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Sammanfattning    

 

Förskrivningsrätten av läkemedel är en viktig del i distriktssköterskors profession vilket 

ger dem fördjupade kunskaper och är betydelsefullt för arbetet i hemsjukvården. 

Patienterna i hemsjukvården är ofta äldre som drabbats av flera sjukdomar och har en 

större läkemedelsbehandling än övriga befolkningen. Forskning visar att 

förskrivningsrätten effektiviserar vården och gör patienten mer delaktig. Den vårdande 

relationen mellan patienten och distriktssköterskan främjas när vården sker nära 

patienten. Arbetet i hemsjukvården ställer speciella krav på distriktssköterskan med 

förskrivningsrätt. Syftet med föreliggande studie var att beskriva distriktssköterskors 

upplevelser av att ha förskrivningsrätt av läkemedel i hemsjukvården. Studien 

genomfördes med kvalitativ ansats och analyserades genom en induktiv innehållsanalys. 

Åtta distriktssköterskor verksamma inom hemsjukvård intervjuades. Analysen ledde 

fram till ett tema: att se både möjligheter och begränsningar med förskrivningsrätten av 

läkemedel, med sex tillhörande kategorier. Resultatet visar att förskrivningsrätten är 

värdefull för både distriktssköterskorna och patienterna på flera sätt. Det upplevs viktigt 

att känna stöd och att kunna hålla sig uppdaterad. Att ha tillgång till välfungerande 

datasystem är betydelsefullt, även om vissa hinder kan ses. Vid förskrivning åt kollegor 

som saknar förskrivningsrätt finns varierande upplevelser. Förskrivningsrätten ger 

självständighet och det framkommer en önskan om att få den utökad. I diskussionen 

reflekteras kring hur hemmet och den vårdande relationen påverkar 

distriktssköterskornas upplevelser av förskrivningsrätten och förutsättningarna för dess 

användning.   
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INLEDNING 

Förskrivningsrätt av läkemedel ingår i distriktssköterskors profession vilket innebär ett 

ökat ansvar och att utifrån nya förutsättningar kunna vårda patienter. 

Förskrivningsrätten upplevs av författarna som betydelsefull och har under utbildningen 

till distriktssköterska varit viktig eftersom den innebär en ny del i yrkesrollen. 

Författarnas kliniska erfarenhet har under utbildningen gett en inblick i olika 

verksamheter och hur det kan se ut att ha förskrivningsrätt, specifikt inom 

hemsjukvården. Självständigheten i yrket, sammansättningen av yrkesgrupper samt att 

patienterna ofta är äldre med flera sjukdomar kan ge distriktssköterskorna speciella 

förutsättningar vid förskrivning av läkemedel. Detta har väckt intresset att studera de 

upplevelser som distriktssköterskor inom hemsjukvård har kring förskrivningsrätten. 

Vad finns det för hinder och möjligheter och vad har den för betydelse för yrkesrollen? 

Förhoppningen med denna studie är att kunna belysa och öka förståelsen för 

distriktssköterskors upplevelser kring förskrivningsrätten av läkemedel i 

hemsjukvården. 

 

 

BAKGRUND 

I detta examensarbete avses med hemsjukvård den primärvårdsanslutna hemsjukvård 

som bedrivs av kommun eller landsting i ordinärt och särskilt boende, inte den 

specialiserade hemsjukvården knuten till slutenvården, exempelvis palliativa team. 

Förskrivningsrätt av läkemedel kan innehas av både distriktssköterskor och 

sjuksköterskor med särskild utbildning. Detta gör att båda titlarna förekommer i 

presentationen av tidigare forskning. Genomgående åsyftas med termen 

förskrivningsrätt den förskrivningsrätt som finns av läkemedel. Distriktssköterskor kan 

utöver det även vara behöriga att förskriva förbrukningsartiklar för exempelvis diabetes, 

inkontinens och stomiskötsel samt vissa hjälpmedel, vilka inte innefattas här.  

 

Vårdandets värdegrund och vårdrelationer 

De vårdvetenskapliga begreppen ansvar och makt beskrivs som något sjuksköterskan 

inom vården besitter och som inte kan avsägas. Sjuksköterskans förhållningssätt till och 

användande av ansvar och makt blir synligt i vårdaktiviteter och i relationen med 

patienten. Sjuksköterskan kan genom sin makt stötta och hjälpa den vårdberoende 

patienten att ta beslut om sin egen makt och uppnå ökad livskvalitet. Inom vårdandet 

har sjuksköterskan ansvar och makt att visa patienten vilken riktning som skulle leda till 

förbättring och göra gott. Tvärtemot kan makten också användas genom att utesluta 

patienter från vårdandet. Det är därför viktigt med en medvetenhet kring dessa begrepp 

för att inte förvalta makt på ett felaktigt sätt så det skapar lidande för patienten 

(Wallinvirta 2017, ss. 379, 385–386, 389). 

 

Begreppen patient, sjuksköterska och vårdande relation kan fördjupa förståelsen för hur 

den vårdande relationen är uppbyggd och vilken dynamik som finns kring den. 

Relationer där patienters lidande lindras kan betecknas som en vårdande relation (Kasén 

2017, ss. 97–98). Begreppet patient betyder ursprungligen den lidande människan men 

betydelsen har sedan förändrats. Idag har innebörden flyttats från lidande till att alltmer 



 2 

sammankopplas med behandling, diagnos och sjukdom (Kasén 2017, s. 99). 

Patientbegreppet har många olika dimensioner och tolkningar med olika innebörder. 

Enligt vårdvetenskapens värdegrund skall patienten tillåtas att vara en lidande människa 

i vården. Utformningen av den vårdande relationen mellan patient och vårdare påverkas 

av vilken innebörd vårdaren lägger i patientbegreppet (Kasén 2017, ss. 101–102). 

Sjuksköterska som begrepp har flera betydelsedimensioner varav en är sjuksköterska 

som vårdare, vilken beskrivs i huvudsak som en person med vårdandet som det mest 

centrala i sitt arbete (Kasén 2017, s. 105). 

 

Vårdandets värdegrund anses påverka utformningen av relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan. Därför kan det vara av betydelse för relationen vilken benämning som 

används för att beskriva sjuksköterskan. Benämns personen som medicinskt utbildad 

person kanske förtroendet för medicinsk-tekniska åtgärder blir större. Om personen 

istället benämns som vårdande syster bildas uppfattningar att personen vill vårda 

patientens värdighet. Vårdandet kan under de bästa förutsättningarna utformas utifrån 

båda ovanstående begreppsdimensioner och de behöver inte utesluta varandra. Det 

vårdande mötet äger rum mellan en vårdare och en patient. Sjuksköterskan är den som 

bär på ansvaret och kunskaperna i den vårdande relationen, som sedan växer fram under 

upprepade möten personerna emellan (Kasén 2017, ss. 105–106). 

 

En svensk studie visar att distriktssköterskor upplever att mötet med patienterna är en 

viktig faktor för vårdkvaliteten. Ett gott patientmöte karakteriseras till exempel av att 

distriktssköterskorna visar förståelse för patientens situation, visar ett genuint intresse, 

skyddar patientens integritet samt respekterar och bekräftar personens värde. Den egna 

medvetenheten om sina värderingar och etiska förhållningssätt anses också av 

distriktssköterskorna som betydelsefull för att åstadkomma ett gott patientmöte. För att 

etablera en vårdande relation med patienten upplever distriktssköterskorna att det är 

viktigt att spendera tid tillsammans med patienten (Nygren Zotterman, Skär, Olsson & 

Söderberg 2015). 

 

Att vårdas i hemmet 

Hemmet har en grundläggande betydelse för människan. Oavsett fysisk plats så handlar 

’att känna sig hemma’ om ett sammanhang och en egen känsla. Hemmet som bostad är 

där människan har sina tillhörigheter medan innebörden av det inre hemmet är en plats 

där personen känner sig hemma och hör till ett sammanhang (Hilli 2017, ss. 257–258). 

För många äldre kan det egna hemmet vara den bästa platsen för vårdandet. Här kan de i 

en bekant omgivning upprätthålla sina dagliga aktiviteter, känna trygghet och bevara sin 

integritet. Äldre som har flyttat till institutioner kan oftare uppleva ensamhet i 

jämförelse med de som får bo kvar i sina hem. Om patienten inte får uppleva sig 

hemmastadd kan främlingskap och känslor av otrygghet uppstå. Hemmastaddheten kan 

trots sjukdom och ohälsa bidra till känsla av välbefinnande. I hemmet finns en mening 

med livet, där kan det privata bevaras och människan finna trygghet. Vården flyttas allt 

mer ut i patienternas hem och med detta blir hemmets betydelse viktigare även inom 

vårdforskningen (Hilli 2017, ss. 257, 260). I en svensk studie uppgav distriktssköterskor 

att möjligheten att kunna göra hembesök hos patienten bidrar till att få viktig och 

tillförlitlig information kring patientens situation och behov. Hembesök kan skapa och 

främja förtroendefulla relationer mellan distriktssköterskan och patienten (Nygren 



 3 

Zotterman el al. 2015). En medvetenhet kring hemmets betydelse och hur detta kan 

påverka vårdandet, hälsan och människan är viktig för sjuksköterskan och den vårdande 

relationen (Hilli 2017, s. 266). 

 

Att få hemsjukvård 

Hemsjukvård definieras som “hälso- och sjukvård i hemmet” och finns till för personer 

som är i behov av insatser i hemmet under längre tid. Hemsjukvård omfattas av 

omvårdnad, medicinska insatser, habilitering och rehabilitering som utförs av 

legitimerad personal inom hälso- och sjukvård eller annan personal som delegerats 

dessa uppgifter (Socialstyrelsen 2008, s. 14). Enligt Socialstyrelsen (2008, ss. 6, 8) får 

allt fler patienter hemsjukvård i Sverige. En tydlig utveckling kan ses mot en alltmer 

avancerad hälso- och sjukvård i hemmen och på särskilda boenden. Utvecklingen ger 

ökade krav på kompetent personal. Sjuksköterskan behöver finnas tillgänglig i 

hemsjukvården under hela dygnet. Drevenhorn (2010, s. 7) menar att det inom 

hemsjukvården är betydelsefullt om sjuksköterskan besitter en specialistutbildning och 

då i första hand till distriktssköterska. De patientgrupper som finns i hemsjukvården kan 

vara komplexa genom variation av ålder, funktionsnedsättning och sjukdomstillstånd. 

Detta kräver god kompetens för att kunna ge den nivå av omvårdnad som krävs till den 

enskilde individen. 

 

Enligt 3 kap. 1§ i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med all hälso- och 

sjukvård god hälsa och vård på lika villkor till hela befolkningen. Socialstyrelsen (2008, 

ss. 7–8) beskriver hur hemsjukvården regionalt kan bedrivas av olika huvudmän, 

antingen kommun, landsting eller i kombination. Tillgången på hemsjukvård i Sverige 

kan variera beroende på var i landet patienten bor. Detta kan ha betydelse för om vården 

ges på lika villkor till hela befolkningen (Socialstyrelsen 2008, s. 6).  

 

Patienterna inom hemsjukvården är ofta beroende av insatser från 

hemsjukvårdspersonalen i sin vardag och är för det mesta äldre människor som är 

drabbade av många olika sjukdomar. De har även en större läkemedelsförskrivning i 

jämförelse med den övriga befolkningen (Socialstyrelsen 2008 ss. 41, 46). 

Läkemedelsbehandling utgör en viktig del av hemsjukvården. Hanteringen av läkemedel 

inbegriper inte bara patienten och anhöriga utan också olika yrkesutövare inom hälso- 

och sjukvården. Distriktssköterskan är en av dem som har en betydelsefull roll kring 

patientens läkemedelsbehandling. Aktiviteter runt patientens medicinering kan innefatta 

allt från förskrivning till iordningställande men också administrering av läkemedel 

(Socialstyrelsen 2008, ss. 52). Pascal är ett nationellt system för patienter som har 

dosdispenserade läkemedel, Apodos. Det innehåller en sammanställning av patientens 

aktuella och tidigare ordinationer samt stöd för ordinatören i form av varning för 

läkemedelsinteraktioner (Socialstyrelsen 2011, ss. 28, 43). Äldre, sköra personer är 

högkonsumenter av läkemedel trots att de även är känsligast mot läkemedlens negativa 

effekter på grund av sina åldrande och ibland multisjuka kroppar. Begreppet 

polyfarmaci används för att beskriva patientens läkemedelsbehandling då de använder 

flera läkemedel samtidigt, vilket ofta kan vara en bidragande orsak till 

sjukhusinläggningar hos denna patientgrupp (Socialstyrelsen 2008, ss. 52–53). 
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Distriktssköterskans profession 

Distriktssköterskans profession utvecklades i Sverige i början av 1900-talet och blev 

tidigt en specialistutbildning (Björk Brämberg 2014, ss. 81–82). Idag är utbildningen till 

distriktssköterska på akademisk nivå och ger en fördjupad kompetens inom 

vetenskapsfälten vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap samt 

ledarskap och pedagogik. Distriktssköterskans kompetens innefattar att utveckla, leda 

och planera omvårdnaden. Arbetet kräver flexibilitet då det bedrivs både i arbetslag med 

andra yrkesgrupper samt till stor del självständigt med krav på eget ansvar och 

beslutsfattande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 6, 10–11). 

