
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 

 

VÅRDVETENSKAP  

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2018:79 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av 

omhändertagande av akuta patienter i primärvård 

En kvalitativ intervjustudie 

 

 

 

 

 

CAROLINE EVALDSSON 

CATRIN JEKLER 
 

 

 

 
 

 
  



Uppsatsens titel: Distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av 

omhändertagande av akuta patienter i primärvård. En kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Författare: Caroline Evaldsson och Catrin Jekler 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Utbildning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska 

 

Handledare:  Gabriella Norberg Boysen  

 

Examinator:  Ann-Helen Sandvik 

 

  

 

Sammanfattning    
 

Primärvårdens uppdrag innebär att erbjuda patienter i alla åldrar sjukvård som inte 

kräver sjukhusets specialistkompetens. Primärvård innefattar både vårdcentral och 

jourcentral där patienter med både akuta och icke akuta åkommor ska kunna 

omhändertas. Distriktssköterskan besitter fördjupade kunskaper genom 

specialistutbildning och ska kunna bedöma patientens hälsotillstånd och agera utifrån 

det. Vården ska vara av god kvalité och ska vara säker och trygg för patienten. 

Vårdpersonalen ska värna om patientens integritet och respektera individens 

självbestämmande. Det saknas studier som beskriver hur distriktssköterskor upplever 

och erfar det akuta omhändertagandet av patienter i primärvård. Syftet med 

intervjustudien är att undersöka distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av 

omhändertagande av akuta patienter inom primärvård. Kvalitativ forskningsansats har 

använts med fokus på livsvärlden, för att fånga fenomenet. Alla informanter som deltog 

var distriktssköterskor med erfarenhet inom primärvård och uppfyllde därmed 

kriterierna för deltagande. Resultatet framkom genom Dahlbergs innebördsanalys och 

gav fem teman med subteman. De övergripande teman var distriktssköterskans 

erfarenhet, vikten av kunskap och utbildning, kollegornas betydelse, vårdmötet i det 

akuta omhändertagandet och rutiner i arbetet. Det visade sig i studien att 

distriktssköterskor har behov av kontinuerlig utbildning i akut omhändertagande 

samtidigt som erfarenhet, intuition och personlighet bidrar till patientsäkra 

bedömningar. Kollegorna har stor betydelse för det akuta arbetet och kan inverka på 

både ett positivt och negativt sätt. Professionaliteten och kommunikationen är av vikt i 

det vårdande mötet mellan distriktssköterska och patient, likväl som tydliga strukturer 

är viktiga i de akuta situationerna. 
 

 

Nyckelord: emergency care, district nurse, primary care, experience, acute illness, 

patient, acute care, caring.   
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INLEDNING 

Primärvården är den vårdnivå som de flesta individer först passerar innan kontakt eller 

besök på annan vårdenhet. Individer i alla åldrar har kontakt med vårdcentral, från att 

kontrollera tillväxt på BVC till att få uppföljning av multipla sjukdomar i ålderdomen. 

När en patient söker vård är det vanligt att möta en distriktssköterska i första ledet. Det 

innebär att kompetens och erfarenhet hos distriktssköterskan har inverkan på 

bedömning av omhändertagandet av patienten i primärvården. Det råder osäkerhet hos 

patienter om var vård ska uppsökas för att få rätt hjälp och bedömning av akuta 

symtom, sjukdomar och skador. Distriktssköterskan möter akuta patienter mer frekvent 

i primärvården därför behövs mer kunskap och erfarenhet av det akuta 

omhändertagandet. I den nuvarande kursplanen för specialistsjuksköterskeutbildningen 

med inriktning mot distriktssköterska i Borås, ingår ingen akutsjukvård, vilket ändå 

krävs i distriktssköterskans arbete både inom primärvård och i hemsjukvård. Studier om 

hur distriktssköterskan erfar och upplever akuta situationer saknas vilket fångade 

författarnas intresse av fördjupning i ämnet. Författarnas erfarenhet från primärvård var 

också en anledning till studien. 
 

 

BAKGRUND 

Primärvårdens uppdrag 

 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska primärvården, det vill säga 

vårdcentralen, stå för en del av den öppna vården för alla åldersgrupper oberoende av 

sjukdomstillstånd. Vårdcentraler ska även ansvara för den grundläggande medicinska 

behandlingen, förebyggande arbete, omvårdnad och rehabilitering där inte sjukhusets 

specialiserade resurser eller kompetens krävs. Vad som ingår i primärvårdens uppdrag 

kan se olika ut i olika landsting beroende på det kommunala självstyret där landstingen 

mer fritt kan ta beslut om hälso- och sjukvårdens utformning. Det medicinska 

uppdraget, den så kallade “kärnan”, är gemensamt för alla landsting. Konventioner, 

förordningar, föreskrifter och riktlinjer ska följas av alla vårdcentraler.  “Kärnan” 

innefattar olika verksamheter som ska erbjudas bland annat planerad mottagning och 

oplanerad hälso- och sjukvård inom allmänmedicin, rehabilitering, psykosociala 

insatser, hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vårdcentralerna ska även 

tillhandahålla jourverksamhet, så kallad jourcentral, läkarresurser till kommunal hälso- 

och sjukvård samt involveras i länets kris- och katastrofberedskap samt 

smittskyddsarbete. Arbetet inkluderar även utredning, diagnos, behandling och dess 

uppföljning, omvårdnad samt rådgivning (Socialstyrelsen 2016, s. 10-11, 16). 

 

Primärvården ska kunna ta emot patienter med akut sjukdom. Detta akutuppdrag 

innebär att bedöma hälsotillstånd som ska värderas inom 24 timmar men som inte är ett 

akut hot för livet. Om det uppkommer en akut livshotande situation då patienten 

befinner sig på vårdcentralen, ska livsuppehållande åtgärder och adekvat behandling 

kunna ges i väntan på ambulans för vidare förflyttning till en akutenhet. De akuta 

situationerna kan vara mer förekommande och omfattande inom primärvård på 

landsbygden än i stad. Det finns tre gemensamma uppdrag inom det akuta arbetet på 
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vårdcentralen, dessa är akut vård på dagtid, akut vård på jourtid samt konstaterande av 

dödsfall och vårdintyg. Hur arbetet läggs upp bestäms inom de olika landstingen. Det 

akuta uppdraget inkluderar även vårdcentralens ansvar att ha öppet jourtid utanför de 

ordinarie öppettiderna mellan 08:00-17:00 vardagar. Vanligen har landstingen fastställt 

olika områden som då har jourmottagning på helger och i vissa områden även 

vardagskvällar. Denna ska bemannas av både läkare och sjuksköterska, och det är då 

utföraren som är skyldig att förse mottagningen med rätt kompetens. Krav finns även i 

alla landsting förutom fyra att utföraren ska tillhandahålla distriktssköterskor i olika 

utsträckning (Statens offentliga utredningar 2018, ss. 205-207). 

 

Patientsäkerhetslagens (SFS 2010:659) syfte är att värna om en hög patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvård. En god vård präglas av att den baseras på kompetens, den 

skall vara patientfokuserad, säker, effektiv, jämlik och åtkomlig. Verksamheten ska 

ledas, planeras och kontrolleras av vårdgivaren så att god hälso- och sjukvård 

upprätthålls. Åtgärder ska vidtas för att hindra att patienter drabbas av vårdskada. 

Händelser i verksamheten ska utredas om det kunnat leda till eller medfört vårdskada. 

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar själva för hur dessa arbetsuppgifter utförs och är 

skyldiga att bidra till att patientsäkerheten bibehålls. Så långt det går ska vården 

utformas i samråd med patienten på ett respektfullt och omtänksamt sätt. 

 

Inom vården är det viktigt att ha ett långsiktigt mål med den behandling som utförs, inte 

bara ur ett patientperspektiv utan även ett miljöperspektiv. Genom att patienten kan 

söka vård närmare sitt hem, elimineras långa transportsträckor vilket leder till att hållbar 

utveckling kan främjas (Pencheon, 2015). Doran et al. (2012) menar att ett utökat 

samarbete mellan akutavdelning och primärvård, framför allt gäller det om kroniskt 

sjuka patienter, kan erhålla ändamålsenlig vård inom primärvården. Kohnke och 

Zielinski (2017) beskriver att kontinuitet i vården och möjlighet för patienten att ha 

regelbunden kontakt med primärvården, i synnerhet patienter med kronisk sjukdom, 

äldre och barn under ett år, minskar besöken inom akutsjukvården (ibid.). Ovan nämnda 

förslag bidrar till minskade vårdkostnader (Kohnke & Zielinski, 2017; Pencheon, 2015; 

Doran et al., 2012). Ytterligare ett mål att eftersträva när det gäller hållbar utveckling är 

miljön. Genom att vara mer sparsam med läkemedel gynnas miljön, framför allt gäller 

det att motverka antibiotikaresistens. Bättre hälso- och sjukvård med bättre 

hälsoeffekter, inte bara inom ekonomiska gränser utan också inom miljön ger bättre 

miljökonsekvenser (Pencheon, 2015). 

