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Sammanfattning    
 
Vårdcentralens ansvarsområde inom hälso- och sjukvården har vidgats alltmer och är 
för många den första kontakten med sjukvården. Stora krav ställs på att verksamheten 
fungerar effektivt och att patienterna får en säker och trygg vård. På en specifik 
vårdcentral har ett utvecklingsprojekt inletts för att vidareutveckla arbetssättet för 
distriktssköterskorna/sjuksköterskorna. Syftet med denna studie är att beskriva 
distriktssköterskornas/sjuksköterskornas uppfattningar om sitt yrkesansvar före 
utvecklingsprojektets start. Studien är en fallstudie där sex 
distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar på vårdcentralen intervjuades. 
Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 
presenteras i fyra huvudkategorier: förutsättningar hos 
distriktssköterskan/sjuksköterskan, bemöta patienten, bedömning av patientens 
omvårdnadsbehov och vägleda patienten. Det framkom därefter nio underkategorier. I 
diskussionen reflekteras resultatet med tyngdpunkt på 
distriktssköterskans/sjuksköterskans fortbildning, vårdrelation, den psykiska ohälsan 
samt telefonkulturen.  
 
Nyckelord: yrkesansvar, distriktssköterska, sjuksköterska, kompetens, uppfattning, 
vårdrelation, helhetssyn, vårdcentral, kvalitativ innehållsanalys.  
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INLEDNING 

 
I samband med vår utbildning till distriktssköterskor fick vi under praktiktiden inblick i 
arbetet som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentral.  Att möta människor i alla 
åldrar, i olika situationer och kunna vägleda och guida till behövd och önskad hälso- 
och sjukvård är en utmaning vilket kräver att rätt kompetens används på rätt sätt. 
Detta arbete ingår i ett projekt på en specifik vårdcentral, där samtliga 
distriktssköterskor/sjuksköterskor genom intervjuer beskriver uppfattningar av arbetet 
och belyser därmed yrkesansvaret.  Projektet syftar till att förbättra arbetssättet för 
distriktssköterskorna/sjuksköterskorna.  
 
  
BAKGRUND 

 
Bakgrunden inleds med en historisk beskrivning om distriktssköterskans 
yrkesutveckling över tid och därefter en kort beskrivning av primärvården idag. Vidare 
beskrivs utvalda delar av distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetensbeskrivningar 
enligt socialstyrelsens föreskrifter. Därefter beskrivs 
distriktssköterskans/sjuksköterskans förhållningssätt. Aktuell forskning redovisas i 
bakgrunden. Vi har valt att fördjupa oss i vårdvetenskapliga begreppen helhetssyn och 
vårdrelation. Slutligen beskrivs verksamhetsutvecklingen ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. 

Distriktssköterskans yrkesutveckling över tid 
Vid sekelskiftet fanns det i Sverige landsbygdssjuksköterskor som arbetade med 
förebyggande arbete och hemsjukvård. Sjuksköterskan hjälpte provinsialläkaren med att 
utföra vård i hemmen och arbetade mest bland den fattiga befolkningen. Dessa läkare 
aktualiserade behovet av fler sjuksköterskor. År 1918 beslutades om stadsbidrag för att 
anställa distriktssköterskor, som förutom sjukvård även skulle arbeta med förebyggande 
arbete för att stärka folkhälsan hos den fattiga befolkningen på landsbygden. Kunskap 
om hushållning och matlagning var viktigt för att kunna ge råd om näringsrik kost. År 
1919 infördes en reglerad distriktssköterskeutbildning vilken inrättades av en statlig 
skola i Stockholm. Det utbildades 16 distriktssköterskor som var färdiga efter knappt ett 
års studier. Utbildningen innehöll social lagstiftning, sjukvård och socialmedicin och 
leddes av Kerstin Nordendahl fram tills 1938. Därefter inrättades Statens institut för 
Folkhälsa och distriktssköterskeutbildningen överfördes dit. Kerstin Nordendahl 
arbetade för att stärka distriktssköterskornas hälsovårdsarbete. Hygien och folkhälsa var 
viktiga begrepp inom utbildningen. År 1935 togs ett beslut i riksdagen som satte 
distriktssköterskans hälsovårdande verksamhet i förgrunden och år 1937 lyftes arbetet 
inom dispensärvården och barnavården fram (Emanuelsson & Wendt 1994). 
Från 1964 reglerades distriktssköterskans uppdrag för mödra- och barnhälsovården, där 
distriktssköterskans uppdrag i distriktsvården tydligt beskrevs. Under 70 och 80-talen 
utvecklades primärvården vilket ledde till uppbyggnad och utökning av antalet 
vårdcentraler och distriktssköterskan fick placering där. År 1982 antogs en ny hälso- 
och sjukvårdslag som innebar att patienten fick vara med och påverka vård. År 1992 
infördes Ädelreformen vilket innebar att kommunen tog över viss hälso- och sjukvårds 
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ansvar från primärvården. Det innebar att distriktssköterskor och sjuksköterskor även 
anställdes i kommunen för att bedriva hemsjukvård. År 1994 startade utbildning med 
förskrivningsrätt av läkemedel för distriktssköterskor/sjuksköterskor. Under 90-talet har 
det skett en stor ökning av hemsjukvården. Förändringar i befolkningsstrukturen med 
fler äldre har lett till ökat antal patienter i hemsjukvården (Anell & Rosén, 1997). I och 
med denna utveckling har innehållet i distriktssköterskornas arbete inom primärvården 
förändrats. 

Primärvårdens ansvar ur ett folkhälsoperspektiv 
I samhället ses idag två stora ohälsoområden som behöver uppmärksammas: psykisk 
ohälsa och kronisk sjukdom. Av alla primärvårdsbesök är 30-40 procent relaterade till 
psykisk ohälsa. Ett aktivt arbete bör bedrivas i primärvården för att stärka patienten att 
ta ansvaret för egenvården och därmed öka patientens delaktighet i vården. Patientens 
kunskap om sig själv ska ses som en resurs och patientens tid ska värderas och 
respekteras så att minsta möjliga väntetid uppstår. Trygghet för patienten i primärvården 
skapas genom empati och respekt i det personliga mötet. Eftersom primärvården ofta är 
entrédörren till hälso- och sjukvårdssystemet medföljer även ansvaret för 
vårdpersonalen att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens och 
yrkeskunskap (Västragötalandsregionen, 2008).  
 
Socialstyrelsen har konstaterat att den psykiska ohälsan hos befolkningen ökat under 
flera år. Detta har lett till att landstingen är skyldiga att satsa på kompetens och 
kompetensutveckling för personalen. Enligt socialstyrelsen innebär kompetens att det 
finns en vilja och förmåga hos den anställde att utföra arbetsuppgifter. 
Kompetensutveckling innebär att verksamheter vidareutvecklar personalens vilja och 
förmågan att utföra arbetsuppgifterna. Kompetensutveckling ska leda till att patienten 
får behov tillgodosedda ur ett helhetsperspektiv. En förutsättning för vårdandet är att 
personal i hälso- och sjukvården förstår varandras uppdrag och har respekt för varandras 
kompetenser (Socialstyrelsen, 2007a). 
 
Socialstyrelsens har genomfört studier som påvisar brister i primärvårdens förmåga att 
möta personer med psykisk ohälsa. Det handlar om brister i att ställa diagnos och att 
följa upp behandlingen (Socialstyrelsen, 2007c). 
 

Distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
På vårdcentralen där utvecklingsprojektet pågår arbetar både distriktssköterskor och 
sjuksköterskor därmed beskrivs både distriktssköterskans och sjuksköterskans 
kompetensbeskrivningar. Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för 
sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra 
distriktssköterskans/sjuksköterskans profession och yrkesövning och därmed bidra till 
säker vård och god omvårdnad för patienten. 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
Sjuksköterskans yrkesområde omfattar vuxna och äldre, barn och ungdomar som 
behandlas i öppen och/eller sluten vård. Arbetet styrs av och hälso- och sjukvårdslagen. 
Arbetsuppgifter som utförs ska grundas på etiskt förhållningssätt och överrensstämma 
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med vetenskap och beprövad erfarenhet. Författningar, föreskrifter och andra regler som 
gäller ska kunna tillämpas och följas.  
Olika uppgifter om vad sjuksköterskan ska kunna finns detaljerat beskrivet i 
kompetensbeskrivningen. Här följer en kort sammanfattning: 

• Förebyggande arbete 
- kunna ta initiativ till och vidta förebyggande åtgärder mot hälsoproblem 

hos patienter 
• Omvårdnad 

- ansvara för omvårdnaden hos patienten utifrån etiska och 
omvårdnadsteoretiska grunder. 

