för dem kan 

detta påverka deras tillfredställelse med vården. 

 

Bonsall och Cheater (2008) fann i sin litteraturstudie att i många avseenden kunde 

distriktssköterskan fungera som en husläkare för en del familjer. Patienterna kunde lita 

till att de fick den hjälp de behövde och om distriktssköterskan inte kunde lösa deras 

bekymmer så lämnade hon/han över till primärvårdsläkaren. Vidare fann Bonsall och 

Cheater (2008) att många av patienterna var nöjda med att de fick hjälp av en 

distriktssköterska istället för en läkare då distriktssköterskan hade ett större tidsutrymme 

för dem. Distriktssköterskan visade också mer empati och försökte förstå deras 

bekymmer på ett annat sätt än läkaren.  

 

Distriktssköterskan kopplas vanligen in genom sjuksköterskan på sjukhuset. Ofta har 

patienten vårdats på en vårdavdelning på sjukhuset och sedan vårdplanerats till hemmet. 

Under vårdplaneringen tas ställning till om patienten behöver hjälp av distriktssköterskan 

efter hemgång. Hjälp som patienten är i behov av är exempelvis medicindelning i dosett, 

såromläggning, stygnborttagning, inkontinenshjälpmedel. När patienten kommit hem är 

distriktssköterskans primära uppgift att se till att patienten får den hjälp som utlovats, 

framförallt de medicinska insatserna men även de kommunala insatserna (Haag & 

Karlsson, 2002).  

 

Distriktssköterskans arbete består till stor del av att främja egenvård. Egenvård innebär 

att patienten ska stärkas och uppmanas att delta i beslut om sin vård men också vara 

delaktig i genomförandet av den. Distriktssköterskan finns där för att stärka patienten i 

dennes egna förmågor och hjälpa patienten framåt (Lindencrona, 2003).  I Wilson, 

Kendall och Brooks (2006) studie visade det sig att vårdgivarna kunde känna sig skrämda 

av kunniga patienter som inte behövde så mycket egenvårdsråd. Trots sin profession 

kunde sjuksköterskan gå i försvarsläge under samtalet, istället för att bemöta patienten i 

hennes/hans kunskap. Wilson et. al. (2006) menar också att det är viktigt för 

distriktssköterskan att kunna tackla denna rädsla för att kunna ge bra individanpassad 

vård.   

 

2.5 Hembesök 
 

Exley och Allen (2007) fann i sin litteraturstudie att patienten ser sitt hem som en fristad. 

Det är en plats fri från alla människor och stress. Patienten avgör själv vem som ska bli 

insläppt och varför. Vid hembesök bör distriktssköterskan tänka på ovanstående och inte 

bara stiga in genom dörren som om det vore det egna hemmet. Distriktssköterskan räknas 

som gäst hos patienten och det förtroendet bör inte missbrukas (Lindencrona, 2003). 

Nilsson (2001) har i sin avhandling lyft fram patientens medverkan i hemsjukvården. 

Distriktssköterskan bör arbeta efter vad patienten tycker och tillsammans med denna 

bestämma hur vården ska bedrivas. I avhandlingen framkom att det var mycket viktigt att 

göra större förändringar under en längre tidsperiod för att inte kränka patienternas 

integritet.  

 

Det finns olika anledningar till varför hembesök kan vara positivt. Timpka et. al. (1996) 

anser i sin studie att distriktssköterskan måste se vården ur patientens perspektiv för att 

kunna hjälpa denne på bästa sätt. I FAMMI (2008) betonas hembesök som ett bra tillfälle 
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för distriktssköterskan att se patienten i vardagen och få en helhetsbild av patientens 

situation. 
 

2.6 Distriktssköterskans föreställningar om patienternas förväntningar 

inför hembesök 
 

I en kvalitativ studie av Gäfvert och Ek (1996) fick distriktssköterskor berätta om vilka 

förväntningar de ansåg att patienterna hade på dem vid hembesöket. Distriktssköterskorna 

ansåg att patienterna förväntade sig att de skulle vara allmänbildade och ha goda 

kunskaper inom omvårdnad- medicin och teknik. De framhöll också betydelsen av att 

lyssna, observera och möta patienter och anhöriga för att skapa förutsättningar för en 

trygg omvårdnadssituation. För att patienterna skulle känna att de var delaktiga i sin vård 

ansåg distriktssköterskorna att patienterna själva ville ta stort ansvar för sin hälsa. Vidare 

menade distriktssköterskorna att patienterna lade stor vikt vid att hon/han skulle ha en 

helhetssyn i kontakten med patienten och dess anhöriga. En förutsättning för att arbeta 

som distriktssköterska är att hon/han kan kommunicera både verbalt och icke verbalt 

(Gäfvert & Ek, 1996).  

 

2.7 Patienternas förväntningar på distriktssköterska/sjuksköterskans 

vård 
 

Vid distriktssköterskans hembesök förväntar sig patienterna att de ska få ett kunnigt 

omhändertagande i hemmiljön samt att de ska ha rätt att ställa krav på trygghet i 

vårdsituationen (Gäfvert & Ek, 1996; Woodward et. al. 2004).  

 

I Gäfverts och Eks studie, (1996) förväntade sig patienterna att distriktssköterskan tagit 

del av deras journal och var insatt i deras hälsotillstånd innan hembesöket. Patienterna 

förväntade sig att bli bemötta med vänlighet och att distriktssköterskan brydde sig om och 

hade förståelse för deras problem. Det var betydelsefullt för patienterna att de kunde lita 

på och känna förtroende för sin distriktssköterska. Patienterna ville vara delaktiga, och ta 

ansvar för sin vård men också kunna påverka utformningen av vården. De ville gärna ha 

samma distriktssköterska vid varje vårdtillfälle och slippa möta alltför många nya 

personer (Gäfvert & Ek, 1996).  

 

I en kanadensisk studie angående relationer och omvårdnadsarbete fann Woodward et. al. 

(2004) att distriktssköterskans viktigaste uppgift för att kunna erbjuda patienten bra vård 

var att skapa en tillitsfull och trygg relation med patienten. Personligt utformad 

omvårdnad ökar kommunikationen mellan distriktssköterska och patient men det ökar 

också patienternas delaktighet vilket höjer deras tillfredsställelse. Johansson et. al. (2002) 

har funnit att patienter som visats på sjukhus vill ha öppen kommunikation med sin 

sjuksköterska. De önskade att sjuksköterskan skulle ge bra förklaringar till varför vissa 

undersökningar skulle genomföras samt att resultaten av dessa skulle meddelas på ett 

öppet och uppriktigt sätt. Det visade sig också att beroende på vilket sätt information 

delgavs patienten så påverkades patienttillfredsställelsen. 
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2.8 Patienternas tillfredställelse med 

distriktssköterskans/sjuksköterskans vård 
 

I Laferries studie (1993) var patienterna mest tillfredsställda med att distriktssköterskan 

inte verkade upptagen utan ägnade tid till att prata med dem. De var också nöjda med att 

distriktssköterskan var skicklig i sin yrkesutövning samt att hon/han hade tålamod med 

dem. Patienterna var minst tillfredsställda med sin egen förståelse om hur de skulle göra 

för att bevara sin hälsa. Andra saker som patienterna var missnöjda med var att 

distriktssköterskan inte diskuterade tillräckligt med dem om hur deras hälsa hade ändrat 

sig och inte heller varför vissa undersökningar/prover togs. Gilleard och Reed (1998) 

framhåller att när patienten känner den distriktssköterska som kommer hem till dem 

förknippas upplevelsen med en känsla att distriktssköterskan bryr sig och är intresserad 

av deras hälsa. Om det däremot kommer en obekant distriktssköterska kan de känna sig 

negligerade. Gilleard och Reed (1998) fann också att patienter som fick ta del av vissa 

delar och händelser ur distriktssköterskans liv kände sig mer tillfredställda med vården de 

fick än patienter som inte fick denna möjlighet.  