Distriktssköterskans breda kompetens gör att det finns möjlighet att arbeta inom en rad 

olika vårdverksamheter såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, barnhälsovård, 

skolhälsovård, specialisering inom specifika områden samt hemsjukvård (Björk 

Brämberg 2014, ss. 84–86). 

 

Det etiska förhållningssättet hos distriktssköterskan är betydande, patienters integritet 

och autonomi ska alltid respekteras. Arbetet ska omfattas av ICN:s etiska kod, att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, ss. 7–8). När det kommer till 

distriktssköterskans ansvar för en hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling 

beskriver Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, ss. 7, 10) hur 

distriktssköterskans holistiska arbetssätt även ska innefatta ett samhällsperspektiv. 

Folkhälsoarbetet och det hälsofrämjande arbetet omfattar kunskaper kring kulturella 

faktorer på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Distriktssköterskans 

smittförebyggande och folkhälsofrämjande arbete ger professionen ett ansvar att bidra 

till hållbar utveckling. 

 

Sjuksköterskans förskrivningsrätt av läkemedel - internationellt  

Några av de länder som idag har förskrivningsrätt av läkemedel för sjuksköterskor är 

Storbritannien, Nederländerna, Finland, Irland, olika delstater i USA, Australien, Nya 

Zeeland och Sverige. I förhållande till andra länder var Sverige tidiga med att införa 

förskrivningsrätt. Allra först var delstaten North Carolina, där förskrivningsrätt för 

sjuksköterskor infördes redan 1975. Orsaker till att förskrivningsrätt för sjuksköterskor 

har införts är till exempel för att förbättra vårdens kvalitet, erbjuda patienten snabbare 

och mer effektiv tillgång till läkemedelsbehandling, få bättre användning av 

sjuksköterskors kompetens men också på grund av att det finns stora geografiska 

avstånd mellan patient och läkare. Det finns olika varianter på hur sjuksköterskors 

förskrivningsrätt kan se ut och vara upplagd, både inom länderna och länder emellan. I 

huvudsak är det två modeller som används. Den ena är “supplementary prescribing” där 

sjuksköterskan efter att en läkare har bedömt och diagnostiserat patienten kan förskriva 

läkemedel, ofta i samarbete med ansvarig läkare. Den andra är “independent 

prescribing” där sjuksköterskan är ansvarig för bedömning, diagnos, beslut och 

förskrivning. Det är denna förskrivningsrätt som distriktssköterskor i Sverige har 

(Kroezen, Francke, Groenewegen & van Dijk 2012). Bland de nordiska länderna har 

varken Norge eller Danmark förskrivningsrätt för sjuksköterskor i primärvården (OECD 

2014, ss. 26, 81–82; OECD 2017, s. 18), medan det i Finland infördes år 2011 (Hopia, 

Karhunen & Heikkil 2016).  
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Sjuksköterskans förskrivningsrätt av läkemedel i Sverige 

Socialstyrelsen (1998, ss. 9, 11) beskriver hur införandet av sjuksköterskors 

förskrivningsrätt genomfördes i Sverige. Redan år 1978 kom första uppdraget från 

Regeringen till Socialstyrelsen för att utreda förutsättningar för en försöksverksamhet. 

Det kom sedan att dröja till 1988 innan ett första försök påbörjades bland 

distriktssköterskor i Jämtland med syfte att förenkla och effektivisera hälso- och 

sjukvården. Anledningen till införandet var att det sågs ett behov av fler förskrivare 

särskilt i glesbygdsområden. Försöksverksamheten visade positiva resultat, den 

medicinska kvaliteten och säkerheten var god och distriktssköterskorna var nöjda. Efter 

beslut av riksdagen infördes 1994 nationell förskrivningsrätt för distriktssköterskor med 

särskild utbildning. 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning 

av läkemedel (SOSFS 2001:16) får en sjuksköterska ansöka om förskrivningsrätt efter 

genomgången utbildning enligt angivna krav. Såsom examen till specialistsjuksköterska 

med poäng i farmakologi och sjukdomslära eller för en grundutbildad sjuksköterska 

med fördjupade studier i farmakologi och sjukdomslära. För distriktssköterskor krävs 

pågående tjänstgöring inom primärvård eller hemsjukvård för att förskrivningsrätten ska 

vara gällande. 

 

Läkemedel som ingår i sjuksköterskans förskrivningsrätt är reglerade enligt 

Läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt (SOSFS 2015:7). De aktuella 

läkemedlen presenteras i 15 olika områden där indikation, godkända läkemedel, ATC-

kod och eventuella anmärkningar framgår. Områdena för sjuksköterskans 

förskrivningsrätt är mun och svalg, mage och tarm, nutrition, sårbehandling, 

hudinfektioner, eksem, ansikte och hårbotten, hud, infektion, urinvägar och könsorgan, 

mödravård, smärta, öron-näsa-hals, ögon och övrigt. I distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 11) betonas att 

distriktssköterskan behöver fördjupade kunskaper kring läkemedel för att självständigt 

kunna göra bedömningar och förskriva. 

 

Förskrivningsrätten i tidigare forskning 

Att ha förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätten beskrivs av distriktssköterskor som en god service för patienterna, 

att den behövs samt att den sparar tid för läkarna (Blanck & Engström 2015). Andra 

upplevelser är att den effektiviserar distriktssköterskors arbete, att den stärker 

professionen, höjer statusen på yrket samt ger vinster för patienterna (Sehic, Lindqvist 

och Drevenhorn, 2012). Förskrivningsrätten upplevs även ha en positiv påverkan på 

vårdkvaliteten (Kroezen, van Dijk, Groenewegen, de Rond, de Veer & Franckes 2013).  

 

Tillfredsställelse i yrkesrollen beskrivs som en av fördelarna med att vara 

distriktssköterska med förskrivningsrätt. Det kan yttra sig genom att 

distriktssköterskorna upplever en bättre förmåga och trygghet i att kunna fatta beslut 

(Young, Jerkins & Mabbett 2009). Förskrivningsrätten kan ge sjuksköterskorna ökad 

autonomi och tillfredsställelse i arbete (Bradley & Norlan 2007; Sehic, Lindqvist & 

Drevenhorn 2012; Wilkinson 2015). Den kan utöver det även bidra till en ökad 
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ansvarskänsla i yrket (Blanck & Engström 2015; Kroezen et al. 2013). Sjuksköterskor 

som nyligen har erhållit förskrivningsrätt av läkemedel beskriver att den ses som en 

vidareutveckling och fördjupning av sjuksköterskeyrket och inte som att träda in i en 

ny, annorlunda yrkesroll (Bradley & Norlan 2007).  

 

Förskrivningsrätten ger inte bara sjuksköterskorna fördelen att kunna skriva ut 

läkemedel utan bidrar även till ökade kunskaper och kompetens kring läkemedel och 

läkemedelsrelaterade problem (Bradley & Norlan 2007; Sehic, Lindqvist & Drevenhorn 

2012). En annan studie visar att förskrivningsrätten ger fördjupade kunskaper och ett 

mer holistiskt synsätt vilket kan bidra till en mer mångsidig bedömning av patienten 

som inte enbart behöver leda till förskrivning av läkemedel. Sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt anses ha förmåga att arbeta förebyggande för att minska polyfarmaci 

hos äldre patienter (Wilkinson 2015).  

 

Sjuksköterskor kan uppleva att patienterna får snabbare hjälp och är mer delaktiga i sin 

vård och medicinering när sjuksköterskan är förskrivare (Bradley & Norlan 2007). 

Distriktssköterskornas förskrivningsrätt kan även ses som ett instrument för att kunna 

effektivisera vården. När patienternas behov kan tillgodoses direkt i hemmet upplevs 

våden bli mer holistisk och förenklad. Förskrivningsrätten upplevs som kostnadseffektiv 

genom att patienterna får tillgång till rätt behandling i rätt tid (Young, Jerkins & 

Mabbett (2009). Förskrivningsrätten kan förbättra tillgängligheten till adekvata 

läkemedel för patienterna. Det belyses speciellt att utsatta grupper i samhället såsom 

funktionshindrade, boende på äldreboende och människor från socioekonomiskt utsatta 

områden får vinning av att sjuksköterskor har förskrivningsrätt av läkemedel 

(Wilkinson 2015).  

 

Användandet av förskrivningsrätten 

Trots de många fördelarna som förskrivningsrätten ger distriktssköterskor finns tydliga 

variationer på hur ofta den används. Förskrivning visar sig variera från att förskriva 

dagligen till endast några gånger per år. De vanligaste områdena som 

distriktssköterskorna förskriver läkemedel inom är hud, eksem, smärta, ögon, öron-

näsa-hals samt mage-tarm (Sehic, Lindqvist & Drevenhorn 2012; Blanck och Engström 

2015). En orsak till varierande förskrivning kan vara att vissa distriktssköterskor 

upplever bristande farmakologiska kunskaper (Sehic, Lindqvist & Drevenhorn 2012). 

Sjuksköterskor har ibland benägenhet att förskriva för vissa specifika tillstånd eller 

vissa välkända preparat. Förskrivning kan även baseras på individuell kännedom om 

patienten i en etablerad vårdrelation (Bowskill, Timmons & James 2012). Säkerheten i 

förskrivningen kan främjas om sjuksköterskan har en väletablerad relation med 

patienten. Sjuksköterskor med förskrivningsrätt upplever sig som försiktiga och 

ansvarsfulla förskrivare (Bradley, Hynam & Nolan 2007). Samband kan ses mellan 

graden av utbildning inom ett specifikt område och frekvensen, bredden och variationen 

av läkemedel som förskrivs inom det området Carey, Courtenay & Stenner 2013).  

 

Studier gjorda i Sverige visar att vissa distriktssköterskor har en önskan om utökad 

förskrivningsrätt eftersom nuvarande omfattning kan upplevas som begränsande 

(Blanck & Engström 2015; Sehic, Lindqvist & Drevenhorn 2012). Sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt uppger i en annan studie att de saknar tillfredsställande datasystem vid 
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förskrivning av läkemedel (Smith, Latter & Blenkinsopp 2014). Bra datasystem ger 

hjälp att kontrollera recept, dosering, interaktioner och varnar för överkänslighet. Brist 

på sådana datasystem visar sig vara som störst bland sjuksköterskor verksamma i 

hemsjukvården (Bradley, Hynam & Nolan 2007).  

 

Fortbildning och stöd  

Sjuksköterskor med förskrivningsrätt upplever att de har ett personligt ansvar att hålla 

sig uppdaterade för att bibehålla en säker läkemedelsförskrivning (Bradley, Hynam & 

Nolan 2007; Sehic, Lindqvist & Drevenhorn 2012). Distriktssköterskor uppger att de 

har ett behov av fortlöpande utbildning kring läkemedel och förskrivning samt att de 

uppskattar utbildning från läkemedelsföretag (Young, Jerkins & Mabbett 2009). 

Variationer kan ses i upplevelsen av tillgång till fortbildning kring förskrivningsrätten 

av läkemedel. Majoriteten upplever möjlighet att hålla sig uppdaterad (Blanck & 

Engström 2015; Smith, Latter & Blenkinsopp 2014). 

 

Förskrivningsrätten ger ett ökat behov av kommunikation mellan sjuksköterskan och 

läkaren (Kroezen et al. 2013). Distriktssköterskor upplever att den yrkesmässiga 

relationen med läkaren är god och att läkaren har god tilltro till distriktssköterskors 

kompetens kring förskrivning (Young, Jerkins & Mabbett 2009). Distriktssköterskor 

uppger att de till stor del får stöd och råd från kollegor och läkare kring sin 

förskrivningsrätt (Blanck & Engströms 2015). Tillgång till stöd från läkare och andra 

erfarna förskrivare anses som betydelsefullt vid beslutsfattande om förskrivning och 

benämns som ett slags skyddsnät för sjuksköterskan (Bradley, Hynam & Nolan 2007).  