• Undersökningar och behandlingar 
- medverka vid och i vissa fall utföra undersökningar och behandlingar. 

• Information och handledning 
- ge handledning åt medarbetare och studenter samt kunna informera och 

instruera patienter och deras närstående om vården och om förebyggande 
arbete. 

• Forskning och utvecklingsarbete 
- kunna följa, använda och medverka i forskning och utvecklingsarbete 

med särskild inriktning på omvårdnad av patienter. 
• Planerings- och ledningsuppgifter 

- kunna planera sitt arbete, samarbeta med andra yrkesföreträdare och leda 
arbetslag. 

• Katastrofberedskap 
- kunna fungera i den annorlunda arbetssituation som en stor olycka eller 

katastrof innebär samt tillämpa katastrofmedicinska principer 
(Socialstyrelsen, 2007b). 

 

Distriktssjuksköterskans kompetensbeskrivning 
Specialområde för distriktssköterskan är distriktsvård vilket består av förebyggande 
folkhälsoarbete och omfattar barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier, vuxna och 
äldre och i de flesta fall inom ett geografiskt område. Hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen styr distriktssköterskans arbete. Förutom det som står i 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även 
kunna:  

- Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas.  
- Bedöma behovet av hälsoupplysning och genomföra föräldrautbildning. 
- Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god 

vård och motivera denne att uppnå god hälsa och välbefinnande samt identifiera 
problem och vidta åtgärder. 

- Tillämpa en helhetssyn på personens hälsa och livssituation.  
- Vaccinera. 
- Föra barn- och skolhälsovårdsjournaler. 
- Identifiera och bedöma behovet av hjälpmedel. 
- Förskriva vissa läkemedel och beakta patientens möjligheter att själv 

administrera läkemedel. 
- Informera om hälsobefrämjande åtgärder, undervisa och informera personal, 

studenter, patienter och anhöriga (Socialstyrelsen, 2007b). 
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Enligt Wilhelmsson och Foldevi (2003) innebär distriktssköterskans/sjuksköterskans 
förskrivningsrätt för läkemedel att statusen på yrket ökat och att 
distriktssköterskan/sjuksköterskan känner ett ökat yrkesansvar. Deltagarna i studien 
upplever att patienter värdesätter ordinationen mer när ett recept förskrivs av 
distriktssköterskan/sjuksköterskan på ett receptfritt läkemedel.  
 
Det framkommer i Williams och Jones (2005) studie att förskrivningsrätten innebär den 
mest tidsparande faktor i det dagliga arbetet för sjuksköterskor. Studien belyser även att 
sjuksköterskorna avsätter tid för att prata om annat än det som patienten sökte för, vilket 
leder till mer nöjda patienter. 

Distriktssköterskans/sjuksköterskans förhållningssätt 
Barbosa da Silva och Ljunqvist (2003) betonar vissa egenskaper som sjuksköterskan bör 
ha, såsom förmågan att bry sig om och att vara förstående. En positiv personlighet är en 
egenskap som ger uttryck för moralisk integritet. Detta innebär enligt författarna att 
sjuksköterskan inte skall vara dömande, vara trevlig och glad i sitt bemötande. 
Ytterligare egenskaper är ödmjukhet, omtanke, förmåga att skapa dialog och lyhördhet. 
Patienten ska uppleva god omvårdnad och känna respekt gällande integritet och 
värdighet. 
 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) ökar kompetenskraven för hälso- och 
sjukvårdspersonal samtidigt som resurserna stramas åt. Den medicinska utvecklingen 
har lett till kortare behandlingstider och mer avancerad vård i hemmen. Verksamheter 
kan genom utvärdering finna lösningar på problem som uppstår då åtstramningar ska 
ske. Ett vetenskapligt förhållningssätt hos vårdpersonal krävs för att patienten ska få en 
trygg och säker vård. Insatserna inom hälso- och sjukvården bör så långt som möjligt 
vila på en vetenskaplig grund.  
  
Malmsten (2001) menar också att det är viktigt att distriktssköterskor/sjuksköterskor gör 
det rätta, vilket innebär: 

• välja rätt teknik enligt vetenskapliga teorier och juridik 
• ser det rätta - perceptiv förmåga för att göra rätt bedömningar 
• förstå det rätta - kognitiv förmåga till att kunna förstå behov 
• ha förmåga till att ge kärleksfull vård och engagemang till patienten 
• ha förmåga att avläsa situationer– utifrån patientens behov 
• har förmåga att se det moraliskt goda vilket kan variera ifrån situation till 

situation. 
 
Faktorer som påverkar distriktssköterskans/sjuksköterskans handlande är personliga 
vanor, gamla seder, vetenskapliga teorier, verksamhetens rutiner och institutionella 
regler. Även lagtexter, etiska koder och offentliga riktlinjer har betydelse för 
distriktssköterskans/sjuksköterskans yrkesutövning (Malmsten, 2001).   
 
Berlin, Johansson och Törnkvist (2006) påvisar vikten av relevant fortbildning för 
distriktssköterskor/sjuksköterskor för att möta patienternas behov. Studiens resultat 
visar att missnöje fanns på arbetsplatser som saknade tydliga riktlinjer. Verksamheterna 
erbjöd inte tillräckligt stöd och hjälp till distriktssköterskor/sjuksköterskor.  
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Helhetssyn 
Enligt Eriksson (2000) bör all vårdpersonal arbeta utifrån en helhetssyn på människan. 
Det finns ingen given helhet utan helheten varierar i förhållande till människans yttre 
och inre gränser samt till tid och rum. Det totala måste bedömas utifrån den unika 
människan, situationen och det aktuella perspektivet. Författaren menar att alla vårdare 
måste ha förståelse för att de arbetar utifrån ett specifikt kompetensområde för att 
därmed på ett adekvat sätt se helheten hos individen. Helhetssyn innebär även att 
vårdaren inser att valet som görs är en av flera tänkbara lösningar på problemet.  
 
Dahlberg (1994) skriver att helhetssyn innebär att vårdaren ser patienten ur ett 
hälsoperspektiv och som en unik person. Människan är det centrala i vården och vården 
ses utifrån patientens perspektiv. Vårdaren bör se vad som påverkar en patient, olika 
sociala och kulturella kontexter. Att människan inte försvinner bakom alla rutiner, 
behandlingar, symtom och diagnoser och därmed blir en patient. Människan som finns 
bakom masken eller rollen patient betonas och förstås som unik person. Att bli sedd 
som unik person innebär att få ett individuellt värde. Helhetssynen på människans 
behov bör inte utgå ifrån ett enskilt tillfälle utan hänsyn tas till den totala situationen. 
Samband ska kunna ses mellan somatiska, sociala och psykiska vårdbehov. För att 
sjuksköterskan skall kunna förstå patienten bör sjuksköterskan kunna lyssna, vara 
lyhörd och höra vad som ”verkligen” sägs, ”se” den andre personen, bry sig om och 
vara ”vänd mot” patienten. Vidare skriver författaren att helhetssyn innebär att behov 
synliggörs även då patienten inte tydligt kan beskriva behovet, människan kan ha svårt 
att uttrycka önskemål eller behov. Helhetssyn behöver inte innefatta all kännedom om 
patienten och dennes livsvärld, alla har ett privat område som andra människor inte 
alltid får tillgång till. Sjuksköterskan behöver ha självförståelse och en sund uppfattning 
av sig själv och sitt personliga fungerande i relation till andra människor (Dahlberg, 
1994). 
 

Vårdrelation 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) kännetecknas ett 
professionellt engagemang mellan patient och vårdare av att vårdaren inte räknar med 
att få ut något för egen del. Även Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) menar att 
vårdaren använder sin erfarenhet och personliga kunskap för att ge absolut närvaro i det 
vårdande mötet. För att en god vårdrelation skall uppstå är det viktigt att erbjuda 
patienten ett lindrat lidande och en förståelse för patientens livsvärld, och att det finns 
en öppenhet för patienten som levd och subjektiv kropp. 
 
Malmsten (2001) betonar att vårdrelationen aldrig är ett jämlikt förhållande. Det innebär 
att sjuksköterskan och patienten har ett asymmetriskt förhållande till varandra, och att 
sjuksköterskan har mer makt än patienten. Patienterna är oftast sårbara, svaga, 
utlämnade och beroende till vårdpersonalens godtycke och välvilja. Sjuksköterska och 
patient delar varandras verklighet för tillfället i det mänskliga mötet men båda har med 
sig olikheter i bakgrunden.  
 