 

Suhonen, Välimäki och Leino-Kilpi har i sin studie (2005) kommit fram till att 

sjukvårdens organisation påverkar patienternas tillfredsställelse med vården. Patienternas 

främsta önskan är att få vårdas av så få sjuksköterskor som möjligt. Patienter som får en 

individanpassad vård upplever högre tillfredsställelse med sin vård (Suhonen et. al., 

2005). 

 

3. Metod 
 

Denna studie har en kvantitativ, deskriptiv och explorativ design. Studien har fokuserat 

på översättning och testning av ett redan befintligt instrument som mäter 

patienttillfredsställelse, Client Satisfaction Scale (CSS). En pilotstudie har genomförts 

med den översatta versionen av CSS. 

 

3.1 Instrumentbearbetning 
 

Flera olika instrument som mäter patienttillfredsställelse hittades i litteraturen. PPS 

(Risser, 1975), CSQ (Larsen et. al., 1979), LOPSS (La Monica et. al., 1986), CSS 

(Reeder och Chen, 1990) samt HCCSI (Westra et. al., 1995). CSS jämfördes med HCCSI 

(Westra et. al., 1995) eftersom dessa båda instrument var avsedda att mäta 

patienttillfredsställelse med hemsjukvården och inte i slutenvården, vilket de andra 

instrumenten var utvecklade för att mäta. HCCSI ansågs vara för allmänt inriktat då det 

mätte patienters tillfredställelse med vården som ges av alla personalkategorier som 

gjorde hembesök och inte enbart sjuksköterskan, därför valdes CSS (Reeder & Chen, 

1990). Att välja och bedöma att använda sig av ett instrument framför ett annat kallas för 

ytvaliditet (Polit & Beck, 2004). Upphovsmännen (Reeder & Chen, 1990) till CSS gav 

sitt tillstånd till att instrumentet fick användas i denna studie.  

 

Författarna översatte instrumentet från engelska till svenska. Därefter återöversattes den 

svenska översättningen till engelska av en person med goda kunskaper i engelska  

(person x). Författarna jämförde den återöversatta versionen med det ursprungliga 

instrumentet och en omarbetning av texten genomfördes. En ny översättning från svenska 
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till engelska gjordes återigen av person x. Denna gång stämde versionerna bra överens 

med den ursprungliga versionen av instrumentet. En svensk översättning av en engelsk 

text ska ske i flera steg. Rekommendationen är att två personer, oberoende av varandra, 

läser den svenska översättningen och återöversätter den till engelska. Den återöversatta 

versionen jämförs därefter med ursprungstexten. Efter ny bearbetning bör åter igen den 

svenska översättningen återöversättas till engelska. Denna gång ska två nya personer med 

goda kunskaper i engelska göra översättningen (Streiner & Norman, 2003).  

 

Bakgrundsfrågor till patienterna om ålder, kön och varför distriktssköterskan kommer på 

hembesök lades till på första sidan av enkäten.   

 

En expertgrupp valdes ut. Expertgruppen bestod av tre distriktssköterskor med 

magisterexamen inom omvårdnad eller folkhälsovetenskap. Samtliga var eller hade 

tidigare varit yrkesverksamma distriktssköterskor. Information om studien och en 

förfrågan om de ville bedöma instrumentet skickades via e-post efter att först ha tillfrågat 

experterna om deltagande via telefon. Expertgruppen bedömde instrumentet individuellt 

utifrån nedanstående kriterier. Experterna gav återkoppling via e-post. En av experterna 

ringde och gav sitt utlåtande. 

 

 Kan formuleringarna av påståendena förstås av målgruppen? 

 Hur lätt/svårt är det för målgruppen att svara på påståendena? 

 Är påståendena relevanta och användbara för hembesök/hemsjukvård, som görs av   

 distriktssköterska, i Sverige idag? 

 Vad anser Du om utformningen av enkätens layout? 

 

Experterna gav flera förslag till ändringar samt förbättringar av instrumentet. I 13 av de 

35 påståendena ändrades formuleringen av påståendet så att den blev enklare att förstå. 

En del ord togs bort. En bakgrundsfråga som berörde besöksfrekvens lades till. 

 

Efter att dessa ändringar gjorts i instrumentet lämnades det till ytterligare en expert, en 

disputerad distriktssköterska. Denna expert gav ytterligare några förslag till ändringar. 

Layouten på enkäten borde ändras från liggande format till stående A4 format. 

Bakgrundsfrågor borde förtydligas med hjälp av andra formuleringar. Instrumentet 

ändrades efter expertens förslag. Genom att en expertgrupp får bedöma instrumentet ges 

studien en högre trovärdighet och expertbedömningen är en del i arbetet med att styrka 

innehållsvaliditeten. Att låta en expertgrupp bedöma instrumentet bidrar till att minska 

risken för ett stort internt bortfall i studien. Den utvalda expertgruppen bör bestå av 

personer som är väl insatta i vad instrumentet ska mäta (Streiner & Norman, 2003).   

 

Instrumentet testades på tre patienter, två kvinnor och en man samtliga över 85 år. Dessa 

tre personer ingick inte i urvalsgruppen då de inte hade fått hembesök av 

distriktssköterskan under den månad då urvalet gjordes. En av dessa personer tyckte att 

fråga 28 var alldeles för komplicerad att förstå, därför omformulerades den. En av 

patienterna tyckte att vården skilde sig beroende på vilken distriktssköterska som gjorde 

hembesöket. Därför lades en bakgrundsfråga till som handlade om hur många olika 

distriktssköterskor som kom till patienten. Instrumentet lämnades därefter till ytterligare 

två patienter för att få deras synpunkter. Dessa patienter var en man och en kvinna, båda 

över 85 år gamla. Inga ändringar gjordes därefter. Instrumentet översattes nu åter till 

engelska. Översättningen gjordes av en sjuksköterska med goda kunskaper i engelska 
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språket. En jämförelse gjordes med ursprungsversionen och dessa överensstämde bra. 

När ett befintligt instrument översätts från ett språk till ett annat är det viktigt att vara 

noggrann i alla steg av översättningen och nyttja experter som översätter texten i 

slutskedet för att få ett så säkert instrument som möjligt (Streiner & Norman, 2003).  

 

3.2 Urval 
 

Urvalet gjordes med ett lämplighetsurval (Burns & Grove, 2005). Tre vårdcentraler i 

södra Sverige valdes ut. En förfrågan om tillåtelse för att få genomföra studien samt en 

beskrivning av studiens omfattning och genomförande skickades ut via e-post till 

enhetschefen eller motsvarande på respektive vårdcentral. Ett brev med en beskrivning av 

studiens syfte, utformning och planerat genomförande skickades till samtliga 

distriktssköterskor på de utvalda vårdcentralerna. I brevet gjordes också en förfrågan till 

distriktssköterskorna om de ville välja ut patienter till studien utifrån studiens 

inklusionskriterier. Distriktssköterskorna på respektive vårdcentral gjorde urvalet av 

patienter enligt följande inklusionskriterier: 

 

 Patienter som hade haft hembesök av distriktssköterska minst 1 gång i den utvalda  

månaden 

 Patienten skulle kunna förstå att läsa svenska 

 Patienten skulle kunna se att besvara frågeformuläret och ge adekvata svar 

 

Alla patienter som tillhörde upptagningsområdena för de tre vårdcentralerna och som 

hade haft hembesök under den valda tiden plockades fram via statistik som fanns i 

distriktssköterskornas dokumentation från de utförda hembesöken.  Distriktssköterskorna 

bedömde att 202 personer uppfyllde samtliga inklusionskriterier och de inkluderades 

därför i studien. 