 

Förtroende och goda relationer mellan sjuksköterskor med förskrivningsrätt och 

kollegor utan är betydelsefull för hur användning av förskrivningsrätten ser ut 

(Bowskill, Timmons & James 2012). Sjuksköterskor med förskrivningsrätt ser det som 

en fördel när andra sjuksköterskor söker råd och hjälp från dem och genom detta kan 

hela teamet gynnas Bradley & Norlan 2007). Distriktssköterskorna i en svensk studie 

upplever att det kan vara en arbetsbelastning att behöva hjälpa kollegor som inte har 

förskrivningsrätt med förskrivningar till deras patienter. Dock anser 

distriktssköterskorna att de har ett gott samarbete med alla kollegor på arbetsplatsen. 

Det framkommer också önskningar om att det hade varit gynnsamt om alla kollegor på 

arbetsplatsen hade förskrivningsrätt (Sehic, Lindqvist & Drevenhorn 2012). Om det 

finns många sjuksköterskor med förskrivningsrätt på en arbetsplats upplevs säkerheten 

öka, eftersom det kan stimulera till mer diskussioner kring frågor som rör 

förskrivningsprocessen av läkemedel (Bradley, Hynam & Nolan (2007). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Distriktssköterskor har genom sin utbildning erhållit fördjupade kunskaper samt rätten 

att förskriva läkemedel. Förskrivningsrätten ger enligt tidigare forskning ökat ansvar 

och ökad självständighet.  Arbetsförhållandena inom hemsjukvården är speciella genom 

att distriktssköterskans arbete mestadels utförs självständigt i patienternas hem. Yrket 

innefattar även arbete i team tillsammans med kollegor utan förskrivningsrätt. 

Patienterna i hemsjukvården är ofta äldre, multisjuka och står på flera läkemedel. 
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Sammantaget ställer det speciella krav på distriktssköterskan som arbetar i 

hemsjukvården när det gäller förskrivningsrätten av läkemedel. Tidigare forskning 

pekar på att det finns flera fördelar med distriktssköterskans förskrivningsrätt då den är 

tidsbesparande, ökar tillgängligheten till läkemedel samt att vården ges ur ett 

helhetsperspektiv. Dock är tidigare studier till stor del gjorda inom flera olika 

vårdverksamheter och endast någon studie beskriver de specifika förhållandena som 

finns för distriktssköterskan i hemsjukvården. Det finns behov av att undersöka detta 

område mer eftersom det inte kan anses vara helt jämförbart med andra kontext såsom 

mottagningar inom specialistvård eller vårdcentraler. Avsikten med denna studie är 

därför att undersöka vilka upplevelser som distriktssköterskan i hemsjukvården har av 

att ha förskrivningsrätt av läkemedel. Detta för att belysa vad det finns för möjligheter 

och hinder med förskrivningsrätten samt vad den har för betydelse för yrkesrollen. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att ha förskrivningsrätt av 

läkemedel i hemsjukvården. 

 

 

METOD 

Ansats 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats med 

inspiration från fenomenologin. Att studera ett fenomen innebär att inte enbart titta på 

det som ett objekt utan att utforska hur det visar sig och upplevs med fokus på hur det 

erfars av någon. I forskningsmetoden har forskaren en öppenhet och följsamhet inför det 

fenomen som studeras (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 24–25, 68, 95). Det 

fenomen som undersöks i föreliggande studie är förskrivningsrätt av läkemedel så som 

det upplevs av distriktssköterskor i hemsjukvården.   

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 196–197) beskriver hur forskarens 

förförståelse kring det studerade fenomenet kan prägla både datainsamling och 

analysarbete. Förförståelsen kan innefatta både egna erfarenheter och förutfattade 

meningar. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 197) anger vidare några av de 

olika uppfattningar som finns kring om och hur förförståelsen ska användas i forskning. 

Från att den helt ska sättas inom parentes för att inte påverka resultatet alls till att den 

kan vara en tillgång för att nå en djupare förståelse. Dahlberg, Dahlberg och Nyström 

(2008, s. 122) framhåller att när det studerade fenomenet får presentera sig själv med all 

sin mångfald framträder alla dess perspektiv och möjligheter. Hur forskaren än väljer att 

se på och hantera sin förförståelse är det nödvändigt att bli medveten om den samt förstå 

hur den kan påverka forskningsprocessen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008, s. 

135). I föreliggande studie strävade författarna efter att försöka synliggöra sin egen 

förförståelse genom att tidigt i processen skriva ner egna erfarenheter, fördomar, och 

upplevelser kring förskrivningsrätten av läkemedel. Samtidigt fanns medvetenhet om att 

förförståelsen aldrig fullt ut går att synliggöra. Den nedskriva förförståelsen lästes sedan 

igenom inför intervjuerna samt vid dataanalysens början för att stäva efter att den inte 
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skulle påverka studien. Ingen av författarna har själva haft förskrivningsrätt av 

läkemedel men båda har under en kortare period arbetat i hemsjukvården som 

sjuksköterskor.  

 

Deltagare  

Studiens åtta informanter är alla utbildade distriktssköterskor som arbetat i 

hemsjukvården mellan två till 22 år. Samtliga deltagare arbetar inom samma 

västsvenska kommun men på två olika arbetsplatser. Förfrågan om deltagande och 

medgivande sändes till verksamhetscheferna på respektive arbetsplats (se bilaga 1). 

Informanterna tillfrågades om deltagande av enhetschefen eller studiens författare. 

Författarna utförde fyra intervjuer var med personer som det sedan tidigare inte fanns 

någon etablerad relation med. Detta för att så långt som möjligt kunna förhålla sig 

öppna till informanternas egna upplevelser av fenomenet. Distriktssköterskorna i 

studien bestod av sju kvinnor och en man, de är mellan 39 till 62 år och har haft 

förskrivningsrätt mellan två till 20 år.  

 

Informanterna består av både kvinnor och män vilket enligt Lundman och Hällgren, 

Graneheim (2012 s. 198) kan vara en styrka för att kunna beskriva olika variationer av 

deltagarnas upplevelser, vilket kvalitativ innehållsanalys syftar till. Även Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008, s. 175) beskriver detta och menar att variation i ålder och 

yrkeserfarenhet kan bidra till betydelsefull variation i materialet. För att inte röja 

deltagarnas identitet har författarna gjort ett medvetet val att i resultatet inte benämna 

informanterna vid kön.   

 

Datainsamling 

Samtliga deltagare informerades om studien via ett välkomstbrev (se bilaga 3). Senare 

kontaktades varje informant enskilt där tid och plats för intervjuerna bestämdes. Några 

intervjuer utfördes på deltagarnas arbetsplatser och några utfördes i deras hem efter 

önskemål. Intervjuerna varade mellan 23 till 34 minuter och spelades alla in med hjälp 

av samma inspelningsprogram på författarnas mobiltelefoner. Intervjuerna 

transkriberades sedan ordagrant utav den författare som genomfört dem.  

 

Öppna intervjuer inleds vanligtvis genom att ställa en ingångsfråga. Därefter bör 

färdigformulerade frågor undvikas då avsikten är att undersöka upplevelsen av ett 

fenomen. Syftet med ingångsfrågan är att rikta in informanten på det område som ska 

undersökas. Intervjun kan sedan innehålla riktade frågor som väcker tankar kring andra 

aspekter av fenomenet samt följdfrågor som fördjupar resonemangen (Dahlberg 2014, 

ss. 88–89). Alla intervjuer i studien påbörjades med liknande ingångsfråga: Kan du 

berätta om din upplevelse av att ha förskrivningsrätt av läkemedel i hemsjukvården? 

Därefter fick informanternas upplevelser styra och inga ytterligare fastställda frågor 

ställdes. Istället användes till största delen följdfrågor men även några riktade frågor. 

Detta beskrivs i tillhörande intervjuguide (se bilaga 2).  

Dataanalys 

Med utgångspunkt av innehållet i insamlad data valdes en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats (Graneheim & Lundman 2004; Lundman & Hällgren Graneheim 
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2012, ss. 188–193). En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att granska och tolka 

texter såsom intervjuer inom vårdvetenskapen på olika nivåer (Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012, s. 187). Det manifesta innehållet i en text kan ses som det synliga 

innehåll som uppenbaras för författarna när texten analyseras. Det latenta innehållet är 

däremot vad texten handlar om, innehållet som ligger bakom det som sägs, det som 

kommer fram genom författarnas tolkningar. Tolkning sker både av den latenta och den 

manifesta texten men den sker på olika abstraktionsnivåer med olika grad av djup 

(Graneheim & Lundman 2004). 

 

De transkriberade intervjuerna lästes noggrant igenom av författarna upprepade gånger 

för att få en bild av materialets helhet. Varje intervju bildar enligt Graneheim och 

Lundman (2004) en analysenhet. Författarna gick individuellt och noggrant igenom 

varje analysenhet för att lära känna materialet och dess innehåll. Författarna fortsatte 

genom att enskilt identifiera meningsenheter bestående av stycken, meningar eller ord i 

texten som relaterade till studiens syfte. En meningsenhet är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) en sammanförd del av ord, meningar eller stycken i en text som har 

samma centrala betydelse. Vidare i analysprocessen jämfördes meningsenheterna för att 

kontrollera att författarna hade markerat liknande enheter och att ingen viktig 

information utelämnats. Vid de situationer som meningarna skiljde sig åt diskuterade 

författarna gemensamt för att komma fram till vilken innebörd meningen hade. 

Återstående del av analysen genomfördes av de båda författarna tillsammans.  

 

För att göra meningsenheterna mer hanterbara kondenserades de till kortare, mer 

lätthanterligare enheter. Samtidigt abstraherades texten för att bilda ett mer 

lättöverskådligt analysmaterial. Kondensering av meningsenheter görs enligt Graneheim 

och Lundman (2004) för att korta ner men ändå bevara kärnan i texten. Abstraktionen 

görs för att lyfta materialet som analyseras till en högre logisk nivå. Analysarbetet 

fortsatte genom att de kondenserade meningsenheterna kodades och namngavs. Koderna 

jämfördes för att finna liknande innehåll och grupperades sedan in i 11 preliminära 

kategorier. När dessa sedan analyserats och bearbetats utkristalliserades sex slutgiltiga 

kategorier. Exempel på analysprocessen ses i tabell 1. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att koder skapas genom att sätta en etikett eller ett namn på den kondenserade 

meningsenheten. Dessa koder används sedan för att identifiera likheter och skillnader. 

Koder som har liknande innehåll sammanförs till kategorier. Hur en kategori benämns 

skall baseras på det manifesta innehållet i dess koder. De olika kategorierna kan därefter 

gemensamt bilda ett övergripande tema som består av det latenta budskap som 

genomsyrar och återkommer i materialet som helhet.  I föreliggande studie framträdde 

genom en pågående analysprocess ur de sex kategorierna, ett genomgående tema baserat 

på det latenta innehåll som författarna funnit i texten.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Preliminär 

kategori 

Kategori 

“Att inte det är något 

nederlag utan att det 

är en styrka, å be 

andra. Eller fråga en 

Det är en styrka 

och inget nederlag 

att be kollegor om 

Stöd från 

kollegor 

Stöd  

 

 

 



 11 

kollega som får göra 

en annan bedömning.” 

hjälp.  

Betydelse av 

stöd och 

fortbildning 
“Men sen har man 

dåligt med tid. Så jag 

kan säga att göra det 

på arbetstid, hålla sig 

ajour, no way, inte en 

chans [paus]. Utan där 

får man nog ta sitt eget 

ansvar.” 

Finns inte tid för 

att hålla sig 

uppdaterad på 

arbetstid. Man får 

ta eget ansvar. 

Hålla sig 

uppdaterad 

Fortbildning 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017, s. 12) beskriver hur begreppet forskningsetik innebär etiska 

frågor och överväganden som rör deltagarna i studien, exempelvis att de skyddas från 

kränkningar och skador. Etiska frågor som istället rör själva forskaren och det 

vetenskapliga arbetet benämns som forskaretik. En betydelsefull etisk kodex för 

forskare är Helsingforsdeklarationen som har utvecklats av World Medical Association 

(2013) och innehåller etiska riktlinjer för medicinsk forskning på människor. 

