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SAMMANFATTNING 

Flertalet studier visar att distriktssköterskor, med sin specialistsjuksköterskeutbildning, anser 

sig väl lämpade att arbeta hälsopreventivt. Trots detta prioriteras inte folkhälsoarbete inom 

primärvården utan vikten läggs på mer sjukdomsorienterade arbetsuppgifter.  

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors uppfattning om sin yrkesroll och om 

den skulle kunna utvecklas samt i så fall hur. Studien genomfördes med en deskriptiv och 

explorativ design, med semistrukturerade intervjuer.  

 

I resultatet framkom tre kategorier. Den första kategorin En stolt men frustrerad 

distriktssköterska visar att distriktssköterskorna anser att de har ett brett och självständigt yrke 

men att de borde arbeta mer hälsopreventivt. Den andra kategorin Dagens organisation 

försvårar distriktssköterskans arbete beskriver att distriktssköterskorna anser att dagens 

ersättningssystem samt senare års omorganisationer har försvårat deras arbete. 

Distriktssköterskorna anser att de som styr måste börja använda deras kompetens på rätt sätt. 

Den tredje kategorin Folkhälsoarbete anses viktigt i en oviss framtid visar att 

distriktssköterskorna hoppas få arbeta mer hälsopreventivt i framtiden. De menar att de kan 

komma behöva specialisera sig mer inom sitt yrke, men att den allmänna distriktssköterskan 

fortfarande kommer behövas.  

 

Andra yrkeskategorier samt politiker måste informeras om distriktssköterskornas breda 

kompetens, befolkningskännedom och förmåga att arbeta hälsofrämjande, och det är 

distriktssköterskornas ansvar att informera om detta.  
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ABSTRACT  

A majority of studies shows that district nurses, with their specialist education, are especially 

well prepared to work with health prevention. Despite this preventive health work is not a 

priority in primary health care where the main concern is basal healthcare work.  

The purpose of the study was to explore the district nurses’ view about their professional role 

and if it’s possible to develop and if it is in what way. The study was carried out with a 

descriptive and explorative design, with semi structured interviews. 

 

The result showed three categories. The first category A proud but frustrated district nurse 

shows that the district nurses regard they have a broad and independently work, and that their 

main work tasks should be health prevention. The second category The organization of today 

hampers the district nurse’s work describes that the district nurses mean that the replacement 

system of today as well as the reorganizations of the past years has hampered their work. The 

district nurses consider that the authorities must start to use their competence in the right way. 

The third The public health work is deemed to be important in an uncertain future shows that 

the district nurses hope to work more with health prevention in the future. They mean that 

they may need to specialize within their own profession, but that the general district nurse will 

still be needed.  

 

Other occupational categories as well as politicians must be informed about the district 

nurses’ broad competence, population awareness and ability to work health preventive and it’s 

up to the district nurses to inform about this. 
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1. BAKGRUND  

1.1 Distriktssköterskans arbete  

Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och alla hälso- och 

sjukdomstillstånd. Distriktssköterskan behöver ha en bred kunskap, samt förmåga att adekvat 

kunna möta såväl förutsägbara som oförberedda situationer. Arbetet omfattar att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom samt att återställa hälsa under en individs hela liv. Distriktssköterskans 

arbete skall bygga på ett etiskt och holistiskt förhållningssätt som skall genomsyra arbetet och 

bidra till att stärka patienten. I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska beskrivs en hälso- och sjukvård med en 

välutbildad distriktssköterska som ansvarar för allmän hälsorådgivning, familjestöd och 

hemsjukvård (Distriktssköterskeföreningen 2008). Det ingår i distriktssköterskans 

arbetsuppgifter att arbeta hälsofrämjande och detta finns även som en central del i deras 

specialistutbildning (Högskoleförordningen 2006). Svensk primärvård baseras på begreppen 

kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet, samarbete och holistiskt synsätt. Med holistiskt synsätt 

menas att en människas alla behov, så som psykologiska, fysiska och sociala tillgodoses och 

ses som en helhet (Strandberg et al 2007).  

Sedan 1920-talet har distriktssköterskan i Sverige arbetat självständigt med hälso- och 

sjukvård för patienter i alla åldrar, både på egen mottagning och i patientens hem. 

Distriktssköterskans yrkesroll har dock förändrats under 1900-talet i takt med samhällets 

utveckling och behov, och organisationsförändringar har lett till förändrade arbetsuppgifter 

och minskad självständighet (Karlsson et al 2006). Det ställs nya krav på distriktssköterskan 

att samarbeta med olika personalkategorier, ha ökat ansvar för allt sjukare patienter i hemmet 

samt att aktivt arbeta förebyggande (Emanuelsson och Wendt 1994, Karlsson et al 2006). 

Gedda (2007) har funnit att distriktssköterskornas arbetsuppgifter har förändrats och arbetet 

styrs idag alltmer av läkarnas verksamhet. Hälsoarbetet får ett begränsat utrymme och 

distriktssköterskans specifika kompetens riskerar att förloras. 

De stora förändringarna som hälso- och sjukvården har genomgått de senaste decennierna har 

gjort vården mer marknadsanpassad med fler privata vårdgivare. En avsikt med 

omorganisationerna har varit att öka människors valfrihet och stärka patientens ställning 

(Burström 2011).  Målen för omorganisationerna har även varit bättre kontinuitet, säkerhet 

och tillgänglighet och ett mer marknadsanpassat vårdsystem har varit tänkt att leda till 

minskade kostnader (Wilhelmsson et al 1998). Omorganisationerna förutsätter dock att 
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patienterna är välinformerade och gör aktiva val, och risken finns att sociala skillnader ökar 

vad gäller befolkningens hälsa då man försvårar för de grupper som har störst behov av vård 

när man frångår principen att fördela resurserna efter behov (Burström 2011). Detta står i 

kontrast till Hälso- och sjukvårdslagen som betonar en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen (HSL 1982). Distriktssköterskorna anser även att omorganisationerna 

försvårar deras arbete, då de menar att det underlättar arbetet och ökar kontinuiteten att 

besöka patienter som är listade hos allmänläkare på samma arbetsplats som de själva arbetar 

på (Goodman et al 2003).  

1.2 Forskning om distriktssköterskans yrkesroll  

Svenska distriktssköterskor som arbetar inom relevanta områden med folkhälsa saknar ofta 

kännedom om både nationella och lokala riktlinjer. Tidsbrist och organisation av arbetet är det 

största hindret för distriktssköterskorna att läsa rapporter och använda forskningsresultat. 

Tidsbrist anges också som orsak till svårigheter att genomföra nya idéer i arbetet 

(Wilhelmsson och Lindberg 2007). Samma svårigheter rapporteras även av sjuksköterskor i 

andra länder i västvärlden (Hutchinson och Johnston 2004). Trots att det finns många teorier 

om vad omvårdnad är och hur sjuksköterskor bör vårda finns det lite vetenskaplig evidens 

inom området och tillräcklig ansträngning har inte gjorts för att knyta samman teori och 

praktik (Tarlier 2004).  

Den svenska distriktssköterskans arbete är sparsamt studerat vilket medför att det 

hälsofrämjande arbete som utförs av distriktssköterskor till stor del saknar vetenskaplig 

evidens (Jerdén et al 2006, Chambers och Narayanasmy 2007). I en litteraturöversikt av 

Wilhelmsson och Lindberg (2007) finner de begränsad evidens för effekter av intervention 

inom det hälsofrämjande området och de påpekar att få studier med hög vetenskaplig kvalitet 

har gjorts. De finner dessutom att den kunskap i ämnet som ändå finns är svår att praktisera i 

distriktssköterskans dagliga arbete, dels för att vetenskapen är svår att tolka för de 

praktiserande distriktssköterskorna i primärvården, dels för att patienterna som ofta är äldre 

och multisjuka exkluderas från studier. Trots att allt fler människor blir allt äldre idag inriktar 

sig det hälsofrämjande arbetet med äldre patienter oftast på fysiska åkommor. För lite hänsyn 

tas till patienternas mentala hälsa och det goda åldrandet trots att mental hälsa är 

grundläggande för välbefinnande hos äldre människor och att sambandet mellan god mental 

hälsa och god fysisk hälsa är välkänt (Runciman et al 2006).  
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En av svårigheterna med att utvärdera distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete är bland 

annat att det involveras i deras dagliga arbete. För distriktssköterskan finns folkhälsofrågorna 

med i allt de gör och denna typ av arbete är svårt att isolera (Casey 2007, Runciman et al 

2006). Det finns även för lite forskning som bidrar till förståelsen av distriktssköterskans roll 

inom det hälsofrämjande arbetet (Irvine 2005, Wilhelmsson et al 1998). Att det 

hälsopreventiva arbetet inte efterfrågas tros bero på den bristande forskning och kunskap som 

finns inom ämnet vilket leder till svag utveckling av området (Wilhelmsson och Lindberg 

2009).  Detta orsakar att en stor del av det preventiva arbete som distriktssköterskorna inom 

primärvården utför saknar vetenskaplig evidens (Wilhelmsson och Lindberg 2007). 

Om distriktssköterskor som jobbar i primärvården skall lyckas med sitt hälsofrämjande arbete 

är det viktigt att de har rätt kunskap, och ytterligare forskning behövs inom området (Douglas 

et al 2006). Ett sätt för distriktssköterskorna att legitimera och lyckas med det hälsofrämjande 

arbetet är arbete i projektform. Dessa projekt publiceras dessvärre sällan och svårigheten med 

att nå ut med resultat av nya idéer är ett problem (Lindberg och Wilhelmsson 2007). Vidare 

forskning behövs för att ta reda på vårdpersonalens erfarenheter och attityder (Jerdén och 

Weinehall 2004). Forskningsaktiva sjuksköterskor använder mer evidensbaserad kunskap och 

är mer internationellt orienterade (Adamsen et al 2003), och en framtida utmaning för både 

sjuksköterskeutbildningen och praktiserande sjuksköterskor skulle kunna vara att 

uppmärksammas på vikten av publicering av sina resultat (Wilhelmsson och Lindberg 2007).   