 

3.3 Utskick av enkäten  

 
Ett informationsbrev till enkäten utformades. Detta innehöll information till 

respondenterna om studiens syfte och att respondenterna hade blivit utvalda eftersom de 

haft hembesök av distriktssköterska under den utvalda månaden. Varje enkät märktes 

med ett löpnummer. Det svarskuvert som bifogades enkäten märktes med ett separat 

löpnummer. Märkning gjordes för att kunna se vilka patienter som svarat och vilka som 

påminnelsebrev skulle skickas till. Svarskuverten var frankerade och märkta med en av 

författarnas adress. Två påminnelsebrev utformades. Den första påminnelsen sändes ut 

två veckor efter att enkätutskicket gjorts. Den andra påminnelsen sändes ut efter 

ytterligare en vecka. Påminnelsebreven innehöll även en ny enkät. Inga enkäter öppnades 

innan slutdatum för inkomna enkäter var passerat. Slutdatum var satt till sju veckor efter 

att första enkäten sänts ut. Listan med patientnamn kopplat till löpnummer på 

svarskuverten kastades innan några av enkäterna öppnades för att inga enkätsvar skulle 

kunna gå att koppla ihop med någon person. 

 

Efter det första enkätutskicket inkom 82 enkäter. Efter första påminnelsen inkom 37 

enkäter och efter den andra påminnelsen inkom ytterligare 30 enkäter. Sammanlagt 

inkom 149 enkäter.  
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3.4 Bortfall 
 

En patient fick enkäten två gånger under det första utskicket. Femton personer ringde och 

avböjde medverkan i studien. Orsaken till att de inte ville medverka var att de ansåg sig 

ha haft för få hembesök av distriktssköterskan för att kunna ta ställning till påståendena 

eller att de ansåg sig för sjuka för att delta. Tolv personer sände tillbaka enkäten utan att 

ha fyllt i något av svarsalternativen. I en enkät hade en anhörig skrivit att patienten var 

avliden, en uppgav sjukdom och en uppgav att mottagaren som fått enkäten endast var ett 

år.   

 

Av de 149 insända enkäterna var 36 endast delvis ifyllda. De enkäter där respondenterna 

hade svarat på färre än 30 av de 35 påståendena togs bort ur undersökningsmaterialet. Det 

resulterade i att 22 enkäter exkluderades. De respondenter som hade svarat på 30 frågor 

eller mer av de 35 frågorna togs med i det slutgiltiga undersökningsmaterialet, vilket var 

115 (58 %) av 202 utskickade enkäter. Av dessa 115 personer hade 101 personer svarat 

på samtliga 35 frågor och 14 hade svarat på mellan 30 till 34 frågor. 

 

3.5 Statistisk bearbetning 
 

Statistikprogrammet SPSS version 16.0 användes för att bearbeta enkätsvaren statistiskt. 

Instrumentets 35 påståenden bestod av 22 positiva påståenden och 13 negativa 

påståenden. De olika svarsalternativen som följde påståendena definierades i SPSS och 

svarsalternativen kodades med en siffra. Instämmer helt kodades med siffran 5, 

instämmer delvis med 4, varken instämmer eller tar avstånd med 3, tar delvis avstånd 

med 2 och tar helt avstånd med 1. Efter att alla svar lagts in kodades de negativa 

påståendena om, så att tar helt avstånd fick siffran 5 och instämmer helt fick siffran 1. 

Påståendenas olika svarsalternativ är på ordinal mätnivå. I studien har medelvärde och 

standardavvikelse valts som beskrivande mått för de 35 påståendena.  Detta för att göra 

det möjligt att jämföra resultatet med resultat från andra studier.  

 

För de 14 enkätsvaren med 1-5 interna bortfall i CSS ersattes respektive internt bortfall 

med respondentens heltalsavrundade medelvärde för besvarade påståenden. För statistisk 

beskrivning av det insamlade materialet användes absolut och relativ frekvens samt 

medelvärde och standaravvikelse.  

 

För att testa eventuella skillnader i svaren på enkätens påståenden relaterat till ålder, kön, 

besöksfrekvens samt antalet distriktssköterskor som besökte patienten användes Mann-

Whitney U-test samt Kruskal-Wallis test. Signifikansnivån bestämdes till p<0,05 och för 

att minska risken för ökande typ-1 fel tillämpades Bonferroni vid upprepande parvisa 

jämförelser (Petrie & Sabin, 2005). 

 

Urvalet var tillräckligt stort för att genomföra en faktoranalys (Knapp & Campell-Heider, 

1989). Faktoranalysen gjordes dels för att utvärdera om samtliga 35 påståenden hade 

tillräcklig faktorladdning i minst en faktor och dels för att explorativt undersöka om de 35 

påståendena i CSS kunde beskrivas med hjälp av underliggande dimensioner. 

Faktorladdningar som har värden mellan 0,30- 0,40 bör plockas bort ur instrumentet 

eftersom de sänker instrumentets homogenitet (Polit & Beck, 2004). En Principal 

Component Analysis med Varimax rotation användes. Antalet faktorer bestämdes utifrån 
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Eigenvalue>1.00 och granskning av Scree- test. Reliabiliteten beräknades med hjälp av 

reliabilitetskoefficient, Cronbach alpha. 

 

3.6  Etiska aspekter 
 

En diskussion fördes, innan studien påbörjades, mellan författarna och handledare till 

denna studie om etiska aspekter av genomförandet av studien. En etikprövning i 

etikprövningsnämnden bedömdes inte nödvändig för att genomföra studien.  

 

Författarna skulle inte ha tillgång till patientjournaler eller få uppgifter om patientens 

hälsotillstånd. Distriktssköterskorna på respektive vårdcentral skulle endast välja ut 

patienter utifrån de uppsatta inklusionskriterierna i studien utifrån personlig kännedom 

om patienten.  

 

Enhetschefen eller liknande informerades om enkäten och gav sitt tillstånd. Patienterna 

som besvarade enkäten gav informerat samtycke till sitt deltagande. Informationsbrevet 

till enkäten innehöll information om att det var frivilligt att delta i studien, att patientens 

svar var anonymt och att patienten kunde ångra sin medverkan när som helst under 

studiens genomförande. Brevet inkluderade också information om studiens syfte. 

Inga personnummer eller annan information om patienterna delgavs författarna utan 

enbart namn och adresser till de inkluderade patienterna. Direkt när enkätsvaren inkom 

bockades de av på en lista. Denna lista kasserades innan enkäterna öppnades.  Enkäten 

var utformad på ett sådant sätt att inga av respondenternas svar kan urskiljas i resultatet.  
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4. Resultat 
 

Genom att jämföra CSS med andra instrument som hade till uppgift att mäta 

patienttillfredställelse ansåg författarna att CSS var det naturliga valet då det var avsett att 

mäta patienttillfredsställelse inom hemsjukvården. Innehållsvaliditeten styrktes med hjälp 

av en expertgrupp som med sina åsikter bidrog till att utforma det slutliga instrumentet. 

Resultatet av översättningen av det amerikanska CSS till det svenska kan beskrivas med 

hjälp av innehållet i de olika påståendena förkortat med ett övergripande begrepp (figur 

1). Den svenska versionen av CSS har i pilotstudien ett Cronbach’s alpha på 0,93.  

 

Figur 1: CSS påståendena förkortade med ett övergripande begrepp  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt ingick 115 personer i det material som analyserades, 49 av dessa var män (42,6 %) 

och 66 var kvinnor (57,4%). Ingen person var i åldersintervallet yngre än 40 år. En 

person hade inte angett sin ålder. Två personer hade inte uppgett hur ofta de hade 

hembesök av distriktssköterskan och två hade inte svarat på hur många olika 

distriktssköterskor som besökte dem. (Tabell 1)  
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Tabell 1: Absolut och relativ frekvens för åldergrupper, besöksfrekvens av 

distriktssköterska och antal distriktssköterskor patienten fått hembesök av, uppdelat på 

män och kvinnor (n=115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var 42 (36 %) av patienterna som svarade på frågan om vad distriktssköterskan 

hjälpte dem med. En del uppgav flera olika anledningar till varför de fick hembesök.  