Helsingforsdeklarationen betonar bland annat att forskaren ska skydda den deltagande 

personens integritet, värdighet och rätt till självbestämmande samt att personuppgifter 

ska behandlas konfidentiellt. Ur deklarationen framträder också riktlinjer kring att 

deltagande personer ska medverka frivilligt, lämna ett skriftligt samtycke samt att de 

ska informeras om hur de kan avbryta sin medverkan. I föreliggande studie har alla 

informanter på frivillig grund valt att delta. Information om studiens syfte och 

förutsättningarna för deltagandet fick informanterna tillgång till i skriftlig form innan de 

tackade ja till att delta (se bilaga 3). Denna information upprepades sedan muntligt inför 

varje intervju. Skriftligt samtycke inhämtades från samtliga deltagare (se bilaga 4). För 

att skydda deltagarnas integritet och konfidentialitet var deras identitet enbart känd av 

den som intervjuade och registrerades inte i den transkriberade texten eller någon 

annanstans.  

 

Empiriska studier på magisternivå kräver normalt sett ingen ansökan till Regionala 

etikprövningsnämnden om inte särskilda skäl finns. Det har inte bedömts att sådana skäl 

finns för aktuell studie, varför etikprövningsansökan inte har gjorts. 

 

 

RESULTAT 

Resultat presenteras i ett tema med sex tillhörande kategorier: 

Att se både möjligheter och begränsningar med förskrivningsrätten av läkemedel 

• förskrivningsrättens påverkan på arbetet och effekter för patienten 

• att använda sin förskrivningsrätt 

• betydelse av stöd och fortbildning 

• att förskriva åt kollegor som saknar förskrivningsrätt 

• kompetens och vilja att utvecklas 
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• förskrivningsrätten betydelsefull vid vård i hemmet 

 

Det tema som binder samman kategorierna ses återkomma likt en röd tråd genom hela 

innehållet vilket handlar om att se de möjligheter och fördelar som distriktssköterskans 

förskrivningsrätt av läkemedel har inom hemsjukvårdens specifika arbetsfält och att 

samtidigt se dess hinder och begränsningar. Temat bygger på de upplevelser som inom 

varje kategori finns kring förskrivningsrättens möjligheter, tillgångar och fördelar. Men 

i varje kategori framträder även hinder, begränsningar och utmaningar.  

 

Förskrivningsrättens påverkan på arbetet och effekter för patienten 

Förskrivningsrätten upplevs enligt distriktssköterskorna i studien påverka arbetet 

positivt på flera olika sätt. Det framkommer också att distriktssköterskorna ser flera 

effekter som förskrivningsrätten får för patienterna. Alla distriktssköterskor i studien 

ställer sig positiva till förskrivningsrätten och användandet av den i hemsjukvården. 

Förskrivningsrätten kan underlätta för patienterna och ger en bra service. Att slippa 

kontakta vårdcentralen upplevs som positivt. En distriktssköterska berättar om en 

situation där denne själv bedömt och åtgärdat patientens svårläkta sår genom att 

förskriva ett läkemedel: 

 

… det blir ju en sådan situation där alla, ja tjänar på det. Få såren 

läkta, ja det kostar ju mycket pengar att köra ut och lägga om kanske 

två gånger i veckan. Och mycket lidande för patienten med smärtor 

och så. Så det kändes jättebra. 

 

Det upplevs som bra och tryggt när patienterna blir nöjda vilket leder till en känsla av 

stolthet över att kunna hjälpa till. Att ha förskrivningsrätt i hemsjukvården beskrivs som 

att komma ett steg närmare patienten. Bedömning görs i patientens hem och 

distriktssköterskorna kan genom sin förskrivningsrätt hjälpa patienterna direkt. 

Förskrivningsrätten upplevs underlätta arbetet i en komplicerad organisation, där en del 

av komplexiteten är administrationen kring läkemedel. Att själv kunna förskriva 

läkemedel ger en positiv känsla av att kunna lösa situationer. Förskrivningsrätten sparar 

tid och ger en känsla av frihet. Det uttrycks av några distriktssköterskor som att:  

 

Det gör det ett steg enklare att kunna förskriva själv. Minsta möjliga 

motstånd.  

 

Frihet är att jag gör en bedömning och vet att jag kan göra något själv 

för att patienten ska bli bättre. Ja en styrka i att kunna hjälpa.  

 

Förskrivningsrätten kan både vara en möjlighet men också en arbetsbelastning i yrket. 

Arbetsbördan ligger i att det inte enbart är att skriva ut recept utan att det även krävs 

bedömning och dokumentation. Dock kan förskrivningsrätten spara tid genom att 

distriktssköterskorna slipper kontakta vårdcentralen.  

 

Distriktssköterskornas förskrivning av läkemedel i hemmet beskrivs som fördelaktigt 

för patienterna på många sätt. Det blir enkelt, tryggt och smidigt för patienterna och 

anhöriga att genom sin distriktssköterska få ett läkemedel utskrivet. 
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Distriktssköterskorna kan förskriva läkemedel i större förpackningar än vad som kan 

köpas receptfritt och patienterna behöver då inte ta sig till apoteket vid lika många 

tillfällen. Om läkemedlet förskrivs på recept inkluderas det även i högkostnadsskyddet 

vilket får fördelar för patienternas ekonomi. 

 

Många av våra patienter har ju både skör ekonomi och skör 

livssituation. Det är bra för dom att kunna få det. Dom efterfrågar att 

kunna få saker utskrivet på recept för att det ska kunna gå på 

högkostnads till exempel.  

 

Att förskriva ett preparat kan ge en större tydlighet även för andra vårdgivare kring 

patienternas behandling eftersom det står med på läkemedelslistan. 

Distriktssköterskorna beskriver flera fördelar med att skriva recept till patienten på 

läkemedel som även finns att tillgå receptfritt.   

 

Ibland vill patienterna köpa [läkemedel] på egenvårdshyllan, det 

händer ju. Men det blir ju lite mer tyngd i det via en förskrivning. // 

Jag gör ju ett val åt patienten då, att den här ska du i första hand 

använda. Så det tror jag blir mera tydligt för patienten. // Då blir det en 

användning som är bra. Att patienten fullföljer sin behandling, tänker 

jag. 

 

Distriktssköterskorna upplever att det är lätt för patienterna att få kontakt med sin 

distriktssköterska i hemsjukvården vilket kan bidra till ökad trygghet. Patienterna 

kanske inte alltid är medvetna om att distriktssköterskan kan förskriva läkemedel och då 

blir det en positiv upplevelse att få sitt recept på ett smidigt sätt. Att behandlingen 

påbörjas direkt i hemmet gör patienterna tacksamma och för distriktssköterskan känns 

det tillfredsställande att patienterna inte behöver vänta eller lida. Det finns upplevelser 

av att patienterna respekterar distriktssköterskornas kunskap och det arbete som görs. 

 

Att använda sin förskrivningsrätt 

Upplevelserna av att använda sin förskrivningsrätt i hemsjukvården är enligt 

distriktssköterskorna i studien varierande. Att ha tillgång till fungerande datasystem är 

betydelsefullt för hur förskrivningsrätten används och upplevs. Vissa områden inom 

förskrivningsrätten uppger distriktssköterskorna att de använder mer sällan på grund av 

den patientgrupp som finns i hemsjukvården. 

 

Det är en begränsad del av förskrivningsrätten som man använder i 

hemsjukvården tycker jag… // ... De vi vårdar är de mest sköra äldre, i 

stort sett, och därmed använder vi ju mest den delen av 

förskrivningsrätten.  

 

Det upplevs som viktigt att börja använda sin förskrivningsrätt direkt efter 

genomgången utbildning. Detta för att våga använda den och inte hinna glömma. Olika 

läkemedel förskrivs i varierande grad och ofta återkommer förskrivaren till de 

läkemedel som det finns en vana av att förskriva eftersom kunskaperna blivit goda kring 

dessa preparat. 
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... man får ju, vad ska säga, sina favoritläkemedel om man säger så. 

Det är ju så det är. Dom man använder. Det blir ju det, att man 

använder ju inte hela registret… 

 

Distriktssköterskorna i studien uppger att de vanligaste grupperna som de förskriver ur 

är hudpreparat såsom kortison och mjukgörande, avföringsmedel, smärtstillande och 

ögonläkemedel. Receptförskrivning sker oftast på kontoret eftersom det är vanligt att 

patienterna har Apodos och då skrivs recepten via Pascal i datorn. Pascal upplevs som 

ett tydligt system som slår larm om förskrivaren skrivit receptet fel eller om det finns 

interaktioner mellan olika läkemedel. En distriktssköterska berättar: 

 

…det är ju lättare när dom har Pascal och Apodos för då ser vi ju 

precis vad det är dom har för någonting och då kommer det upp om 

det är interaktioner och allting, det underlättar ju och dom som inte 

har det då är det ju lite svårare att få en sammanhängande bild… 

 

Hemsjukvårdens verksamhet inklusive distriktssköterskors förskrivningsrätt upplevs 

vara uppbyggt kring Apodos och Pascal. Pascal är tidsbesparande och gör 

förskrivningen enkel, en distriktssköterska uttrycker “... vi vill att alla ska ha Apodos, 

för då fungerar det väldigt bra.” Om patienterna inte har Apodos används inom 

hemsjukvården istället gula recept i pappersform. Det blir då svårare att få en tydlig 

överblick av patientens läkemedel, både för distriktssköterskorna och för andra 

vårdgivare. Om ordinationen inte syns i något datasystem finns en risk för dubbla 

ordinationer. Hemsjukvården upplevs som gammaldags eftersom gula recept fortfarande 

används. En distriktssköterska kallar det omodernt och säger: “Jag tycker det är under 

all kritik.” Hade möjligheten funnits att skriva elektroniska recept hade tid sparats åt 

distriktssköterskorna och läkemedlet hade nått patienterna snabbare.  

 

Betydelse av stöd och fortbildning 

Betydelsen av att känna stöd från kollegor och läkare visar sig påverka 

distriktssköterskornas upplevelse av förskrivningsrätten. Även tillgången till utbildning 

och uppdatering är betydelsefull. Att kunna rådfråga distriktssköterskekollegor vid 

osäkerhet kring en bedömning eller förskrivning uppges som en trygghet. Diskussioner 

med kollegor kan resultera i bekräftelse av att tanken är rätt eller att få råd kring någon 

annan lösning. En distriktssköterska beskriver hur det är att arbeta tillsammans med 

andra distriktssköterskor vad gäller stöd och rådgivning: 

 

Vi har väldigt öppet klimat, vi delger varandra mycket. Inom andra 

områden, men detta med förskrivningen också.  

 

Det beskrivs som fördelaktigt att vara många med förskrivningsrätt på arbetsplatsen, vid 

tveksamheter finns då möjligheter att kunna bolla med kollegor och få råd. Diskussioner 

med andra ger en upplevelse av att nivån på arbetsplatsen höjs.  

 

Fler med förskrivningsrätt - så lär vi av varandra. Få med 

förskrivningsrätt - så stannar man.  
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Arbetet i hemsjukvården beskrivs ofta som självständigt vilket uppskattas av många, 

men det upplevs som en trygghet att veta att det finns hjälp att få av kollegor med 

förskrivningsrätt när det behövs. Vid osäkerhet i bedömning upplevs det viktigt att 

kunna säga det till patienten och att även våga kontakta läkaren för att rådfråga eller be 

en kollega om hjälp. Det upplevs betydelsefullt att stanna upp och utvärdera sin 

bedömning och behandling. 

 

Det är ju väldigt viktigt att man känner sig trygg, och är man inte 

trygg i en situation så frågar man ju sina kollegor. //… ofta slutar det 

vid det som man har tänkt sig. Annars har kanske någon en bättre idé, 

som man inte har tänkt på. 

 

Försiktighet ses vid förskrivning av vissa läkemedel som har interaktioner och 

biverkningar. Då upplevs det viktigt att kunna få stöd och ha en kontakt med läkaren 

och stämma av att tanken är rätt och höra hur läkaren resonerar. Stödet från läkarna kan 

variera, men de flesta beskriver att kontakten fungerar bra och det finns ett gott 

förtroende mellan distriktssköterskor och läkare. 

 

Områdena inom förskrivningsrätten upplevs som tydliga och det uppges som viktigt att 

förskriva efter rätt indikation. Upplevelser som framkommer är att 

läkemedelskommitténs terapirekommendationer och föreläsningar är ett bra och tydligt 

hjälpmedel i förskrivningsarbetet. Efter önskemål får distriktssköterskorna regelbunden 

fortbildning kring förskrivningsrätten.  