1.3 Distriktssköterskans roll i folkhälsoarbetet  

Det övergripande målet för folkhälsan, som är att skapa förutsättningar i samhället för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen, styrs på nationell nivå av elva målområden 

(Folkhälsoinstitutet 2010). Dessa elva folkhälsomål kan ses som riktlinjer inom området då de 

framställts från evidens och producerats av en regeringskommission (Lindberg och 

Wilhelmsson 2007). Sveriges Riksdags proposition för folkhälsopolitik anger individens 

integritet och valfrihet som grund för folkhälsoarbetet, och i det förebyggande 

folkhälsoarbetet betonas det hälsofrämjande inslaget. Barn, unga samt äldre är särskilt 

angelägna målgrupper för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet (Regeringskansliet 2008). 

WHO anser att distriktssköterskornas roll måste stärkas inom folkhälsan samt inom 

hälsofrämjande åtgärder och utveckling, och de placerar sjukvårdspersonal, och speciellt 

personal i primärvården, i centrum av det preventiva arbetet tillsammans med individen och 

familjen (WHO 2008).  
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Svenska distriktssköterskor har en lång och viktig tradition inom primärvården. De senaste 

årtiondena har dock kraven på distriktssköterskorna att utöva sjukdomsorienterade 

arbetsuppgifter ökat och distriktssköterskorna är kritiska till det dåliga stöd de får för det 

hälsofrämjande arbetet (Jerdén et al 2006, Lindberg och Wilhelmsson 2007). Främjandet av 

en mer aktiv livsstil anses som en av de bästa investeringarna för att förbättra folkhälsan, och 

distriktssköterskor anses väl lämpade att arbeta med preventiva uppgifter, dels tack vare den 

stora kontakt de har med allmänheten, dels för allmänhetens förtroende (Douglas et al 2006).  

Ändå menar de själva att de har begränsad möjlighet att utföra detta arbete, och de ser sig som 

en underutnyttjad resurs inom det hälsofrämjande arbetet och de anser att de behöver mer 

övning i att arbeta med livsstilsfrågor (Geirsson et al 2005, Wilhelmsson & Lindberg 2009). 

Distriktssköterskorna uppfattar sin funktion som oklar och alltför bred och de menar att de har 

ett allt för mångfasetterat ansvar. Utbildning och djupare kunskap inom ett specifikt område 

skulle kunna anpassa distriktssköterskornas kompetens och förse dem med verktyg att lyckas 

med det hälsofrämjande arbetet (Wilhelmsson och Lindberg 2009). De skulle även med 

kunskap om en specifik målgrupp kunna hjälpa de människor som har det svårast och på så 

sätt bidra till att hälsoläget förbättras för individen (Gedda 2001). Effektiv 

sjukdomsprevention i primärvården kräver resurser och strukturella förändringar av hälso- 

och sjukvårdssystemet, där inriktningen bör ändras från sekundär- till primärprevention 

(Douglas et al 2006). 

Tveiten och Severinsson (2005) finner i sin studie att patientens deltagande i det 

hälsofrämjande arbetet är centralt. Patienten är expert på sitt liv och sina problem, medan 

distriktssköterskan är, genom sin professionella kunskap gällande hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder, expert på att hjälpa patienten. Distriktssköterskor har en 

rådgivande och motiverande roll vad gäller livsstilsfrågor och patienten måste aktivt delta i 

sin egen vård. För att åstadkomma förändringar i livsstilen är tillit i relationen mellan 

distriktssköterskan och patienten väsentligt och det gäller att hälso- och sjukvårdens 

organisation ger distriktssköterskorna tid att utveckla en sådan relation (Eriksson och Nilsson 

2007).  

Tid måste även ges till distriktssköterskan för att vara påläst före besöket och på så sätt uppnå 

trovärdighet i mötet med patienten. Det är viktigt att organisationen har tillräckligt med 

distriktssköterskor för att de ska kunna vara tillgängliga för patienten och ha möjlighet att 

erbjuda uppföljningsbesök samt för att bibehålla kontinuiteten. Tillräckligt med tid måste 
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även ges vid varje besök, speciellt förstagångsbesök, för att försäkra sig om att patientmötet 

blir effektivt (Eriksson och Nilsson 2007).  

I flertalet studier har det betonats att accepterande och aktivt stöd från ledningen är 

nödvändigt för distriktssköterskor om de skall lyckas med det hälsofrämjande arbetet (Jerdén 

at al 2006), liksom även stöd från politiker och tjänstemän, något som distriktssköterskor dock 

upplever saknas (Wilhelmsson och Lindberg 2009). Liknande resultat finner både Geirsson et 

al (2005) samt Murchie et al (2005) där bristen på utbildning och resurser samt en arbetsmiljö 

som inte stöttar det hälsofrämjande arbetet anges som orsaker för distriktssköterskorna att inte 

arbeta hälsofrämjande. Det administrativa arbetet liksom tidsbrist anser distriktssköterskorna 

går ut över kvalitén på vården (Haycock et al 2007).  

Distriktssköterskorna måste även bli mer synliga som yrkesgrupp och utnyttja tillgängliga 

resurser bättre (Wilhelmsson och Lindberg 2009). Inom norsk hälso- och sjukvård har Clancy 

(2007) funnit att det är svårt att hålla distriktssköterskorna samman som grupp då de arbetar 

så självständigt och fokuserar på olika problem och olika projekt. Det är därför viktigt att 

distriktssköterskan stärker sin position och blir mer synlig i sin yrkesroll och arbetar aktivt 

med sitt bidrag till folkhälsan. Distriktssköterskor behöver tydligare uttrycka komplexiteten i 

sitt yrke och klargöra sitt specifika bidrag till hälsovården (Haycock et al 2007). 

1.4 Sjukvård kontra hälsovård   

Distriktssköterskorna upplever brist på överensstämmelse mellan sin specialistutbildning och 

det dagliga kliniska arbetet, då utbildningen inriktas på hälsofrämjande arbete medan det i det 

dagliga arbetet fokuseras på sjukdomsorienterade uppgifter. Distriktssköterskans funktion är 

att kombinera sjukvård och främjande av hälsa, med det övergripande syftet att främja hälsa. 

De upplever dock att det är lättare att diskutera medicinska problem än hälsofrämjande arbete 

på arbetsplatsen, och att prevention och hälsofrämjande arbete ges låg prioritering inom 

primärvården. En prioritering som distriktssköterskorna menar är fel. Mycket av 

distriktssköterskans tid upptas av att utföra basala medicinska uppgifter, och tidsbrist samt allt 

för många patienter som behöver sjukvård anses vara ett hinder för det hälsofrämjande arbetet 

(Jerdén et al 2006, Wilhelmsson och Lindberg 2009).  

Chambers och Narayanasmy (2007) har i sin litteraturgenomgång funnit att distriktssköterskor 

till stor del har antagit den biomedicinska synen på hälsa som fokuserar på avsaknad eller 

närvaro av sjukdom. Här ligger fokus på riskbeteende, och detta har allt mer blivit grunden för 
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det hälsofrämjande arbetet. Även Gedda (2001) har funnit att det medicinska kunnandet är 

basen i distriktssköterskornas folkhälsoarbete. För att få sitt folkhälsoarbete sanktionerat på 

arbetsplatsen behöver de komplettera sina kunskaper mot specifika diagnosgrupper, 

exempelvis astma eller diabetes. De behöver skaffa sig rätt kunskap ur ett medicinskt 

perspektiv då den grundkompetens som de besitter inte anses tillräcklig. Detta sätt att arbeta 

avlastar även läkaren som kan vidarebefordra patienter till distriktssköterskan. Runciman et al 

(2006) menar att distriktssköterskor begränsar sitt yrkes omfattning genom att ta till sig det 

biomedicinska synsättet istället för att utveckla sin egen yrkesroll.  

1.5 Problemformulering 

Distriktssköterskor har ett brett verksamhetsfält och möter människor i alla åldrar både i 

hemmet och på mottagning. De bör ha ett hälsofrämjande perspektiv och är med sin 

specialistutbildning särskilt förberedda att arbeta med detta. Dock framgår det av studier att 

de anser att folkhälsoarbete inte prioriteras inom primärvården utan att vikten läggs på mer 

sjukdomsorienterade arbetsuppgifter. Utökad kunskap behövs därför om hur 

distriktssköterskor upplever sin yrkesroll, om den uppfattningen stämmer överens med de 

arbetsuppgifter som de faktiskt har och om de skulle vilja utveckla sin yrkesroll. 

1.6 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka distriktssköterskors uppfattning om sin yrkesroll och om 

den skulle kunna utvecklas samt i så fall hur. 
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2. METOD  

2.1 Design 

Studien har en deskriptiv och explorativ design, med semistrukturerade intervjuer.  

2.2 Urval  

Distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral (VC) eller distriktssköterskemottagning (DSM) 

inom Primärvården i Stockholms län och Uppsala län har tillfrågats om att delta i studien. 

Författaren sökte enheter på www.vardguiden.se för Stockholms län samt www.lul.se för 

Uppsala län, och sju distriktssköterskor inkluderades i studien. Urvalet har avsett legitimerade 

sjuksköterskor med specialistutbildning som distriktssköterska och som arbetar inom 

landstings- eller privat driven VC eller DSM. Ett strategiskt urval gjordes och enheterna 

valdes utifrån deras geografiska placering samt socioekonomiska och kulturella 

upptagningsområden. Urvalet gjordes för att få ett så brett perspektiv som möjligt och för att 

se om distriktssköterskorna såg annorlunda på sin yrkesroll beroende på var de arbetade. 

Alla informanter är kvinnor i åldrarna 38 – 62 år, med en medelålder på 49,7 år. Deltagarna 

har arbetat som sjuksköterska mellan 10 och 19 år innan de utbildade sig till 

distriktssköterskor, och som distriktssköterskor har de arbetat mellan 7 och 30 år. Arbetet på 

mottagningarna är upplagt olika, men alla informanter arbetar med mottagningsarbete och 

hembesök, och vissa arbetar även med BVC. Sammanlagt intervjuades sju distriktssköterskor 

då den åttonde distriktssköterskan som skulle intervjuas var sjuk när författaren kom till 

mottagningen. 