 

 

Distriktssköterskans ansvar 

 

Distriktssköterskan har en bred och djup kunskapsbas. Arbetet vilar på en 

evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet enligt kompetensbeskrivningen för 

distriktssköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2008, s. 7). Distriktssköterskan ska i 

sitt arbete följa de lagar, riktlinjer och föreskrifter som finns inom hälso- och sjukvård 

och uppdatering ska ske kontinuerligt. Arbetet innefattar även att ha ett hälsofrämjande 

förhållningssätt som både är etiskt och holistiskt. Vetenskapsområden som ingår i 

distriktssköterskans yrkesroll är omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, 

medicinsk vetenskap samt pedagogik och ledarskap. Inom dessa områden ingår det att 
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kunna upptäcka och registrera en patients förändringar i hälsotillstånd och agera utifrån 

det. Distriktssköterskan ska även lindra sjukdom och symtom samt kunna vidta åtgärder 

för att behandla på rätt sätt. Distriktssköterskan ska dessutom vara säker och känna sig 

trygg på de praktiska delarna av omvårdnaden i mötet med patienten. Vidare ska 

distriktssköterskan kunna utföra och utvärdera passande vårdåtgärder tillsammans med 

patienten. Det beskrivs även att flexibilitet och en stor handlingsberedskap är viktigt att 

inneha för att kunna omsätta sina teoretiska kunskaper på ett säkert sätt i alla de 

situationer som distriktssköterskan försätts i (Svensk sjuksköterskeförening 2008, ss. 

10-13). 

 

Distriktssköterskans specialistutbildning innefattar en hälsofrämjande arbetsform 

genom att förebygga, möta, stötta, bistå, uppmana, vårda samt behandla en individ och 

familj i livets alla händelseförlopp med utgångspunkt i psykisk, fysisk, social, 

existentiell, kulturell hälsa och sjukdom. Inom vårdvetenskapen innebär hälsa att “må 

bra” och att vara kapabel att genomföra det som anses vara av värde i livet, både i stort 

och i smått. Upplevelsen av hälsa innebär även upplevelse av välbefinnande 

sammankopplat med upplevelser av existens. En människa som inte upplever 

sammanhang och vars liv känns utan mening kan sannolikt inte heller erfara hälsa. 

Likväl kan sjukdom och lidande påverka upplevelsen av både mening och sammanhang 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 51-52). Hälsa som begrepp kan ses som komplext då 

det kan uppfattas på olika sätt inom hälso- och sjukvården. En definition på begreppet är 

“tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av 

sjukdom eller skada” (Socialstyrelsen, u.å.). Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 2017:30) 

mål är att tillgodose god hälsa och vård på lika villkor för alla människor. Vården ska 

vara av god kvalitet och god hygienisk standard samt upprätthålla patientens behov av 

trygghet, säkerhet och kontinuitet. Den ska bygga på respekt för patientens autonomi 

och integritet samt gynna ett optimalt samarbete mellan hälso- och sjukvårdens personal 

och patient. 

 

Distriktssköterskan kan arbeta med egen verksamhet såsom självständig 

distriktssköterskemottagning, barnhälsovård, hemsjukvård, äldrevård eller 

funktionshindrade i särskilt boende. Dessutom mottagning med inriktning mot 

sjukdomstillstånd som diabetes, inkontinens, astma, hjärtsvikt eller infektion, palliativ 

vård och rådgivning. Distriktssköterskan ordinerar och förskriver medicintekniska 

produkter, läkemedel, vaccinationer samt utfärdar intyg inom distriktssköterskans 

ansvarsområde (Statens offentliga utredningar 2018, s. 209). I distriktssköterskans 

arbete ingår det att ha patientfokus med livsvärlden som grund i allt vårdande vilket 

innebär att försöka förstå, se och beskriva samt förklara sjukdom, hälsa och lidande som 

den erfars av patienten. Livsvärlden förstås som den värld som den erfars och är unik 

och personlig för alla. I mötet med patienten är det viktigt att se det unika hos individen 

och att det sker så förutsättningslöst som möjligt. En viss förförståelse förekommer 

alltid i möten mellan människor vilket påverkar tolkningen av världen i både positiv och 

negativ riktning. Det viktiga är att ha förmåga att hålla tillbaka och hantera 

förförståelsen så att den inte får en okontrollerad inverkan (Dahlberg & Segesten 2010, 

ss. 145-156). 
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Den akuta vården 

 

Socialstyrelsens definition av akutsjukvård är den vård som orsakas av medicinskt akuta 

tillstånd vilka kräver omhändertagande och vård i både öppenvård och/eller besök i 

slutenvård (Socialstyrelsen 2013, s. 9). Det beskrivs även att akut sjukdom eller skada 

är det tillstånd som uppkommer plötsligt och behöver snar eller omedelbar behandling 

och som oftast inte kan vänta i någon/några timmar. Ett akut omhändertagande bör ske 

inom närmaste dygnet (ibid; Doran et al., 2012). 

 

Wikström (2007, ss. 137-138, 143-194) nämner en modell som kan används i det akuta 

skedet med patienter, den benämns som ABC - reglerna. Om behandlingen av luftvägar, 

andning och cirkulation är stabil kan åtgärderna av resterande kroppsdelar påbörjas. 

Följs ABC-reglerna blir arbetet med den akut sjuka patienten mer effektivt och 

strukturerat och fokus läggs på livräddandet först. Modellen som beskrivs är engelsk 

och mer utarbetad än tidigare. ABC står för Airway (fri luftväg), Breathing (andning) 

och Cirkulation. D står för “Disability” (neurologisk status), Exposure 

(helkroppsundersökning), Farenheit (värme/kyla), Get vitals (monitorera patienten, 

övervaka vitala värden) och History (anamnes). 

 

 

Prioriteringar 

 

Prioriteringar görs kontinuerligt inom vården, den som är i störst behov av medicinsk 

vård och omhändertagande ska få den först. Prioriteringarna görs enligt rangordning av 

tillstånd av sjukdom och den åtgärd som behövs. I hälso- och sjukvården arbetas det 

efter tre etiska principer, dessa är människovärdesprincipen, behovs- och 

solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Den förstnämnda, 

människovärdesprincipen, förklaras med att alla har rätt till likvärdig vård och har 

samma värde. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de som har störst behov av 

vård går först och den sista delen är kostnadseffektivitetsprincipen, vilken betyder att 

relationen mellan kostnad och behandlingseffekt ska vara rimlig (1177 Vårdguiden, 

2018).    

 

Inom primärvården sorteras och prioriteras patienterna, så kallad triagering, både via 

telefon och när de anländer till mottagningen. Syftet är att patienten skall få rätt vård, i 

rätt tid, på rätt plats och av rätt profession (Wikström 2007, ss. 22-24). Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (2010, s.15) beskriver triage som en 

kategorisering av de akut sjuka patienterna, det vill säga hur snabbt de behöver vård och 

i vilken ordning. Wikström (2007, ss. 22-25) menar att det ibland endast behövs 

egenvårdsråd och patienten kan klara av sitt tillstånd utan medicinsk kompetens. En 

omprioritering av en redan prioriterad patient kan komma att göras vid försämring av 

patientens tillstånd. Triagearbetet bygger på både lång erfarenhet av de som utför 

arbetet samt att organisationen fungerar väl. 
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Den akut sjuka patienten 

 

Vårdpersonal inom primärvården ställs ofta inför patienter med akuta sjukdomstillstånd 

och det kan handla om svårt sjuka patienter där omgående och beslutskrävande åtgärder 

kan vara centrala för att inte riskera kvarstående men eller överlevnad för patienten. Det 

kan också handla om den medvetslöse patienten, akuta förgiftningar, chocktillstånd 

samt akuta infektioner. Det inledande omhändertagandet på vårdcentral kan komma att 

ske då patienten transporteras till vårdcentral av olika orsaker exempelvis långa avstånd 

istället för direkt transport till akutenheten. Genom att aktiva behandlande åtgärder 

startas på vårdcentral och senare tas över i ambulansen kan utvecklingen för en akut 

sjuk patient i många fall bli bättre (Läkemedelsboken, 2018a). 

 

När det gäller akuta situationer på vårdcentral är det av vikt att rutinerna i verksamheten 

fungerar och att berörd vårdpersonal vet vad som ska göras. Ytterligare en viktig del är 

att läkemedelsförråd innehåller läkemedel för korrekt behandling (Läkemedelsboken, 

2018b). Med ett sådant arbetssätt kan det förhindras att patienten utsätts för vårdlidande 

som har en nära koppling till den otrygghet som uppstår när patienten inte upplever sig 

lyssnad till när ingen ser eller förstår lidandet patienten försöker beskriva. Patienten kan 

även ha svårigheter att förstå personalens agerande vilket är av vikt för att förstå 

meningen med vårdandet som pågår. Maktlöshet är ett centralt begrepp när det talas om 

vårdlidande. I en vårdrelation befinner sig patienten i underläge och beroende eftersom 

patienten är mer sårbar och utsatt när hälsan sviktar (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

215-218). 