 

Det övergripande medelvärdet för samtliga frågor i det svenska CSS är 4,1. Medelvärdet 

visade också att män (medelvärde 4,1) var mindre nöjda än kvinnor (medelvärde 4,2). 

Åldern på respondenterna påverkade inte deras tillfredställelse (samtliga åldergrupper 

medelvärde 4,1). De patienter som hade besök flera gånger i veckan av 

distriktssköterskan (medelvärde 4,4) var mer nöjda än de som hade besök dagligen 

(medelvärde 4,2), en gång i veckan (medelvärde 4,1), en gång i månaden (medelvärde 

4,3) eller färre besök än en gång i månaden (medelvärde 4,0). Medelvärdet visade också 

att antalet distriktssköterskor, som gjorde hembesök, hade betydelse för 

patienttillfredsställelsen. De patienter som hade två distriktssköterskor (medelvärde 4,0) 

var mindre nöjda än de som hade en, tre, fyra eller flera (samtliga medelvärde 4,2). 

 

Det patienterna var mest tillfredsställda med var att distriktssköterskan var trevlig att ha 

att göra med (medelvärde 4,8), att hon/han lyssnar noga på vad de har att säga 

(medelvärde 4,7) och att hon/han är skicklig i sitt yrkesutövande (medelvärde 4,7). Vid 

separat mätning av påståendet som berörde övergripande patienttillfredsställelse anser 

  Män, n (%) Kvinnor, n (%) Totalt, n (%) 

Åldersgrupp1     

40-64 år  3 (6,3) 3 (4,5) 6 (5,3) 

65-79 år  15 (31,3) 19 (28,8) 34 (29,8) 

80 år eller äldre  30 (62,5) 44 (66,7) 74 (64,9) 

     

Besöksfrekvens2      

Dagligen  4 (8,5) 7 (10,6) 11 (10,7) 

Flera gånger i veckan  6 (12,8) 7 (10,6) 13 (12,6) 

1 gång i veckan  14 (29,8) 25 (37,9) 39 (28,2) 

1 gång per månad  12 (25,5) 8 (12,1) 20 (19,4) 

Mer sällan än 1 gång per månad  11 (23,4) 
 

19 (28,8) 30 (29,1) 

     

Antal Dsk som gör hembesök2      

1 Dsk  8 (16,7) 14 (21,5) 22 (19,5) 

2 Dsk  15 (31,3) 12 (18,5) 27 (23,9) 

3 Dsk  10 (20,8) 24 (36,9) 34 (30,1) 

4 Dsk eller fler 

 
1) Internt 

bortfall =1    

2) Internt 
bortfall= 2 

 15 (31,3) 15 (23,1) 30 (26,5) 
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patienterna att de är mycket nöjda med vården som distriktssköterskan ger (medelvärde 

4,7). 

 

Det som patienterna är minst tillfredsställda med är att de tycker att distriktssköterskan 

borde vara mer uppmärksam på deras behov (medelvärde 3,3), att de vill att hon/han ska 

berätta mer om resultaten på prover och undersökningar (medelvärde 3,2) som genomförs 

på dem och att de inte vet vad de ska göra för att må så bra som möjligt (medelvärde 2,8). 

(Tabell 2) 

 

Tabell 2: Medelvärde och standardavvikelse, i fallande ordning, för påståendena i CSS 

(n=115) samt medelvärden för män (n=49), kvinnor (n=66), hembesök 1 gång/månad 

eller oftare (n=83) och hembesök mer sällan än 1 gång/månad (n=30), internt bortfall = 2.  

 
Påstående  Totalt       SD   Män Kvinnor Hembesök 1 

gång/månad 

eller oftare 

Hembesök 

mer sällan än 

1 gång/månad 

P30 4,8 0,6 4,8 4,8 4,8 4,5 

P1 4,7 0,6 4,7 4,7 4,5 4,3 

P26  4,7 0,6 4,8 4,7 3,5 2,9 
P35 4,7 0,7 4,6 4,7 3,7 3,3 

P6 4,6 0,8 4,7 4,6 4,4 4,4 
P7 4,6 0,8 4,6 4,5 4,8 4,4 

P9 4,6 0,7 4,6 4,6 4,6 4,5 

P21 4,6 0,7 4,6 4,6 3,8 3,1 
P27 4,6 0,8 4,7 4,5 4,7 4,4 

P18 4,5 0,9 4,7 4,4 4,3 4,2 

P2 4,4 0,9 4,4 4,4 4,4 4,5 
P5 4,4 0,9 4,2 4,5 3,6 3,6 

P11 4,4 0,9 4,2 4,5 4,3 4,1 

P24 4,4 1,0 4,3 4,6 4,2 4,4 
P25 4,4 0,9 4,9 4,4 4,3 4,0 

P13 4,3 1,0 4,3 4,2 3,8 3,1 

P14 4,3 1,0 4,3 4,2 2,9 2,8 
P33 4,3 1,0 4,3 4,4 4,7 4,2 

P10 4,2 1,0 4,2 4,2 3,7 3,4 

P15 4,2 1,1 4,4 4,0 3,8 3,1 

P29 4,2 1,3 4,1 4,3 4,7 4,4 

P32 4,1 1,3 3,9 4,3 4,0 3,4 

P23 4,0 1,4 3,8 4,2 4,1 3,8 
P22 3,9 1,4 3,7 4,0 4,4 4,4 

P28 3,8 1,3 3,5 4,0 4,6 3,9 

P34 3,8 1,3 3,5 4,0 4,8 4,6 
P4 3,6 1,5 3,0 3,9 4,7 4,2 

P8 3,6 1,5 3,6 3,7 3,9 3,5 

P12 3,6 1,3 3,5 3,6 4,3 4,0 
P16 3,6 1,5 3,4 3,8 4,9 4,6 

P19 3,6 1,4 3,4 3,8 3,4 2,6 

P20 3,6 1,5 3,5 3,7 4,3 3,6 
P3 3,3 1,5 2,9 3,7 4,3 4,3 

P31 3,2 1,6 3,1 3,2 3,9 3,5 

P17 2,8 1,3 2,8 2,9 4,7 4,6 

Medelvärde 

totalt 

4,1  4,1 4,2 4,2 3,9 

 

    

 

     

Patienter som var under 80 år uppgav i större utsträckning än patienter som var över 80 

år, att distriktssköterskan alltid förklarade noggrant för dem varför prover och speciella 

undersökningar var ordinerade (p=0,028). I övrigt framkom inga signifikanta skillnader i 

patienttillfredsställelse mellan de olika åldersgrupperna.  

 

Kvinnors och mäns åsikter skilde sig åt på flera sätt. Männen menade i större utsträckning 

än kvinnorna att distriktssköterskan borde vara mer uppmärksam på deras behov 
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(p=0,005) och att distriktssköterskan inte trodde att de förstod sin sjukdom så bra 

(p=0,019). Vidare tyckte männen att distriktssköterskan inte lyssnade tillräckligt på 

svaren som de gav på hennes/hans frågor (p=0,001). Män över 80 år jämfördes mot 

kvinnor över 80 år på grund av skillnaderna ovan. Ingen signifikant skillnad förekom.  

Inga signifikanta skillnader påträffades för om patienttillfredsställelsen påverkades av om 

patienterna hade besök dagligen av distriktssköterska eller mer sällan. Inga signifikanta 

skillnader hittades heller för om det var någon skillnad i patienttillfredsställelse för de 

patienter som hade besök minst 1 ggr/vecka och de som hade besök mer sällan än 1 

ggr/vecka. Vid dikotomisering av besöksfrekvens, 1 gång per månad eller oftare versus 

mer sällan än 1 ggr/månad framkom signifikanta skillnader på flera frågor. De patienter 

som hade hembesök av distriktssköterskan 1 gång per månad eller oftare uppgav i högre 

utsträckning att distriktssköterskan lyssnade på dem (p=0,011) och att de kunde ställa 

frågor till distriktssköterskan (p=0,007). Dessa patienter uppgav också i större 

utsträckning att distriktssköterskan var förstående (p=0,034), kunde förklara på ett sätt 

som de kunde förstå (p=0,028) och distriktssköterskan var lätt att förstå (p=0,004). 