2.3 Datainsamling  

En intervjuguide utarbetades av författaren (bilaga 1) efter att relevant litteratur gåtts igenom, 

och datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer som författaren själv genomförde. 

Guiden innehåller tre bakgrundsfrågor som handlar om ålder, kön och antal år inom yrket, två 

inledande frågor som handlar om yrkeserfarenhet som distriktssköterska samt hur arbetet är 

organiserat på mottagningen, fyra specifika frågor som berör distriktssköterskans syn på sitt 

yrke, samt fyra följdfrågor där distriktssköterskan ombeds att utveckla sina svar. Samtliga 

intervjuer avslutades med återkoppling och sammanfattning för att ge distriktssköterskorna 

möjlighet att framföra information som författaren eventuellt hade missat. Alla 

distriktssköterskor som deltog i studien erbjöds, och tackade ja till, att ta del av resultatet. 

http://www.vardguiden.se/
http://www.lul.se/
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Resultatet kommer även att återkopplas till chefen för FFoU, som är en tvärprofessionell 

utvecklingsenhet för primärvården i Uppsala län vars uppdrag är att främja folkhälsoarbete 

och forskning, utbildning och utveckling av primärvården och på så sätt bidra till att förbättra 

folkhälsan.  

2.4 Tillvägagångssätt  

En ansökan om godkännande att genomföra en studie inom primärvårdens verksamheter i 

Uppsala län skickades till chefen för FFoU. Denna ansökan skickades efter godkännande även 

till Primärvårdsdirektören i Uppsala för godkännande. Efter detta tog författaren kontakt med 

verksamhetschefer eller motsvarande på olika VC eller DSM i Uppsala respektive Stockholm 

med en förfrågan om att intervjua en distriktssköterska på mottagningen. Sammanlagt 

kontaktades 18 VC eller DSM varav fem tackade nej på grund av tidsbrist, fem VC skulle 

återkomma med svar och 8 tackade ja omgående. Kontakten togs per telefon, och till de 

mottagningar som önskade delta i studien skickades ett e-mail med ett bifogat 

informationsbrev (bilaga 2). Ny kontakt togs sedan av författaren med den distriktssköterska 

som önskade delta i studien på respektive VC eller DSM och tid och plats för intervjun 

bestämdes. De distriktssköterskor som valde att delta i studien erhöll ett brev med samma 

information som verksamhetscheferna eller motsvarande fått inklusive en förfrågan om 

deltagande i studien (bilaga 3). Intervjuerna var 15-30 minuter långa och spelades, efter 

deltagarnas muntliga medgivande, in på diktafon för att författaren skulle kunna återge det 

som sagts så korrekt som möjligt. Intervjuerna genomfördes på en plats som 

distriktssköterskan själv valde, och alla intervjuer skedde i ett avskilt rum på respektive 

distriktssköterskas arbetsplats. Samtliga intervjuer avslutades med återkoppling och 

sammanfattning för att ge distriktssköterskan möjlighet att framföra information som 

författaren kunde ha missat. 

2.5 Etiska överväganden 

Vid planering och genomförande av studien har vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

beaktats. Dessa principer ställer fyra huvudkrav på forskningen: informationskrav, 

samtyckekrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. De distriktssköterskor som valde att 

delta i studien fick alla skriftlig information som uppfyllde informationskravet. 

Distriktssköterskorna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

hade rätt att avbryta sin medverkan. I informationen framgick även författarens samt 

handledarens namn, telefonnummer och e-mailadresser. Samtyckandekravet uppfylldes 
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genom att författaren inhämtade samtycke från deltagarna om att spela in intervjun samt att 

deltagarna själva hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, uppfylldes genom att enskilda personer inte skall kunna identifieras av 

utomstående. Deltagarna i studien kommer från olika arbetsplatser i två olika län och inga 

personuppgifter har inhämtats. Intervjuerna har spelats in på diktafon och överförts till 

författarens privata dator. Transkribering och ljudupptagningar har förvarats på datorn och 

hanterats endast av författaren och inga obehöriga har haft tillgång till materialet. Det fjärde 

kravet, nyttjandekrav, uppfylldes genom att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Den färdiga studien kommer att förvaras enligt 

generella riktlinjer på universitetet. Alla deltagare i studien har erbjudits möjlighet att få en 

kopia på det färdiga examensarbetet. Inget godkännande av etikprövningsnämnden har 

inhämtats då intervjusituationen inte är av personlig eller känslig karaktär. 

 

2.6 Analys  

Transkription av materialet påbörjades parallellt med att data samlades in och analyserades 

sedan enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Denna metod 

valdes då den ofta används inom omvårdnadsforskning för att identifiera likheter och 

skillnader i intervjuerna. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant efter varje 

avslutad intervju och materialet har lästs igenom flera gånger för att få en helhetsbild av och 

finna mönster i intervjuerna. Efter detta valdes meningsbärande enheter ut ur materialet 

utifrån studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter kan vara ord, meningar eller stycken. 

Meningsenheterna kondenseras sedan, det vill säga att de gjordes kortare och mer lätt att 

överskåda, men det ursprungliga innehållet i texten bevarades. De kondenserade enheterna 

kodades därefter, vilket innebär att innehållet i varje enhet kortfattat beskrivs på ett sätt som 

gör att det lätt kan återkopplas till innehållet i texten i de meningsbärande enheterna. Efter 

detta skapades med hjälp av dessa koder olika kategorier och subkategorier för att belysa 

innehållet i intervjuerna. En kategori kan utgöras av flera subkategorier som har liknande 

innehåll (Graneheim och Lundman 2004, Granskär och Höglund-Nielsen 2008). Ändringar 

och justeringar av kategorier och underkategorier har skett flera gånger under processen. 

Under senare delen av analysprocessen växte ett tema fram som speglar den övergripande 

meningen i kategorierna. Arbetet har skett i samråd med handledare och åsikter har även 

inhämtats från studenter i samma handledargrupp. Resultatet redovisas i en övergripande 
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tabell samt i löpande text för att läsaren lättare skall förstå resultatet. Exempel på hur 

analysprocessen har gått till visas i tabell 1. 

Tabell 1, exempel från analysprocessen med meningsenheter, kondenserade meningsenheter, 

koder, underkategorier och kategorier 

MENINGSENHET KONDENSERAD 

MENINGSENHET 

KOD UNDERKATEGORI KATEGORI 

det är väldigt brett 

vårt arbete, det kan 

vara precis vad som 

helst som dyker 

upp…. 

Man måste kunna 

lite om mycket då 

arbetet är brett och 

man jobbar med alla 

åldrar 

Ett brett 

yrke 

Ett roligt och 

självständigt yrke att 

vara stolt över  

En stolt men 

frustrerad 

distriktssköterska 

en risk just när det 

är så här många 

omorganisationer att 

vi tappas bort…. 

Omorganisationer 

har skapat kaos och 

obalans och 

distriktssköterskan 

riskerar att tappas 

bort 

Obalans 

och 

kaos 

Distriktssköterskan 

har blivit överkörd vid 

omorganisationer  

 

Dagens 

organisation 

försvårar 

distriktssköterskans 

arbete 

men 

distriktssköterskans 

roll, jag vet inte jag 

tycker att det känns 

att ja, det står i 

stjärnorna väldigt 

mycket om hur det 

kommer, om hur det 

ska utvecklas…. 

Utvecklingen får 

visa vad som händer 

i framtiden, det är 

inget man kan styra 

så mycket över själv 

Oviss 

framtid 

Distriktssköterskorna 

känner uppgivenhet 

inför framtiden 

Folkhälsoarbete 

anses viktigt i en 

oviss framtid 
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3. RESULTAT  

Resultatet redovisas utifrån de tre kategorierna som framkom under analysarbetet: En stolt 

men frustrerad distriktssköterska, Dagens organisation försvårar distriktssköterskans arbete 

samt Folkhälsoarbete anses viktigt i en oviss framtid. Utifrån kategorierna framkom det 

övergripande temat Att vara stolt över sitt yrke, men inte få förståelse för sin kompetens och 

gå en oviss framtid till mötes. Det övergripande temat innefattar den underliggande meningen 

från kategorierna och beskriver att distriktssköterskan anser sig vara en viktig person inom 

primärvården vars kompetens inte utnyttjas på rätt sätt och därför riskerar att försvinna i 

framtiden. Tema, kategorier och underkategorier redovisas i tabell 2.  

Tabell 2 Tema, kategorier samt underkategorier 

Tema: 

Att vara stolt över sitt yrke, men inte få förståelse för sin kompetens och gå en oviss framtid till mötes 

Underkategorier: Kategorier: 

 Ett roligt och självständigt yrke att vara 

stolt över  

 Distriktssköterskan är viktig och speciell  

 Att användas på fel sätt 

En stolt men frustrerad distriktssköterska 

 Distriktssköterskan har blivit överkörd 

vid omorganisationer  

 Självständigheten försvinner på grund av 

dagens ersättningssystem 

 Distriktssköterskan anses utbytbar 

 Distriktssköterskorna måste saluföra sin 

kompetens för att stärka sin profession 

Dagens organisation försvårar 

distriktssköterskans arbete 

 Distriktssköterskan behöver profilera sig 

i framtiden  

 Distriktssköterskorna känner 

uppgivenhet inför framtiden 

Folkhälsoarbete anses viktigt i en oviss framtid 
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3.1 En stolt men frustrerad distriktssköterska 

Kategorin En stolt men frustrerad distriktssköterska resulterade i underkategorierna Ett roligt 

och självständigt yrke att vara stolt över, Distriktssköterskan är viktig och speciell samt Att 

användas på fel sätt, vilka beskriver distriktssköterskans upplevelse av sitt yrke och sin roll i 

primärvården. 