 

Man får ju hålla sig lite ajour inom alla områden när man är 

distriktssköterska, det är ju så brett, bred kompetens…  

 

Upplevelsen är att det finns goda möjligheter att gå på dessa utbildningar eftersom de 

erbjuds vid flera olika tillfällen. Även den skriftliga informationen från 

läkemedelskommittén uppdateras årligen. Distriktssköterskorna upplever att regionen är 

bra på att uppdatera även kommunens distriktssköterskor kring förskrivningsrätten och 

att alla fångas upp. En annan aspekt som lyfts är att det finns dåligt med tid och 

möjlighet att hålla sig uppdaterad under arbetstid utan där kommer det egna ansvaret in. 

Även information från läkemedelsrepresentanter ses som en kompetensutveckling och 

möjlighet att hålla sig uppdaterad. 

 

Att förskriva åt kollegor som saknar förskrivningsrätt 

Att förskriva åt kollegor som saknar förskrivningsrätt kan upplevas som positivt genom 

att distriktssköterskorna kan vara till stöd och hjälp. Det finns även upplevelser av att 

uppgiften kan vara belastande samt att helheten i förskrivningsprocessen kan gå 

förlorad. Distriktssköterskorna berättar att det ofta kommer sjuksköterskekollegor som 

inte har förskrivningsrätt och vill ha hjälp med förskrivning till sina patienter. 

Upplevelser som beskrivs kring detta är att det fungerar bra, är snabbt gjort och att det 

gärna görs. Något som påverkar möjligheten att förskriva åt kollegor är antalet anställda 

som har förskrivningsrätt vilket kan variera på arbetsplatserna. Det vore önskvärt att alla 
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inom hemsjukvården hade förskrivningsrätt, då hade arbetet blivit mer självständigt och 

tidsbesparande. En distriktssköterska uttrycker:  

 

Hade alla haft förskrivningsrätt då upplever jag det som att man lyft 

nivån på verksamheten ett steg. 

 

Vanligtvis upplevs det inte som några problem att förskriva åt kollegors patienter 

eftersom distriktssköterskorna känner kollegorna väl och litar på deras bedömningar. 

Det underlättar för flera parter att distriktssköterskorna kan hjälpa kollegor. Tid sparas 

för patienterna som inte behöver vänta på att läkaren ska skriva ut recept och det sparar 

tid för läkarna som inte behöver förskriva läkemedel som distriktssköterskorna får 

hantera. Fördelen för sjuksköterskekollegorna är att de slipper vända sig till 

vårdcentralen vilket kan ta längre tid. Hjälpen till kollegor utan förskrivningsrätt 

behöver inte bara handla om att skriva recept utan kan även vara att ge råd och göra 

bedömningar. Det upplevs som bra att kunna vara till hjälp och stöd åt kollegor 

eftersom de alla arbetar i team. 

 

Att förskriva åt kollegor kan också vara en extra arbetsbelastning då det kräver tid för 

distriktssköterskorna. När tiden inte räcker till att förskriva åt en kollega gäller det att 

vara tydlig mot kollegan och säga att det är svårt att hinna med just nu. Det beskrivs att 

verksamheten är organiserad så att det ska finnas en distriktssköterska med 

förskrivningsrätt i varje arbetsgrupp. Upplevelsen är att tjänster byts med varandra 

sinsemellan, även om det ibland kan kännas pressande. 

 

Jag blir nog lite stressad av det och känner att: nej jag vill inte riktigt 

göra det. Men det är svårt också att säga det till en kollega som man 

har jobbat med länge. 

 

När distriktssköterskorna upplever att förskrivning förväntas göras utifrån kollegans 

bedömning och inte utifrån den egna upplevs svårigheter. Detta kan även upplevas om 

distriktssköterskorna inte får patienternas bakomliggande problem beskrivet för sig. 

Beskrivningen upplevs viktig för att få en helhetsbild och det är distriktssköterskan som 

är ansvarig för det som förskrivs.  

 

Där är man ju rätt så dubbel. För egentligen ska jag ju göra min egen 

bedömning hos patienten. För jag står ju för det jag har förskrivit och 

så blir det ju inte, för då går jag ju emot vad min kollega har bedömt. 

Det kan bli lite kluvet eller så. 

 

Det upplevs som viktigt att följa hela kedjan vid förskrivning av läkemedel vilket 

innebär att få möta patienten, göra en bedömning, skriva recept och sedan kunna göra en 

uppföljning. Detta upplevs gå förlorat när det är en kollega som gör bedömningen men 

distriktssköterskan som får göra förskrivningen. I de fall distriktssköterskorna inte 

själva har gjort bedömningen dokumenteras det extra tydlig i journalen kring vem som 

har gjort bedömningen. I vissa fall såsom när Pascal visar på interaktioner finns 

tveksamhet till att förskriva åt kollegors patienter. Då får kollegan istället vända sig till 

vårdcentralen. Uppföljningen av en förskrivning upplevs inte enbart som viktig för att 

se om patienterna fick rätt behandling utan också för att distriktssköterskorna ska 
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utvecklas i sina kunskaper. I situationer där distriktssköterskorna förskriver åt kollegors 

patienter upplevs det svårare att följa upp och utvärdera förskrivningen.  

 

Upplevelse av kompetens och vilja att utvecklas 

Upplevelser av att ha tillräcklig kompetens kring förskrivningsrätten av läkemedel 

grundar sig enligt distriktssköterskorna på erfarenheter och utbildning. Känslan av 

kompetens har betydelse för upplevelserna av att ha förskrivningsrätt. I de situationer 

som distriktssköterskorna kan göra en bedömning och sätta in behandling för 

patienterna uppstår en känsla av att få utnyttja hela sin kompetens.  

 

Och det tycker jag, där kan man känna sig lite stolt tycker jag, att det 

här kan vi hantera. 

 

En distriktssköterska beskriver att många av de bedömningar som görs i hemsjukvården 

rör sig i just de områdena som förskrivningsrätten omfattar: 

 

... då tänker man ju till, att man faktiskt kan göra en egen bedömning 

och förskrivning utifrån det. 

 

Distriktssköterskorna beskriver att det i kompetensen finns en styrka i att kunna hjälpa 

andra. Genom att göra en bedömning och förskrivning ser distriktssköterskorna att 

behandlingen kan leda till att patienterna blir bättre. Förskrivningsrätten ger inte bara 

rätten att förskriva utan även en bred kunskapsbas och ett vidvinkelseende. 

Kompetensen kan ge en vidare reflektion i bedömningen av patienterna. Något annat 

som framhålls är hur förskrivningsrätten och dess kunskaper även kan utnyttjas genom 

att ge egenvårdsråd istället för att skriva ut recept. Distriktssköterskorna upplever att de 

har med sig kunskaperna från förskrivningsrätten i hela sitt arbete. Att 

förskrivningsrätten innefattar ett brett område och kräver en bred kompetens upplevs 

som spännande. En distriktssköterska beskriver att det blir: 

 

...lättare för mig att bedöma allmänt också, inte bara utifrån läkemedel 

utan man har ju med sig det i jobbet hela tiden, tycker jag. 

 

Att ha förskrivningsrätt i hemsjukvården ger distriktssköterskorna en känsla av ökad 

självständighet och ökat ansvar vilket upplevs som betydelsefullt. Upplevelsen är även 

att distriktssköterskornas bedömningar respekteras av läkarna.  Det beskrivs som 

fascinerande att hitta det som passar för patienterna genom att få vrida och vända på 

saker för att hitta rätt lösning. I att vara distriktssköterska med förskrivningsrätt ligger 

en yrkesstolthet. 

 

Jag vill vara självständig, jag vill inte behöva vara beroende av någon. 

Och det är väl därför jag jobbar i hemsjukvården. 

 

Erfarenhet upplevs som en trygghet att luta sig tillbaka på och trygghet upplevs viktigt 

för att utvecklas vidare samt för att minska stress. När det är för stressigt för att 

bedömning och förskrivning ska hinnas med på det sätt som distriktssköterskorna skulle 

vilja upplevs inte kompetensen kunna utnyttjas fullt ut. Det beskrivs att det finns 
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mycket tyst kunskap som kommer genom erfarenhet och lång tjänstgöring. När 

förskrivningsrätten nyligen hade erhållits upplevdes mer osäkerhet kring förskrivningar. 

Trygghet och säkerhet upplevs ha växt fram genom erfarenhet. En distriktssköterska 

uttrycker hur denna utveckling är en pågående process:  

 

Man lär sig av sina kollegor som har jobbat länge och man lär sig nya 

grejer av de nya som kommer. Så det gäller ju att vara öppen och att 

lära sig nytt och lära om. 

 

Distriktssköterskorna uttrycker önskan om utökad förskrivningsrätt i hemsjukvården 

som till exempel att förnya redan välinställda mediciner, förskriva fler läkemedel eller 

större förpackningar. Det skulle spara tid för både distriktssköterskorna, patienterna och 

läkarna. Distriktssköterskorna upplever att det är de som träffar patienterna i vardagen 

vilket gör att de har förmåga att på ett säkert sätt bedöma patienternas behov. I 

situationer när vissa preparat inte får förskrivas uppstår ibland frustration. En 

distriktssköterska beskriver: 

 

Ibland känns det bara som att man pratar med läkaren för att få något 

bekräftat. Man skulle kunna ha kanske antibiotika för 

urinvägsinfektion, sådana lite vanligare åkommor. 

 

Önskan om att få förskriva antibiotika mot urinvägsinfektion uttrycks av flera. 

Upplevelsen är att distriktssköterskor är noggranna och försiktiga i sitt arbete och skulle 

vara följsamma till riktlinjer gällande resistensutveckling. Om fler preparat skulle få 

förskrivnas i hemsjukvården upplevs det kunna avlasta vårdcentralen och ge patienterna 

snabbare behandling. Det upplevs att en utökning hade höjt statusen på yrket och att det 

skulle kännas stimulerande för distriktssköterskorna med nya utmaningar. Att 

distriktssköterskorna upplever sig ha god kännedom om patienten beskrivs som en 

säkerhet i förskrivningsarbetet.  

 

Förskrivningsrätten betydelsefull vid vård i hemmet 

Att vårda patienterna i deras hem upplevs vara en väsentlig del av distriktssköterskornas 

arbete i hemsjukvården. Förskrivningsrätten av läkemedel upplevs som betydelsefull 

när vården sker i hemmet. Den nära kontakten med patienterna beskrivs som viktig. 

Genom att bygga upp ett förtroende menar distriktssköterskorna att tillit kan skapas. 

Många av patienterna i hemsjukvården upplevs av distriktssköterskorna som sårbara 

eftersom de vårdas i sina hem och inte kommer utanför hemmet lika enkelt som andra. 

Förskrivningsrätten och dess kunskaper ger distriktssköterskorna en betydelsefull 

helhetsbedömning vid besök i patienternas hem. Det upplevs även viktigt att patienterna 

förstår vad syftet med behandlingen är då detta kan öka följsamheten. Upplevelser finns 

också att distriktssköterskornas arbete inom hemsjukvården flyttas allt längre bort från 

patienterna och mycket delegeras istället till annan omvårdnadspersonal. Detta beskrivs 

bidra till att arbetet med förskrivningsrätten försvåras eller missas då det kräver att 

distriktssköterskorna får möta patienterna. Vid ett hembesök beskriver 

distriktssköterskorna att de genom sin kompetens ser en helhet hos patienterna, vilket 

blir en fördel även när det kommer till förskrivningsrätten. 
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Vi gör en bedömning, hur ser det ut hemma, hur ser patienten ut? Vi 

har ett bredare perspektiv. Och vi tittar på hela läkemedelslistan innan 

vi sätter in något. Det gör vi. 

 

Vid arbete som rör bedömning och förskrivning i patienternas hem beskrivs det som 

viktigt att vara lyhörd och kunna läsa av kroppsspråket hos patienten:  

 

Lyhördhet är viktigt att ha, att känna av, fingertoppskänsla när du 

kommer in i hemmet.  

 

Distriktssköterskorna beskriver att det upplevs som värdefullt av patienterna att få vård i 

hemmet av en person med rätten att förskriva. När distriktssköterskan har hittat rätt 

behandling utifrån patientens symtom har ett läkarbesök förhindrats: 

 

Och det är väl det som är meningen med det här jobbet, att patienten 

ska ha en god hälsa hemma och kanske undvika att behöva gå för 

enklare bestyr. 