Dahlberg mfl (2003) belyser att det också finns en risk för vårdare att förväxla den 
professionella vårdrelationen  med en vänskapsrelation. Skillnaden är att 
vänskapsrelationen har en ömsesidighet och jämvikt som inte finns i den professionella 
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relationen. Det finns flera faktorer som påverkar vårdrelationen. Tidsbristen är en faktor 
då vårdaren kan uppleva stress så att denne inte kan relatera till patienten. En annan 
faktor som kan påverka vårdrelationen är att patienten gör vårdaren osäker. När 
vårdaren blir rädd för att bli för involverad i patienten är ytterligare en faktor.  Ansvaret 
för en god vårdrelation vilar på vårdaren och vårdaren kan aldrig kräva någonting 
tillbaka från patienten. Målsättningen med vårdrelationen är att främja hälsa, lindra 
lidande och skapa ett välbefinnande. Det är viktigt att se patientens problem, identifiera 
patientens egna resurser och hur de kan användas. Whittemore, Bak, DÉramo Melkus 
och Grey (2003) studie påvisar vikten av att patienterna är motiverade till behandling. 
Det är distriktssköterskans/sjuksköterskans uppgift att försöka motivera patienten till 
behandlingar och livsstilsförändringar. 
 
Collins (2005) beskriver patienternas upplevelser av att kommunicera med 
sjuksköterskor och läkare i primärvården. Studien visar att patienterna lättare kan 
kommunicera med sjuksköterskor än läkare. Patienterna upplever att sjuksköterskorna 
mer bjuder in till samtal och patienterna ges möjlighet att berätta om förväntningar av 
besöket och saker runt omkring, tid och möjlighet ges att få förklara på djupare nivå. 
Patienterna upplever att läkarna inte ger patienterna tid till att berätta om sina 
förväntningar. 
 
Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) studie påvisar att sjuksköterskor som arbetar 
med telefonrådgivning upplever att det svåraste är att fatta det slutgiltiga beslutet utifrån 
vad patienten efterfrågar. Att vara bra på att lyssna och inte förekomma patientens egna 
svar är en viktig del av arbetet och något som sjuksköterskorna efterfrågar mer 
utbildning i. 

Verksamhetsutveckling ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Bakgrunden till denna studie är ett projekt som startats på en vårdcentral i Västra 
Götalandsregionen som syftar till att finna ett arbetssätt där personalens kompetens 
utnyttjas och används fullt ut. Genom vårdvetenskaplig kompetensutveckling av 
distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar på den aktuella vårdcentralen 
förväntas de i högre grad än tidigare självständigt kunna bedöma och bemöta 
patienternas omvårdnadsbehov. För att kunna bedöma fortbildningsinsatsens värde 
genomfördes denna intervjustudie i projektets inledningsfas.  
 
Den aktuella vårdcentralen ligger i en stor kommun med flera mindre samhällen i 
lantliga miljöer. Vårdcentralen har ett befolkningsunderlag på ca 6000 invånare. På 
vårdcentralen tjänstgör läkare samt undersköterskor som framförallt assisterar och utför 
provtagning, distriktssköterskor med egna mottagningar, barnhälsovård, samtal och 
diabetes. På vårdcentralen arbetar även sjuksköterskor som ansvarar för mottagningar 
med inriktning på bland annat telefonrådgivning/bokning, samtal, hjärta/kärl, diabetes 
och astma/KOL. Vidare tjänstgör även psykolog och sekreterare. Samarbete sker med 
sjukgymnast som är inhyrd av vårdcentralen. Vårdcentralen har mellan 1000-1500 
telefonsamtal per månad och samtalens snittid är cirka två till fem minuter. Patienter 
med psykisk ohälsa såsom stressymtom och depressioner toppar både besöks- och 
telefon statistiken på vårdcentralen. Detta är en tidskrävande patientgrupp eftersom 
patientens egentliga problem ofta inte kommer fram i första kontakten. Det krävs oftast 
längre samtal eller besök för att få fram om det rör sig om psykisk ohälsa. En annan 
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patientgrupp som ofta besöker och/eller ringer vårdcentralen vill ha information och 
hänvisningar som inte alltid handlar om sjukvård. Det kan röra sig om apotekets 
öppettider eller övrig information. Infektionsfrågor såsom feber, förkylningar och 
virusinfektioner är de vanligast förekommande frågorna vid telefonrådgivningen.  
 
Anledningen till att patienterna söker vård på vårdcentralen är ofta omvårdnadsproblem 
som distriktssköterskorna/sjuksköterskorna har kompetens att bedöma och bemöta 
självständigt. Verksamheten vill därför lyfta fram den vårdvetenskapliga kompetensens 
betydelse hos distriktssköterskor/sjuksköterskor för att möjliggöra ett arbetssätt där 
patienternas vårdbehov tillgodoses av distriktssköterskan/sjuksköterskan direkt.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

 
Distriktssköterskors/sjuksköterskors arbete på en vårdcentral innebär att identifiera och 
finna den optimala lösningen på vårdsökandes problem. En vårdcentral bör vara effektiv 
och använda den kompetens och de resurser som personalen innehar så att patienterna 
får sina vårdbehov tillgodosett på rätt nivå. Det finns ett större vårdbehov hos 
befolkningen idag som visas genom ökat antal kontakter med vårdcentralerna. 
Framförallt har den psykiska ohälsan i samhället ökat. Projektet syftar till att utveckla 
ett arbetssätt där distriktssköterskorna/sjuksköterskornas omvårdnadskompetens 
används mer effektivt. Utvecklingsprojektet som initierats av vårdcentralen ska påbörjas 
för distriktssköterskorna/sjuksköterskorna där fortbildning med vidareutveckling av 
vårdvetenskapligt förankrat arbetssätt är i fokus.  
För att bedöma fortbildningsinsatsens inverkan på arbetssättet är det viktigt att kunna 
jämföra hur distriktssköterskorna/sjuksköterskorna uppfattar yrkesansvaret före och 
efter fortbildningsinsatsen. Denna studie är genomförd innan fortbildningsinsatserna på 
den specifika vårdcentralen påbörjats. 
 
 
SYFTE 

 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors/sjuksköterskors uppfattningar om 
sitt yrkesansvar på vårdcentral. 
 
 
METOD 

  
Examensarbetet är genomfört på en vårdcentral där samtliga 
distriktssköterskor/sjuksköterskor beskriver sin syn på sitt yrkesansvar. Arbetet kan 
därför beskrivas som en fallstudie. Enligt Ejvegård (2003) är fallstudie användbar i de 
flesta vetenskapliga undersökningarna tillsammans med andra metoder och kan göras 
mer eller mindre ambitiösa och detaljrika. Fallstudiens syfte är att försöka förstå något i 
stället för att försöka förklara något. Med en fallstudie studeras en liten del av en stor 
del som då får beskriva verkligheten. Fallstudien ger en närhet till personer som 
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studeras och skapar en slags inlevelse hos forskaren som kan få ändrad förståelse och 
uppfattning.  
 
Denna fallstudie bygger på intervjudata. Kvale (1997) menar att forskaren försöker 
förstå världen genom att samla in datamaterial via intervju. Utifrån den intervjuades 
synvinkel utvecklas innebörden av människans erfarenheter. Intervjun innebär ett 
samspel mellan två personer som byter synpunkter med varandra. I ett intervjusamtal 
lyssnar forskaren till berättelser om den intervjuades livsvärld som beskriver åsikter och 
synpunkter med egna ord. Forskaren försöker få fram den intervjuades egna upplevda 
erfarenheter och förmedlar resultatet till andra utifrån sitt egna perspektiv och med egna 
ord. Genom samtal lär vi känna andra människor, deras erfarenheter och känslorna i 
livsvärlden som de befinner sig i just nu. Intervjun är ett samtal med en struktur och har 
ett syfte, intervjun blir ett sätt för forskaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och ett 
lyhört lyssnande få fram ett grundligt innehåll. En intervju är inte ett samtal mellan 
likställda parter, forskaren har ett syfte att söka information och den intervjuade 
förmedlar upplevelser.  
 