I underkategorin Ett roligt och självständigt yrke att vara stolt över beskriver 

distriktssköterskorna att de är stolta över sitt yrke och tycker att det är positivt och roligt att 

arbeta som distriktssköterska. De är glada att de tagit steget att utbilda sig till 

distriktssköterskor och en av informanterna uttryckte att ”….det var ett ordentligt kliv i 

karriären….” informant 3. Några menar även att det mesta inom yrket är positivt och att 

patienter, anhöriga och hemtjänstpersonal är trevliga och tacksamma. 

”….det är ett fantastiskt jobb….det man gör känns ju väldigt, väldigt positivt i alla 

fall….” informant 3 

Alla informanter beskriver sitt arbete som brett och att det krävs en bred bas att stå på då de 

gör allt från enklare såromläggningar till att arbeta med förebyggande livsstilsfrågor. De 

arbetar även med alla åldrar och berättar att de aldrig vet vad som kan dyka upp under en 

arbetsdag.  

” …. det är väldigt brett vårt arbete, det kan vara precis vad som helst som dyker 

upp….” informant 1 

En av informanterna tar upp problemet med att det är lätt att ta på sig för mycket arbete, det är 

lätt att bli utbränd då man har krav från patienter, anhöriga och från slutenvården att alltid 

vara tillgänglig. Det är viktigt att kunna säga nej till arbetsuppgifter som inte är akuta och det 

är önskvärt att kunna planera sin dag.  

Arbetet beskrivs av alla informanter som självständigt och fritt och som distriktssköterska 

krävs att man kan göra egna bedömningar. En distriktssköterska tar upp vikten av att inte ta 

över det medicinska ansvaret från doktorerna utan ha ett samarbete kring det.  

Distriktssköterskorna styr sin dag mycket själva och kan lägga upp arbetet fritt inom vissa 

ramar. De kommer ofta överens om arbetets upplägg inom gruppen och menar att de inte är 

särskilt styrda av chefer. Endast en distriktssköterska anser att hon inte kan styra sin tid alls. 
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” …. man bestämmer ju helt och hållet över sig själv och gör egna bedömningar….” 

informant 4 

Flertalet av distriktssköterskorna talar om att de har fått med sig mycket i sin utbildning, som 

de beskriver som bred och lärorik. En distriktssköterska talar om det holistiska tänkandet och 

några påpekar att det är mycket i utbildningen som ägnas åt folkhälsofrågor och preventivt 

arbete. Alla tycker att det var en bra utbildning och att det är skillnad på att vara sjuksköterska 

och distriktssköterska. 

”….distriktssköterskeutbildningen, den var ju bra kommer jag ihåg. Den var ju 

väldigt….man lärde sig otroligt mycket….” informant 3 

I underkategorin Distriktssköterskan är viktig och speciell framkommer att informanterna 

anser att distriktssköterskorna har en bred synvinkel och ser patienten i sitt sammanhang, att 

de har en holistisk syn. Distriktssköterskorna utgår från det friska hos individen och har inte 

så mycket sjukdomstänkande. Detta är något som skiljer distriktssköterskan från övriga 

yrkeskategorier, framförallt från läkarna. En informant menar att detta synsätt gör att 

distriktssköterskan har en viktig roll att fylla i primärvården, och att det är viktigt att satsa 

även på distriktssköterskorna och inte bara på läkarna. 

”…. ja, vi försöker utgå från det friska. Vad finns det för friskt att bygga på, vi har inte 

så mycket sjukdomstänkande tror jag som läkargruppen har. Det är därför vi behövs 

också….” informant 1 

En av distriktssköterskorna talar mycket om att det finns ett speciellt förtroende för 

distriktssköterskor och att de har en nyckelposition inom primärvården, ”….en spindel i ett 

nätverk….” informant 1, och att deras ansvarområde är att hjälpa patienterna i vårdapparaten så 

att de hittar rätt. En annan distriktssköterska ser sig som länken mellan patienten och läkaren 

om det är något. Några av informanterna anser att det unika med distriktssköterskorna är att 

de går hem till patienterna eftersom hembesök säger mycket om patienten som individ. Det 

skapar en speciell relation och ett förtroende, och de anser att distriktssköterskans roll inom 

hemsjukvården är viktig. 

”….det här att ja, jobba i hemsjukvården…. att komma hem till människan, det säger så 

mycket om människan att göra ett hembesök, det säger så mycket mer än ord….” 

informant 6 
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Att arbeta inom hemsjukvården anses dock som krävande och man har ett stort ansvar. Det är 

mycket arbete runt omkring själva patientarbetet, som delegering till hemtjänstpersonal och 

kontakter med sjukhus, anhöriga och olika läkare. Ingen av informanterna kan tänka sig att 

arbeta endast med hemsjukvård.  

I underkategorin Att användas på fel sätt beskriver distriktssköterskorna att de anser att de 

inte får arbeta med det som de är utbildade för, dels på grund av tidsbrist och dels på grund av 

att de läggs på allt mer nya arbetsuppgifter på distriktssköterskan. Framför allt administrativt 

arbete som dokumentation, förskrivning och delegeringar.  

”…. javisst blir det ju mer arbetsuppgifter, det blir det ju….men det har man ju inte 

samma tid, för det tar ju också tid att dokumentera sakerna som man har gjort….” 

informant 6 

Detta ökar stressen för distriktssköterskorna och de flesta informanterna menar att de inte 

hinner med de arbetsuppgifter som de helst vill arbeta med, det vill säga hälsopreventivt 

arbete. Detta arbete som de anser sig vara utbildade för och speciellt lämpade till att utföra 

prioriteras ofta i sista hand.  

”….det blir så futtigt och lite man hinner med det hälsoförebyggande. Det finns inte tid 

att följa upp och prata hälsorådgivning på det sättet….” informant 2 

En distriktssköterska uttrycker att det inte går att ha en sluta-rökagrupp till förmån för 

sjukvårdande arbetsuppgifter, och då hamnar det hälsopreventiva arbetet långt ner på 

prioriteringslistan.  

Det framkommer även att distriktssköterskorna får göra arbetsuppgifter som de inte anser 

borde utföras av dem, och då menar de framför allt basalt sjukvårdsarbete som till exempel 

enklare såromläggningar och dosettdelning. En distriktssköterska anser att detta beror på att 

man tagit bort undersköterskor i stor utsträckning, en yrkesgrupp som tidigare kunde hjälpa 

till med mycket av detta arbete. Flera andra informanter anser att dessa arbetsuppgifter skulle 

kunna utföras av sjuksköterskor. 

”….arbetsuppgifter som vi skulle kunna delegera till någon annan som inte vi 

distriktssköterskor skulle behöva ta.…” informant 5 

En av distriktssköterskorna beskriver att det tar längre tid för henne att göra ett hembesök för 

att lämna exempelvis APO-dospåsar då hennes besök genererar så mycket mer än om en 
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annan yrkeskategori skulle göra besöket. Detta då hon har ett annat synsätt och ser så mycket 

mer, och hon menar att det är bättre om distriktssköterskornas tid läggs på att göra kvalitativa 

besök, både i hemmet och på mottagningen.  

3.2 Dagens organisation försvårar distriktssköterskans arbete 

Kategorin Dagens organisation försvårar distriktssköterskans arbete resulterade i 

underkategorierna Distriktssköterskan har blivit överkörd vid omorganisationer, 

Självständigheten försvinner på grund av dagens ersättningssystem, Distriktssköterskan anses 

utbytbar samt Distriktssköterskorna måste saluföra sin kompetens för att stärka sin 

profession, vilka beskriver hur omorganisationer inom primärvården har förändrat 

distriktssköterskornas arbete och försvagad dem som grupp. 

I underkategorin Distriktssköterskan har blivit överkörd vid omorganisationer menar 

informanterna att de omorganisationer som genomförts inom primärvården de senaste åren 

har försämrat och försvårat distriktssköterskans arbetssituation. Det har blivit flera aktörer, 

både landstingsdrivna och privata, vilket har resulterat i att distriktssköterskorna behöver ha 

många kontakter med olika vårdgivare som arbetar på olika sätt.  

”…. det är liksom splittrat nu på något vis, vi jobbar med så olika vårdgivare, privata 

och landsting och vi träffas liksom inte alla….” informant 4 

Omorganisationerna har även splittrat upp distriktssköterskegruppen som tidigare var en 

homogen och stabil grupp. Flera informanter menar att även om tidigare system kanske inte 

var det bästa hade inte hela organisationen behövt rivas upp och göras om, utan det som var 

bra i organisationen hade kunnat tas tillvara.  

”….visst det är ju synd tycker jag att man har splittrat upp det så mycket. Det kanske 

inte var så att landstinget var det bästa systemet men man behöver ju inte riva upp det 

helt för att bygga nytt utan man kunde ju ha gått in och försökt att ta tillvara det som 

var bra….” informant 1 

Några informanter menar även att många erfarna distriktssköterskor har känt sig illa 

behandlade i omorganisationerna och därför sökt sig till andra arbetsplatser. Uppsplittringen i 

organisationen orsakar även att kvalitetsarbeten kommer av sig och vissa informanter menar 

att distriktssköterskan riskerar att försvinna i omorganisationer som skapar obalans och kaos. 
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”….det blir ju också så att det blir lite kaos vid omorganisationer, det blir obalans i en 

grupp….” informant 5 

Informanterna ser inte att omorganisationerna alla gånger har gynnat dem och de anser inte att 

deras åsikter och erfarenhet har efterfrågats.  

I underkategorin Självständigheten försvinner på grund av dagens ersättningssystem 

framkommer att distriktssköterskorna anser att ersättningssystemet som det ser ut idag 

försvårar deras arbete med hälsoprevention. Fokus ligger på att ha många snabba besök och 

kvaliteten blir lidande då det är kvantitet som räknas.  

”….nej, jag önskar att vi kom ett steg vidare bort från det här konkurrenstänket kanske. 