  

I hemsjukvården upplevs det viktigt att ha förskrivningsrätt vid arbete i patienternas 

hem. Då kan kompetensen användas till fullo genom att distriktssköterskorna 

självständigt kan göra bedömning och sätta in behandling till patienterna.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att ha 

förskrivningsrätt av läkemedel i hemsjukvården valdes en kvalitativ forskningsmetod. 

Till analysen valdes innehållsanalys med induktiv ansats eftersom det ansågs lämpa sig 

bäst för det insamlade materialet.  

 

Trovärdighet 

För att diskutera och reflektera kring resultatets trovärdighet utgår författarna från 

Graneheim och Lundman (2004) där de tre delarna i trovärdigheten handlar om 

resultatets giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten inkluderar hur beslut 

togs kring urval och datainsamling i studien. Att välja informanter med varierande 

åldrar, erfarenheter och kön ökar möjligheten att belysa fenomenet ur flera olika 

perspektiv vilket bidrar till ökad variation av upplevelsen. I föreliggande studie finns 

viss variation bland deltagarna utifrån ovanstående kriterier vilket av författarna upplevs 

kunna ge ett mångsidigt perspektiv av fenomenet. De flesta deltagarna hade relativt lång 

erfarenhet av yrket. Resultatet hade kunnat sett annorlunda ut om fler av deltagarna mer 

nyligen hade erhållit förskrivningsrätt. Ytterligare en reflektion som författarna gör är 

att samtliga deltagare arbetar inom samma kommun vilket kan ha bidragit till liknande 

erfarenheter av exempelvis tillgången till fortbildning och datasystem. Ändå kunde 

vissa olikheter ses mellan arbetsplatserna. Författarna har valt att inte göra dessa 

skillnader synliga i studien då det skulle kunna röja uppgifter om deltagarna.  
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Utifrån studiens syfte valdes öppna intervjuer som datainsamlingsmetod. Med tanke på 

att studien genomfördes av två författare och att den hade en förutbestämd tidsram 

anpassades materialets omfattning till detta. Författarna upplever att antalet intervjuer 

och dess längd kunnat ge en tillförlitlig bild då syftet var att undersöka upplevelsen av 

ett fenomen. Graneheim och Lundman (2004) beskriver vikten av att välja en lämplig 

metod för datainsamling för att nå ett giltigt resultat. Även mängden data och dess 

kvalitet skall vara lämplig, vilket betyder tillräcklig omfattning för att kunna svara på 

studiens syfte.  

 

För att öka tillförlitligheten i en studie behöver analysarbetet beskrivas noggrant. Att 

illustrera hur meningsenheter, kondensering och kodning görs underlättar bedömningen 

av resultatens trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). I föreliggande studie visas 

det genom ett exempel på hur analysprocessen har sett ut (se tabell 1). Författarna 

upplever att arbetet med att hitta meningsenheter och kondensera dem kan ses som en 

process av tolkning. Att författarna diskuterade dessa gemensamt kan ha ökat 

tillförlitligheten ur texten. Genom analysarbetets gång har författarna fört diskussioner 

kring meningsenheterna genom att växla mellan delar och helhet i texten. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012, s. 198) nämner att gemensamma diskussioner och 

reflektioner författarna emellan kring materialets tolkningsmöjligheter gör att 

exempelvis koder och kategorier blir mer stringenta.  

 

Överförbarheten kan avgöras genom i hur stor utsträckning en studies resultat kan gälla 

i annan kontext (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 198–199). Föreliggande 

studie visar liknande resultat som tidigare forskning men ger även nya perspektiv av 

fenomenet vilket kan öka studiens trovärdighet. Alla distriktssköterskor i studien arbetar 

i samma kommun. Det kan ha bidragit till att vissa upplevelser är unika för denna 

kommun och kanske inte kan överföras till andra.  

 

Citat ur intervjuerna kan öka överförbarheten om de presenteras i studiens resultat 

(Graneheim & Lundman 2004). Det ger även läsaren en möjlighet att kunna bedöma 

giltigheten i texten (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). I föreliggande 

studie finns alla intervjuer representerade med citat i resultatet.  

 

Datainsamling 

Utöver ingångsfrågan är det inte lämpligt med färdigformulerade frågor när avsikten är 

att studera och förstå en persons upplevelser (Dahlberg 2014, ss. 88–89). Författarna har 

under intervjuerna strävat efter att förhålla sig öppna och följsamma till informanternas 

upplevelser. Ibland kunde svårigheter upplevas i intervjuerna, speciellt vid de tillfällen 

när informanterna kom in på andra ämnen eller när det blev en längre tystnad. I dessa 

situationer användes riktade frågor för att leda tillbaka informanten till fenomenet eller 

för att utveckla tankarna kring andra perspektiv av förskrivningsrätten. Utöver dessa 

tillfällen användes följdfrågor. Enligt Dahlberg (2014, s. 90) är det viktigt med fler 

följdfrågor än riktade frågor för att få ett mer fördjupat innehåll och högre kvalitet i 

intervjuerna.  

  

Med tanke på studiens syfte ansågs de deltagarna som medverkade lämpliga. Alla 

informanter är aktivt verksamma distriktssköterskor med förskrivningsrätt inom 
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hemsjukvården, de använder sin förskrivningsrätt i arbetet och har en nära upplevelse 

till den. Författarna valde att utföra intervjuer med personer som det inte fanns någon 

tidigare relation till, vilket kan anses som en styrka. En utmaning som författarna mötte 

under intervjuerna var precis som Dahlberg (2014, s. 90) beskriver att det kunde vara 

svårt att få informanterna att beskriva sina levda erfarenheter av fenomenet på ett 

djupare plan än enbart allmänna åsikter. Dock tror författarna även att det valda 

forskningsområdet kanske till viss del inte inbjuder till så djupgående känslor, men att 

det för den delen inte utesluter att fenomenet innehåller upplevelser värda att studera.  

 

Etisk reflektion 

När en intervju genomförs bör intervjuaren vara medveten om att känslor kan väckas 

kring svåra upplevelser vilket intervjuaren måste vara beredd att möta (Dahlberg 2014, 

ss. 25, 87). Författarna till föreliggande studie menar att eftersom det är 

distriktssköterskor som har intervjuats samt att studiens ämnesområde som sådant inte 

berör emotionella frågor, har det inte uppstått några djupare etiska dilemman. Precis 

som Dahlberg (2014, ss. 24–25) beskriver har författarna genom hela studien ändå haft 

en etisk medvetenhet. Det har även tagits fasta på det som Dahlberg (2014, s. 26) 

skriver om att deltagande personers identitet inte på något sätt ska kunna gå att utläsa ur 

studien. Författarna har valt att utesluta vissa mindre detaljer i texten som skulle kunna 

röja deltagarnas identitet. 

 

Förförståelse  

Författarna till föreliggande studie har själva aldrig haft förskrivningsrätt av läkemedel. 

Trots detta finns en förförståelse bestående av bland annat erfarenheter, teoretiska 

kunskaper och egna värderingar. Som beskrivits i metoden valde författarna tidigt i 

processen att synliggöra sin egen förförståelse för att sträva efter att minimera dess 

påverkan. Förförståelsen kan enligt Dahlberg (2014, s. 113) både vara en hjälp och ett 

hinder i en studie, öppenheten kan aldrig vara fullständig.  Författarna har strävat efter 

att förförståelsen inte ska inverka på datainsamling eller i analysen, men är medvetna 

om att förförståelsen inte helt och hållet går att synliggöra. Att flera av studiens resultat 

har överraskat författarna kan vara ett tecken på att förförståelsen inte har haft 

avgörande inflytande.  

 

Resultatdiskussion  

Studien har visat att distriktssköterskor inom hemsjukvården har mångfacetterade 

upplevelser kring av att ha förskrivningsrätt av läkemedel i hemsjukvården. 

Användandet av förskrivningsrätten i hemsjukvården upplevs till största delen som 

positivt. Fördelar för patienterna är att förskrivningsrätten kan bidra till en trygg och 

effektiv vård i hemmet. Hur den används och i vilken omfattning har visat sig vara 

varierande, vilket till viss del kan relateras till den patientgrupp som finns i 

hemsjukvården. Välfungerande datasystem anges vara en betydelsefull faktor för att 

förskrivningen av läkemedel skall upplevas som positiv. Idag ses ett hinder med att inte 

kunna förskriva elektroniska recept. Det upplevs viktigt för distriktssköterskorna att ha 

tillgång till stöd samt att kunna hålla sig uppdaterad genom fortbildning. Att förskriva åt 

kollegor som saknar förskrivningsrätt har framträtt som en del i förskrivningsrätten med 
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flera aspekter. Distriktssköterskorna upplever att förskrivningsrätten gett dem 

självständighet och yrkesstolthet genom ökad kompetens. Förskrivningsrättens 

omfattning upplevs ibland som för snäv och det uttrycks önskan om utökad 

förskrivningsrätt. Att möta patienten i hemmet och ha en nära kontakt är betydelsefullt 

för att kunna bedöma och behandla på bästa sätt.  

 

Patientens perspektiv  

Distriktssköterskorna i studien belyser vad de har för upplevelser av patientens 

perspektiv när det gäller att vårdas av en distriktssköterska med förskrivningsrätt. De 

beskriver att de tror att det finns en varierande grad av medvetenhet och efterfrågan på 

förskrivning. Författarna finner det intressant att jämföra resultatet med studier där 

patienter har fått berätta om sina upplevelser. Att patienter i varierande grad är 

medvetna om sjuksköterskans förskrivningsrätt kan Ben Natan, Kabaha, Jackob, Atallah 

& Sharon (2013) bekräfta. De flesta patienterna i deras studie vet visserligen att 

sjuksköterskor kan ha förskrivningsrätt, men majoriteten har inte kunskap om villkoren 

för vad som får förskrivas eller av vilka sjuksköterskor. 

 

I föreliggande studie framkommer flera fördelar som förskrivningsrätten kan ge för 

patienten såsom att det är tidsbesparande, lätt att få kontakt med distriktssköterskan 

samt att följsamheten förbättras. Liknande resultat ses i en studie som har funnit att 

följsamhet och samsyn kring behandlingen främjas när sjuksköterskan är förskrivare 

genom att patienten känner sig involverad och delaktig i sin behandling (Courtenay, 

Carey, Stenner, Lawton & Peters 2011). En annan studie visar att sjuksköterskan med 

förskrivningsrätt har en viktig funktion i att uppnå samsyn mellan patient och 

sjuksköterska kring den behandling som sätts in. Studien indikerar dock att det till viss 

del istället är begreppet följsamhet som är rådande hos sjuksköterskorna med 

förskrivningsrätt (Latter, Maben, Myall & Young 2007). Författarna i föreliggande 

studie reflekterar kring att det skulle vara bra om distriktssköterskor i hemsjukvården 

har ett större fokus på att nå samsyn med patienterna kring behandlingen istället för att 

fokusera på att patienterna ska vara följsamma till ordinerad behandling. Trots att 

patienterna i hemsjukvården ofta är äldre och sjuka tror författarna att de skulle kunna 

göras mer delaktiga i sin läkemedelsbehandling. Wallinvirta (2017, ss. 384–385) menar 

att sjuksköterskan inte skall använda sin makt för att utesluta patienter från vårdandet 

utan istället skall den nyttjas till att stärka patientens egen förmåga att vara delaktig i de 

beslut som tas.  

 

Courtenay et al. (2011) beskriver att patienterna är positiva och stödjande till 

sjuksköterskans förskrivningsrätt. De upplever att det är enklare och snabbare att få 

kontakt med sin sjuksköterska än läkaren. Att ha god tillgång till sjuksköterskan upplevs 

som värdefullt och är tryggt för patienten. Det bekräftar de upplevelser som 

framkommer hos distriktssköterskorna i föreliggande studie. Patienterna i studien av 

Courtenay et al. (2011) uppskattar den information kring läkemedelsbehandlingen som 

sjuksköterskan ger eftersom sjuksköterskan tar sig tid att besvara frågor och försäkra sig 

om att patienten har förstått. Patienterna beskriver också en trygghet i att sjuksköterskan 

vet sina egna gränser och kontaktar läkare vid behov. I föreliggande studie framkommer 

att distriktssköterskorna är medvetna om sina begränsningar och inte tvekar att be om 
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hjälp, rådfråga andra eller lämna över fallet till läkare. Författarna finner det intressant 

att det även kan bidra till trygghet för patienten.  