Vidare ansåg patienterna att distriktssköterskan var trevlig (p=0,003), skicklig i sitt arbete 

(p=0,021) samt att hon/han hade tid för dem (p=0,001). De ansåg också att 

distriktssköterskan borde vara mer uppmärksam på deras behov (p=0,048) och att 

hon/han inte hade tillräckligt med tålamod med dem (p=0,015). Andra åsikter som 

patienterna som hade besök oftare än 1 gång i månaden hade var att distriktssköterskan 

borde vara vänligare (p=0,009) och att distriktssköterskan verkade stressad vid 

hembesöken (p=0,024). Dessa patienter ansåg också att distriktssköterskan arbetade för 

långsamt för att kunna hjälpa dem (p=0,031), att hon uttryckte sig för komplicerat för att 

de skulle kunna förstå henne/honom (p=0,028) samt att distriktssköterskan berättade för 

lite för dem om prover och tester de genomgått (p=0,018).  

 

Hur många olika distriktssköterskor som besökte patienterna varierade från en 

distriktssköterska upp till fyra distriktssköterskor eller flera. En signifikant skillnad kunde 

ses i påstående fem (p=0,016) som berörde patienttillfredsställelse med att samtala med 

distriktssköterskan. Signifikansen kunde bara ses hos de patienter som haft besök av en 

distriktssköterska. I övrigt fanns ingen skillnad i patienttillfredsställelse mellan de 

patienter som hade besök av en distriktssköterska eller flera.  

 

En faktoranalys gjordes för att se om det finns några underliggande samband mellan 

påståendena i det översatta CSS och för att se om det går att reducera instrumentet till ett 

mindre antal dimensioner. Med hjälp av Scree- testet sågs ett naturligt brott vid fyra 

faktorer varpå fyra dimensioner valdes för faktoranalysen. Påstående 24, 9 och 1 i 

instrumentet visade sig ha lägst laddning och passar således minst ihop med de andra 

påståendena. Av de 35 påståendena i CSS bildar 15 av dem faktor 1 och mäter främst 

patienttillfredsställelse med patientförståelse och distriktssköterskans lyssnande förmåga. 

Faktor 2 inkluderar 9 av de 35 påståendena och berör främst distriktssköterskans 

arbetssätt. Faktor 3 inkluderar 7 av de 35 påståendena och innefattar påståendena om 

egenvård. Faktor 4 inkluderar 4 av de 35 påståendena och berör främst området 

patientförståelse. En del av påståendena har dubbelladdning och passar därför in under 

flera faktorgrupper. Chronbach’s alpha för dimension 1 och 2 är 0,92. För dimension 3 är 

den 0,85 och för dimension 4 är den 0,82. (Tabell 3) 
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Tabell 3: Faktoranalys för 35 påståenden i CSS, en Principal Component Analysis med 

Varimax rotation och styrd till 4 faktorer (n=115)       

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påståendena  3, 4, 5, 8, 15, 19, 20 har dubbelladdningar, vilket gör att de kan passa in under två 

faktorgrupper. Endast faktorladdningar >0,40 visas. 

 

 

 

 

 

 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4  H2 

P26. Arbetssätt 0,86       0,79 

P35. Övergripande patienttillfredsställelse 0,79       0,69 

P27. Arbetssätt 0,74       0,66 

P21. Distriktssköterskans kunskap 0,72       0,64 

P7.   Förståelse 0,71       0,61 

P18. Patientförståelse 0,67       0,49 

P25. Patientförståelse 0,67       0,54 

P33. Förståelse 0,63       0,49 

P6.   Öppenhet 0,58       0,55 

F30. Bemötande 0,58       0,34 

P2.   Lyssnande/förståelse 0,56       0,44 

P5.   Relation 0,55   0,43   0,51 

P9.   Förståelse/lyssnande 0,52       0,49 

P1.   Lyssnande 0,51       0,42 

P24. Patientförståelse 0,46       0,39 

P32. Bemötande   0,86     0,76 

P22. Arbetssätt   0,85     0,75 

P23. Arbetssätt   0,80     0,72 

P29. Missnöjsamhet   0,79     0,70 

P28. Bemötande   0,76     0,63 

P16. Tålamod   0,68     0,63 

P19. Arbetssätt   0,64   0,46 0,66 

P20. Arbetssätt   0,64   0,51 0,69 

P31. Patientförståelse   0,61     0,44 

P11. Patientförståelse     0,80   0,67 

P14. Egenvård     0,76   0,65 

P10. Egenvård     0,73   0,55 

P13. Egenvård     0,69   0,57 

P12. Egenvård     0,66   0,49 

P34. Egenvård     0,60   0,46 

P15. Egenvård 0,45   0,56   0,51 

P3.   Uppmärksamhet   0,49   0,67 0,71 

P4.   Patientförståelse   0,49   0,65 0,67 

P8.   Patientförståelse   0,52   0,60 0,68 

P17. Patientförståelse       0,59 0,39 

      

Eigenvalue 
% av variansen 

Kumulativ % av variansen 

     7,04 

          20,1 

          20,1 

 

 6,12 

  17,5 

  37,6 

    4,50 

    12,8 

 50,4 

     2,75 

       7,8 

 58,3 
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6. Diskussion 

 
I denna studie valdes att styrka instrumentets validitet med ytvaliditet samt 

innehållsvaliditet (Polit & Beck, 2004). Ytvaliditeten innebar att författarna valde ut ett 

instrument bland de olika befintliga instrumenten för mätning av patienttillfredsställelse. 

CSS valdes då det var utvecklat för att mäta patienttillfredsställelse med sjuksköterskans 

vård i hemsjukvården. Distriktssköterskans hembesök är en del av hemsjukvården. 

Författarna ansåg att påståendena i instrumentet var lämpliga att använda för att mäta 

patienternas tillfredsställelse med distriktssköterskans hembesök i Sverige. Valet av CSS 

kan ha påverkats av andra faktorer såsom författarnas förförståelse för påståendena, hur 

upplägget av påståendena var presenterade, instrumentets ålder och ursprung. 
 

Översättningen av instrumentet skedde i flera steg. De två första återöversättningarna 

som genomfördes utfördes av samma person, person x. Valet att ha samma person som 

översatte båda gångerna kan ha påverkat den andra översättningen eftersom person x sett 

påståendena och arbetat med materialet en gång tidigare. Å andra sidan kan det också ha 

varit en fördel att ha haft person x båda gångerna då påståendena var lättare att förstå den 

andra gången. Trots att påståendena uppfattades som enkelt formulerade visade det sig 

ändå att vissa av de engelska uttrycken var svåra att översätta till svenska eftersom det 

inte fick samma betydelse i svensk översättning. Ett påstående ändrades av misstag från 

att vara negativt formulerat till att bli positivt formulerat. Detta har ej påverkat resultatet 

då bearbetningen skedde på samma sätt för både positiva och negativa påståenden 

statistiskt, eftersom samtliga påståenden efter inmatning i statistikprogrammet 

transformerades till samma riktning. I sista skedet innan enkäten sändes ut återöversattes 

det svenska instrumentet till engelska av en sjuksköterska med goda kunskaper i det 

engelska språket för att kontrollera att den svenska översättningen var gjord på ett 

adekvat sätt. Det var betydelsefullt för författarna att påståendena uppfattades på samma 

sätt av en verksam sjuksköterska inom hemsjukvården, då hon/han kan ha en annan bild 

av hur patienterna kan uppfatta påståendena i CSS.  