Ja, ofta blir det ju det då att vi hinner inte med så mycket mer, och ersättningssystemet 

uppmuntrar ju inte heller att göra det va….” informant 7 

Distriktssköterskornas uppsökande verksamhet kommer även i skymundan på grund av 

ersättningssystemet då det krävs en medicinsk åtgärd för att motivera ett besök, både hemma 

och på mottagning. Detta leder till att patienterna får klara sig mer och mer själva, och flera 

informanter menar att dagens ersättningssystem inte tar hänsyn till de längre besök som krävs 

för att kunna arbeta preventivt.  

”….du ska ha en konkret orsak till ett besök på mottagning eller hemma….Jag tror att 

det kommer fortsätta på den här linjen med snabba effektiva besök. Patienten får själv 

klara sig mer och mer och får ta större ansvar själv….” informant 2 

Flera distriktssköterskor tar även upp problemet med att arbetet styrs uppifrån, framför allt av 

politiker men även av chefer, som inte har någon kunskap om deras yrke och deras 

kompetens. Detta riskerar att resultera i att deras självständighet försvinner och de anser att 

det urholkar yrkesrollen. 

”….självständigheten för distriktssköterskan håller på att försvinna, det gör den när 

någon annan bestämmer, någon annan tar din tid….” informant 5 

I underkategorin Distriktssköterskan anses utbytbar framkommer att distriktssköterskorna 

anser att deras kompetens används fel och därför riskerar att förloras. Flera av informanterna 

anser att det är slöseri med deras kompetens och resurser att de används i det basala 

sjuksköterskearbetet när de har en specialistsjuksköterskeutbildning som lämpar dem för att 

arbeta hälsopreventivt, och de har även ett intresse för att arbeta med dessa frågor.  
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”….det är synd tycker jag för min kompetens används inte alltid på rätt sätt, jag tycker 

inte att jag får jobba med prevention så mycket….” informant 7 

De flesta distriktssköterskorna upplever det som något negativt att de, som har en 

specialistsjuksköterskeutbildning, ändå få göra basala sjuksköterskeuppgifter i stor 

utsträckning. Framförallt då de anser att denna typ av arbete tar tid från det som de helst vill 

arbeta med och anser sig vara utbildade för; hälsoprevention. 

”….vi får backa på hälsobiten till förmån för basala sjukvårdsuppgifter som någon 

annan skulle kunna ta….” informant 5 

Flera informanter understryker att det inte är själva arbetsuppgifterna som de ställer sig 

negativa till, utan att de prioriteras före prevention och att inget utrymme ges tid att arbeta 

med de hälsofrämjande åtgärderna.  

”…. och det är inte fel att göra sådana uppgifter, det vill man också, men det ska inte 

vara bara. Det är just det….” informant 2 

Nästan alla distriktssköterskor talar om en otydlighet i yrkesrollen, framför allt är det politiker 

och chefer som inte har kunskap om distriktssköterskans kompetensområde. Men de ser även 

en okunskap från övriga yrkeskategorier på arbetsplatsen. De menar att en orsak till detta kan 

vara att distriktssköterskeyrket är så brett att de därför kan användas till väldigt mycket. 

Informanterna menar att denna okunskap om deras yrkesroll resulterar i en tendens att allt mer 

ersätta distriktssköterskor med sjuksköterskor.  

”….det är ju chefer och andra som inte förstår våra olika roller faktiskt tycker vi många 

gånger tror jag…. man vet inte vad distriktssköterskan kan och vad hon har för 

kompetensområde….” informant 4 

De ser även en okunskap från sjuksköterskorna om distriktssköterskornas yrkesroll och menar 

att sjuksköterskorna många gånger anser att de kan göra samma arbetsuppgifter som 

distriktssköterskorna, men utan utbildning. Ett par informanter tar upp problemet med att när 

sjuksköterskor ersätter distriktssköterskor på en arbetsplats så resulterar detta i att 

arbetsbördan för den eller de distriktssköterskor som finns kvar blir orimligt stor eftersom en 

hel kompetens skall upprätthållas av kanske endast en person. 

”…. dom förstår kanske inte riktigt vår roll alla gånger och tycker mycket väl att dom 

kan göra, att dom kan göra samma jobb….” informant 4 
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Flera informanter har även uppmärksammat att man på olika VC har anställt sjuksköterskor 

som tar över distriktssköterskans arbetsuppgifter allt mer, exempelvis astmasköterskor och 

diabetessköterskor. 

”…. jag har ju sett tendenser på andra VC att man lägger det här med 

livsstilssköterska, att det ligger på en sjuksköterska, det är synd alltså, för att det är vi 

som har utbildningen i det….” informant 7 

Informanterna menar att det är en klar fördel att ha enbart utbildade distriktssköterskor på en 

VC och att sedan dela på det arbete som finns, både hembesök och mottagningsarbete. 

Distriktssköterskan har tack vare sin utbildning en bredare kompetens och kan göra bättre 

bedömningar i hela vårdkedjan från telefonsamtal till besök.  

”…. egentligen tycker jag nog att det skulle vara bra om man bara hade 

distriktssköterskor på en VC istället för sjuksköterskor, för man kan ju använda det till 

så mycket mer och göra bättre bedömningar också tror jag när patienterna kommer till 

mottagningen….” informant 1 

Informanterna menar även att distriktssköterskans förmåga att arbeta självständigt och fatta 

egna beslut gör att de kan användas till mycket mer och att det skulle innebära vinster för VC. 

En informant tar upp kostnadsaspekten som en möjlig orsak till att distriktssköterskor ersätts 

med sjuksköterskor, då det kostar mer att anställa en erfaren distriktssköterska än en 

sjuksköterska. 

I underkategorin Distriktssköterskorna måste saluföra sin kompetens för att stärka sin 

profession menar distriktssköterskorna att de har varit dåliga på att informera om sin yrkesroll 

och tala om vad de kan och vad vill arbeta med. De menar att de måste bli bättre på att tala 

om vad de har för kompetens och stå för sin profession. 

”…. ansvaret ligger på oss också att informera om vad vi gör och vad vi vill göra 

framför allt….” informant 7 

De anser även att de har varit för svaga som grupp och att de tillåtit andra ta delar av deras 

traditionella arbetsuppgifter. En av informanterna tror att detta kan bero på att 

distriktssköterskorna är en äldre grupp som inte har orkat slåss för sin profession, och menar 

att det inte skulle ha hänt om det fanns fler unga distriktssköterskor.  
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”….så det är ju också väldigt viktigt, vi har ju gjort bort oss lite själva. Att vi har tillåtit 

alla andra ta våra bitar….” informant 5 

De flesta informanter anser dock att de inte kan styra själva över hur deras yrkesroll 

utvecklas. 

3.3 Folkhälsoarbete anses viktigt i en oviss framtid 

Kategorin Folkhälsoarbete anses viktigt i en oviss framtid resulterade i underkategorierna 

Distriktssköterskan behöver profilera sig i framtiden samt Distriktssköterskorna känner 

uppgivenhet inför framtiden, vilka beskriver distriktssköterskans tankar om hur arbetet kan 

utvecklas i framtiden och hur deras roll kan komma att se ut.  

I underkategorin Distriktssköterskan behöver profilera sig i framtiden framkommer att vad 

distriktssköterskorna framförallt anser bör utvecklas är folkhälsoarbetet och 

hälsopreventionen. Det är viktigt att gå in i ett tidigt skede och de som styr, politiker och 

chefer, måste ge distriktssköterskorna tid för detta arbete. En distriktssköterska tryckte mycket 

på att andra arbetsuppgifter måste lyftas bort från distriktssköterskan för att ge utrymme och 

tid till att arbeta hälsopreventivt. Några talade om vikten av att förebygga sjukdom istället för 

att endast sköta de som redan är sjuka. Distriktssköterskorna ser mer och mer riskbeteenden i 

samhället med övervikt och stillasittande och menar att politikerna måste få upp ögonen att 

använda distriktssköterskor i det hälsopreventiva arbetet. 

” ….jag tror att politikerna måste se hur viktigt det här är för befolkningen med livsstil 

och hälsa och att vi måste börja göra någonting nu. Inte bara sköta om dom som är 

sjuka, man måste komma ett steg längre och förebygga det här….” informant 7 

En informant talar om att använda distriktssköterskorna som samordnare mellan sjukhus, 

hemtjänst och primärvård i framtiden. Distriktssköterskan skall hålla i trådarna och lotsa 

patienten med sin unika kunskap från primärvården. En annan talar om möjligheten att ha en 

mer konsultativ roll inom hemsjukvården då behovet av distriktssköterskan som kan lite om 

mycket alltid kommer att finnas. 

”….man ska utveckla kontakterna mellan olika sjukhus och primärvård. Där är ju vi en 

jättebra och viktig person som inte utnyttjas till fullo….” informant 1 

De allra flesta talar dock om att de tror att utvecklingen går mot att specialisera sig inom sitt 

yrke, och framförallt att utveckla det preventiva arbetet. Flera av informanterna anser att det 
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är svårt att hålla sig à jour med allt och att det därför kan vara bättre om det är en person som 

håller i exempelvis rökavvänjning. 

” ….det är ju roligt att få arbeta med lite av varje, men samtidigt är det kanske svårt att 

hålla sig à jour med allting också, och vara bra på allt….” informant 4 

Informanterna anser att det är de, distriktssköterskorna, som sitter inne med kompetensen att 

arbeta hälsopreventivt och att de borde få möjlighet att göra det.  

I underkategorin Distriktssköterskorna känner uppgivenhet inför framtiden framkommer att 

de allra flesta informanter anser att distriktssköterskans framtid är oviss, men att det inte är 

något som de själva styr över. De tror att distriktssköterskorna kommer att finnas kvar, men 

hur yrkesrollen kommer att utvecklas är oklart. Mycket beror på dem som styr, politiker och 

chefer, och som enskild distriktssköterska har man inte möjlighet att påverka utvecklingen 

nämnvärt.  