Hur ett intervjumaterial kan bearbetas genom en kvalitativ innehållsanalys beskrivs av 
Lundman och Hällgren-Granheim (2008). Författarna skriver att det centrala innehållet i 
en text ska bevaras samtidigt som texten ska göras kortare. En kvalitativ innehållsanalys 
fokuserar på att granska, beskriva och/eller tolka texter på olika nivåer. Den kvalitativa 
innehållsanalysens fokus på beskrivande nivå är att identifiera skillnader och likheter i 
datamaterialet som beskrivs med hjälp av kategorier och underkategorier. Allt som 
svarar på syftet måste tas med.  

Deltagare 
Deltagarna i studien är sex sjuksköterskor, samtliga anställda på den vårdcentral där 
studien utförs. Tre informanter är sjuksköterskor och tre har specialistutbildning till 
distriktssköterskor. En anställd sjuksköterska vid intervjutillfället valde att inte delta då 
dennes anställning snart skulle upphöra. Åldersspridningen var mellan 45-64 år, 
samtliga var kvinnor och har tjänstgjort på vårdcentralen alltifrån 1,5 år till 26 år. 
Deltagarna benämns som distriktssköterskor/sjuksköterskor eller informanter genom 
studien.  

Datainsamlingen 
De frågeområden som användes vid intervjuerna utformades av lektor och adjunkt på 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Information om intervjustudien 
meddelades muntligt och skriftligt till deltagarna. Intervjuerna skedde enskilt och i 
avskilt rum på informanternas arbetsplats. Samtalen genomfördes och spelades in på 
band under mars och april år 2008. Intervjuerna utfördes av en adjunkt från Högskolan i 
Borås och varade från 45 minuter till en och en halv timma per deltagare. 
Intervjuområdena framgår av bilaga 1. 

Dataanalys 
Vår analys av intervjuerna började med att alla inspelade band först avlyssnades av båda 
författarna i flera omgångar för att få en helhetsbild av innehållet. Intervjuerna har 
transkriberats därefter ordagrant. Intervjutexterna resulterade i 12-20 utskrivna sidor 
med enkelt radavstånd per intervju. Därefter lästes alla utskrivna intervjuer av båda 
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författarna var för sig. Delar av texten som svarade mot vårt syfte och vår 
problemformulering markerades.  
 
Vi använde oss av stora pappersark som fästes på en vägg för att göra materialet 
överskådligt.  Därefter bearbetades varje intervju för sig för att finna meningsbärande 
enheter. Vi utgick från frågeställningarna: ”Vad gör 
distriktssköterskorna/sjuksköterskorna?” och ”Hur gör 
distriktssköterskorna/sjuksköterskorna det?” som ställdes i relation mot vårt syfte. 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) poängterar att huvudkategorins benämning 
ska relateras till innehållet på en beskrivande nivå. När vi var överrens om ”Vad” så 
skrevs de meningsbärande enheterna ut på sex stycken pappersark, en för varje 
informant för att göra materialet överskådligt. Olika färgpennor användes för att indela 
de meningsbärande enheterna utifrån innehållet i olika huvudkategorier. Utifrån 
huvudkategorierna kunde vi sedan få fram underkategorier. Vidare kunde likheter och 
skillnader i datamaterialet urskiljas.  
När analysen var färdig så kvarstod fyra huvudkategorier och nio underkategorier vilket 
utgjorde resultatets struktur. Citat från intervjuerna används för att illustrera 
textinnehållet. 

Etiska överväganden 
Det finns fyra allmänna etiska huvudkrav på forskning. Det första är informationskravet 
som innebär att berörda ska informeras om forskningens syfte, att deltagandet är 
frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst. Nästa krav är samtyckekravet 
som innebär att informanter ger sitt samtycke och bestämmer därmed själv över sin 
medverkan. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter 
ska behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter om enskilda 
personer endast får användas för avsett forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
Information har lämnats om att materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga 
och att det behandlats konfidentiellt. Noggranna etiska överväganden har gjorts under 
hela arbetets gång för att enskilda individer inte ska identifieras. Informanterna har 
kodats om till slumpmässigt utvalda bokstäver under hela arbetets gång och bokstäverna 
valdes bort i det färdiga resultatet. Materialet har förvarats oåtkomligt av författarna och 
kommer att återlämnas personligt till högskolan i Borås när uppsatsen är slutförd. Inget 
utskrivet intervjumaterial har sänts via Internet eller post.   
 
Tystnadsplikt är en viktig del i de etiska reglerna. Anonymisering krävs och innebär att 
kopplingen mellan materialet och en bestämd individ eliminerats, så att det inte kan 
återupprättas och kopplas till individen. Det går inte att lova att materialet aldrig 
kommer att delas med någon förutom forskarna. Materialet måste arkiveras och förvaras 
enligt generella bestämmelser som finns (Vetenskapsrådet, 2007). 
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RESULTAT  

 
I resultatet beskrivs distriktssköterskors/sjuksköterskors uppfattningar om sitt 
yrkesansvar på vårdcentralen. I resultatet framkommer att informanternas målsättning är 
att patienten ska få en god och säker vård. Vad detta innebär i det dagliga arbetet 
beskrivs i resultatet i form av fyra huvudkategorier. Resultatet konkretiseras med 
exemplifierade citat från intervjuerna och indelas i följande huvudkategorier med 
tillhörande nio underkategorier: 
 
Att ha förutsättningar att ge god omvårdnad. 

• Att ha kompetens och ständigt söka ny kunskap 
• Erfarenhet, ett ständigt lärande 

 
Att åstadskomma ett gott möte med patienten. 

• Skapa vårdrelation i patientkontakten 
• Identifiera patientens omvårdnadsbehov 

 
Att göra korrekta bedömningar av patientens omvårdnadsbehov. 

• Tydliggöra omvårdnadsbehov 
• Yrkesansvarets betydelse för bedömning av omvårdnadsbehovet 

 
Att vägleda patienten rätt. 

• Rådgivning och utbildning 
• Prioritera till rätt instans 
• Återkoppla till patienten 

 

Att ha förutsättningar att ge god omvårdnad.  
Distriktssköterskan/sjuksköterskan betonar att kompetens och erfarenhet är en 
förutsättning för att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov. 
Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna upplever att en bred kompetens, både praktisk 
och teoretisk behövs eftersom arbetet på vårdcentralen innebär möten med olika 
patienter med skilda problem. 

Att ha kompetens och ständigt söka ny kunskap 
Kompetens uppfattas av informanterna vara en förutsättning för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna. Bred kompetens skapar möjligheter för informanterna att möta 
patienten utifrån att alla individer är unika och har individuella vårdbehov. Teoretisk 
kunskap är grundläggande för att bemöta, bedöma och vägleda patienter. Informanterna 
upplever att medicinsk kunskap om sjukdomar, sjukdomstillstånd och symtom är 
förutsättningar för att bedöma patientens tillstånd och vidta rätt åtgärder. 
Distriktssköterskan/sjuksköterskan betonar att pedagogisk kunskap behövs för att kunna 
undervisa om hälsa och ohälsa. Det framkommer också att erfarenhet och kunskap om 
exempelvis omläggningsmaterial behövs för att erbjuda en god och säker vård, vilket 
belyses med följande citat:  
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”… vara väl bevandrad i dom material jag använder och att jag 
kan förklara varför jag använder ett visst material och att jag gör 
på ett visst sätt, så att patienten känner sig trygg i det…” 

Informanterna upplever att patienter behöver informeras om 
distriktssköterskans/sjuksköterskas arbetsuppgifter. Många patienter kontaktar 
vårdcentralen och vill boka tid till läkaren. När informanterna frågar efter patientens 
kontaktorsak framkommer ofta ett omvårdnadsbehov och 
distriktssköterskan/sjuksköterskan kan utföra dessa omvårdnadsåtgärder, ett exempel 
ges i följande citat: 

”….patienten säger jag vill ha en läkartid, dom börjar samtalet så, 
och när man då penetrerar och frågar runt lite granna så visar det 
sig att.. .jag förstår att det är inte en läkartid dom behöver utan det 
är en distriktsskötersketid och det är något som vi kan klara av 
med våran kompetens, och då säjer jag till patienten att jag bokar 
dej på en distriktsskötersketid här och så får vi bedöma dej när du 
kommer ner. Och nu har vi kört detta så pass inetablerat så många 
känner en trygghet med det att man får komma ner, att man blir 
bekräftad man får tala om vad sitt problem är”.  

Informanterna upplever att tillit inte går att skapa hos alla patienter.  Vissa patienter 
ställer krav på att träffat en läkare oavsett vilken information som lämnats angående 
distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetens, vilket beskrevs som:  

”… dom efterfrågar att jag vill träffa en doktor till varje pris, så 
spelar det ingen roll om nån kommer till mej fem gånger”. 