 

Norberg Boysen (2017), Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014) samt Ahl 

och Nyström (2011) beskriver forskning ur ett patientperspektiv. Där förklaras att 

patienter upplever att självbestämmandet påverkas, vilket kan ge en känsla av 

hjälplöshet och okunnighet. Genom att främja en kommunikation med fokus på 

patientens livsvärld skapas förutsättningar för ökad förståelse, delaktighet och tillit i 

vårdandet. Norberg Boysen, Nyström, Christensson, Herlitz och Wireklint Sundström 

(2017), Holmberg et al. (2014) samt Ahl och Nyström (2011) menar att patientens 

upplevelse av tillit till vårdpersonal och delaktighet i vårdandet påverkas och förbättras 

av information på rätt nivå, lättbegriplig information och att vårdpersonalen har tid att 

ge information. Norberg Boysen et al. (2017) beskriver att när vårdmiljön och 

vårdpersonal är bekant upplever patienterna en behaglig känsla av välkomnande. De 

patienter som kommer till primärvården upplever att de känner sig sedda och bekräftade 

till skillnad från större enheter likt en akutmottagning där patienterna kan få en känsla 

av att vara anonym och bortglömd. Patienterna betonade vikten av att bli behandlade på 

lika villkor och få rättvis vård. Tillit och kommunikation betonas som viktigt. Holmberg 

et al. (2014) skriver att patienter kan hamna i ett underläge då vårdpersonal omhändertar 

patienten i det akuta skedet. I vissa fall kunde patienten känna sig maktlös och obetydlig 

men oftast fanns en förståelse hos patienterna att omhändertagandet gjordes för 

patientens bästa. De flesta patienterna litade på vårdpersonalens kompetens och 

kunskap, detta förstärktes då patienten var delaktig och fick information om vad som 

skulle ske. 
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Det vårdande mötet  

 

Mötet mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga sker dagligen. I alla möten är det 

viktigt med kontakten och relationen med patienten och dennes anhöriga (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 190-191). Att mötet blir vårdande är vårdarens ansvar genom sin 

kunskap och kompetens. En vårdande relation kan vara både kort på några minuter men 

även över en längre tid, ibland under flera år. Oberoende av dess omfattning handlar det 

om att skapa möten som är vårdande. Mötet sker mellan patient och vårdare, vårdandet 

ska vara berörande, inbjudande och förstås som stöd i patientens hälsoprocesser. Genom 

att mötas ansikte mot ansikte skapas förutsättning för goda mänskliga möten och alla 

som vårdar bör vara angelägna om vilket budskap som signaleras patienterna. Att möta 

en patient med ett trevligt, uppriktigt och tilldragande ansikte istället för ett osympatiskt 

kan vara avgörande för mötet och vårdrelationen. En viktig del för att stärka patienten i 

sina hälsoprocesser är en mellanmänsklig relation med ömsesidig respekt mellan 

vårdare och patient. Vårdgivaren ska ha ett professionellt förhållningssätt med fokus på 

patientens vårdbehov utan att få ut något för egen räkning (Dahlberg & Segesten 2010, 

ss. 190-191; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2008, ss. 46-49). När 

två människor kommer nära varandra uppstår ett möte, vilket samtidigt innebär en 

gränsdragning. Det är viktigt att respektera gränserna för beröring och värna om 

integritet, en fråga om både etiskt krav och ansvar. Med det etiska patientperspektivet 

och livsvärlden som grund i alla situationer, sker reflektion och diskussion mellan 

berörda parter, i slutändan är det alltid patienten som får avgöra hur och var gränsen går. 

Sjukdom eller lidande medför ökad sårbarhet som påverkar allt som sker i mötet, inte 

minst när det gäller närheten som alltid bör anpassas till patientens behov och därmed 

vara följsam till hur kontakten upplevs. Den professionella vårdaren och patienten är 

alltid aktiva och bidrar till mötets kvalitet i någon mening. Det måste alltid finnas en 

ömsesidig tillit mellan parterna i det vårdande mötet, även om patienten måste, så gott 

det går, uppmuntras att sätta ord på sina behov och önskemål (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 192-195). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Distriktssköterskans arbete inom primärvård innefattar olika områden såsom 

telefonrådgivning, planerad mottagning, hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete 

samt triagering och akut omhändertagande. Möten sker med patienter i alla åldrar. Det 

är inte helt ovanligt att patienter söker sig till primärvården som första steg för vård då 

det uppstår en akut händelse. Detta kan bero på olika orsaker, som bland annat 

geografiskt avstånd till sjukhus men också för att patienten känner sig trygg med att gå 

till sin vårdcentral. Det kan också bero på att patienterna inte har kunskap och inte kan 

avgöra om var akut vård ska uppsökas. Det är ett högre patienttryck idag med både 

multisjuka och kroniskt sjuka patienter som primärvården ska ansvara för, därför ligger 

ett större ansvar på distriktssköterskan vid mötet av dessa patienter även i det akuta 

skedet. Det saknas studier som speglar distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av 

omhändertagande av akuta patienter inom primärvård. Därav finns anledning till 



 7 

fördjupning inom området, i syfte att öka tryggheten och säkerhet hos 

distriktssköterskan samt att öka patientsäkerheten. 
 

 

SYFTE 

Syftet med intervjustudien är att undersöka distriktssköterskans upplevelse och 

erfarenhet av omhändertagande av akuta patienter inom primärvård. 

 

 

METOD 

Ansats 

 

Metoden som används i studien är en kvalitativ forskningsprocess med 

livsvärldsperspektivet som grund (Dahlberg, Dahlberg och Nyström 2011, ss. 95-98; 

Dahlberg 1997, s. 67). Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2011, ss. 95-98) förklarar att i 

denna inriktning ligger fokus på fenomenet och individens livsvärld, samt hur denna 

förklaras, upplevs och erfars av en person. Målet med studier inom livsvärldsforskning 

är att upptäcka, klargöra, analysera och förstå fenomenet. Det är genom att finna och 

belysa de viktiga innebörderna som gör fenomenet just till ett fenomen. Med ett 

fenomen menas något som avses undersökas. För att förstå en annan människa och 

dennes livsvärld är det viktigt att vara öppen och följsam i sin undersökning, det är på 

detta vis förståelsen kommer fram på ett nytt sätt. I undersökningssituationen ska den 

egna livsvärlden och förförståelsen sättas åt sidan (Dahlberg 2014, ss. 68-69). 

 

 

Urval  

 

Informanterna i studien är distriktssköterskor med erfarenhet av primärvårdsarbete inom 

vårdcentral och/eller jourcentral belägna både i stad och på landsbygd. Det är totalt åtta 

distriktssköterskor som intervjuats (Tabell 1. Informanter) varav sex stycken 

informanter med erfarenhet av både vårdcentral och jourcentral, en informant hade 

endast erfarenhet från vårdcentral och en informant med erfarenhet från jourcentral. 

Informanterna valdes initialt från åtta olika vårdcentraler för att hitta skillnader och 

likheter i upplevelser och erfarenheter samt att eventuellt få variation i resultatet 

beroende på var vårdcentralen ligger geografiskt. Svar på samtycke från två chefer 

fördröjdes trots påminnelse, distriktssköterskorna från dessa vårdcentraler valde sedan 

att inte deltaga på grund av tidsbrist. För att få ihop tillräckligt med informanter efter 

avhopp tillfrågades ytterligare en distriktssköterska som arbetade på vårdcentral samt en 

distriktssköterska med erfarenhet från primärvård sedan tidigare men som inte arbetade 

där för tillfället.  
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Tabell 1. Informanter 

Informant Ålder Kön Vårderfarenhet 

(vårdbiträde/ 

undersköterska/ 

sjuksköterska) 

Distriktssköterske- 

erfarenhet 

Primärvårds- 

erfarenhet 

1 47 år man 31 år 13 år 13 år 

2 29 år kvinna 12 år 9 månader 8 år 

3 50 år kvinna 20 år 6 år 5,5 år 

4 45 år kvinna 26 år 4 år 5 år 

5 48 år kvinna 30 år 1,5 år 2 år 

6 51 år kvinna 31 år 6 år 2 år 

7 70 år man 52,5 år 29 år 37 år 

8 50 år kvinna 21 år 12 år 14 år 

 

 

Datainsamling 

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med livsvärldsteoretisk grund. Datainsamling i 

form av intervjuer valdes för att få ett bättre fokus och möjlighet till följdfrågor vilket är 

till fördel i studier med livsvärldsteoretisk grund (Dahlberg 2014, s. 87). Informanterna 

tillfrågades via e-post, telefon eller personlig kontakt innan chef fick information, detta 

för att efterhöra intresset av att vara informant. Därefter gjordes utskick till 

vederbörande chef för samtycke till medverkan i studien (bilaga 1), sedan kontaktades 

deltagarna igen för överenskommelse om tid för intervju. Varje informant informerades 

på nytt och skrev på ett samtycke till deltagande innan intervjun startade (bilaga 2). 

Intervjuernas längd var mellan 18 - 31 minuter och inleddes med ett av informanterna 

förberett patientfall inom akut omhändertagande där informanten fritt fick berätta om 

händelsen. Författarna kunde utifrån detta ställa följdfrågor, vilka framkom efter första 

intervjutillfället. Ett inledande patientfall valdes istället för ingångsfråga för att få 

informanten trygg och avslappnad i situationen, vilket även Dahlberg (2014, ss. 89-90) 

föreslår vid intervjuer inom livsvärlden. Information om förberedelse av patientfall 

gjordes via personligt möte, telefonsamtal eller e-post. Inledningsvis planerades att 

använda strukturerade frågor vilket inte skulle ge den öppenhet och följsamhet som 

önskas i en studie med livsvärldsteoretisk grund. Informanten fick valmöjlighet om 
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plats för intervju, sju valde sin arbetsplats medan en utfördes i hemmet. Tre av 

intervjuerna gjordes utanför arbetstid och samtliga intervjuer spelades in digitalt, båda 

författarna närvarade vid samtliga utom en intervju. Transkribering utfördes i anslutning 

till intervjutillfället och delades upp mellan författarna. 

 

 

Analysen 

 

Bearbetning av intervjuerna gjordes enligt Dahlbergs (2014, ss. 123-128) beskrivande 

innebördsanalys. Materialet lästes igenom flertalet gånger av båda författarna för att det 

skulle bli välbekant och ge en helhet av intervjuerna. På detta sätt underlättades det att 

finna meningsenheter som gav samma innebörd och kunde då delas in i olika teman 

som svarade mot syftet. Efter att återigen ha läst igenom materialet åtskilliga gånger och 

gjort understrykningar individuellt träffades författarna och diskuterade tillsammans vad 

som hittats. På så sätt hittades gemensamma meningsenheter som sedan skulle kunna 

utvecklas till teman och subteman. Därmed delades meningsbärande enheterna upp 

mellan författarna för att kunna gå in i texterna och därmed få en djupare förståelse. 