 

Hur förskrivningsrätten används 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie har varierande upplevelser av hur mycket 

förskrivningsrätten av läkemedel används i hemsjukvården. Blanck och Engström 

(2015) bekräftar detta och beskriver att majoriteten av de svenska distriktssköterskorna 

endast använder sin förskrivningsrätt några gånger per månad. Utifrån båda dessa 

studier framkommer dock övervägande fördelar med att ha förskrivningsrätt av 

läkemedel och många distriktssköterskor nämner den som en tillgång i arbetet. Detta 

resonemang väcker reflektioner hos författarna kring varför förskrivningsrätten inte 

används mer. Beror det på det olika hinder som finns i organisationen idag eller kan det 

bero på mer personliga faktorer? I Sehic, Lindqvist och Drevenhorns (2012) studie 

framkommer att en orsak kan vara bristande farmakologiska kunskaper. Detta har dock 

inte framkommit i föreliggande studie.  

 

Distriktssköterskorna använder i flera fall inte hela registret av förskrivningsrätten. En 

orsak som framkommer i den aktuella studien är att distriktssköterskorna får 

favoritläkemedel som de har utvecklat goda kunskaper om och gärna använder när de 

förskriver. Det bekräftas av Bradley, Hynam och Nolan (2007) och Bowskill, Timmons 

och James (2012) som beskriver hur sjuksköterskor tenderar att förskriva läkemedel 

som är välkända för dem. En annan orsak som lyfts i föreliggande studie är att den 

patientgrupp som finns i hemsjukvården gör att det enbart är aktuellt med förskrivning 

av vissa läkemedel. Författarna kan förstå att det på ett naturligt sätt inom olika 

verksamheter är mer aktuellt att använda olika områden i förskrivningsrätten. Att 

distriktssköterskorna främst använder vissa delar kan betraktas som ett bevis på kunskap 

och insikt i vad patienterna som vårdas verkligen har behov av.  

 

Betydelsen av fungerande datasystem  

Resultatet visar att det flesta distriktssköterskor belyser betydelsen av att ha fungerande 

datasystem att tillgå vid förskrivning. Fördelar som framkommer med systemet Pascal 

är att det slår larm när recepten skrivs fel samt om det finns interaktioner mellan 

läkemedel. Andra studier bekräftar betydelsen av välfungerande datasystem, vilket 

också saknas för en del sjuksköterskor med förskrivningsrätt (Bradley, Hynam & Nolan 

2007; Smith, Latter & Blenkinsopp 2014). Distriktssköterskorna i föreliggande studie 

upplever att överblicken över patientens läkemedel kompliceras för dem som inte har 

Pascal. Idag får receptförskrivning utföras med hjälp av gula recept i pappersform vilket 

beskrivs som ett hinder i arbetet kring förskrivningsrätten. Utifrån detta ser författarna 

en tydlig bild av hur möjligheten att kunna skriva elektroniska recept för 

distriktssköterskan i hemsjukvården skulle underlätta arbetet genom att förbättra 

arbetsmiljön och göra det enklare för distriktssköterskan. Det skulle även göra att 

patientens behandling skulle kunna påbörjas tidigare. Ytterligare en aspekt är att 

säkerheten kring läkemedelsbehandlingen hade ökat om alla förskrivare hade tillgång 

till en gemensam enhetlig bild av patienten läkemedelsförskrivningar. Även Sehic, 

Lindqvist och Drevenhorn (2012) identifierade i sin studie att svenska 

distriktssköterskor i hemsjukvården upplever hinder med att inte kunna förskriva 



 24 

elektroniska recept. Funderingar som uppstår hos författarna är varför resurser inte läggs 

på elektroniska recept i hemsjukvården då det enligt vad som framkommit i 

föreliggande studie och tidigare forskning skulle kunna förbättra både säkerhet och 

effektivitet. 

  

Hinder kring att förskriva åt kollegor 

Resultatet visar att distriktssköterskorna har goda upplevelser av att kunna hjälpa 

kollegor som saknar förskrivningsrätt. Dock finns det flera perspektiv av uppgiften där 

en aspekt är den extra arbetsbelastning och stress det kan medföra. En annan aspekt är 

att helheten kring förskrivningsprocessen försämras genom att distriktssköterskan har 

svårare att göra en egen bedömning och uppföljning hos patienten. Detta bekräftas av 

Sehic, Lindqvist och Drevenhorn (2012). Författarna till föreliggande studie noterar att 

det endast är i svenska studier som förskrivning åt kollegor och upplevelser kring detta 

har framträtt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det organisatoriskt kan se 

annorlunda ut internationellt, att förskrivning åt kollegors patienter därför inte 

förekommer där och följaktligen inte framkommer i studier.  

 

Den komplexitet som finns bland hemsjukvårdens patienter kräver god kompetens hos 

sjuksköterskan. Att ha en specialistutbildning till distriktssköterska nämns som 

betydelsefullt (Drevenhorn 2010, s. 7). Om det finns många sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt på en arbetsplats upplevs säkerheten öka eftersom det kan stimulera till 

mer diskussioner kring frågor som rör förskrivning av läkemedel (Bradley, Hynam & 

Nolan 2007). Tillgången på distriktssköterskor inom hemsjukvården kan enligt 

föreliggande studie variera mellan olika arbetsplatser. Det uttrycks en önskan om att alla 

inom hemsjukvården skulle ha förskrivningsrätt och besitta den kompetens som 

distriktssköterskan har. Sehic, Lindqvist och Drevenhorn (2012) bekräftar detta 

önskemål.  

 

Utökad förskrivningsrätt och hållbar utveckling 

Distriktssköterskorna i studien uttrycker frustration över förskrivningsrättens 

begränsningar och om den hade utökats skulle det underlätta distriktssköterskans arbete. 

Detta fynd är samstämmigt med resultaten från två andra svenska studier (Blanck & 

Engström 2015; Sehic, Lindqvist & Drevenhorn 2012). Författarna i föreliggande studie 

reflekterar kring att en utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor, då framförallt 

inom hemsjukvården, skulle kunna leda till bättre kontroll av patienternas 

läkemedelsbehandling. Distriktssköterskans noggrannhet, patientkännedom och 

följsamhet till riktlinjer gör att förskrivningsrätten på ett patientsäkert sätt skulle kunna 

utökas.  

 

Sjuksköterskans förskrivningsrätt kan ses förbättra tillgängligheten till adekvata 

läkemedel för patienterna, speciellt för utsatta grupper i samhället (Wilkinson 2015). 

Författarna till föreliggande studie reflekterar kring att distriktssköterskans 

förskrivningsrätt av läkemedel skulle kunna bidra till hållbar utveckling i samhället ur 

ett socialt- och jämlikhetsperspektiv. Utifrån hållbar utveckling tror författarna att en 

breddad förskrivningsrätt skulle ha en positiv inverkan ur ett ekonomiskt perspektiv för 

både den enskilde patienten och för samhället, men även ur ett ekologiskt och socialt 



 25 

perspektiv för att minska de negativa effekter som läkemedel kan ha på miljön samt på 

individen och dennes situation. Socialstyrelsen (2008 ss. 41, 46) skriver att patienterna i 

hemsjukvården har en större läkemedelsförskrivning i jämförelse med den övriga 

befolkningen, och därmed ökad risk för polyfarmaci. Äldre, sköra personer är dessutom 

känsligare mot läkemedlens negativa effekter (Socialstyrelsen 2008, ss. 52–53). 

Wilkinson (2015) anger hur sjuksköterskor med förskrivningsrätt upplevs ha förmåga 

att arbeta förebyggande för att minska polyfarmaci hos äldre patienter. Detta med tanke 

på den kompetens och det holistiska synsättet som de har.  

 

I en vidare reflektion kring hållbar utveckling vill författarna belysa sjuksköterskans roll 

och funktion i detta arbete. Trots att den ekologiska aspekten av hållbar utveckling är 

det perspektiv som oftast hamnar i fokus, menar Anåker och Elf (2014) att en djupare 

förståelse för begreppet även innefattar ett socialt- och ekonomiskt perspektiv. 

Begreppet hållbarhet kan användas när det gäller både praktisk och teoretisk omvårdnad 

för att arbeta mot en mer hållbar hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan har på grund av 

sitt holistiska perspektiv och sina kunskaper kring att förebygga sjukdom och ohälsa ett 

särskilt ansvar att bidra till hållbar utveckling. Benton och Shaffer (2016) ger förslag på 

hur sjuksköterskor på ett individuellt plan och som profession kan bidra till att nå FN:s 

17 mål för hållbar utveckling. Det kan till exempel röra sig om att tillhandahålla vård 

till åsidosatta grupper i samhället för att förbättra hälsan i dessa grupper. I en svensk 

studie framkommer att sjuksköterskor upplever att de i sin profession har både ansvar, 

möjlighet och engagemang att verka för en hållbar utveckling. När det gäller hållbar 

utveckling kring läkemedel, framkommer en medvetenhet om att utsläpp av läkemedel 

såsom antibiotika och hormonstörande ämnen inte är bra för miljön. Utvecklingen av 

resistenta bakterier ses som ett av de större hoten, varför återhållsamhet kring 

förskrivning av antibiotika upplevs som viktigt (Anåker, Nilsson, Holmner & Elfs 

(2015). 

 

Den vårdande relationen och dess betydelse vid vård i hemmet   

Upplevelser som framkommer hos distriktssköterskorna i studien är att deras arbete i 

hemsjukvården alltmer flyttas från patienterna till att mycket av arbetsuppgifterna 

delegeras till övrig omvårdnadspersonal. Detta väcker reflektioner hos författarna om 

hur viktigt det är att distriktssköterskorna får göra hembesök för att förskrivningen ska 

kunna utföras under bästa förutsättningar. I studien poängteras hur värdefull den nära 

kontakten med patienten är för att skapa en god vårdande relation. Nygren Zotterman et 

al. (2015) bekräftar detta genom att beskriva att distriktssköterskorna upplever det 

viktigt att få spendera tid med patienterna för att kunna etablera en vårdande relation. 

Kasén (2017, ss. 106–107) beskriver att det är sjuksköterskan som bär ansvaret och 

kunskapen i den vårdande relationen och att denna skapas mellan personer genom 

upprepade möten dem emellan. Bradley, Hynam och Nolan (2007) uppger att 

säkerheten i förskrivningen främjas om sjuksköterskan har en väletablerad relation med 

patienten.  

 

Hemmet beskrivs som en viktig plats för den åldrande människan och är i många fall 

den bästa platsen för vårdandet (Hilli 2017, s. 260). Hembesök främjar den 

förtroendefulla relationen mellan patienten och distriktssköterskan och är en 

betydelsefull del i arbetet för att kunna skaffa sig viktig information om patientens 
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behov och situation (Nygren Zotterman et al. 2015). Detta bekräftas av 

distriktssköterskorna i föreliggande studie som uppger att hembesöken ger dem en 

helhetsbild av patienternas problem och behov. De beskriver hur förskrivningsrätten och 

kunskapen bakom den gett en annan syn vid besök i patientens hem. 

Distriktssköterskorna upplever att hemsjukvårdens patienter är sårbara eftersom de inte 

kommer ut ur hemmet så lätt. Enligt Hilli (2017, s. 257) flyttas allt mer vård ut till 

patienternas hem. Detta bekräftas av Socialstyrelsen (2008, ss. 6,8) som menar att 

hemsjukvården blir mer avancerad vilket ställer krav på personalens kompetens. Dessa 

beskrivningar ger författarna insikt i hur viktigt det är för distriktssköterskan att kunna 

göra bedömningar kring förskrivning i patientens hem för att skapa goda förutsättningar 

för en trygg och säker vård. 

 

Slutsatser 

Resultatet tyder på att den vårdande relationen har stor betydelse för 

distriktssköterskornas upplevelse av förskrivningsrätten i hemsjukvården. För 

distriktssköterskorna kan förskrivningsrätten bidra till en ökad självständighet i 

yrkesrollen och en bredare helhetssyn på patienternas situation. Distriktssköterskorna 

kan genom sin kompetens och förskrivningsrätt göra bedömning och påbörja 

behandling direkt i patienternas hem. Det upplevs betydelsefullt för säkerhet och 

effektivitet att distriktssköterskorna har tillgång till välfungerande datasystem vid 

förskrivning. Idag ses ett hinder med att inte kunna skriva elektroniskt recept. Vid 

förskrivning åt kollegor som saknar förskrivningsrätt upplevs hinder när 

distriktssköterskan inte får möta patienten och förskrivningsprocessen inte kan utföras i 

sin helhet. Studien visar också på de fördelar som finns när distriktssköterskorna kan 

förskriva läkemedel som går att köpas receptfritt. 