En del patienter är i dag pålästa och distriktssköterskan/sjuksköterskan poängterar att 
kunskapen måste bemötas. Några av informanterna använder Internet som 
informationskälla för att få tillgång till samma informationskanal som patienten använt. 
Kunskapen behövs för att inge förtroende hos patienten då problemet lättare kan 
konfronteras om informanterna vet hur informationen har vinklats för patienten. Ny 
kunskap söks regelbundet av informanterna från olika informationskällor för att kunna 
bemöta och bedöma den individuella patientens behov. Enligt 
distriktssköterskan/sjuksköterskan finns det goda möjligheter och tid för fortbildningar 
och kurser. En informant uttrycker detta i följande citat:  

”Sen har vi tillåtelse att gå på väldigt mycket kurser, det finns tid 
för det och det tycker jag är jättebra”   

Detta upplevs positivt då informanterna känner sig stärkta i yrkesansvaret av 
fortbildning. Informanterna anser det viktigt och känner ansvar att informera kollegor 
om ny kunskap som förvärvats.  En begränsning som informanterna uppger är när 
någon enskild distriktssköterska/sjuksköterska varit på fortbildning eller kurs och 
därefter vill informera kollegor så saknas tid och utrymme för att informera och 
diskutera den nya kunskapen med kollegor, vilket beskrivs i följande citat: 

”…som bara jag var på då och det tycker jag är jätteviktigt att dom 
andra får den informationen också, men det tog ju jättelång tid 



 12

innan jag fick möjlighet överhuvudtaget. För det går inte bara att 
skriva ner utan man måste diskutera...”  

Distriktssköterskan/sjuksköterskan tar ett ansvar genom att inse vikten av att gå 
fortbildningar som gynnar verksamheten och kompetensområdet. En av informanterna 
uppger att: 

”Jag kan ju inte bara springa på en massa kurser bara för att det är 
kul… utan det skall ju vara det som gynnar verksamheten inom 
mitt område om man säger” .  

Genom fortbildningarna skapas hela tiden nya erfarenheter som upplevs utvecklande 
och stärkande enligt informanterna.  

Erfarenhet -ett ständigt lärande. 
Informanterna anser att yrkeserfarenheter stärker distriktssköterske- sjuksköterskerollen. 
Arbetet innebär ett ständigt lärande och nya kunskaper fås genom möten med patienter. 
Informanterna betonar att yrkeserfarenheterna behövs för att fatta beslut  i arbetet.  
Informanterna poängterar att yrkeserfarenheter stärks genom samarbete och 
konsultation mellan kollegor på arbetsplatsen vilket sker både i korridoren, 
arbetsrummen och vid personalmöten. Yrkesrollen stärks och 
distriktssköterskan/sjuksköterskan betonar att trygghet utvecklas inför nästkommande 
patientmöte. Genom yrkeserfarenheter får distriktssköterskan/sjuksköterskan en slags 
fingertoppskänsla. Informanterna upplever därmed att olika signaler lättare kan tydas 
för att uppmärksamma patientens behov vilket inte alltid framkommer, vilket 
förtydligas av:  

”… man känner ju som erfaren sköterska också vad, att det här är 
något annat”.  

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna poängterar att livserfarenheter behövs för att bli 
trygg i yrkesrollen samt att skapa tillit hos patienten. Informanterna menar att 
livserfarenheter skapar förståelse för patientens situation. Informanterna anser att 
tydliga, uppriktiga och ärliga besked till patienten är en förutsättning, vilket leder till att 
patienten kan känna förtroende och trygghet för distriktssköterskan/sjuksköterskan. 
Detta bestyrks i nedanstående citat:  

”… en kombination av erfarenhet och kunskap och a så… och att 
man är trovärdig, att patienterna litar på det man säger”. 

Informanterna menar att livs- och yrkeserfarenheterna behövs för ett bra patientmöte 
och för att skapa en god relation.  
  

Att åstadkomma ett gott möte med patienten. 
Enligt informanterna ingår det i yrkesansvaret att stärka patienten och skapa en 
medvetenhet om patientens hälsa och resurser. Det framkommer att informanterna vill 
att patientkontakten skall utmynna i en god vårdrelation. En god vårdrelation är en 
grundförutsättning för kartläggning av patientens behov. 
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Skapa vårdrelation i patientkontakten 
Informanterna uppfattar att förtroende måste skapas för en god vårdrelation och för att 
uppnå detta krävs att distriktssköterskan/sjuksköterskan är öppen och lyhörd till vad 
patienten vill förmedla, är empatisk, trovärdig och visar patienten respekt, viket 
beskrivs av en informant så här:  

”… framförallt så möter jag dem med respekt och lyssnar vad dom 
vill prata om”. 

Informanterna vill att vårdrelationen ska leda till nöjda och trygga patienter. 
Informanterna upplever att varje patient behandlas unikt och individuellt. Relation 
skapas genom respekt, det är av betydelse att informanterna låter patienten tala färdigt 
och inte lägga orden i munnen på patienten. Informanterna upplever tiden som en 
begränsning för att skapa en god relation. Ytterligare hinder för en god vårdrelation är 
om patienterna inte är mottagliga för kommunikation och/eller patienternas vilja inte 
kan tillgodoses vad än distriktssköterskorna/sjuksköterskorna gör. Detta beskrivs i 
följande citat: 

”99 % upplever jag nöjda. Det finns alltid en liten del var man än 
befinner sig på arbetsplatser… som inte är nöjda, vad det beror på, 
det kan vara… eh att dom, att man inte alltid kan gå deras vägar 
åh, åh, som dom har tänkt sig. Man kanske har en annan tanke och 
någonstans kanske man… dom inte är mottagliga att ta emot i 
kommunikationen eller så stämmer inte kommunikationen”. 

Det framkommer att relationen med patienten påverkas om informanterna har ökad 
arbetsbelastning eller extra många telefonsamtal under samma arbetsdag. Detta 
resulterar i begränsningar för informanterna att lyssna och ställa de rätta frågorna som 
krävs för att tillgodose patienternas behov, vilket beskrivs som:  

”… det kan jag känna, eller att man blir mer så a, man ger upp 
lättare än vad man gör på förmiddagen”. 

Informanterna upplever begränsningar med att ta till sig patientens behov under 
eftermiddagen om arbetsdagen tidigare varit intensiv. Vilket kan resulterar i att 
patientens behov inte alltid framkommer. 

Identifiera patientens omvårdnadsbehov 

Distriktssköterskan/sjuksköterskan anser att patientens behov/problem framkommer 
genom att ställa frågor, ibland raka och ibland underfundiga frågor. Informanterna 
försöker nysta i patientens livsvärld och genom vårdrelationen komma fram till 
patientens behov. Det framkommer tydligt att informanterna har en helhetssyn på 
patienten, vilket beskrivs av en informant i citatet nedan: 

”Som sjuksköterska som vi kan göra, där man ser hela ….hela 
människan, problemet är inte att gå till doktorn och få mediciner 
utan att det handlar om andra saker och det gör ju också att dom 
kan få hjälp mycket längre i livet känner jag….det känns som att 
när man lyfter det hos alla och daterar upp, att det här är rätt grej 
vi gör, det här är rätt grej och just att vi lyfter att fler patienter 
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skall till sjuksköterskan för kartläggning och detta det känns som 
helt rätt”. 

Distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever att patientens omvårdnadsbehov inte alltid 
framkommer via telefon och vid det fysiska mötet. Informanterna upplever att en 
förmåga måste finnas för att kunna läsa mellan raderna.  Detta beskrivs av en informant 
genom att:  

”… lite kan man höra också, man läser väldigt mycket mellan 
raderna, man lär sig nästan lukta i telefon”.  

Det framkommer att distriktssköterskan/sjuksköterskan strävar efter att stärka patienten 
och dennes resurser och inte ta över det som patienten själv kan. Målet är att patienterna 
ska känna trygghet med att distriktssköterskan/sjuksköterskan gör en kartläggning av 
omvårdnadsbehovet, vilket följande citat visar: 

”Så känner jag, det är det jag ser, vad är problemet, vad kan jag 
göra och vad kan jag hjälpa till med och vad har patienten för 
resurser.. själv, och vad kan den göra själv åt det här och vad 
måste den ha”. 