Analysen fortsatte följaktligen så att materialet lästes återigen flertalet gånger 

individuellt och då med inriktning och fokus på de fördelade meningsenheterna. Utifrån 

detta skapades teman och subteman (Tabell 2, Teman och subteman) som bildar 

strukturen i resultatet, detta utfördes gemensamt av författarna. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Enligt Dahlberg (2014, ss. 24-26) är den etiska medvetenheten viktig inom forskning 

och ska finnas med under hela processen. Vetenskapsrådet (u.å.) beskriver fyra etiska 

krav inom forskning. Det första kravet är informationskravet, vilket innebär att 

forskarna ska informera om vad ett deltagande i studien innebär samt att medverkan kan 

avbrytas när som helst utan förklaring. Vidare nämns samtyckeskravet, där det beskrivs 

att ett samtycke ska ges för att medverka i forskningen. Då barn medverkar i 

forskningsstudier bör samtycke ges från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet är det 

tredje kravet där personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan 

komma åt materialet och inte heller kunna identifiera informanterna. Slutligen beskrivs 

nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som finns om informanterna endast får 

användas inom forskning.  

 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns till för 

att skydda individen och respekten för människans värde i samband med forskning samt 

riktar sig till all forskning som utförs i Sverige. Lagen säger även att information ska 

ges avseende forskningens syfte, metod, frivillighet i studien samt att ett samtycke 

endast gäller då information har getts till informanten. Enligt lagen (SFS 2003:460) ska 

ett samtycke dokumenteras och kan tas tillbaka när som helst under studien, men den 

forskning som samlats in får användas.  
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I denna studie fick alla verksamhetschefer till de tillfrågade informanterna där 

intervjuerna skedde på arbetstid, möjlighet att ge sitt samtycke till att distriktssköterskan 

kunde medverka i studien. Då samtycke inte blev signerat av informantens chef gjordes 

intervjuerna utanför arbetstid. Även informanten skrev under ett samtycke inför 

intervjun och kunde när som helst välja att dra sig ur studien utan att behöva förklara 

orsaken till detta. Inga vårdcentraler eller jourcentraler nämns vid namn i studien, inte 

heller uppgifter som kan röja identiteten på distriktssköterskorna finns med.   

 
 

RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av 

omhändertagande av akuta patienter i primärvård. Det som distriktssköterskorna 

nämnde i intervjuerna som akuta situationer i primärvård var hjärtbesvär, sårskador, 

andningsbesvär, kraftig klämskada och ögonskada. Resultatet presenteras i olika teman, 

dessa är distriktssköterskans erfarenhet, vikten av kunskap och utbildning, kollegornas 

betydelse, vårdmötet i det akuta omhändertagandet och rutiner i arbetet. 
 

 

Tabell 2, Tema och subtema 

Tema Subtema 

Distriktssköterskans erfarenhet Betydelsen av primärvårdserfarenhet 

Erfarenhet ger klinisk blick 

Vikten av kunskap och utbildning Att vara förberedd inför akuta situationer 

Behovet av utbildning 

Kollegornas betydelse Det viktiga teamarbetet 

Kollegornas tillgänglighet vid akuta 

situationer 

Vårdmötet i det akuta 

omhändertagandet 

Mötet med patienten 

Mötet med närstående 

Rutiner i arbetet Betydelsen av riktlinjer och PM 

 

 

Distriktssköterskans erfarenhet 

  

Betydelsen av primärvårdserfarenhet 

 

Det var främst primärvårdserfarenhet som spelade en stor roll för hur 

distriktssköterskorna upplevde och erfor det akuta omhändertagandet på 

primärvårdsnivå. Informanter med flera års erfarenhet inom vårdcentral och/eller 

jourcentral upplevde trygghet och säkerhet i hanteringen av akuta situationer. Dessa 
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informanter upplevde ingen oro då det uppstod en akut situation på arbetsplatsen, 

händelserna förekom relativt ofta vilket medförde trygghet i handhavandet. Då arbetet 

var upplagt på olika sätt för distriktssköterskorna på vårdcentralerna mötte en del mer 

sällan akuta patienter, men förklarade att trots det upplevdes ett lugn i den akuta 

situationen och att vissa moment gjordes per automatik. Kunskapen plockades fram 

någonstans ur bakhuvudet när den behövdes. 

 

“...med erfarenheter kommer lugnet, i alla fall med mig. Jag blir tryggare i min roll 

som distriktssköterska när det händer något akut.” 

 

Då distriktssköterskor hade liten erfarenhet av primärvårdsarbete och akut 

omhändertagande upplevdes det som påfrestande och okunskap fanns hur situationen 

skulle fortsätta hanteras. Informanterna upplevde osäkerhet, otillräcklighet och 

okunnighet i mötet med den akut sjuka patienten, vilket ledde till otrygghet hos 

distriktssköterskorna. Denna otrygghet kunde skilja sig beroende på den akuta 

situationen. Då det handlade om en sårskada eller misstänkt fraktur kändes situationen 

mer hanterbar. Trots mindre erfarenhet inom primärvård upplevde informanterna att det 

ställdes höga krav och förväntningar av att hantera akuta situationer. 

Distriktssköterskorna uttryckte en önskan om att kunskapen om handhavandet satt i 

ryggmärgen för att veta vad som skulle göras steg för steg. Det nämndes att det blev 

stressigt i akuta omhändertaganden vilket kunde leda till svårigheter att reda upp 

situationen, detta i sin tur gav frustration hos informanterna. Otillräcklig erfarenhet av 

det akuta omhändertagandet gav en känsla av osäkerhet, mer kunskap hade underlättat i 

situationen. För att arbeta på jourcentral var primärvårdserfarenhet till en fördel då det 

oftast inte fanns någon inom den egna yrkeskategorin att fråga eller ta hjälp av. 

 

“...man känner sig lite osäker och otillräcklig...rädd för att göra fel, att man gör 

någonting som man inte skulle gjort…” 

 

Erfarenhet ger klinisk blick 

 

Distriktssköterskorna upplevde att primärvårdserfarenheten gav en skarpare klinisk 

blick i de akuta situationerna, vilket gjorde det lättare att bedöma den akut sjuka 

patienten och hantera situationen på ett adekvat sätt. Informanter med erfarenhet från 

flera olika mottagningar och vårdinstanser upplevde det positivt i mötet med patienten 

och sågs som en fördel då det gav ökade kunskaper och underlättade i det akuta 

omhändertagandet. Även denna erfarenhet ansågs förstärka den kliniska blicken och 

bedömningen av patienter. Det akuta handhavandet beskrevs i intervjuerna som att det 

låg i distriktssköterskans händer och att distriktssköterskan inte bara är en individ på 

plats utan upplevelsen och känslan av att göra skillnad var viktig för att ge ett 

välbefinnande hos informanten vilket gav ett förbättrat omhändertagande. Känslan av 

att kunna hantera situationen och att få feedback från patienten upplevdes som något 

betydelsefullt. Informanter menade att det infann sig en känsla i kroppen, vilken var 

svår att förklara, men som gjorde att distriktssköterskorna omhändertog patienten 

snabbare då misstanke om akut sjukdom fanns. Oftast var denna bedömning rätt och 

medförde att patienten fick rätt vård och behandling i ett tidigare skede. Denna känsla 

eller intuition är viktig att lita på i möten med akut sjuka patienter enligt informanterna. 
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Det gäller att kunna känna och läsa av patienten eftersom det är distriktssköterskan som 

kan avgöra och göra skillnad för patienten. Det beskrevs att det är denna del som avgör 

om distriktssköterskan är säker i sin yrkesroll. Informanterna uttrycker känslan om att 

känna in människor både på bra och dåligt sätt men ansågs som en styrka i 

omhändertagandet. 

 

“...han följer inte symtomen eller någonting men du känner i din mage att det är något 

lurt…” 

 

Informanterna nämnde att den egna personligheten kunde spela in hur den akuta 

situationen hanterades, bland annat hur personen hanterade stress och plötsliga 

händelser. Detta bygger delvis på livserfarenhet men även på tidigare vårderfarenheter. 

Distriktssköterskorna kunde hantera det stressiga läget genom att bli lugna, detta för att 

få kontroll på situationen och kunna utföra adekvata moment rätt.  

 

“...jag känner väl att jag ää att jag har så stor erfarenhet och jag har lätt för att 

bedöma patienten äää på grund av min kliniska blick helt enkelt…” 

 

Vikten av kunskap och utbildning 

 

Att vara förberedd inför akuta situationer 

 

Att vara förberedd kunskapsmässigt och påläst teoretiskt samt att ha informationen 

uppdaterad ansågs underlätta handhavandet av akuta patienter. Distriktssköterskorna 

förklarade att i de flesta situationer fanns kunskapen om vad som skulle göras och i 

vilken ordning. Önskvärt var mer praktisk träning i olika akuta situationer vilket hade 

kunnat öka förberedelsen och säkerheten ytterligare. Reflektion efterfrågades efter att en 

akut situation uppstått, bland annat för att kunna bli säkrare och utbyta tankar med 

inblandade kollegor men också för att vara bättre förberedd till nästa gång. 

Informanterna upplevde att det läggs på mer och mer moment samt undersökningar på 

primärvården som egentligen skulle utföras inom specialistvård. Kompetens inom 

akutsjukvård på primärvårdsnivå var betydande för att möta vårdbehoven. 