” ….ja, utvecklingen får väl avgöra vad, hur distriktssköterskans roll kommer att se ut, 

jag tror inte att vi kan, ja styra det så väldigt mycket själv.…” informant 4 

De flesta talar om att yrkesrollen håller på att suddas ut och urholkas då distriktssköterskorna 

mer och mer ersätts med sjuksköterskor, och de återkommer till att deras roll är oklar för dem 

som styr och att deras kompetens används på fel sätt. 

” ….så det känns som om den yrkesrollen håller på att suddas ut och kanske 

försvinner….” informant 2 

Samtidigt talar de om att det är en brist på distriktssköterskor och de ser med oro på de stora 

pensionsavgångarna de kommande åren.  

” ….det är ju en äldre kår definitivt så jag tror om bara några år så är det väldigt 

många  pensionärer och att det kommer vara en jättebristvara på 

distriktssköterskor….” informant 3 

En distriktssköterska tror inte att det kommer bli problem att rekrytera ny personal, medan de 

flesta tror att det dels kommer vara ont om erfarna distriktssköterskor, och att det dels utbildas 

för få nya distriktssköterskor. En informant tror att detta kan bero på att distriktssköterskorna 

har för stort ansvar och att man inte får jobba med det man har kompetens för.  

 ”….folk vill inte bli det längre för det är alldeles för stort ansvarsområde….” informant 5 
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4. DISKUSSION  

4.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors uppfattning om sin yrkesroll och om 

den skulle kunna utvecklas samt i så fall hur. Resultatet redovisas i de tre kategorierna En 

stolt men frustrerad distriktssköterska, Dagens organisation försvårar distriktssköterskans 

arbete samt Folkhälsoarbetet anses viktigt i en oviss framtid, med det övergripande temat Att 

vara stolt över sitt yrke, men inte få förståelse för sin kompetens och gå en oviss framtid till 

mötes. Resultatet visar att distriktssköterskorna anser att de har ett brett och självständigt yrke 

och de har en nyckelposition inom primärvården med sitt holistiska synsätt. De menar att 

deras huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsoprevention och livsstilsfrågor, något som de dock 

får arbeta allt mindre med till förmån för basala sjukvårdsuppgifter. Vidare anser de att 

dagens ersättningssystem samt senare års omorganisationer försvårar deras arbete, då de 

måste samarbeta med en mängd olika aktörer och kvantitet går före kvalitet. Informanterna 

ser att det finns en tendens att distriktssköterskor ersätts med sjuksköterskor, vilket skulle 

kunna bero på att de har varit svaga som grupp och inte kämpat för sin profession. De anser 

att de som styr, politiker och chefer, måste få upp ögonen och använda distriktssköterskans 

kompetens på rätt sätt, och i framtiden hoppas de få jobba mer hälsopreventivt. De menar att 

de kan komma behöva specialisera sig mer inom sitt yrke, men att den allmänna 

distriktssköterskan fortfarande behövs. De har dock svårt att se hur de själva skulle kunna 

påverka utvecklingen av sin yrkesroll och oroar sig för att den kommer att urholkas och på 

sikt eventuellt försvinna.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

En stolt med frustrerad distriktssköterska 

Informanterna i föreliggande studie beskriver att de som distriktssköterskor har ett brett yrke 

och att de arbetar med alla åldrar och därför måste kunna lite om mycket. De anser att deras 

specialistsjuksköterskeutbildning är bred och att den har gett dem mycket bra kunskap som de 

har med sig i sitt yrke. Detta stämmer överens med vad som står i Kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska där 

grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och alla hälso- och 

sjukdomstillstånd. Distriktssköterskan behöver vara välutbildad och ha en bred kunskap och 
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förmåga att möta både förutsägbara och oförberedda situationer (Distriktssköterskeföreningen 

2008).  

Informanterna anser sig ha en unik ställning inom primärvården med sin holistiska syn och 

sitt förhållningssätt där de utgår från det friska hos varje individ och ser patienten i sitt 

sammanhang. Deras beskrivning av sig själva överensstämmer med vad Öhman och 

Söderberg (2004) funnit i sin studie där distriktssköterskan ser sig som talesman för patienten 

i förhållande till samhället och andra vårdgivare. I båda studierna beskriver sig 

distriktssköterskan som spindeln i nätet och ser det positiva i mötet med sjuka människor och 

deras anhöriga.  

Att göra hembesök ses av några informanter som det som främst gör distriktssköterskan unik 

och att det skapar en speciell relation till patienten. Liknande resultat har Strandberg et al 

(2007) samt Kennedy (2002) funnit i sina studier där distriktssköterskan ser hembesök som en 

central del av sitt arbete. Distriktssköterskan lär känna patienterna i deras omgivning med 

deras familj och sociala omständigheter. Även Öhman och Söderberg (2004) menar att 

distriktssköterskorna har ett stort ansvar och spelar en central roll i hemsjukvården. 

Informanterna i föreliggande studie anser att allt fler arbetsuppgifter läggs på 

distriktssköterskan och att detta ökar stressen. Clancy och Svensson (2007) har i sin studie 

från Norge funnit att tidsbristen är ett problem även för norska distriktssköterskor, men de har 

även funnit att en orsak till ökad stress skulle kunna vara det stora ansvar 

distriktssköterskorna känner gentemot patienterna i sitt distrikt. Inom primärvården arbetar 

distriktssköterskorna mycket ensamma och det finns ingen som kan ta deras plats på samma 

sätt som inom slutenvården. De krävs att de kan fatta egna beslut och göra egna bedömningar, 

något som även det kan bidra till ökad stress. 

Dagens organisation försvårar distriktssköterskans arbete  

Distriktssköterskorna i föreliggande studie tycker att det dagliga kliniska arbetet stämmer 

dåligt överens med de kunskaper de fått med sig från sin specialistutbildning, då utbildningen 

inriktas på folkhälsoarbete medan det i det dagliga arbetet fokuseras på basal sjukvård. Detta 

står i kontrast mot Högskoleförordningen (2006) där det är skrivet att det ingår i 

distriktssköterskans arbetsuppgifter att arbeta hälsofrämjande. Distriktssköterskorna anser att 

det preventiva arbetet är en viktig del i deras yrke, och Jerdén et al (2006) samt Wilhelmsson 

och Lindberg (2009) har funnit liknande resultat i sina studier. Distriktssköterskorna är 
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kritiska till att inte få arbeta med hälsoprevention och till att så mycket av deras tid upptas av 

att utföra basala medicinska uppgifter.  

Författaren till föreliggande studie har funnit att distriktssköterskorna anser att några orsaker 

till att de inte får arbeta hälsopreventivt är att de inte ges tid till detta arbete och att politiker 

och chefer inte förstår deras yrkesroll och därför inte utnyttjar deras kompetens på rätt sätt. De 

menar att då det är de som har utbildning i och kompetens för att arbeta med hälsopreventiva 

frågor är det slöseri med resurser att inte använda dem i detta arbete. En arbetsmiljö som inte 

främjar det hälsopreventiva arbetet samt det dåliga stödet tas upp som ett problem i ett flertal 

studier liksom även, som nämnts tidigare, de senaste årtiondenas krav på distriktssköterskorna 

att utöva allt mer sjukdomsorienterade arbetsuppgifter (Geirsson et al 2005, Murchie et al 

2005, Jerdén et al 2006, Lindberg och Wilhelmsson 2007). Även Geirsson et al (2005) samt 

Wilhelmsson och Lindberg (2009) har i sina studier funnit att distriktssköterskorna själva 

anser att de har begränsad möjlighet att utföra hälsopreventivt arbete och de ser sig som en 

underutnyttjad resurs.  

Informanterna menar att de även måste få tid och möjlighet att utveckla det preventiva arbetet 

och att politikerna måste få upp ögonen för att använda dem i det förebyggande 

folkhälsoarbetet. De anser att det är viktigt att förebygga folkhälsoproblem och att inte bara ta 

hand om dem som redan är sjuka, vilket de menar att de gör i stor utsträckning idag. Detta 

stämmer överens med vad Douglas et al (2006) har funnit, att effektiv sjukdomsprevention i 

primärvården kräver resurser och strukturella förändringar av hälso- och sjukvårdssystemet, 

och att inriktningen bör ändras från sekundär- till primärprevention.  

Informanterna upplever att de saknar ett aktivt stöd från ledningen liksom från politiker, och 

detta är något som betonas i flera studier är nödvändigt för att distriktssköterskorna skall 

lyckas med det hälsofrämjande arbetet (Jerdén at al 2006, Wilhelmsson och Lindberg 2009). 

Liksom Emanuelsson och Wendt (1994), som funnit att chefer ofta har bristfälliga kunskaper 

om hur distriktssköterskan arbetar, talar informanterna i föreliggande studie om samma sak. 

Att distriktssköterskans kompetens inte utnyttjas beror troligen på en otydlighet i yrkesrollen 

samt oförståelse från politiker, chefer och andra yrkeskategorier.  

Precis som informanterna i föreliggande studie påtalar behöver komplexiteten i yrket 

uttryckas på ett bättre sätt och distriktssköterskorna behöver tydliggöra sina insatser i 

hälsovården. Liknande resultat har även Haycock et al (2007) funnit i sin studie. 

Distriktssköterskorna behöver höja sina röster och tala om vad de har för specifik kompetens. 
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Liksom vad Clancy (2007) funnit i sin studie menar informanterna att det är viktigt att 

distriktssköterskorna stärker sin position och blir mer synliga i sin yrkesroll. Även 

Wilhelmsson och Lindberg (2009) har funnit att distriktssköterskorna måste bli mer synliga 

som yrkesgrupp och att tillgängliga resurser måste utnyttjas bättre.  

Informanterna i föreliggande studie anser att de är svaga som grupp och tror att det kan ha 

bidragit till att deras yrkesroll urholkats och att distriktssköterskan idag anses utbytbar. 

Clancy (2007) har i sin studie funnit att distriktssköterskorna självständighet gör att det är 

svårt att hålla dem samman som grupp. Detta är något som skulle kunna bidra till 

urholkningen av yrkesrollen som nästan alla informanter talar om. Självständigheten är dock 

något som informanterna i föreliggande studie menar är en av de unika egenskaperna hos 

distriktssköterskan. Det är alltså viktigt att bevara självständigheten för att bibehålla en del av 

sin identitet men ändå samarbeta som yrkesgrupp. 