När patienten regelbundet får träffa en och samma distriktssköterska/sjuksköterska så 
uppfattar informanterna att omvårdnadsbehovet blir lättare att uppmärksamma. Det är 
förändringar i patientens tillstånd som kan upptäckas tydligare. Informanterna upplever 
att kontinuitet behövs för patientens trygghet. En informant beskriver exempelvis att: 

”de kan va en patient som jag träffat flera gånger, då jag plötsligt 
märker, att idag är det inte som det brukar vara. Att jag hör det 
som inte säjs emellan … utan jag kanske mer ser på 
kroppsspråket”. 

Informanterna uppger att det skett en ökning av psykisk ohälsa.  Patienter söker för 
fysiska symtom som ibland visar sig vara psykisk ohälsa. En informant säger att: 

 ”De har bokat en läkartid för att de har ont i en arm, men det visar 
sig att det inte är en arm, utan att de har ont i själen helt enkelt”. 

Informanterna upplever att resurser och kompetens innehas men vet inte alltid hur det 
ska användas. Distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever att det behövs mer verktyg 
för att bemöta behoven hos patienter med psykisk ohälsa. Detta styrks av: 

”Jag tror att det är 1/3,.. ¼, 25, 30 % av alla som ringer 
Vårdcentralen så handlar det om psykisk ohälsa” . 

Att göra korrekta bedömning av patientens omvårdnadsbehov. 
För att stödja och råda patienten till god omvårdnad betonar 
distriktssköterskan/sjuksköterskan att patienten skall få en rätt och rimlig bedömning. 
Bedömningen vid första kontakten baseras på patientens omvårdnadsbehov som 
framkommer genom vårdrelationen mellan patient och distriktssköterska/sjuksköterska.  
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Tydliggöra omvårdnadsbehov 
Distriktssköterskan/sjuksköterskan tar först reda på kontaktorsak till varför patienten 
sökt vårdcentralen innan bedömning sker. Distriktssköterskan/sjuksköterskan kartlägger 
därefter patientens omvårdnadsbehov med utgång från vilka resurser och möjligheter 
patienten själv innehar. Utifrån vad som framkommit fattas beslut om vilken åtgärd som 
bör genomföras. Viss skillnad i datamaterialet framkom då några informanter utgår ifrån 
sig själva och försöker sätta sig in i patientens situation utifrån sig själv. En informant 
citeras:  

”Att kunna sätta sig in i patientens, det här, som jag säger att man 
ska vara lika nöjd som patienten, det är inte alla som har det… att 
jag som vårdare ska kunna ge det som jag skulle vilja ha”.   

Informanterna tar ansvar för bedömningar som görs och upplever att förmågan finns att 
inse begränsningar för den kunskap som behövs inom området. När det framkommit 
vad patienten har för omvårdnadsbehov försöker distriktssköterskan/sjuksköterskan att 
lösa situationen i möjligaste mån, vilket framkommer genom att: 

”Jag försöker inte att boka alltså att allt går till doktorn direkt det 
gör inte jag utan jag försöker hålla det för att se vad jag kan göra 
först innan jag råkar se att det här, här går gränsen och sen också 
så är det också faktiskt så att det beror väldigt mycket på vad 
patienten efterfrågar”. 

Det framkommer tydligt att oro finns i samhället och att individer inte riktigt vågar lita 
på sig själva och sitt omdöme. Informanterna upplever att patienterna själva vet vilket 
omvårdnadsbehov de har och vilken åtgärd som behövs. Flertalet patienter söker 
vårdcentralen för att få de egna tankarna bekräftade. Detta bestyrks i följande citat:  

”… det hade hon säkert tänkt själv, men ofta vill dom ha det 
bekräftat, säger jag samma sak, så är det liksom okej att göra det 
som dom själva har tänkt”. 

Informanterna poängterar också betydelsen av att stärka patienterna till att våga lita på 
den egna förmågan. Det framkommer att patienter behöver rådgivning och handledning 
för att våga ta egna beslut om sin hälsa. 

Yrkesansvarets betydelse för bedömning av omvårdnadsbehovet 

Distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever en självsäkerhet och självständighet när det 
gäller att fatta beslut. Trygghet i yrkesrollen är en förutsättning för att kunna göra 
bedömningar vilket framkommer i följand citat: 

”….på den nivå jag ska vara så har jag det jag behöver, jag har 
också dom befogenheter som jag behöver, jag kan ta ett beslut, så 
ett råd som jag ger till en patient, dom står jag för, jag har liksom 
kunskap bakom mig för att säga det”. 

Att ta hjälp från kollegor när distriktssköterskan/sjuksköterskan inser den egna 
begränsningen är en självklarhet i arbetsgruppen.  
Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna arbetar inom olika kompetensområden och är 
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därför mer kunniga inom vissa områden, och de känner att de kompletterar varandra. 
Detta upplevs positivt då patienter kan hänvisas till kollegor som tillgodoser 
omvårdnadsbehovet. Att stå för det som sägs, ta ansvar och vara ansiktet utåt är viktiga 
delar som distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever vid beslutsfattning, vilket visas i 
citatet: 

”Det behövs att man är ganska självständig. Ja att… att man kan ta 
egna beslut, att man måste ta ganska många beslut och ganska 
ibland, ganska snabbt också…”. 

Det framkommer att det skulle uppstå problem på vårdcentralen om 
distriktssköterskan/sjuksköterskan inte vågar lita på den egna förmågan. Dåligt 
självförtroende är ett hinder i yrkesansvaret då osäkerhet kan leda till svårigheter att 
fatta beslut. Distriktssköterskan/sjuksköterskan uppfattar att patienten inte alltid 
accepterar bedömningar som görs. Vilket framkommer då patienten redan innan 
kontakten med vårdcentralen har en annan önskan om åtgärd, vilket visas med citatet: 

”… och sen har jag ledigt just den dan då skall jag fixa allting tror 
dom, den dan, sen har jag haft ont i ryggen i fyra månader så 
ringer jag doktorn så är det kirrat tror dom. Och sen så ringer dom 
då och så står jag där som en jäkla polis, det klart dom blir 
vansinniga för dom skulle ju fixa det den dan. Dom har ju så svårt 
att förstå att… det är inte bara att ringa och få en tid”. 

En begränsning för distriktssköterskan/sjuksköterskan är bristen på läkar- och 
distriktsskötersketider. Denna tidsbrist upplevs hindrandes för informanterna då 
åtgärder inte kan utföras och det blir svårt att prioritera och slussa patienterna till rätt 
vårdnivå. 

Att vägleda patienten rätt. 
Enligt informanterna består yrkesansvaret av att dagligen undervisa, utbilda, stödja samt 
utföra rådgivning. Informanternas uppfattar att prioritera och slussa patienten till rätt 
instans är viktiga arbetsuppgifter på vårdcentralen.  

Rådgivning och utbildning 

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna upplever att patienterna behöver upplysning och 
information om egenvård. Informanterna betonar att patienterna blir stärkta genom ökad 
kunskap. Det behövs förebyggande arbete både genom utbildningar och genom 
rådgivning, både individuellt och i grupp. Detta visas i citatet: 

”… det är klart att man jobbar ju förebyggande inom familjen så 
med, man ger ju mycket information till barnfamiljer som nyligen 
har fått barn, man vaccinerar barn man, ja föräldragrupper, man 
ger information för att, och även utbildningar för att få till sig 
kunskapen kring, om hur man tar hand om ett barn med 
infektioner, magsjuker och ja, ger dom liksom verktyg”. 

Informanterna uppger att patientens behov sätts i centrum och ger den upplysning och 
rådgivning till patienten som behövs. Informanterna poängterar att patienterna också har 
ett eget ansvar och gör därmed egna val som beskrivs i följande citat:  
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”… och vi har lämnat ut ett papper till dom som vi känner som vi 
träffar och sen så är det upp till patienten, patienten har ju ändå 
eget ansvar… att komma”. 

Några informanter uupger att patienter inte alltid tillfrågas när vårdcentralen anordnar 
förebyggande och hälsobefrämjande gruppaktiviteter. När 
distriktssköterskan/sjuksköterskan har kännedom om en patient kan det ibland innebära 
att informanten gör en egen bedömning utan att fråga patienten själv om medverkan vid 
gruppaktiviteter vilket påvisas genom att: 

 ”…  hon har så mycket omkring sig så hon hinner inte det… det 
är ingen idé att fråga henne”.  