“...jag har alltid varit noga med att vara uppdaterad och det är man ju glad att man har 

gjort (skratt) så faktiskt för man vet ju aldrig för plötsligt händer det…” 

 

Det efterfrågades akutsjukvård med djupare kunskap då det förekommer akuta 

situationer inom primärvård. Det önskades mer konkret handling till exempel vid en 

allergisk reaktion hos barn vid vaccinering eller läkemedelstillförsel, vad som skulle 

göras steg för steg. Vidare fanns önskemål om ökad kompetensnivå gällande 

barnsjukdomar i relation till akut omhändertagande. Distriktssköterskorna efterfrågade 

akututbildning mer lokalt där ett akut patientfall tas upp och gås igenom vad som skall 

göras med olika scenarion, som ska ledas av någon med kompetens inom området. En 

genomgång önskades gällande läkemedel som förväntades att användas vid en 

akutsituation. Detta skulle ge en känsla av kontroll, vara mentalt och fysiskt förberedd 

även om det var läkaren som skulle ordinera läkemedel. Ytterligare upplevdes avsaknad 
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av handledning exempelvis hur en hotfull situation skulle hanteras särskilt på 

jourcentral.  

 

Om distriktssköterskan hade ett bra självförtroende och självkänsla ökade säkerheten 

och tryggheten att kunna hantera den akuta situationen på ett bra sätt. Den egna 

personligheten kunde beskrivas som lugn med båda fötterna på jorden, vilket även 

speglade omhändertagandet. 

“...men det är väl lite olika som man är som person också äääää men jag är sån som vill 

ha koll på alltihopa…” 

 

 

Behovet av utbildning 

 

Det fanns en förväntad kunskapsnivå som inte kunde levas upp till och osäkerhet rådde 

om var denna kunskap ska ha kunnat inhämtas. Dessa informanter kände sig okunniga 

och otrygga i sin yrkesroll gällande akut omhändertagande. Informanterna ansåg att 

distriktssköterskeutbildningen inte bidrog till ökad kunskap om vad som ska göras i en 

akutsituation eller vid bedömning av akuta patienter.   

“...så den (distriktssköterskeutbildningen) har jag ingen nytta av i det akuta läget utan 

det är bara min erfarenhet och kunskap…” 

 

Hjärt- och lungräddning (HLR) för vuxna tränades på enstaka vårdcentraler, varje eller 

vartannat år. Ett fåtal vårdcentraler hade utbildning i barn-HLR årligen och genomgång 

av barn-HLR efterfrågades av informanter som saknade detta. Utbildningstillfällena i 

hjärt- och lungräddning hade minskat i takt med att vårdcentralerna tagit över ansvaret 

för HLR-utbildningen, men efterfrågades av distriktssköterskorna att ha sådan 

utbildning regelbundet för att öka kunskapen hos vårdpersonal. Förutom HLR-

utbildning önskades scenarioträning och åtgärder om någon sätter i halsen. Ytterligare 

påtalades vikten av att teoretiskt uppdatera HLR-kunskaper på egen hand, då det brister 

eller till och med uteblir på både vårdcentral och jourcentral. 

 

“ HLR-utbildning har...vet jag inte om det nånsin har vart nån, inte vad jag vet” 

 

 

Kollegornas betydelse 

 

Det viktiga teamarbetet 

 

Inom primärvård fanns det oftast ett team där en akutsköterska, en akutläkare och en 

undersköterska ingick. Teamet skulle arbeta tillsammans och ta hand om de patienter 

som var akut sjuka. På en del vårdcentraler upplevdes det att den akuta situationen flöt 

på bra och att alla yrkeskategorier visste vad som skulle göras, vilket upplevdes av 

distriktssköterskorna som tryggt och säkert. Detta gjorde att distriktssköterskan kunde 

ge mer tid till patienten och genomföra ett noggrannare arbete. Det framkommer att 
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kollegornas olika kompetenser var en fördel och gav ökad trygghet där kollegorna 

kunde komplettera varandra i en akut situation. Distriktssköterskorna menade att det 

fanns ett utarbetat system och organisation om hur akuta situationer skulle hanteras i 

primärvård. 

 

“...vi vet vad vi ska göra så det går väldigt smidigt och fort gör det så det känner man 

sig ändå trygg med.”  

 

Kollegor hade stor inverkan i den akuta situationen hanterades. Distriktssköterskorna var 

eniga om att tilliten och förtroendet kollegor emellan kommer med tiden, detta när 

kollegorna lärt känna varandra efter att ha arbetat tillsammans en period. Informanterna 

ansåg att det var skillnad i omhändertagandet vid akuta situationer beroende på 

kollegornas tidigare erfarenheter, oavsett yrkeskategori. Kollegor med erfarenhet av 

olika akuta patienter upplevdes oftast säkrare och kunde anses vara problemlösare, vilket 

underlättade flödet i akuta omhändertagandet. Distriktssköterskor som hade erfarenhet 

från jourcentral upplevde teamarbetet bättre på kvällar och helger än vid 

vårdcentralsarbetet på dagtid. Detta tros bero på att det var färre personer som arbetade 

vilket skapade ett bättre samarbete. Informanterna beskriver att då det är få som arbetar 

tillsammans skapas ett större beroende av varandra, ett bättre samarbete samt att det 

krävs mer tillit till varandra. Under jourpassen fanns ingen egen planerad mottagning 

eller några telefonsamtal att ringa, detta upplevdes som positivt och mindre stressande.  

 

Trots att samarbetet fungerar bra under jourtid var det sårbart att vara få individer som 

arbetade, delvis eftersom många av uppgifterna låg på distriktssköterskan i en akut 

situation. Det beskrivs i intervjuerna som ensamt i en utsatt situation och som 

distriktssköterska kunde det upplevas som stressande i dessa situationer. Pressen på 

distriktssköterskan upplevdes som hög då förväntningarna ökade att kunna lösa akuta 

situationer, känslor som ensamhet och osäkerhet beskrevs.  

 

“...vi är ändå ett team i sista hand ändå vi hjälps åt och gjorde så gott vi kan utifrån 

erfarenhet och kompetens som alla har…”  

 

För att den akuta situationen skulle flyta på bättre med ett snabbare omhändertagande 

önskade distriktssköterskorna att professionernas fördelade arbetsuppgifter skulle vara 

tydligare. I akuta situationer bör någon i akutteamet ta kommandot, oavsett 

yrkeskategori, för ett mer strukturerat arbetssätt. Mer personal efterfrågades för att få en 

bättre arbetsmiljö och inte vara ensam i en utsatt situation. I de flesta akuta 

omhändertaganden var det distriktssköterskan som ledde och tog kommandot i 

situationen, vissa upplevde detta som påfrestande och önskade att läkaren som hade den 

högsta medicinska kompetensen skulle ta över den ledande positionen. 

 

Kollegornas tillgänglighet vid akuta situationer  

 

Distriktssköterskorna upplevde att läkaren kunde vara svår att tillgå och blev hänvisade 

att tillfråga annan läkare. Dessa situationer förklaras i intervjuerna som mycket 

frustrerande och irriterande samt att informanten kände uppgivenhet och ilska. När väl 

läkaren var på plats kunde det råda osäkerhet om hur situationen skulle hanteras, ibland 
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uppgavs otydliga ordinationer och i vissa fall inga alls. Andra kollegor var osäkra och 

ville därför inte vara behjälpliga i den akuta situationen, även om kollegorna var utsedda 

att ingå i akutteamet. Vid de tillfällen kollegorna inte slöt upp då det inkommit en akut 

patient upplevde distriktssköterskorna stress, frustration och irritation mot kollegor. 

Detta gav en känsla av ensamhet och övergivenhet i en utsatt situation. 

“...då säger dom att dom är fullbokade och känner sig inte riktigt bekväma för de är inte 

säkra på hur man tar hand om den här situationen...” 

Det framkom att vissa kollegor var mer benägna att hjälpa till vid akuta situationer än 

andra och slöt upp för att vara behjälpliga även om de var fullbokade eller hade mycket 

att göra. Detta gjorde att informanterna upplevde mindre stress, bättre samarbete och 

trygghet.  

 

 

Vårdmötet i det akuta omhändertagandet 

 

Mötet med patienten 

 

Mötet med vuxna patienter i det akuta skedet upplevde distriktssköterskorna fungerade 

bra och var lugna och trygga i situationen. När ett barn var akut sjukt eller skadat 

upplevdes en oro och mer osäkerhet i omhändertagandet. Känslan av oro att inte kunna 

lösa situationen var viktigt att inte visa utåt. Den upplevda oron och osäkerheten 

förklarades av att inte ha tillräcklig kunskap och erfarenhet då det inte förekommer så 

frekvent. Andra menade dock att det förekom akut sjuka barn ofta i primärvården. I 

mötet med barn krävdes det mer ödmjukhet, engagemang, proffsighet och känsla samt 

att gå ner på barnets nivå och avsätta mer tid. En annan känsla som nämndes var 

påfrestande då distriktssköterskan inte tilläts hjälpa barnet på grund av barnets rädsla 

och bristande tilltro. Trots osäkerhetskänslor och oro hos informanterna så var det 

viktigt att vara professionell genom att inte visa känslorna utåt så att det inte skulle 

påverka situationen på ett negativt sätt. Vidare uttrycktes det att det kunde upplevas 

värre att möta barn som patienter än vuxna och önskan fanns om att lämna över till 

någon kollega när det kändes svårt.  

 

“ jag tycker det är jobbigt med barn generellt i allmänhet jag tycker det är jobbigt när 

dom har ont svårt att kommunicera med dom…”  

 

Trots viss osäkerhet initialt i det akuta omhändertagandet beskrev distriktssköterskorna 

att situationen avslutades på ett positivt sätt. Det visade sig i intervjuerna att det finns 

viss tillit till vårdkedjan genom att få lämna över patienten och närstående till 

ambulanssjukvårdarna vilket upplevdes positivt då de fick fortsatt omhändertagande 

samt att inte behöva vara slutpunkten i själva vårdkedjan. 
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Mötet med närstående  

 

Distriktssköterskor upplevde mötet med föräldrar mer påfrestande när barnet var akut 

sjuk, i jämförelse med att möta närstående till vuxna patienter. Mötet kunde se olika ut i 

olika situationer, dels beroende på att barn och föräldrar är olika men också på 

kulturella skillnader. Det betonades att doktorns goda bemötande till barnet kunde 

underlätta och vara till hjälp i kontakten med föräldrarna medan barnet undersöktes. 