 

Vidare forskning och kliniska implikationer  

Framtida forskning skulle kunna fokuseras på effekter och upplevelser kring att 

distriktssköterskorna skriver recept på läkemedel som också finns att köpa receptfritt. 

Ett annat område för vidare forskning är hur datasystem vid förskrivning påverkar 

distriktssköterskornas arbete och säkerheten för patienterna. Ytterligare ett ämne skulle 

kunna vara att undersöka varför förskrivningsrätten inte används i högre grad eller 

varför användandet varierar.   

 

Resultatet kan användas av verksamma distriktssköterskor och sjuksköterskor inom 

hemsjukvården samt av distriktssköterskestudenter för en ökad insikt och förståelse 

kring hur den kliniska användningen av förskrivningsrätten upplevs. Studien kan också 

komma till användning för hemsjukvårdens verksamhetschefer och ledning vad gäller 

hur distriktssköterskornas förskrivningsrätt kan utvecklas och vad det finns för 

möjligheter och begränsningar. Studiens resultat belyser hur viktigt det är att ha 

förskrivningsrätt i hemsjukvården vid arbete i patientens hem. 



 27 

REFERENSER 

Anåker, A. & Elf, M. (2014). Sustainability in nursing: a concept analysis. 

Scandinavian journal of caring sciences, (28), ss. 381–389. DOI: 10.1111/scs.12121 

 

Anåker, A., Nilsson, M., Holmner, Å. & Elf, M. (2 015). Nurses’ perceptions 

of climate and environmental issues: a qualitative study. Journal of advanced 

nursing, 71(8), ss. 1883–1891. DOI: 10.1111/jan.12655 

 

Ben Natan, M., Kabaha, A., Jackob, N., Atallah, R. & Sharon, I. (2013). The attitudes of 

patients with chronic conditions towards nurse prescribing medications. International 

nursing review, (60), ss. 469–476. 

 

Benton, D. & Shaffer, F. (2016) How the nursing profession can contribute to 

sustainable development goals. Nursing management, 23(7), ss. 29-34. DOI: 

10.7748/nm.2016.e1534 

 

Björk Brämberg, E. (2014). Specialistsjuksköterska med inriktning mot 

distriktssköterska. I Nordgren, L. & Almerud Österberg, S. (red.) Att bli 

specialistsjuksköterska eller barnmorska: utbildningar för framtiden. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 81–92. 

 

Blanck, S. & Engström, M. (2015). District nurses’ prescribing practice and its link 

to structural conditions. Journal of the american association of nurse practitioners, 

(27), ss. 568–575. DOI: 10.1002/2327-6924.12234 

 

Bowskill, D., Timmons, S. & James, V. (2012). How do nurse prescribers integrate 

prescribing in practice: case studies in primary and secondary care. Journal of clinical 

nursing, (22), ss. 2077–2086. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2012.04338.x 

 

Bradley, E., Hynam, B. & Nolan, P. (2007). Nurse prescribing: Reflections on safety in 

practice. Social science & medicine, (65), ss. 599–609. DOI: 

10.1016/j.socscimed.2007.03.051 

 

Bradley, E. & Nolan, P. (2007). Impact of nurse prescribing: a qualitative study. 

Journal of advanced nursing, 59(2), ss. 120–128. DOI: 10.1111/j.1365-

2648.2007.04295.x 

 

Carey, N., Courtenay, M. & Stenner, K. (2013). The prescribing practices of nurses who 

care for patients with skin conditions: a questionnaire survey. Journal of clinical 

nursing, (22), ss.  2064–2076. DOI: 10.1111/jocn.12271 

 

Courtenay, M., Carey, N., Stenner, K., Lawton, S. & Peters, J. (2011) Patients views of 

nurse prescribing: effects on care, concordance and medicine taking. British journal of 

dermatology, (164), ss. 396–401. DOI: 10.1111/j.1365-2133.2010.10119.x 

 

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research. 2. 

uppl., Lund: Studentlitteratur. 



 28 

 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige. (2008).  Kompetensbeskrivning: legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/Distriktsskoterska/ [2017-09-11]. 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

education today, (24), ss. 105–112. DOI: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Hilli, Y. (2017). Hemmet. I Wiklund Gustin, L. & Bergbom. I. (red.) Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 257-268.  

 

Hopia, H., Karhunen, A. & Heikkilä, J. (2016). Growth of nurse prescribing 

competence: facilitators and barriers during education. Journal of clinical nursing, (26), 

ss. 3164–3173. DOI: 10.1111/jocn.13665. 

 

Kasén, A. (2017). `Patient`och `Sjuksköterska`i en vårdande relation. I Wiklund Gustin, 

L. & Bergbom. I. (red.) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 97–111.  

 

Kroezen, M., Francke, A.L., Groenewegen, P.P. & Van Dijk, L. (2012). Nurse 

prescribing of medicines in Western European and Anglo-Saxon 

countries: A survey on forces, conditions and jurisdictional control. International 

journal of nursing studies, (49), ss. 1002–1012. DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.02.002 

 

Kroezen, M., Van Dijk, L., Groenewegen, P.P., De Rond, M., De Veer, A.J.E. & 

Francke, A.L. (2014). Neutral to positive views on the consequences of nurse 

prescribing: Results of a national survey among registered 

nurses, nurse specialists and physicians. International journal of nursing studies, (51), 

ss. 539–548. 

 

Latter, S., Maben, J., Myall, M. & Young, A. (2007). Perceptions and practice of 

concordance in nurses’ prescribing consultations: Findings from a national 

questionnaire survey and case studies of practice in England. International journal of 

nursing studies, (44), ss. 9–18. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2005.11.005 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 

M. & Höglund- Nielsen, B. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur, ss. 187–201. 

 

Nygren Zotterman, A., Skär, L., Olsson, M. & Söderberg, S. (2015). District nurses’ 

views on quality of primary healthcare encounters. Scandinavian journal of caring 

sciences, (29), ss. 418–425. DOI: 10.1111/scs.12146 

 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Distriktsskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Distriktsskoterska/


 29 

OECD (2014). OECD reviews of health care quality: Norway 2014: raising standards. 

Paris: OECD Publishing. 

 

OECD (2017). Primary Care in Denmark, OECD reviews of health systems. Paris: 

OECD Publishing. 

 

Sehic, S., Lindqvist, K. & Drevenhorn, E. (2012). Distriktssköterskans upplevelse av 

förskrivningsrätten. Vård i norden, 32 (104), ss. 30–35.  

 

Smith, A., Latter, S. & Blenkinsopp, A. (2014) Safety and quality of nurse independent 

prescribing: a national study of experiences of education, continuing professional 

development clinical governance. Journal of advanced nursing, 70 (11), ss. 2506–2517. 

DOI: 10.1111/jan.12392 

 

Socialstyrelsen (1998). Distriktssköterskornas förskrivningsrätt. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2008). Hemsjukvård i förändring. En kartläggning av hemsjukvården i 

Sverige och förslag till indikatorer. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-59 [2017-10-18] 

 

Socialstyrelsen (2011). Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning.  Läkarens roll. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-12 [2017-11-01] 

 

SOSFS 2001:16. Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid 

förskrivning av läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOSFS 2015:7. Läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Stockholm: 

Socialstyrelsen.   

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed.  https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/ [2017-10-18] 

 

Wallinvirta, E. (2017). Ansvar och Makt. I Wiklund Gustin, L. & Bergbom. I. (red.) 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 379–391.  

 

Wilkinson, J. (2015). Proposals for registered nurse prescribing: perceptions and 

intentions of nurses working in primary health care settings. Journal of primary health 

care, 7(4), ss. 299-308. 

 

World Medical Association (2013). World medical association declaration of Helsinki - 

ethical principles for medical research involving human subjects.  

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ [2017-09-21] 

 

Young, D., Jerkins, R. & Mabbett, M. (2009). Nurse prescribing: an interpretative 

phenomenological analysis. Primary health care, (19)7, ss. 32-36. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-59
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-12
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


 30 

Bilaga 1 

 
 

Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor, Sara Johansson och Anna Magnusson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att studera 

distriktssköterskans upplevelse av att ha förskrivningsrätt av läkemedel i 

hemsjukvården. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta intresserade distriktssköterskor till 

vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta distriktssköterskor totalt sett, varav fyra 

distriktssköterskor från er verksamhet.  

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innebördsanalys baserad på öppna 

intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 

distriktssköterskor inom hemsjukvården. Intervjuerna kommer att genomföras under v 

36-38 och kan gärna ske på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången 

beräknar vi till runt 45 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras 

till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande senast under v 36. Bifogat formulär om godkännande överlämnas till någon 

av studenterna alternativt signeras, scannas in och skickas via e-post till angiven adress. 

  

 

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Hälsningar 

 

Sara Johansson                  Anna Magnusson       

xxx@hotmail.com              xxx@hotmail.com      

Tel: xxx                Tel: xxx                          

 

Handledare 

Annika Billhult Karlsson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: xxx@hb.se  

 

mailto:xxx@hotmail.com
mailto:xxx@hotmail.com
mailto:xxx@hb.se
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Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Sara Johansson och Anna 
Magnusson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 
Ort:  
Datum:    /    2017 

 
_______________________________ 
Underskrift 

 
Namnförtydligande: 
Titel: 
Verksamhet/Ort:  
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Intervjuguide 

Kvalitativ intervju på livsvärldsteoretisk grund 

"Detta är en öppen intervju, det är dina tankar, erfarenheter, upplevelser och känslor 

som jag är intresserad av. Därför kommer jag inte ställa så många frågor, utan det är din 

berättelse som jag är intresserad av och som får styra idag. Det är den som jag vill 

fördjupa mig i” 

 

Demografiska frågor 

• Kön:  
• Ålder:  
• Antal år som sjuksköterska:  
• Antal år i Hemsjukvård:  
• Antal år med förskrivningsrätt/som distriktssköterska: 

 

Öppningsfråga/ingångsfråga 

• Kan du berätta om din upplevelse av att ha förskrivningsrätt av läkemedel i 

hemsjukvården 

 

Exempel på följdfrågor som kan bli aktuella: 

• Berätta mer… 
• Hur menar du? 
• Hur kändes det då? 
• Kan du förtydliga hur du menar 
• Vad betyder det för dig 
• Hur tänker du kring… 
• Berätta om ett tillfälle eller en situation med förskrivning av läkemedel 
• Vad ser du för fördelar/nackdelar med förskrivningsrätten 

• Är det något mer som du vill tillägga eller förtydliga kring din upplevelse av 

förskrivningsrätten? Är det någon mer aspekt som du tänker på? 

 

• Plats för intervjun: 
• Tidsåtgång: 
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Till dig som arbetar som Distriktssköterska i Hemsjukvården 

 

Vi är två sjuksköterskor, Sara Johansson och Anna Magnusson, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Studiens syfte är att beskriva distriktssköterskans upplevelser av att ha förskrivningsrätt 

av läkemedel i Hemsjukvården.  

Vi kommer genomföra en kvalitativ intervjustudie. Intervjun med dig kommer äga rum 

på din arbetsplats eller på annan av dig vald plats under veckorna 36-38. Intervjun 

beräknas ta runt 30 minuter, vi är därför tacksamma om du kan avsätta runt 45 minuter. 

Vi kommer att spela in intervjun för att kunna arbeta med materialet i efterhand. 

Materialet behandlas konfidentiellt och studiens resultat kommer inte kunna härledas till 

dig personligen. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta 

deltagandet utan att ange anledning.  

Vi är tacksam för din medverkan i vår studie. Vid frågor eller funderingar är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Hälsningar 

 

Sara Johansson                  Anna Magnusson       

xxx@hotmail.com              xxx@hotmail.com      

Tel: xxx                Tel: xxx  

                         

 

Handledare 

Annika Billhult Karlsson  

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: xxx@hb.se  

 
 
 
 
 
 

mailto:xxx@hotmail.com
mailto:xxx@hotmail.com
mailto:xxx@hb.se
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Distriktssköterskans upplevelser av att ha förskrivningsrätt av läkemedel i 
Hemsjukvården 

 

Undertecknad godkänner deltagande i intervjustudien. Information har mottagits om att 
materialet behandlas konfidentiellt, deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 
Ort:  
Datum:    /    2017 

 
_______________________________ 
Underskrift 

 
Namnförtydligande: 

 

Vänliga Hälsningar 
Sara Johansson och Anna Magnusson 

 