Prioritera till rätt instans 
Det uppfattas av informanterna att prioritering av patienter som uppsöker vårdcentralen 
är en ytterst viktig del i distriktssköterskans/sjuksköterskans yrkesansvar. Informanterna 
betonar vikten av att patienten får samma information och upplysning oavsett vilken 
personal som möter patienten. Informanterna påpekar vikten av tydliga och inarbetade 
rutiner samt att all personal strävar efter att arbeta enhetligt. Informanterna upplever att 
enhetliga rutiner inger förtroende och trygghet för patienten vid kontakten med 
vårdcentralen. Följande citat påvisar detta: 

”… samma rutiner, och så vi är enhetliga, och följer samma sak 
för annars tappar man förtroende för att vi skall hålla på att hatta 
och fnatta fram och tillbaka”. 

Vissa prioriteringar kan distriktssköterskorna/sjuksköterskorna inte bestämma över utan 
riktlinjer på vårdcentralen finns som måste följas. Det är viktigt att kunna bedöma vilka 
som ska ha hjälp av vårdcentralen och vilka som behöver en annan åtgärd.  

Återkoppla till patienten 
Informanterna anger att i yrkesansvaret ingår att följa upp och återkoppla till patienten. 
Det är viktigt att patienten har förstått vad som framkommit i samtalet och tagit till sig 
informationen. Informanterna betonar vikten av tydlighet och noggrannhet vid 
dokumentationen, så efterföljande kollega förstår vad som sagts och åtgärdats. 
Informanterna utgår från att patienterna själva tar ansvar för återkoppling och kontakt 
med vårdcentralen vid behov. Genom återkoppling får 
distriktssköterskan/sjuksköterskan bekräftelse på patientens omvårdnadsbehov blev 
tillgodosett. 
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DISKUSSION 

 
Vår diskussion är indelad i metod- och resultatdiskussion.  

Metoddiskussion 
Urvalet i denna studie var samtliga sex anställda distriktssköterskor/sjuksköterskor på 
en specifik vårdcentral vilket innebar att alla fick möjlighet att beskriva sin uppfattning 
om yrkesansvaret. Eftersom tanken med studien var att förbättra arbetssättet och utnyttja 
den kompetens som finns hos distriktssköterskorna/sjuksköterskorna så var det en 
förutsättning att allas uppfattningar av yrkesansvaret framhölls. 
 
Fallstudie är en bra metod då vi har undersökt en specifik vårdcentral och hur 
uppfattningarna är just på den vårdcentralen och inte vilken vårdcentral som helst. 
Genom tolkning av intervjuerna beskrivs hur informanterna uppfattar sitt yrkesansvar. 
Dahlberg (1997) menar att genom intervjuer framkommer upplevelser som kan belysas, 
analyseras och beskrivas. Våra upplevelser är att studiens intervjuer var lagom långa för 
att få rätt bild av informanternas uppfattningar. En kvalitativ innehållsanalys har använts 
för att genomföra denna intervjustudie. Metoden med att ta fram meningsbärande 
enheter ur intervjumaterialet fungerade bra. När syftet fanns med i tanken hela tiden så 
var det lättare att plocka ut meningsbärande enheter. Därefter skrevs enheterna på stora 
pappersark på en vägg under respektive informant och därav fick vi en överblick över 
resultatet. Då vi inte själva utförde intervjuerna så tror vi att avlyssningen och 
utskrivningen försvårades. Även tolkningen och analys av materialet försvårades då vi 
inte själva deltog när intervjuerna genomfördes. Ibland gick det inte att tyda vad som 
sades på banden. Vår reflektion är att avskrivningen till texterna eventuellt hade varit 
lättare och kanske inte lika tidskrävande om vi själva hade varit med vid intervjuerna. 
Vissa positiva aspekter kan ses med detta såsom att vi var helt neutrala och hade ingen 
förförståelse som påverkade oss såsom kroppsspråket, förhållningssättet och personliga 
uppträdanden. 
 
Analysarbetet förenklades efter att huvud- och underkategorier valts. De 
meningsbärande enheterna fördelades under passande kategori med vissa svårigheter då 
uppfattningar är svåra att fördela, vilket även betonas av Graneheim och Lundman 
(2004). Citat valdes ut för att berika innehållet och även styrka trovärdigheten i 
resultatet. Vi har valt att avidentifiera alla citat i resultatet eftersom det är få informanter 
från en och samma vårdcentral och vi vill minimera risken med att informanterna ska 
veta vem som sagt vad. Under bearbetningen och vid sammanställningen av resultatet så 
använde vi slumpmässigt utvalda bokstäver för att hålla reda på vilka deltagare som sagt 
vad. Vi har varit noga med att det finns med citat ifrån alla informanter i resultatet så att 
allas uppfattningar belyses. När resultatet var färdigställt togs de slumpmässigt valda 
bokstäverna bort. 
 
Thurén (2006) beskriver att validitet innebär att undersöka det som ska undersökas och 
inget annat. Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda att det finns en 
tillförlitlighet. 
Reliabiliteten för denna studie upplever vi vara hög då resultatet lätt kan jämföras med 
datamaterialet. Enligt Dahlberg (1997) innebär en kvalitativ analys av data att textens 
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explicita innebörd lyfts fram. Det innebär att resultatet blir lätt att validera då en 
bedömare lätt kan jämföra den transkriberade intervjun mot innehållet i forskarens 
resultat. Validiteten innebär att rätt uppfattning som tagit fram ur intervjutexter har 
placerats under rätt kategori. Då vi har varit två författare har reliabiliteten ökat då vi 
båda har granskat och sammanställt materialet samt diskuterat vid oklarheter. 
Reliabiliteten har också stärkts genom att vi haft två handledare samt en 
verksamhetsanknuten handledare som dock inte arbetar på den aktuella verksamheten. 
 
Att vara två författare i arbetet har varit en fördel då vi analyserat det insamlade 
materialet gemensamt. Flertalet diskussioner har varit grunden till resultatet. 
Metoden som använts, kvalitativ innehållsanalys, har varit en förutsättning och en hjälp 
för att skapa en struktur i arbetet när materialet analyserade.  

Resultatdiskussion 
Segesten och Segesten (1995) skriver att sjuksköterskor borde vara tydligare inför 
allmänheten och förmedla både vad sjuksköterskan gör och kan åstadkomma. Detta 
verifieras av resultatet som visar att kompetensen som 
distriktssköterskan/sjuksköterskan besitter på vårdcentralen inte är tydlig får 
vårdsökande. Malmsten (2001) belyser att tidigare sågs sjuksköterskeyrket som ett kall 
och de skulle fungera som lydiga soldater och vara läkarens förlängda arm. Från att 
varit uppassare till läkare har sjuksköterskorna idag juridisk och teoretisk förutsättning 
för sin egen profession. Distriktssköterskan/sjuksköterskan upplever att deras 
kompetens behöver synliggöras. Patienter kan uppleva 
distriktssköterskan/sjuksköterskan som ett hinder för att boka tid hos läkare, vilket 
betonas av Wahlberg (2007) som skriver att sjuksköterska på vårdcentralen kan ha en 
grindvaktsfunktion då hon/han har makten över läkarnas mottagningstider. Våra 
reflektioner är att allmänheten inte alltid har relevanta upplysningar om 
distriktssköterskans/sjuksköterskans kompetens och vilka befogenheter som ingår i 
yrkesansvaret. Detta behöver lyftas fram för att patienterna ska veta vilken hjälp som 
distriktssköterskan/sjuksköterskan kan erbjuda på vårdcentralen.  
 
I resultatet framkommer att informanter som varit på fortbildning känner ett ansvar för 
att kollegor skall få del av ny information, vid till exemplet arbetsplatsträffar. Det 
framkommer av resultatet att informanterna behöver tid och tillfällen för att förmedla 
nyförvärvad kunskap till kollegor. Likaså uppger informanterna att ansvar tas genom att 
endast gå på fortbildningarna som är relevanta och gynnar verksamheten. Resultatet 
visar att distriktssköterskor/sjuksköterskorna upplever att verksamheten tillåter och är 
frikostig med personalutbildningar. Detta stöds av Malmsten (2001) som betonar att i 
gynnsamma organisatoriska miljöer kan sjuksköterskan få möjlighet att utvecklas och 
växa. En verksamhet måste därför se till att utrymme finns för att medarbetarna ska få ta 
del av ny kunskap och information. Informanterna på vårdcentralen arbetar efter 
gemensamma rutiner och en policy som är enhetlig för att patienterna ska känna 
förtroende för vårdcentralen. Resultatet visar att distriktssköterskorna/sjuksköterskorna 
respekterar och känner förtroende för varandra vilket vi anser vara en viktig del i 
yrkesansvaret. Vår reflektion är att personalen trivs på vårdcentralen och att kollegerna 
samarbetar samt använder varandras kompetens och erfarenheter. Det framkommer att 
intresse finns att söka evidensbaserad forskning som kan användas för att stödja 
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arbetssättet. Det öppna klimatet tror vi skapar förutsättning och underlättar enhetliga 
riktlinjer och arbetsrutiner där kompetensen kan utnyttjas till fullo.  
  