Upplevelsen av att kommunicera med barn som patienter var svårare då det var oklart 

om de förstod vad som sades. Att inte kunna förklara varför man gör si eller så eller 

varför det gör ont upplevdes som frustrerande hos distriktssköterskorna och ger känslor 

som ledsamhet och irritation.  

 

Distriktssköterskorna upplevde stress då närstående visade missnöje i den akuta 

situationen, trots detta ska bemötandet vara professionellt med patienten i fokus. Vid 

situationer där föräldrar upplevdes påstridiga anade informanterna att detta stod för oro. 

Distriktssköterskorna kände då medkänsla och empati. Föräldrarna kunde upplevas vara 

stressade, agiterade eller misstänksamma om rätt behandling gavs samt om barnet togs 

om hand på bästa sätt. Vidare påtalade distriktssköterskorna att ett ökat 

omhändertagande krävs till föräldrar vilka kan vara chockade och upprivna. I det akuta 

skedet har närstående en stor roll och det gäller att göra föräldrarna införstådda med vad 

som händer i situationen. Informanterna betonade vikten av att automatiskt avsätta mer 

tid och inte lämna en otrygg förälder utan vara kvar för att stötta och hjälpa. Mer 

personal krävs även då föräldrar är oroliga och behandlande vårdpersonal har fokus på 

det sjuka barnet. 

 

“ ...ja oftast är det ju alltid en förälder med i det här fallet och ja föräldrar och då är 

det ju ännu jobbigare…” 

 

Det kan vara turbulent när föräldrar är hysteriska och kräver vissa åtgärder, då kan 

situationen bli spänd och upplevas stressande och påfrestande. Vid dessa tillfällen 

upplevdes en känsla av svaghet och oro hos distriktssköterskorna samt att det kunde 

vara svårt att vara professionell. 

 

Distriktssköterskorna uttryckte att det inte finns någon beredskap att ta hand om 

närstående främst på jourcentral beroende på för låg bemanning, vilket ledde till sämre 

tillgänglighet för närstående. Det påtalades av distriktssköterskorna vikten av att se och 

fånga upp närstående i den akuta situationen. Närstående kunde glömmas bort, speciellt 

om de sitter utanför akutrummet. Det händer att närstående får tas ut ur akutrummet om 

situationen blir allvarlig och obehaglig. Information ges efterhand till närstående om 

vad som hänt. 

 

“…och då har vi ju inte haft någon som kunnat ta hand om den personen (närstående), 

tyvärr…” 
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Rutiner i arbetet    

 

Betydelsen av riktlinjer och PM 

 

För att få struktur i arbetet har riktlinjer och PM (promemoria) en stor betydelse i en 

akut situation och påverkar distriktssköterskans upplevelse av trygghet och 

välbefinnande. Det är viktigt att riktlinjerna är klara, tydliga och lättförståeliga där 

ordinationen till exempel ska vara markerad. 

Riktlinjer fanns på samtliga jourcentraler och flertalet vårdcentraler, men osäkerhet 

fanns hos informanterna gällande var riktlinjerna eller PM tillhandahölls. Detta 

efterfrågades i syfte till handlingsberedskap och att få kunskap och verktyg att hantera 

den akuta situationen på ett adekvat sätt. Det betonades att det inte finns riktlinjer och 

PM för alla sjukdomstillstånd men att det heller inte är rimligt då varje fall är unikt. De 

mest förekommande riktlinjer och PM som fanns att tillgå vid akuta tillstånd var 

hjärtstopp, hjärtsjukdom, akut astma, andningssvårigheter, allergi och anafylaktisk 

chock. 

 

Det påtalades om vikten av att känna till lokalerna och veta vart material och 

akutläkemedel fanns för att vara förberedda då en akut situation inträffade. Där det 

fanns riktlinjer och PM att tillgå var det inte självklart att distriktssköterskan var 

uppdaterad om vad som stod i dessa och ingav en känsla av att inte vara förberedd.    

 

“...för i en stressituation så är det ju...då blir man alltid blind och lite stresspåslag och 

då är det lättare att se tror jag (om ordinationer som är tydligt markerade)” 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ intervjustudie valdes för att fånga distriktssköterskornas upplevelser av 

fenomenet. Dahlberg (2014, ss. 116-117) menar att innebördsanalys ska fånga det som 

finns osagt och som framkommer mellan raderna i berättandet som till exempel i en 

intervju. För att komma fenomenet nära i intervjusituationen krävs en öppenhet och 

följsamhet, samt att vara nyfiken och ha ett genuint intresse, på detta sätt kommer nya 

saker fram. Valet av metod avgörs beroende på syftet med studien och vilken 

frågeställning författarna har. Därav valdes kvalitativ metod för att den ansågs som 

lämplig. Kvale och Brinkmann (2015, s.165) menar att en personlig kontakt samt att 

förstå informantens livsvärld leder till en meningsfull och givande upplevelse och 

berikar materialet med ny kunskap. Alla informanter fick själva välja vart intervjuerna 

skulle genomföras för att känna trygghet och vara bekväm i intervjusituationen. Om 

informanten känner att författarna är avspända, intresserade och närvarande ökar 

förutsättningarna för berättandet (Dahlberg 2014, s. 90; Trost 2014, ss. 65-66). 
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Kvale och Brinkmann (2015, s. 218) och Trost (2014, ss. 74-75) menar att om intervjuer 

spelas in ges möjlighet för författarna att kunna lyssna aktivt till det som sägs och ställa 

följdfrågor vilket är en styrka. Informanterna ombads att fritt berätta om en akut 

händelse i primärvård och fick information om detta när informanterna bekräftat att 

deltaga i studien.  Då detta inte hade förberetts av en informant upplevdes inledningen 

av intervjun mer ostrukturerad, informanten fick några extra minuter att fundera ut ett 

patientfall och därefter påbörjades intervjun. Det förekom tystnad i intervjuerna vilket 

till en början upplevdes obekvämt av författarna. Efterhand som intervjuerna utfördes 

sågs tystnaden istället som ett tillfälle för informanten att fundera och samla tankarna 

vilket gav mer information och material att arbeta med. Kvale och Brinkmann (2015, 

s.177) och Trost (2014, s.97) menar att tystnaden i intervjun kan ge nyansering av det 

som informanten säger och att tystnaden även ger tid för eftertanke. 
 

Ibland var följdfrågorna i intervjuerna för ledande och bekräftande vilket inte gav 

tillräckligt beskrivande svar mot syftet. Stundtals var det svårt med följsamhet, 

förförståelse samt att vara tyglande och tillräckligt öppen vilket gjorde det svårare att 

finna det främmande och nya. Detta kan bero på författarnas brist på erfarenhet att 

intervjua samt egna erfarenhet av primärvårdsarbete. Dahlberg (2014, ss. 69-71) menar 

att all förförståelse har två sidor. Om förförståelsen inte är tyglad kan det förhindra att 

finna ny kunskap. För att hitta något nytt bör forskaren vara öppen och följsam till 

fenomenet. I vissa skeden i intervjuerna förekom ledande frågor och bekräftande svar, 

vilket ledde till svårigheter att komma vidare i intervjun och fånga kärnan i det 

outtalade. Det är lättare att ställa frågor på något som är helt nytt och med en 

kontrollerad förförståelse med ett tyglat förhållningssätt (Dahlberg 2014, ss. 18-19). 

Efter första intervjutillfället skapades följdfrågor som användes i kommande intervjuer. 
 

Stundtals upplevde författarna att det var svårt att komma på djupet i intervjuerna och 

ställa intressanta frågor som svarade an på syftet. Då författarna var oerfarna i 

intervjusituationerna upplevdes det positivt att vara två intervjuare för att fånga upp det 

som sägs och ställa relevanta följdfrågor och därmed få en djupare förståelse av 

upplevelsen (Trost 2014, s. 67). I samtliga utom en intervju var båda författarna 

närvarande. Båda intervjuarna fick se och känna in informanten genom både det 

kroppsliga och verbala språket. Tillförlitligheten ökar då båda författarna deltagit i de 

flesta intervjuerna enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198). Närvaron 

skapar förutsättningar och underlättar analysarbetet eftersom materialet redan var 

bekant. I analysarbetet underlättade det för författarna att hitta meningsenheter och 

skapa teman till resultatet eftersom båda var närvarande och delaktiga i de flesta 

intervjuerna. Nackdel med att båda författarna närvarade vid intervjuerna var att det var 

mer tidskrävande samt att det enligt Trost (2014, s. 67) kan ses som numerärt överläge 

då det var fler till antalet som intervjuade än informanter. Transkribering utfördes för att 

få ett mer lättöverskådligt material att kunna arbeta med. 
 

I studien förekom övervägande kvinnor, vilket kan ses som en svaghet för att undersöka 

om det fanns variation i upplevelserna mellan könen. Även en större spridning 

åldersmässigt hade önskats för att ge en större variation på upplevelserna av det akuta 

omhändertagandet. Alla informanter var distriktssköterskor och verksamma inom 

primärvård, både vårdcentral och jourcentral, vilket var en styrka. Vårdcentralerna och 

jourcentralerna representerar både landsbygd och stad vilket var positivt för att finna 
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variationer gällande erfarenheter. Övervägande informanter hade lång erfarenhet av 

primärvård vilket också var en styrka i studien då det pekar på vilken betydelse 

primärvårdserfarenhet har i de akuta situationerna.  
 