 

Innehållsvaliditeten styrktes med hjälp av en expertgrupp bestående av tre 

distriktssköterskor med magisterexamen samt en disputerad distriktssköterska. Denna 

validitet påverkades naturligtvis av de olika distriktssköterskornas uppfattningar, 

kunskaper och erfarenheter och kunde ha sett annorlunda ut om det hade varit 

distriktssköterskor med annan kompetens som valts ut för att delta i detta arbete. När 

expertgruppen valdes ut gjordes det utifrån att distriktssköterskorna som deltog skulle ha 

minst magisterexamen och dessutom helst vara yrkesverksamma i klinisk verksamhet. 

Anledningen till att valet gjordes på dessa grunder var att expertgruppen skulle vara väl 

insatta i forskningsmetodik och i hur distriktssköterskans arbete och hembesök fungerar. 

Två av de fyra distriktssköterskorna tjänstgjorde som distriktssköterskor medan de två 

andra tidigare hade tjänstgjort som distriktssköterskor. För att styrka innehållsvaliditeten 

ytterligare sändes instrumentet också ut till fem patienter, för att kontrollera att 

påståendena var väl formulerade så att patienterna kunde förstå dem och för att få deras 

synpunkter på instrumentet. Endast ett påstående ifrågasattes av patienterna och det 

omformulerades. Efter denna omformulering bedömdes instrumentet som färdigt för 

användning. Att få patienternas synpunkter på instrumentet ansågs värdefullt för att få 

veta om de ansåg att påståendena var relevanta för att mäta patienttillfredsställelse med 

distriktssköterskans vård vid hembesöket och för att få veta att de förstod påståendena 
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och kunde besvara dem. Streiner och Norman (2003) betonar att vid utveckling av ett nytt 

instrument eller översättning av ett befintligt är det av största vikt att validitetstesta det 

nya instrumentet. Detta kan göras på olika sätt. I denna studie är det alltså gjort med 

ytvaliditet och innehållsvaliditet. 

 

Reliabiliteten för det översatta CSS mättes med Chronbach’s alpha. Reliabiliteten blev 

0,93 vilket anses vara god reliabilitet. Reliabilitetskoefficienten ska vara högre än 0.80 

och mindre 0,95 för att instrumentet ska vara homogent. Högre reliabilitetskoefficient än 

0.95 tyder på att för många påståenden mäter samma aspekter (Streiner & Norman, 

2003). I Reeder och Chens (1990) studie var Chronbach’s alpha 0,93, alltså samma 

reliabilitet som i denna studie. Det här visar på att den svenska översättningen av CSS går 

att använda för att mäta patienttillfredsställelse med distriktssköterskans hembesök i 

Sverige, något som är ett betydelsefullt resultat i studien. I Laferrieres (1993) studie var 

Chronbach’s alpha 0,99. En del av påståendena hade i den studien tagits bort innan 

enkätutskicket. Påståenden som exkluderades var de som hade en låg faktorladdning. 

Resultatet av reliabilitetstestet blev därför annorlunda.  I Reeder och Chens senaste studie 

(1994) reviderades CSS och fick en Chronbach’s alpha på 0,96. Det som skiljde Reeder 

och Chens två studier åt (1990 respektive 1994) var att i den senare studien hade 

påståendena lagts i en annan ordningsföljd och en del av påståendena hade bytts ut till 

andra. I den här studien valdes att inkludera alla påståenden eftersom instrumentet aldrig 

tidigare varit översatt till svenska och därför inte heller testats i Sverige tidigare. 

 
Då det översatta CSS innehöll många påståenden och framförallt påståenden som verkade 

mäta samma dimension av patienttillfredsställelse, var det intressant att göra en 

faktoranalys. Vid faktoranalys kan det ses om antalet påståenden kan reduceras och om 

några av påståenden kan exkluderas ur instrumentet (Polit & Beck, 2004). Vid 

faktoranalysen visade det sig att de 35 påståendena i det översatta CSS instrumentet 

bildar kluster uppdelade på fyra faktorer. Detta innebär att instrumentet mäter fyra 

dimensioner av patienttillfredsställelse. Framtida studier med det översatta CSS skulle 

således kunna presentera sina resultat utifrån dessa fyra dimensioner. Påstående 24, 9 och 

1 hade faktorladdningar som närmade sig 0,40 och bör följaktligen revideras eller plockas 

bort ur instrumentet nästa gång det används. Reeder och Chen (1990) fann i sin studie att 

påstående 1, 21, 35 skulle kunna exkluderas på grund av låga faktorladdningar. Det fanns 

inga antydningar om att påstående 21 och 35 skulle exkluderas ur det översatta CSS 

instrumentet i denna studie. Dock påverkas faktoranalysen av vad respondenterna har 

svarat och kan således skilja sig åt beroende på urvalet. Cronbach’s alpha föll stegvis i 

CSS i förhållande till de olika dimensionerna. Det lägsta värdet är 0,82 vilket dock 

fortfarande är ett godkänt värde (Streiner & Norman, 2003). Förklaringsvärdena (h
2
) är 

relativt höga i denna studie och instrumentet har en god homogenitet. 

 

Det totala medelvärdet för CSS blev i denna studie 4,1 av 5 möjliga, vilket indikerar på 

hög patienttillfredsställelse bland respondenterna. Medelvärdet i Reeder och Chens studie 

(1990) var 4,36 av 5. Dessa två studiers medelvärden är dock inte helt lätta att likställa på 

grund av att studien genomfördes i USA och att USA har ett annat välfärdssystem. Andra 

faktorer som spelar in är att en annan version av CSS användes samt att det är 18 år 

mellan studiernas genomförande.   
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Fördelningen mellan könen i undersökningsgruppen var förhållandevis jämn. Männens 

andel av de svarande var 42,6 % och kvinnornas 57,4 %. Resultatet speglar därför både 

mäns och kvinnors tillfredsställelse med distriktssköterskans hembesök. Anledningen att 

det var fler kvinnor som svarat på enkäten kan bero på att det finns flera kvinnor än män 

som är över 65 år och som är i behov av hembesök av distriktssköterskan. Resultatet kan 

ha påverkats av att det var fler kvinnor än män som deltog i studien. 

  

Män (medelvärde 4,1) var något mindre tillfredsställda med distriktssköterskans vård vid 

hembesöket än kvinnor (medelvärde 4,2) men signifikans för detta kunde enbart påvisas i 

vissa påståenden.  Signifikans fanns för att männen i större utsträckning än kvinnorna 

ansåg att distriktssköterskan borde bli bättre på att se deras behov, att distriktssköterskan 

inte trodde att de förstod sig på sin sjukdom och att hon/han inte lyssnade på dem. 

Johansson et. al. (2002) har däremot funnit att män är mer tillfredställda med den vård de 

erhåller. Det kan naturligtvis skilja sig mellan olika studiers resultat då det är olika 

respondenter som svarar och de kan uppleva den vård de får på olika sätt. Dessutom kan 

vården som ges av olika sjuksköterskor/distriktssköterskor vara av varierande kvalitet 

vilket också påverkar patienttillfredsställelsen. För att öka mäns tillfredsställelse med 

distriktssköterskans vård vid hembesöket är det av stor betydelse att distriktssköterskan 

uppmärksammar männens efterfrågan av att bli sedda. Genom att upprätta individuella 

vårdplaner som utgår från männens behov och låta männen vara med vid utformningen av 

omvårdnadsplanen kan det öka deras tillfredsställelse med distriktssköterskans vård. 

Liknande synpunkter framförs av Suhonen et. al. (2005). 

 

Ingen person var i åldersintervallet yngre än 40 år vilket kan bero på att de flesta patienter 

som är i behov av hembesök är äldre personer. En majoritet (93,9%) av respondenterna 

var äldre än 65 år. Det innebär att resultatet till största delen speglar de äldres 

tillfredsställelse med distriktssköterskans hembesök. Medelvärdet för yngre och äldre 

patienter visar att patienttillfredsställelsen inte skiljer sig mellan olika åldersgrupper 

(medelvärde 4,1 i samtliga åldersgrupper). Att ingen åldersgrupp urskiljer sig från någon 

av de andra åldersgrupperna vad det gäller patienttillfredsställelse, kan bero på att 

distriktssköterskan behandlar varje individ individuellt och lägger stor vikt vid att 

individualisera dess omvårdnad.  