Det framkommer i resultatet att informanterna upplever att livs - och yrkeserfarenheter 
stärker yrkesrollen och därmed kan olika vårdproblem hanteras på ett effektivare sätt.  
Någon direkt skillnad mellan informanterna vad det gäller yrkeserfarenhetens tidslängd 
och uppfattningen av yrkesansvaret framgår inte av resultatet.  Ingen större skillnad i 
arbetssättet kan heller urskiljas mellan att vara distriktssköterska eller att vara 
sjuksköterska. En svårighet var att jämföra arbetssättet då informanterna arbetar inom 
olika kompetensområden. Samtliga informanter verkar vara trygga i yrkesansvaret 
vilket vi tror beror på att de har flera års erfarenheter av vårdarbetet. 
 
Informanterna strävar efter att skapa en god vårdrelation med patienten. Informanterna 
anger att kommunikation är en förutsättning för en god vårdrelation. Även Collins 
(2005) studie påvisar betydelsen av att sjuksköterskorna använder vårdrelationen i 
patientmötet. Enligt Dahlberg m fl, (2003) uppstår hinder i vårdrelationen om vårdaren 
är osäker. Något som kan göra vårdaren osäker är när patienter är pålästa och har ibland 
mer information om sjukdomstillstånd än distriktsköterskan/sjuksköterskan. Patienter 
söker information på Internet som kan vara svårtolkad och patienten vill få 
informationen förklarad vilket därmed ökar antalet kontakter med vårdcentralerna. Vår 
reflektion är att informanterna tar ansvar i yrkesrollen genom att söka kunskap i 
områden som saknas för att därefter kunna bemöta patienten i vårdrelationen.  
 
När informanterna har kontinuerlig kontakt med patienter så kan kroppsspråket påvisa 
något nytillkommet eller någon förändring. Thornqvist (2001) betonar att rösten inte är 
enda sättet att kommunicera på, kroppsspråket har en viktig del i sättet att förmedla 
behov och budskap.  Nyström (2003) skriver att vårdrelationen är ett professionellt 
engagemang som kan vara kort eller långt. Därmed är det av stor vikt att 
sjuksköterskorna är professionella i alla möten med patienterna. Nya erfarenheter, 
upplevelser och kunskaper upptäcks i varje nytt möte (Malmsten, 2001). Vårt resultat 
visar att informanterna upplever att vårdvetenskapen kan användas till att förstå 
patientens situation. Informanterna inser att om patienten får den tid som behövs vid 
vårdkontakten så blir patienterna mer nöjda och omvårdnadsbehovet blir tillgodosett. 
Vår reflektion är att om informanterna känner en tidspress blir vårdkontakten inte 
givande. Det blir ett stressmoment som leder till att patientens behov inte tillåts komma 
fram. Tidspressen kan då ge negativa effekter och patienten känner ingen trygghet och 
avstår därmed från att beskriva omvårdnadsbehovet. Detta kan även leda till att 
patienten snart behöver återkomma för en ny kontakt. Vid en stressad kontakt är det lätt 
att patientens egna resurser inte beaktas.  
 
Det framkommer i studien att verktyg behövs för att bemöta den psykiska ohälsan. 
Wahlberg (2007) skriver att enpersons- eller engenerationshushåll leder till att 
kunskaperna om egenvård och sjukdomar minskar. 
Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna upplever en oro i samhället att patienten inte 
vågar ta ansvar för den egna hälsan. I studien framkommer att bekräftelse söks av 
patienter som egentligen redan har ett svar. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna har 
uppmärksammat detta och ser en viktig uppgift i att utbilda och stärka patienten till att 
lita mer på egna förmågan. Enligt Friberg (2005) är patientundervisning ett sätt att 
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vägleda och stödja patienten mot en högre grad av hälsa och välbefinnande. Målet kan 
vara att individen ska få kunskap så att en förändrad livssituation kan hanteras och 
förhoppningsvis leda till en ökad egenvårdsförmåga. Det behövs mer upplysning om 
egenvård och hälsa i samhället för att minska psykisk ohälsa. Många individer är 
stressade i vardagen och ställer höga krav på sig själva. Patienter behöver hjälp med 
stöttning och råd om varför de har hamnat i en viss situation. Då flertalet patienter har 
svårigheter att hantera sin livssituation så tror vi att detta leder till osäkerhet och 
bekräftelse söks på vårdcentralen.  

Betydelse för vårdandet 
Vårdcentralens målsättning är att finna ett arbetssätt där 
distriktssköterskors/sjuksköterskors kompetens används fullt ut. Att kompetenshöja 
distriktssköterskor/sjuksköterskor i vårdvetenskap kan vara en hjälp till att förändra och 
utveckla arbetssättet.  
Våra förslag till vårdcentralen är att: 

• skapa rutiner för att boka patientbesök direkt till distriktssköterska/sjuksköterska  
• likvärdig kompetens. 
• information om vad distriktssköterskor/sjuksköterskor kan erbjuda till samhället.  
• fördela arbetsuppgifter jämt så att alla kan utföra allas uppgifter.  
• föra statistik över vilka patienter som ringer in då det verkar vara en hel del som 

inte handlar om sjukvård.  
• Förändra telefonkulturen.  

 
 
SLUTSATS 

 
Det framkommer i resultatet att distriktssköterskorna/sjuksköterskorna befinner sig i en 
förändringsfas och reflekterar över vårdvetenskapen och dess innebörd i samband med 
att interjuver har genomförts. Informanterna är självständiga i sitt arbete och strävar 
efter att skapa trygghet hos patienten. Något som ses som en viktig arbetsuppgift är att 
patienten ska vara nöjd med vårdkontakten på vårdcentralen. Informanterna skapar god 
vårdrelation genom att lyssna, läsa av och känna in patienten och dennes behov. 
Informanterna försöker genom omvårdnadsåtgärder tillgodose patientens 
omvårdnadsbehov. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna strävar efter att synliggöra 
patientens egna resurser.  
 
Detta resultat kan användas i framtiden för att jämföra uppfattningarna av 
distriktssköterskan/sjuksköterskans yrkesansvar. Studien är ett led i och en grund för 
fortsatt forskning och utveckling av distriktssköterskans/sjuksköterskans arbetssätt på 
den specifika vårdcentralen. Vi hoppas denna studie skapar ett intresse för att följa upp 
med en liknande studie efter att informanternas fortbildning på vårdcentralen är 
avslutad. Vid en uppföljande studie kan andra arbetsplatser och vårdcentraler finna 
lösningar för ett mer effektivt och för patienten mer evidensbaserat arbetssätt där 
kompetensen som finns utnyttjas till fullo. 
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Bilaga 1 
Frågeområden för intervjuer                                                              
 
Först ramfakta 

- Ålder 
- Utbildning SSK/DSK? 
- Yrkeserfarenheter som SSK, som VårdcentralsSSK? 
- Hur länge i XXX? 

 
 
Berätta om en vanlig dag! 
 
 
Frågor om patienterna: 

- Vilka patienter möter du? 
- Varför söker de? (kanske fokusera på psykosocial ohälsa) 
- Vad behöver de? 

 
Sen kommer man vidare på frågor om vad sjuksköterskan gör: 

- Vad gör du för att hjälpa patienterna? 
- Vad skulle du kunna göra? 
- Vad skulle du vilja göra? 
- Vilka möjligheter ser du? 
- Vad hindrar dig? 

 
 
Vad krävs det av en sjuksköterska som arbetar på en Vårdcentral? 
 
 
Kan du beskriva något möte med en patient där din kunskap inte räckte till?/ en 
situation där du åstadkom en bra lösning på ett krångligt problem? Hur gjorde du då? 
 
 
Hur skaffar du kunskap för att lösa de problem du ställs inför? 
 
 
Följdfrågor: 
Vill du utveckla det vidare? 
Hur menar du då? 
Kan du beskriva? 
Ge exempel 
Säg lite mer om… 
 
 
Något du vill tillägga? 
 
 