Distriktssköterskor kontaktades om intresse att medverka i studien innan chef 

informerades och tillfrågades om samtycke till distriktssköterskornas deltagande i 

studien. Detta kan ifrågasättas etiskt men inga intervjuer utfördes på arbetstid eller 

arbetsplats innan samtycke inkommit från närmsta chef. Följaktligen utfördes studien 

enligt etiska krav.  
 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, ss. 198-199) menar att det är upp till läsaren 

att bedöma hur resultatet kan överföras till ett annat sammanhang. Studiens resultat kan 

tänkas vara överförbara till primärvårdens distriktssköterskor men även i viss mån till 

läkare och övrig sjukvårdspersonal som är verksam inom vårdcentral och jourcentral. 

Detta för att göra all vårdpersonal uppmärksamma på hur situationen kan förbättras för 

alla inblandade i akuta situationer.   

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkom det att upplevelsen och erfarenheten av det akuta 

omhändertagandet varierade bland informanterna som deltog i studien. Syftet med 

denna studie var att få fram distriktssköterskors upplevelse och erfarenhet av 

omhändertagande av akuta patienter i primärvård. Primärvårdserfarenhet hade en 

betydande roll i distriktssköterskans omhändertagande i akuta situationer, även ett 

fungerande teamarbete och tydlig struktur efterfrågades för att känna trygghet och 

säkerhet. Det framkom att den kliniska blicken och magkänslan blev tydligare med 

vårderfarenhet. Att möta barn som patienter och föräldrar upplevdes osäkert och 

komplicerat på grund av otillräckliga kunskaper. Akutsjukvård önskades ingå i 

distriktssköterskeutbildningen samt gemensam kompetenshöjning av akut 

omhändertagande på arbetsplatsen i primärvård. 
 
All erfarenhet, både livserfarenhet och vårderfarenhet ansågs gynna omhändertagandet 

av den akut sjuka patienten, men att ha erfarenhet från akuta situationer på 

primärvårdsnivå hade en stor inverkan på hur distriktssköterskan reagerade och 

hanterade situationen. Det visade sig att även då en distriktssköterska hade lång 

erfarenhet från vårdyrket men kort erfarenhet från primärvård fanns osäkerhet i akuta 

situationer. Informanter som hade längre erfarenhet från primärvård upplevde mer 

trygghet vid mötet med en akut sjuk patient. Det är anmärkningsvärt att 

primärvårdserfarenhet hade så pass stor betydelse trots annan, oftast lång, 

vårderfarenhet. Distriktssköterskor med erfarenheter inom olika vårdverksamheter hade 

en mer tränad klinisk blick vilket underlättar vid bedömning av patientens tillstånd. 

Numminen, Meretoja, Isoaho och Leino-Kilpi (2013) fann att det finns ett samband 

mellan kompetens och frekvensen av att utföra en specifik uppgift. Det beskrivs att ju 

fler gånger en sjuksköterska eller distriktssköterska utför ett moment, ju mer ökar 

kunskapen om denna uppgift. Dessutom fanns ett positivt samband mellan 

kompetensnivån på bedömning av patienter mot ålder och arbetslivserfarenhet. Det 



 20 

framkommer i Numinen et al. (2013) studie att på grund av den ökande och åldrande 

befolkningen blir arbetsbelastningen bland sjuksköterskor större. Den kompetens och 

kunskap som sjuksköterskorna innehar kommer inte till sin rätt då prioriteringen ligger 

på att ta hand om det mest akuta för stunden, vilket betyder att den förebyggande vården 

inte kan förekomma i samma utsträckning.  
 

Rutiner med riktlinjer och PM har en stor betydelse i hur den akuta situationen i 

primärvård hanteras. Det handlar om att kvalitetssäkra det akuta omhändertagandet av 

patienten så krävande åtgärder utförs oberoende av tidigare kunskap och erfarenhet hos 

distriktssköterskan. Riktlinjer som är tydliga och lättförståeliga skapar struktur och 

organisation i arbetet att möta akut sjuka patienter. Det ger en känsla av kontroll, 

säkerhet och trygghet hos distriktssköterskan att bemästra situationen. I akuta 

situationer är detta särskilt viktigt då det inte finns möjlighet tidsmässigt att uppdatera 

sig angående rådande riktlinjer. Riktlinjer och PM är viktiga att hålla uppdaterade då 

patienterna ska få lika behandling och vårdpersonal ska få vetskap vad som ska göras 

beroende på den aktuella situationen. Gopalakrishnan, Udayshankar och Rama (2014) 

beskriver i sin studie just betydelsen av riktlinjer. Riktlinjerna är framtagna och baseras 

utifrån diagnostiska kriterier, terapeutiska riktlinjer och behandling av sjukdomar. 

Rekommendationerna bygger på evidensbaserad vård och är framtagna för att ge bäst 

lämpad vård och behandling av patienter med specifika sjukdomar. Detta är framtaget 

som en hjälp för vårdpersonal i arbetet och förbättrar patientens möjligheter till 

snabbare återhämtning. I dessa riktlinjer har hänsyn tagits till sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekter.  
 
Enligt UNDP:s globala mål (2015) ska hälsa och välbefinnande främjas för alla 

människor, oavsett ålder. Det beskrivs att god hälsa är grunden till samhällets 

utveckling. Med detta menas att om människor har en god hälsa ger det möjlighet att nå 

full kapacitet och därmed kunna bidra till samhällets utveckling. Vidare beskriver 

UNDP (2015) att hälsan hos en människa påverkas av sociala faktorer, ekonomiska 

faktorer samt ekologiska faktorer. Vi anser att om patienterna träffar samma vårdgivare 

kan det bland annat öka patienternas hälsa, men även minska onödig 

läkemedelsförskrivning och därmed blir det bättre ur både patient- och miljösynpunkt. I 

likhet med patientlagen (SFS 2014:821) står det att både fast vårdkontakt och patientens 

behov av kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses.  
 
Kunskap hos distriktssköterskorna fanns om vad som skulle göras då en akut patient 

sökte primärvård. Även om informanterna inte uttryckligen nämner att de arbetar efter 

ABC - reglerna (Wikström 2007, ss. 137-138, 143-194) framkommer det att 

vitalparametrar kontrolleras när en akut patient kommer in till mottagningen. Osäkerhet 

kunde råda vid vissa akuta situationer men distriktssköterskan kunde ändå plocka fram 

kunskaper för att hantera situationen på ett adekvat sätt. Intuition var oftast avgörande 

för ett omhändertagande av patienten. Litade distriktssköterskan på magkänslan vid 

mötet med patienten kunde det öka möjligheterna till ett snabbare omhändertagande. I 

Melin Johansson, Palmqvist och Rönnberg (2017) studie beskrivs det att den kliniska 

intuitionen kommer med tiden och grundar sig på både erfarenhet och kunskap samt hur 

ofta möte med patienter sker. Det framkom även att trots frånvarande av symtom från 

akut sjukdom kunde sjuksköterskan känna att patienten inte var välmående. 
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Det är viktigt att ha ett gott samarbete och ett fungerande team för att den akuta 

situationen med patienten ska hanteras på ett bra sätt där alla berörda parter är trygga i 

sin roll. Ett bra samarbete bygger på att kollegorna vet vilken kunskapsnivå och 

kompetens arbetskamraterna har, detta krävs för att utveckla ett förtroende. Det 

framkommer i Rosen et al. (2018) studie att då teamet fungerar bra tillsammans bidrar 

det till en mer engagerad personalgrupp och en positiv arbetsmiljö. Det visade sig också 

att då teamarbetet är bra minskar det risken för att patienten skadas. Mozaffari, Peyrovi 

och Dehghan Nayeri (2015) skriver att sjuksköterskor förväntar ett ökat stöd från bland 

annat kollegor och organisationen beroende på allvarlighetsgraden i situationen. Stödet 

från omgivningen minskade arbetsstressen och ökade samtidigt hälsan. 
 

Det ska vara enkelt att tillgå och få hjälp av kollegor när behov uppstår. Rosen et al. 

(2018) skriver att i akuta situationer är det störst risk att kommunikationen fallerar 

mellan vårdpersonal vilket leder till att patienten kan skadas. Om kollegor inte deltar i 

det akuta omhändertagandet uteblir erfarenhet som är viktigt då det är omöjligt att 

komma ifrån akuta händelser i primärvård. En egen reflektion var för att kunna förbättra 

kunskaperna och säkerheten i akut omhändertagande behövdes den teoretiska basen 

men den praktiska erfarenheten kan endast fås genom att utsättas för dessa situationer. 

Det är viktigt att alltid ha en erfaren kollega att tillfråga och inte behöva försättas i en 

akut situation ensam. Det framkommer i Mozaffari, Peyrovi och Dehghan Nayeri 

(2015) studie att stöd från kollegor förbättrar arbetet med patienter. Kollegor med 

mindre erfarenhet av akuta situationer bör själva ta initiativ till att skaffa mer erfarenhet 

och att vara närvarande när en patient blir akut sjuk. Numminen et al. (2013) skriver i 

studien att kvaliteten på vården förbättras i samband med antalet vårdsituationer 

sjuksköterskan utför. 
 

Det finns ett högre patienttryck inom primärvård där strukturerad handlingsberedskap 

idag brister. Förslag från Socialstyrelsen (2016, s. 11) finns att primärvården ska vara 

patienternas första kontakt då de söker sjukvård. Förslaget innebär även att 

tillgängligheten ska sträcka sig dygnet runt och att akut vård kan komma att utföras i 

primärvård. I och med detta kommer mer avancerad sjukvård att bedömas och 

behandlas i primärvård vilket kommer att kräva högre personalstyrka. Förekomsten av 

akuta patienter ökar och kommer att öka vilket vi anser kommer att ställa ytterligare 

krav på distriktssköterskans kompetens och färdigheter i akut omhändertagande. 