 

Ett signifikanstest genomfördes för att se om äldre patienter var mer nöjda än yngre. 

Detta var intressant att undersöka eftersom Johannson et. al. (2002) funnit att äldre 

patienter var mer nöjda med vården än yngre. Signifikanstestet visade att patienter under 

80 år var mera nöjda än de som var över 80 år. Dock fanns enbart signifikans för detta i 

ett av de 35 påståendena. Påståendet berörde distriktssköterskans förklaring om varför 

prover och undersökningar var ordinerade. Det är en utmaning för distriktssköterskan att 

förklara och få förståelse av den äldre i detta eftersom många äldre har mindre möjlighet 

att inhämta nya kunskaper än yngre personer. Yngre patienter är idag mer pålästa än äldre 

(Wilson et. al., 2006). Distriktssköterskan bör vid hembesöket beakta att äldre personer är 

i behov av att få förklaringar till varför prover och undersökningar genomförs. Kanske 

behöver extra tid avsättas till detta för den äldre patienten då äldre kan behöva längre tid 

på sig att ta till sig ny information. Den äldre kan också ha nedsatt förmåga att ta till sig 

information exempelvis på grund av nedsatt hörsel och minnesproblem.  
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En av personerna i urvalsgruppen var ett år och kunde därför inte svara på enkäten. Ett 

inklusionskriterium som berörde vilka åldersgrupper som skulle inkluderas borde ha 

funnits i studien. 

 

Sextioåtta procent av respondenterna hade hembesök en gång i månaden eller oftare.  

Deras tillfredställelse var högre (medelvärde 4,2) än hos de patienter som hade färre än 

ett besök per månad (medelvärde 3,9). Signifikanta skillnader kunde ses på flera 

påståenden hos de patienter som hade hembesök en gång i månaden eller oftare jämfört 

med de som hade hembesök mer sällan än 1 gång per månad. De som hade hembesök av 

distriktssköterskan 1 gång per månad eller oftare var i ökad utsträckning nöjda med att 

hon/han lyssnade på dem och förklarade saker på ett bra sätt. Dessa patienter ansåg också 

att distriktssköterskan var skicklig i sitt arbete, att distriktssköterskan tog den tid som 

behövdes hos dem, att de kunde ställa frågor till distriktssköterskan samt att hon var 

trevlig. Det positiva resultatet kan bero på att patienterna har en bra relation till sin 

distriktssköterska/distriktssköterskor då hon/han kommer regelbundet och relativt ofta till 

dem. En annan förklaring kan vara att distriktssköterskan avsätter mer tid till att lyssna 

och prata med patienter som hon/han går till ofta och regelbundet eftersom hon/han då 

har en närmare relation med patienten. De patienter som har hembesök av 

distriktssköterskan ofta är dessutom i regel i behov av mer omvårdnad än vad en patient 

som hon/han går mer sällan till är. Detta medför att distriktssköterskan kanske lägger mer 

tid på dessa patienter, något som leder till att deras tillfredsställelse med hembesöket är 

större än hos dem som sällan får hembesök. Det kan tänkas att patienter som haft 

hembesök under en längre period känner sig mera trygga med distriktssköterskan än vad 

patienter som endast har några få besök gör. Vidare studier behöver dock göras på denna 

fråga innan definitiva resultat kan ges. Gäfvert och Ek (1996) och även Lindencrona 

(2003) skriver att patienterna har rätt att känna sig trygga i sitt hem och med den vård de 

får. Genom att distriktssköterskan ägnar tid åt patienterna under hembesöket kan trygghet 

uppnås. När patienterna får vara med och påverka, vara delaktiga, vara ansvariga och får 

möjlighet att fatta beslut om sin vård ökar deras tillfredsställelse med vården. Johansson 

et. al. (2002) kom också fram till att tillfredställelsen med sjuksköterskan ökar om 

sjuksköterskan är tillgänglig, vänlig, uppmärksam, lugn, uppmuntrande, tar sig tid att 

lyssna och visar intresse och engagemang.  

 

Signifikans hittades också för att patienterna som får hembesök en gång i månaden eller 

oftare i större utsträckning än de patienter som får hembesök mer sällan än en gång per 

månad anser att distriktssköterskan borde vara mer uppmärksam på deras behov. Dessa 

patienter ansåg också att distriktssköterskan skulle visa mera tålamod, inte vara så 

stressad, arbeta fortare, förklara saker på enklare sätt samt vara vänligare mot dem.  

Resultatet i denna studie visar att patienterna är både nöjda och missnöjda med hur 

distriktssköterskan förklarar saker. Att olika signifikanser har hittats för påståenden som 

mäter samma sak kan bero på fel i instrumentet. Originalbetydelsen kan ha gått förlorad 

vid översättningen av instrumentet från engelska till svenska. För att minska risken för att 

detta inträffar hade det ha varit bättre att låta två olika personer göra översättningarna 

istället för att en person, person x, gjorde de båda översättningarna. Att använda två olika 

personer vid en översättningsprocess är också vad som rekommenderas (Streiner & 

Norman, 2003).  

 

 



20 

 

Hur många olika distriktssköterskor som gör hembesök hos patienterna visade sig inte ha 

någon betydelse för patienttillfredsställelsen (medelvärde 4,2). Dock kunde en signifikant 

skillnad ses i ett av påståendena. Patienter som haft besök av enbart en distriktssköterska 

uppgav att deras hälsa påverkades positivt bara av att prata med distriktssköterskan. Detta 

kan bero på att en personlig relation har skapats mellan patient och distriktssköterska och 

att patienten därmed får ökat utbyte av samtal med distriktssköterskan. Gilleard och Reed 

(1998) fann i sin studie att om patienten får ta del av händelser ur distriktssköterskans liv 

så ökar det patientens tillfredsställelse med vården. Det kan tänkas att de patienter som 

har besök av enbart en distriktssköterska har en närmare relation med distriktssköterskan 

och därmed får denna möjlighet. Det som behöver eftersträvas är att patienten känner sig 

trygg med alla distriktssköterskor som gör hembesök hos denne. För att uppnå detta 

måste distriktssköterskan ta sig tid att sätta sig in i patientens situation och problem. 

Hon/han bör dessutom göra kontinuerliga hembesök hos patienten för att en god kontakt 

ska kunna etableras. Det vore önskvärt med mindre distrikt och färre patienter per 

distriktssköterska, så att alla patienter får möjlighet att uppleva god kontakt med 

distriktssköterskan. Flera studier visar på att kontinuiteten är viktig för patienterna. I 

Gäfvert och Eks studie (1996) är patienternas önskemål att enbart en distriktssköterska 

ska göra hembesök hos dem. Fördelen med att bara ha en distriktssköterska är att 

patienterna kan känna trygghet och säkerhet med att hon/han är väl insatt i deras 

problem/bekymmer. När en trygg och tillitsfull relation skapas mellan patienten och 

distriktssköterskan har det visat sig att patienten är mer tillfredställd med den vård som 

ges (Gilleard & Reed, 1998).  

 

Då enbart 36 % av respondenterna besvarade frågan om vad distriktssköterskan hjälpte 

dem med i hemmet exkluderades den frågan för vidare statistisk bearbetning. Det var 

också ett medvetet val från författarna att exkludera frågan då denna kunde bidragit till att 

avslöja respondenternas identitet. För vidare studier med denna bakgrundsfråga skulle det 

kunna tänkas att respondenterna istället får välja bland olika förskrivna alternativ.  