I föreliggande studie talar alla distriktssköterskor om att senare års omorganisationer försvårat 

deras arbete då organisationen har splittrats. De menar att en organisation med fler olika 

aktörer, både privata och landstings- och kommunalt drivna, försvårar distriktssköterskornas 

arbete då de krävs en mängd olika kontakter med vårdgivare som arbetar på olika sätt. 

Burström (2011) pekar i sin artikel på att avsikten med många av de omorganisationer som 

gjorts har varit att öka antalet vårdgivare på marknaden. Något som han menar även får 

negativa konsekvenser för de patienter som har störst behov av vård då ingen längre har 

helhetsbilden. Omorganisationerna skulle alltså kunna försvåra distriktssköterskans arbete i 

dubbel bemärkelse, dels för att de behöver ha fler kontakter med olika aktörer och dels för att 

det går ut över de patienter som har störst vårdbehov. Burström (2011) menar att reformerna 

inom vården har bidragit till att primärvården inte längre har ansvaret för befolkningens hälsa. 

Det krävs en vård med utåtriktad och uppsökande verksamhet som är både hälsofrämjande 

och förebyggande för att minska sociala skillnader och få dem som har störst behov att 

faktiskt söka vård. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie anser även att dagens organisation försämrar 

kvalitén på vården. Liknande resultat har Haycock et al (2007) funnit i sin studie. 

Informanterna menar att det krävs en medicinsk åtgärd för att kunna motivera ett besök, och 

ingen hänsyn tas till värdet i den vård de utför. Distriktssköterskorna är kritiska till detta, 

liksom de är kritiska till att sjuksköterskor tar över deras arbetsuppgifter allt mer. Många har 
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varit med om flera organisatoriska förändringar under åren, förändringar som de menar har 

lett till att ansvarsområden har försvunnit till andra yrkesgrupper. 

Folkhälsoarbete anses viktigt i en oviss framtid 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie tar upp att de i framtiden tror att det kommer bli 

vanligare att specialisera sig inom sitt yrke, och att det även är önskvärt för att profilera sig. 

Liksom vad resultatet från Wilhelmsson och Lindberg (2009) studie visar tror de att djupare 

kunskap inom ett specifikt område skulle kunna underlätta det hälsofrämjande arbetet då 

dagens distriktssköterskor uppfattar sin funktion som oklar och alltför bred. Detta stämmer 

även överens med vad både Haycock et al (2007) samt Emanuelsson och Wendt (1994) har 

funnit, att om fler specialistfunktioner utvecklades skulle många distriktssköterskor uppleva 

sin yrkesroll som tydligare.  

Detta står i motsats till vad Strandberg et al (2007) har funnit, vilka menar att om 

primärvårdsarbetet delas in i olika underkategorier kan detta försvåra möjligheten att 

bibehålla en holistisk syn. Att ha en holistisk syn och se patienten i sitt sammanhang är något 

som nästan alla informanter i föreliggande studie anser vara ytterligare en av egenskaperna 

som gör distriktssköterskan unik. Några av informanterna menar att det även i framtiden 

kommer behövas en distriktssköterska med bred kompetens som kan lotsa patienterna i 

vården. Enligt Lindström (2007) skulle dock bredden i yrket kunna vara orsak till 

svårigheterna att avgränsa och specificera sin egen roll. Men kanske är det så att 

distriktssköterskornas roll är att ha en bredd och en holistisk syn, och att deras specifika 

kompetens faktiskt ligger i att kunna lite om mycket. Om de delar in sitt yrke i olika 

kompetensområden kanske de förlorar lite av sin specialitet och kärnan i sitt yrke? 

Informanterna tror att det i framtiden kan komma att bli brist på distriktssköterskor, och detta 

skulle kunna försvåra deras möjligheter att arbeta hälsopreventivt. Som Eriksson och Nilsson 

(2007) funnit är det viktigt att organisationen har tillräckligt med distriktssköterskor för att de 

ska kunna vara tillgängliga och ha möjlighet att erbjuda uppföljningsbesök. Det behövs även 

tillräckligt med distriktssköterskor för att kunna ge tid till att varje besök och för att 

patientmötet ska bli effektivt. Att inte ha tillräckligt med distriktssköterskor anser 

informanterna i föreliggande studie gå ut över deras arbete och riskerar att undergräva deras 

yrkesroll ytterligare.  
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Informanterna i denna studie talar mycket om sin unika kompetens, men de har svårt att 

uttrycka kärnan i sin specifika roll. De har många tankar om att deras kompetens används fel 

men talar i vaga termer om vad det kan bero på och framförallt vad man kan göra åt det 

konkret. Resultatet stämmer överens med vad Emanuelsson och Wendt (1994) finner i sin 

studie, att distriktssköterskorna själva har svårt att ge en bild av vad deras arbete innehåller. 

Detta menar även författaren till föreliggande studie som i sitt resultat funnit att 

yrkesidentiteten har varit svårt att beskriva för de flesta, och anser liksom Runciman et al 

(2006) att det är viktigt att distriktssköterskorna utvecklar sin egen yrkesroll. En orsak till att 

de har haft svårigheter med detta skulle kunna vara, så som Clancy och Svensson (2009) 

finner i sin studie, att distriktssköterskeyrket är ett slutet yrke och att de på grund av bristande 

tydlighet saknar stöd, vilken ger dem låg självkänsla.  

Informanterna beskriver hur svårt de har att arbeta hälsopreventivt och att basala 

sjukvårdsuppgifter tar över, men distriktssköterskorna upplever liten möjlighet att påverka sitt 

eget arbete. Det finns dock motstridiga budskap i distriktssköterskornas beskrivning av sin 

yrkesroll. Å ena sidan menar de att de har ett självständigt yrke och att de styr mycket över sin 

tid, å andra sidan säger de att arbetet styrs uppifrån och att de själva inte kan påverka 

utvecklingen av sin yrkesroll. Gedda (2007) har funnit att distriktssköterskor inte förhandlar 

med sina arbetsgivare i frågor gällande förändringar som rör deras yrke utan att var och en 

anpassar sig till rådande direktiv. Detta skulle kunna vara en orsak till urholkningen av 

yrkesrollen som informanterna i föreliggande studie talar om. För att kunna vidareutveckla 

yrkesrollen och bibehålla de arbetsuppgifter som utmärker distriktssköterskans profession 

måste de påtala sin unika kunskap och gå samman som grupp och kämpa för sitt yrke.  

4.3 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors uppfattning om sin yrkesroll och om 

den skulle kunna utvecklas samt i så fall hur. För att uppnå syftet ansågs intervjuer vara en 

lämplig datainsamlingsmetod. Materialet har analyserats enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) metod för innehållsanalys.  

 

Författaren planerade att genomföra åtta intervjuer, men den sista distriktssköterskan som 

skulle intervjuas var sjuk när författaren kom till arbetsplatsen. Bedömningen gjordes att detta 

inte skulle påverka slutresultatet eller studiens överförbarhet nämnvärt eftersom det som 

framkommit i de föregående intervjuerna var likvärdigt, och därför bokades tid för en ny 

intervju inte in.  
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Distriktssköterskorna som deltog i studien arbetar både på landsbygden och i städer samt i 

olika socioekonomiska och kulturella områden liksom även på privata och landstingsdrivna 

mottagningar i två olika län. Samtliga informanter är kvinnor i olika åldrar som i medeltal har 

arbetat 13 år som distriktssköterska, och de har varierande erfarenheter både från 

primärvården och från slutenvården. Detta urval anser författaren ökar giltigheten i studien 

(Graneheim och Lundman 2004). Att alla informanter är kvinnor menar författaren inte har 

påverkat trovärdigheten då majoriteten av distriktssköterskorna i Sverige är kvinnor (SCB, 

2002). 

 

Mycket tid har lagts ner på analysarbetet av texterna för att få en så korrekt tolkning av 

materialet som möjligt. En del av materialet kan passa i fler kategorier och underkategorier 

och därför har stor tid ägnats åt att hitta kärnan i det som sägs. Författaren har även använt 

citat från alla intervjuer i resultatet för att ytterligare öka giltigheten (Graneheim och 

Lundman 2004).  

 

Författaren har ensam transkriberat intervjuerna och läst igenom allt material. Handledaren 

har dock medverkat i analysprocessen och författaren har även inhämtat åsikter från personer i 

samma handledargrupp gällande kategorier och underkategorier. Detta har gjorts för att öka 

studiens tillförlitlighet. 

 

Författaren utformade själv intervjuguiden och genomförde intervjuerna. Författarens brist på 

erfarenhet att intervjua kan ha inverkat på tillförlitligheten av resultatet då samma följdfrågor 

inte ställdes vid samtliga intervjuer beroende på vad som framkom i svaren som 

informanterna gav. Alla intervjuer utvecklades alltså olika, men alla frågor som ställdes 

handlade om studiens syfte och författaren var noga med att inte komma med egna åsikter 

eller påverka informanternas svar. Författaren anser även att informanterna fick möjlighet att 

framföra sina tankar och ge uttömmande svar på alla frågor och författaren var noga med att 

sammanfatta informanternas svar och ge dem möjlighet att korrigera sådant som kunde ha 

missuppfattats. Detta gör att tillförlitligheten ökar. 

 

Informanterna fick inte se frågorna innan intervjuerna, vilket skulle kunna ha varit en fördel 

om de fått eftersom de då haft möjlighet att förbereda sig och tänka igenom sina åsikter. Det 

hade alltså kunnat resultera i mer uttömmande svar och eventuellt gjort att resultatet sett något 

annorlunda ut. Flera av informanterna påpekade att frågorna var för stora, och författaren hade 
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med fördel kunnat ha använt sig av förklarande underfrågor. Vid flera intervjuer fick 

författaren tydliggöra vad som menades med frågorna.  