Distriktssköterskorna ansågs inte få tillräckliga kunskaper i utbildningen att hantera 

akuta patientsituationer därför bör det ingå i distriktssköterskeutbildningen. Det 

förväntades att relevant kunskap fanns att hantera akuta situationer, detta kunde 

distriktssköterskan inte alltid leva upp till. Svensk sjuksköterskeförening (2008, s. 7) 

skriver att distriktssköterskan ska kunna möta oväntade situationer genom att inneha en 

bred kunskap och skicklighet.  
 

Primärvården ska ta hand om akut sjuka patienter i alla åldrar men ändå saknas 

utbildningstillfällen inom HLR på vårdcentraler och jourcentraler, framförallt när det 

gäller barn. Rekommendationer finns gällande HLR-utbildning. Enligt Svenska rådet 

för hjärt- och lungräddning (2017, s. 8) bör HLR tränas en gång per år. Primärvården 

ska vara beredda att påbörja behandling av patient vid oväntat hjärtstopp och ska 

upprätthållas av all sjukvårdspersonal. Det är viktigt att vårdpersonal får träna HLR och 

sin handlingsberedskap just för att misstag inte ska begås när det är på allvar. Då det 
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brister i kunskap hos sjukvårdspersonal minskar patientsäkerheten. Enligt Markey, Tilki 

och Taylor (2017) finns en ökad förväntning på vårdpersonal att tillgodose patienter 

med bland annat säker vård och med kvalitet. Med teoretisk och praktisk kunskap ökar 

chanserna att rädda ett liv. Förslagsvis bör en extern HLR-instruktör anlitas för att 

förhindra att utbildningen uteblir när primärvården själva har ansvaret. Tid bör avsättas 

för att alla personalkategorier ska få delta. Scenarioträning kan öka samarbetet och 

teamkänslan i gruppen. 
 

Då vuxna patienter med akut sjukdom förekommer oftare än akut sjuka barn, upplevde 

informanterna en trygghet och hanterbarhet att möta och vårda dessa patienter. Att 

vårda akut s uka barn upplevdes vara mer påtagligt, stressande och känslomässigt 

ansträngande. Det är viktigt att bemötandet av barn inte problematiseras och görs 

svårare än vad det är. Information bör vara anpassad till barnets ålder och 

utvecklingsstadie. Sjukvårdspersonal bör fokusera på barns olikheter och erfarenheter 

och mötas som enskilda och unika individer.  lla människor bär med sig en historia, så 

även barn. Detta bekräftar även Tveiten (2000, ss. 65-66) som menar att det viktiga är 

att barn blir tagna på allvar med en rak och öppen kommunikation vilket ökar chanserna 

till ett förtroende och allians mellan sjukvårdspersonal och barnet. En annan viktig del 

är att distriktssköterskan har självförtroende och tror på den egna förmågan att möta 

barn som patient. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) ingår det i professionen 

som distriktssköterska att vårda och möta patienter i alla åldersgrupper samt att stötta 

patientens självbestämmande, delaktighet i vården och värna om integritet. 
 

I distriktssköterskans arbete ingår det att möta patient och närstående och i vissa 

situationer kan det uppstå konflikter med närstående. Föräldrar som närstående anses 

som mer krävande och påstridiga gällande behandlingsåtgärder och ibland inte i linje 

med rekommendationer för tillståndet. När missnöje från närstående riktades mot 

distriktssköterskorna skapade det stress och oroskänsla. Enligt Svensk 

sjuksköterskeföreningen (2008, s. 12) ingår det i professionen att möta patienten och 

familjen på ett ärligt och bekräftande sätt med lyhördhet och närvaro. Det kan handla 

om krav på olika åtgärder men det gäller att se till barnets bästa och att våga ta denna 

konflikt. I föräldrabalken (SFS 1949:381) betonas att föräldrar har laglig rätt och 

skyldighet att besluta i frågor som handlar om den vård som barnet erbjuds. Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska sjukvårdspersonal ansvara för att föräldrar 

ges tillfälle att deltaga och vara närvarande vid vård av barnet. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har inte närstående någon laglig rätt att kräva vård och 

behandling när det handlar om patienter över 18 år. Med undantag av sjukdomsfall där 

patienten inte har förmåga att ta emot information (ibid). 
 

Varje patientsituation är unik och patienterna ska behandlas utifrån förutsättningar som 

finns där och då (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 183-188). Mötet ska ske med respekt 

och utgå från patientens livsvärld. Det kan omöjligt finnas riktlinjer för varje akut 

situation som kan uppstå. Sjuksköterskan ska kunna arbeta självständigt och inge 

trygghet med god självkänsla enligt Numminen et al. (2013). Svensk 

sjuksköterskeförening (2008, s. 7) ger likvärdig beskrivning men ur ett 

distriktssköterskeperspektiv. Om distriktssköterskan saknar självförtroende, kunskap 

och kompetens avspeglas detta i mötet med patienten och hanteringen av situationen. 
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Det är distriktssköterskans ansvar att hålla sig uppdaterad kring gällande riktlinjer och 

PM på arbetsplatsen. Det är väl så viktigt att primärvårdens riktlinjer hålls uppdaterade, 

följs upp och utvärderas kontinuerligt. Läkemedelsverket (2017) är behjälpliga till att 

hålla riktlinjer uppdaterade för läkare och vårdpersonal genom sina rekommendationer 

för läkemedelsbehandling. Riktlinjer i primärvård bör framtas tillsammans med olika 

yrkesprofessioner för att bli så tydliga som möjligt. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2008, s. 7) bör distriktssköterskan inta ett reflekterande förhållningssätt, utvärdera en 

situation samt hitta nya tankesätt och arbeta evidensbaserat. Även Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 15-19) menar att vårdandet ska grundas på beprövad erfarenhet och 

vetenskap. Det förklaras även att den vetenskapliga forskning som finns ska kombineras 

med vårdens resurser, vårdpersonal och patientens behov av vård för att ge bästa 

möjliga vård. Dahlberg och Segesten (2010, s. 183) skriver att all vård som ges till en 

patient ska utgå från dennes livsvärld för att kunna uppnå hälsa och välbefinnande. 

 

SLUTSATS 

 

Distriktssköterskan möter ofta akut sjuka patienter i alla åldrar i primärvård och det 

visade sig i studien att distriktssköterskor har behov av kontinuerlig utbildning i akut 

omhändertagande. Samtidigt bidrar erfarenhet, intuition och personlighet bidrar till 

patientsäkra bedömningar. Kollegorna har en betydande roll för det akuta arbetet och 

kan inverka både på ett positivt och negativt sätt. Distriktssköterskans professionalitet 

och kommunikativa förmåga är viktig i det vårdande mötet, likväl som tydliga 

strukturer i de akuta situationerna. 
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Bilaga 1 
 

 
 

Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling  
 

Vi är två sjuksköterskor Caroline Evaldsson och Catrin Jekler 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. Denna studie avser att undersöka 

distriktssköterskans erfarenheter av omhändertagandet av patienter som söker 

primärvården vid akut sjukdom eller tillstånd. Det skulle uppskattas om tillfrågad 

distriktssköterska ges möjlighet att delta i studien.   

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 

med distriktssköterskor inom primärvård eller som har erfarenhet av primärvårdsarbete. 

Intervjuerna kommer att ske hösten 2018, under v. 39 – 41 och sker på, av 

distriktssköterskan, vald plats, vilket kan innebära den aktuella arbetsplatsen eller enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången beräknas vara mellan 40 - 60 minuter. Att medverka i 

studien är frivilligt och distriktssköterskan kan när som helst avbryta deltagandet utan 

förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 

publiceringen. 

För att underlätta att komma igång med intervjuerna uppskattas svar om deltagande 

senast v. 38. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven postadress eller e-

post.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

 

Hälsningar 

 

Caroline Evaldsson och Catrin Jekler 

 

 

Caroline Evaldsson   Catrin Jekler  

e-post xxxxxxx                                                          e-post xxxxxx 

Telefon xxxxxxx   telefon xxxxxx 

  

Handledare 

Gabriella Norberg-Boysen, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Caroline Evaldsson och Catrin 

Jekler genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

____________________________________________________ 

Ort   Datum 

 

 

____________________________________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 



 30 

Bilaga 2 

 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
  

 

 

2018-09-25  

 

 

   

Samtycke till datainsamling och behandling av uppgifter på informant 

 
Som en del av kursen Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete vid 

Högskolan i Borås utför Caroline Evaldsson och Catrin Jekler en studie med syftet 

distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av akut omhändertagande i primärvård.  

 

För att utföra studien behövs vissa uppgifter om informanten. Dessa uppgifter är namn, ålder, 

frågor gällande utbildning samt vårderfarenhet och kommer att användas i förklaring av metod 

och analys. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 

(a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

 

Uppgifterna kommer att användas av Caroline Evaldsson och Catrin Jekler samt vara 

tillgängliga för examensarbetets handledare. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 

offentlighetsprincipen. 

 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att inga 

uppgifter kan spåras till informanterna.  

 

Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och informanten kan när som helst ta tillbaka ett lämnat 

samtycke. Uppgifter kommer då inte att användas fortsättningsvis. På grund av lagkrav kan 

högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 

 

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

 

 

_____________________________________ 

Underskrift  

 

 

_____________________________________   

Namnförtydligande 

 

 

_____________________________________   

Ort och datum 