 

Ett av de påståenden patienterna är mest tillfredställda med är att distriktssköterskan är 

skicklig i sin yrkesutövning. Distriktssköterskans skicklighet/yrkeskunnande har visat sig 

betydelsefullt för patienttillfredsställelsen även i Laferries (1993) studie. Där var detta 

påstående ett av de påståenden som patienterna var mest tillfredsställda med. 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) lägger stor vikt vid 

att den utbildade sjuksköterskan ska vara kunnig i sitt yrke. 

 

Två av de påståendena som patienterna är minst tillfredställda med är att 

distriktssköterskan inte berättar tillräckligt för dem om resultatet av prover och 

undersökningar de genomfört och att patienterna inte förstår vad de ska göra för att 

bevara sin hälsa. Även Laferriere (1993) kom i sin studie fram till att dessa påståenden 

var de som patienterna var minst tillfredställda med. Att studierna kommit fram till 

samma resultat är intressant eftersom studierna är gjorda i olika länder och under olika 

tidsperioder. För att öka patienttillfredsställelsen måste distriktssköterskan förklara 

resultaten av prover och undersökningar som patienten ska genomgå och även förklara 

för patienten hur denne ska göra för att bevara sin hälsa. Distriktssköterskan bör 

kontrollera att patienten förstår varför prover och undersökningar ska genomföras innan 

hon/han lämnar patientens hem för att undvika ängslan och oro hos patienten. En studie 

från 2007 lyfter att patienterna hade ett stort behov av att distriktssköterskan svarade 

ärligt och förklarade på ett bra sätt för dem varför prover och vissa undersökningar skulle 



21 

 

göras (Özsoy et. al., 2007). Johansson et. al. (2002) fann att en rak och öppen 

kommunikation mellan patient och distriktssköterska ökade patienttillfredsställelsen men 

också patientens egen förståelse för sin ohälsa. Det här betyder att om distriktssköterskan 

tar sig tid att prata med och förklara för patienten skulle det kunna öka patientens 

tillfredställelse med den vård distriktssköterskan ger henne/honom. 

 

Andra påståenden som patienterna är tillfredställda med är att de anser att 

distriktssköterskan är trevlig men också att hon/han lyssnar på vad de har att säga. Detta 

har även i andra studier visat sig ha betydelse för patienttillfredsställelsen. Johansson et. 

al. (2002) har funnit att om patienterna är nöjda med distriktssköterskans bemötande så 

ökar deras patienttillfredsställelse. Även kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) belyser vikten av att sjuksköterskan är trevlig mot sina patienter. 

Viktigt att distriktssköterskan är trevlig mot sina patienter eftersom att deras relation inte 

får skadas. En skadad relation innebär en minskad trygghet för patienten vilket kan leda 

till att patienten inte upplever att hon/han får den omvårdnad som behövs 

 

6.1 Studiens begränsningar 

 
Pilotstudien genomfördes med ett lämplighetsurval eftersom lämplighetsurval ansågs som 

det mest relevanta urvalet för denna studie. Eftersom ett lämplighetsurval användes går 

det inte att generalisera resultatet. De allra ”sjukaste” patienterna inkluderades ej vid 

urvalet vilket medför att resultatet speglar de ”friskare” patienternas tillfredsställelse med 

distriktssköterskans vård. Det kan tänkas att dessa patienter är mer tillfredsställda än de 

som är sjukare. Personer som inte kan förstå svenska inkluderades inte i studien vilket 

kan påverka resultatet då personer från en annan kultur kan ha en annan uppfattning om 

tillfredsställelsen med distriktssköterskans vård. En risk vid urvalsförfarandet är också att 

distriktssköterskorna, som kände patienterna, medvetet kan ha valt ut patienter som de 

visste var nöjda med vården och valt bort de som var mindre nöjda, eftersom det är 

patienttillfredsställelse med distriktssköterskans vård som skulle utvärderas. Ett säkrare 

urval hade varit att inkludera alla patienter i de utvalda områdena som haft besök av 

distriktssköterskan under den utsatta perioden (Burns & Grove, 1999). Ändå valdes ett 

lämplighetsurval eftersom det var en pilotstudie som skulle genomföras och det 

förmodades minska det externa respektive interna bortfallet. 

 

Två påminnelsebrev skickades ut, vilket uppfattades som rimligt med tanke på att 

svarsfrekvensen var relativt hög efter dessa påminnelser. Ett tredje påminnelsebrev anser 

författarna inte hade ökat svarsfrekvensen i någon större utsträckning. Streiner och 

Norman (2003) rekommenderar att skicka ut ett tackbrev till alla som svarat på enkäten 

efter första utskicket och att där uppmana de som ej besvarat den att göra det. De 

rekommenderar också att som en fjärde påminnelse kan ett telefonsamtal till  

personerna som ej svarat kan öka svarsfrekvensen (Streiner & Norman, 2003). Dessa två 

påminnelseförfaranden valdes dock bort i denna studie då patienterna skulle få vara helt 

anonyma.   

 

Av de 203 utskickade enkäterna återsändes 149 (74 %) till författarna. Alla återsända 

enkäter var inte fullständigt ifyllda. Resonemang fördes om att minst 30 ifyllda svar var 

en godtagbar nivå för att inte resultatet skulle påverkas (Streiner & Norman, 2003). Av de 

202 utskickade enkäterna användes 58 % i den statistiska beräkningen, efter att det  
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interna och externa bortfallet räknats bort. Vid enkätutskick bör minst 75 % besvara 

enkäten för att det ska ses som ett representativt material att beräkna och generalisera 

resultat på (Streiner & Norman, 2003). Då syftet med denna studie var att översätta, 

validera och reliabilitetstesta CSS och därefter göra en pilotstudie för att testa det ansågs 

det ändå relevant att göra statistiska analyser på det inkomna materialet.  

 

För de 14 enkätsvaren med 1-5 interna bortfall i CSS ersattes respektive internt bortfall 

med respondentens heltalsavrundade medelvärde för besvarade påståenden. Detta kan ha 

påverkat slutresultatet i den statistiska bearbetningen vilket måste tas i beaktning. Likväl 

är det standard att ersätta de interna bortfallen med medelvärde då ett mindre internt 

bortfall föreligger i studien (Streiner & Norman, 2003).  

 

Det faktum att respondenterna inte svarade på vissa frågor och ibland inte på en hel sida i 

enkäten kan bero på att enkäten bestod av relativt många sidor och att det därmed var lätt 

att en sida missades. Enkäten blev relativt lång (10 sidor) på grund av att ett stort typsnitt 

valdes på texten, eftersom många respondenter var äldre och därmed kan ha nedsatt syn. 

Antalet sidor i en enkät påverkar svarsresultatet. Ju färre sidor enkäten innehåller desto 

större chans är det att respondenterna tar sig tid att besvara enkäten (Streiner & Norman, 

2003). Multivariata analyser kräver generellt mycket stora urval (Knapp & Campbell-

Heider, 1989) och för faktoranalys är det inte ovanligt att kravet är upp till 30 

observationer för varje variabel som ingår i analysen. Dock kan ett betydligt lägre urval 

accepteras vid utveckling eller testning av ett instrument. Ett minsta krav är dock antalet 

variabler i instrumentet plus 30 (Knapp & Campbell-Heider, 1989), vilket infrias i denna 

pilotstudie.  

 

7. Konklusion  
 

Den översatta versionen av Client Satisfaction Scale (CSS) har i denna studie visat sig 

fungera på ett adekvat sätt. Reliabiliteten var hög och validiteten är styrkt. Den översatta 

versionen av CSS torde kunna användas för att utvärdera patienters tillfredsställelse med 

distriktssköterskans hembesök i Sverige. Instrumentet kan användas som ett led i 

kvalitetsutvecklingen i hemsjukvården. Ytterligare forskning krävs dock med detta 

instrument eftersom det är första gången instrumentet används i Sverige. Pilotstudien 

visar att patienterna upplever hög tillfredsställelse med distriktssköterskans vård vid 

hembesöket. Vidare forskning krävs, med ett större urval, för att bekräfta/dementera 

denna studies resultat.  
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