 

Att vid intervjusituationen förhålla sig helt neural kan ha varit svårt för författaren som är 

sjuksköterska och har arbetat på VC, och därmed har viss förförståelse för arbetet inom 

primärvården. Dock inte som distriktssköterska utan från en sjuksköterskas perspektiv. Det är 

möjligt att författarens erfarenhet från arbete på VC kan, omedvetet, ha påverkat både 

intervjusituationen samt analysen av materialet, och därmed även studiens trovärdighet. Det 

kan även finnas en risk att informanterna, medvetet eller omedvetet, har lämnat de svar som 

de tror författaren önskar. 

Antalet distriktssköterskor som medverkade i studien anses vara tillräckligt stort för en studie 

på denna nivå. Trots att urvalet är relativt litet kan studien anses ha en relativt hög 

överförbarhet eftersom den utförs i två olika län med distriktssköterskor som arbetar på olika 

arbetsplatser.  

 

4.4 Förslag på vidare undersökningar 

Det vore intressant att vidare undersöka specifikt hur distriktssköterskorna anser att deras 

yrkesroll kan stärkas och vidareutvecklas. I föreliggande studie talar distriktssköterskorna 

svävande om hur de själva kan påverka sin yrkesroll i framtiden och hur de specifikt skulle 

vilja att den utvecklades.  

Andra intressanta studier vore att undersöka hur politiker och chefer, och även andra 

yrkesgrupper, ser på distriktssköterskornas yrkesroll och hur pass väl deras uppfattning 

stämmer överens med distriktssköterskornas upplevelse. 

Även patienternas och allmänhetens förväntningar på och kunskaper om 

distriktssköterskornas arbete skulle kunna undersökas. Vad anser de ingår i 

distriktssköterskornas yrke och kompetens?  

4.5 Studiens klinisk betydelse 

Studien kan ses som kvalitetsutvecklande för personal inom primärvården då denna typ av 

intervjustudie kan väcka tankar och funderingar hos dem som intervjuas som sedan fortsätter 

att diskutera frågorna på sin arbetsplats. Detta kan i sin tur bidra till fortsatt intresse och ett 

förändrat förhållningssätt både hos den som intervjuar och den som blir intervjuad och dennas 
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arbetskamrater. En förhoppning är även att studien skall väcka tankar hos chefer och politiker 

att utnyttja distriktssköterskornas kompetens på rätt sätt, så som distriktssköterskorna i studien 

önskar.  

 

4.6 Slutsats 

Resultatet visar att distriktssköterskorna är stolta och trivs med sitt yrke som är självständigt 

och brett. De anser dock att de inte har möjlighet att arbeta med och utveckla sin kompetens 

inom hälsoprevention och de upplever att varken politiker, chefer eller andra yrkeskategorier 

förstår deras roll. De har även märkt en tendens att specialistutbildade distriktssköterskor allt 

mer ersätts med grundutbildade sjuksköterskor, detta trots att distriktssköterskornas 

specialistsjuksköterskeutbildning ger dem fördjupade kunskaper inom flera områden. Att 

jämställa distriktssköterskor med grundutbildade sjuksköterskor är inte rätt.  Andra 

yrkeskategorier samt politiker måste informeras om distriktssköterskornas breda kompetens, 

befolkningskännedom och förmåga att arbeta hälsofrämjande, och det är 

distriktssköterskornas ansvar att informera om detta.  

Författaren tror, precis som distriktssköterskorna själva beskriver, att distriktssköterskeyrket i 

framtiden kommer att bli allt mer specialiserat inom olika områden. Dock skulle det vara en 

fördel om alla VC valde att endast anställa distriktssköterskor, och att dessa sedan delade på 

de arbetsuppgifter som finns. Författaren tror att detta skulle minska risken för att yrkesrollen 

urholkas eftersom specialisering inom ett eller flera områden inte skulle innebära att de andra 

områdena togs över av grundutbildade sjuksköterskor utan av distriktssköterskekollegor.  

Distriktssköterskorna bör även värna om och framhäva sin unika egenskap att se det friska 

hos varje individ och sin förmåga att placera patienten i sitt sammanhang. För även om man 

som distriktssköterska arbetar på BVC, på mottagning eller i hemsjukvården så behövs denna 

egenskap. Det är även viktigt att distriktssköterskorna går samman som grupp och står upp för 

sitt yrke och talar om vilka de är och vad de kan. Att ha en bredd och en holistisk syn behöver 

inte stå i kontrast med att arbeta hälsofrämjande, snarare tvärtom. Distriktssköterskornas yrke 

gör att de kommer i kontakt med en stor del av befolkningen och detta anser författaren 

underlättar det hälsofrämjande arbetet. Det är dock upp till distriktssköterskorna själva att 

kämpa för att uttrycka och bibehålla sin yrkesidentitet.  
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Författaren väljer att avsluta sitt examensarbete med ett citat av sin farfar, vilket hon anser 

speglar var distriktssköterskorna står idag: 

”Utveckling styrs inte av slumpen, utan av enskilda människor som vill och kan ta del i 

utvecklingen. Du och dina kamrater har alla förutsättningar att skapa en bra framtid för er 

själva och för samhället bara ni har vilja och framåtanda.” Carl Gunnar Smedmark 1993-06-03 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder och kön? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

Inledande frågor: 

Vilka yrkeserfarenheter har du inom primärvården? 

Hur är arbetet upplagt på mottagningen? Geografiskt områdesansvar? Ansvar för specifika 

patientgrupper? 

Specifika frågor: 

Vilka områden inom hälso- och sjukvård arbetar du med idag? 

Vad är din uppfattning om distriktssköterskans arbete och ansvar? 

Vad har du för tankar om din yrkesroll och dess utveckling? 

Följdfrågor: 

Kan du ge exempel? 

Kan du förklara? 

Berätta mera 

Har jag förstått dig rätt? 

 

Intervjun avslutas med återkoppling och sammanfattning. 
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Bilaga 2 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Enheten för vårdvetenskap 

 

Till Dig som är verksamhetschef inom Primärvården 

Information om en studie av distriktssköterskans uppfattning om sin yrkesroll  

Distriktssköterskornas arbetsuppgifter har förändrats under senare år och studier har visat att 

distriktssköterskor anser att de inte får utrymme att arbeta med uppgifter som de själva anser 

ingår i deras yrke och som de har utbildats för. Det är av intresse att i en studie undersöka 

distriktssköterskors uppfattning om sin yrkesroll, om den skulle kunna utvecklas och i så fall 

hur. Jag som ska genomföra studien går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning till 

distriktssköterska vid Uppsala universitet och studien kommer att ligga till grund för mitt 

examensarbete som redovisas i en uppsats på avancerad nivå. 

 

Cirka åtta utbildade distriktssköterskor på Vårdcentraler/Husläkarmottagningar i Uppsala 

respektive Stockholms län kommer att tillfrågas om att delta i studien.  

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. Intervjun beräknas ta omkring 30 

minuter och kommer att spelas in för att därefter transkriberas så korrekt som möjligt. 

Intervjun kommer att ske på en plats som är lämplig för distriktssköterskan, och vi kommer 

tillsammans överens om en tid som passar. 

Sekretess och datahantering: 

Distriktssköterskans medverkan är helt frivillig och deltagandet kan avbrytas när som helst. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras endast av studenten och 

dennas handledare. Materialet kommer att redovisas på ett sådant sätt att någon enskild person 

eller verksamhet inte kommer att kunna identifieras. Studien beräknas vara färdig i oktober år 

2011 och därefter lämnar jag gärna ut den examinerade uppsatsen till de deltagande 

mottagningarna så att alla kan ta del av mitt resultat.  

  

Om Du har några frågor, kontakta:  

Marianne Smedmark, leg sjuksköterska  Clara Aarts, universitetslektor  

Distriktssköterskestudent    Handledare  
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marianne.smedmark.8326@student.uu.se  clara.aarts@kbh.uu.se  

mob. 070 743 06 13 

Bilaga 3 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Enheten för vårdvetenskap 

 

Till Dig som är distriktssköterska inom Primärvården 

Information om studie av distriktssköterskans uppfattning om sin yrkesroll  

Distriktssköterskornas arbetsuppgifter har förändrats under senare år och studier har visat att 

distriktssköterskor anser att de inte får utrymme att arbeta med uppgifter som de själva anser 

ingår i deras yrke och som de har utbildats för. Det är av intresse att i en studie undersöka 

distriktssköterskors uppfattning om sin yrkesroll, om den skulle kunna utvecklas och i så fall 

hur. Jag som ska genomföra studien går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning till 

distriktssköterska vid Uppsala universitet och studien kommer att ligga till grund för mitt 

examensarbete som redovisas i en uppsats på avancerad nivå. 

 

Cirka åtta utbildade distriktssköterskor på Vårdcentraler/Husläkarmottagningar i Uppsala 

respektive Stockholms län kommer att tillfrågas om att delta i studien.  

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. Intervjun beräknas ta omkring 30 

minuter och kommer att spelas in för att jag skall kunna återge det som sägs så korrekt som 

möjligt. Intervjun kommer att ske på en plats som är lämplig för Dig, och vi kommer 

tillsammans överens om en tid som passar. 

Härmed tillfrågas du om att delta i studien. Din medverkan är helt frivillig och Du kan välja 

att avbryta Ditt deltagande när Du vill. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

hanteras endast av studenten och dennas handledare. Materialet kommer att redovisas på ett 

sådant sätt att någon enskild person eller verksamhet inte kommer att kunna identifieras. 

Studien beräknas vara färdig i oktober år 2011 och då lämnar jag gärna ut den till Dig så att 

Du kan ta del av mitt resultat. Dina erfarenheter är värdefulla och jag uppskattar om Du vill 

delta i studien.  

 

Om Du har några frågor, kontakta:  

Marianne Smedmark, leg. sjuksköterska  Clara Aarts, universitetslektor  

Distriktssköterskestudent    Handledare  

mailto:marianne.smedmark.8326@student.uu.se
mailto:clara.aarts@kbh.uu.se
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