
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 

 

VÅRDVETENSKAP  

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2019:75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten  

av läkemedel på vårdcentral 
 

 

 

 

 

 

Lina Gorthe  

Maria Staxäng 
 

 

 

 

 

 
 

 



Uppsatsens titel:       Distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten av          

 läkemedel på vårdcentral 

 

Författare: Lina Gorthe och Maria Staxäng 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Utbildning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

distriktssköterska 

 

Handledare:  Niklas Andersson  

 

Examinator:  Johan Herlitz 

 

  

 

Sammanfattning    

Vårdens utmaningar kräver en effektiv och tillgänglig primärvård. Resurser behöver 

användas optimalt och här har distriktssköterskan en viktig roll med sin 

förskrivningsrätt och breda kompetens. Om distriktssköterskan använde 

förskrivningsrätten fullt ut kunde en del patienter få snabbare vård, kortare 

sjukdomsförlopp och minskat lidande. Syftet med studien är därför att undersöka hur 

distriktssköterskan på vårdcentral upplever sin förskrivningsrätt av läkemedel och vad 

som påverkar hur den används. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie 

utifrån ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. Åtta distriktssköterskor medverkade och 

delade med sig av sina upplevelser. Datan analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys som resulterade i fyra kategorier: yrkesstolthet, tidsbesparande och 

förenklande, påverkande faktorer och förväntningar på framtiden. Det framkom att 

förskrivningsrätten leder till en stolthet över professionen eftersom den förutsätter och  

därför indirekt resulterar i en bred kompetens. Förskrivningsrätten sparar tid och är 

avlastande för kollegor på vårdcentralen. Faktorer som arbetssätt och rutiner på 

vårdcentralen påverkar nyttjandet av förskrivningsrätten men också samarbete och 

utbildning. Distriktssköterskan har en önskan om att förskrivningsrätten ska utökas i 

framtiden. Sammantaget visar resultatet att distriktssköterskan ser positivt på 

förskrivningsrätten, då den ger känslan av att bemästra sin yrkesroll. 

 

Nyckelord: Förskrivningsrätt, Vårdcentral, Distriktssköterska, Tillgänglighet, 

Samarbete, Effektiv vård.   
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INLEDNING 

Primärvården är ett ständigt återkommande debattämne som väcker starka reaktioner. 

Frågor som ofta tas upp är hur primärvården kan förbättras och hur tillgängligheten kan 

öka. Som blivande distriktssköterska har författarnas intresse för hur vi får en mer 

effektiv primärvård bara ökat under utbildningens gång. Detta genom diskussioner med 

kurskollegor och lärare med erfarenhet från vårdcentral samt handledare under den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom primärvården. Något som har slagit oss båda är 

att förskrivningsrätten skulle kunna vara ett viktigt verktyg för att förbättra 

tillgängligheten för patienterna i primärvården. Författarna har tidigare erfarenhet av att 

arbeta som sjuksköterska på vårdcentral och har då lagt märke till att distriktssköterskan 

inte använder sig av förskrivningsrätten i så stor utsträckning. Utbildningen till 

distriktssköterska ger en bred kompetens att förskriva läkemedel och primärvården är i 

behov av att alla resurser används optimalt. Vi har därför valt att skriva om hur 

distriktssköterskan ser på sin förskrivningsrätt och vad som påverkar hur den används.   

 

BAKGRUND 

Primärvården 

Vården står inför stora utmaningar i och med en befolkning som lever allt längre och 

har förändrade behov jämfört med tidigare. Inom en tioårsperiod kommer antalet 80-

åringar eller äldre att ha stigit med 44 procent (Sveriges Kommuner och Landsting 

2018). Det är en alltför hög arbetsbelastning för sjukhusen i Sverige redan idag, och för 

att kunna ta hand om vår befolkning läggs ett allt större ansvar på primärvården. Många 

patienter som skulle kunna hanteras av primärvården söker sig istället till landets 

akutmottagningar vilket ökar den redan höga arbetsbelastningen. Det blir alltför 

kostsamt när resurser används på fel sätt. Det är viktigt att rätt vårdnivå används vid rätt 

tillfälle för att hålla kostnader nere. För att befolkningen i första hand ska vända sig till 

sin vårdcentral, krävs det att vården där blir lättillgänglig, förtroendeingivande och 

personcentrerad, samt att primärvården utgör grunden i folkhälsoarbetet. Resurserna i 

primärvården måste användas på rätt sätt, då det är där eller i patientens hem som 

vården kommer utföras i framtiden (Nationell samordnare för effektivare 

resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård 2016).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska primärvården vara en hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som bedriver öppenvård där det inte finns några avgränsningar 

gällande sjukdomar, ålder eller patientkategorier. Primärvården ska vara ansvarig för 

medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och förebyggande arbete där 

sjukhusets resurser inte är nödvändiga. Enligt Krav- och kvalitetsboken (Västra 

Götalandsregionen 2019) ska primärvården utgöra basen i nära vård och den ska vara 

effektiv, tillgänglig och bred. För att uppnå detta krävs att alla resurser inom 

primärvården används optimalt och att det finns nytänkande och en inriktning mot 

kvalitet i vården.  
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Tillgänglighet och effektiv vård  

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det tydligt att all hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska bedrivas på ett sådant vis att alla patienter får en god vård, 

vilket bland annat innebär att vården ska vara av god kvalitet, trygg, respektfull och 

lättillgänglig. I patientlagen (SFS 2014:821) står det också skrivet att hälso- och 

sjukvården ska vara lättillgänglig och att patienten har rätt till en medicinsk bedömning 

snarast. Enligt vårdgarantin som står beskriven i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) ska alla patienter få medicinsk bedömning inom tre dagar efter att kontakt har 

etablerats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) redovisar i sin rapport en 

jämförelse som International Health Policy Survey (IHP) gjort mellan Sveriges och tio 

andra länders hälso- och sjukvård. De länder som jämfördes med Sverige var 

Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, 

Storbritannien, Tyskland och USA. I rapporten framkommer att patienter i Sverige 

upplever en lägre tillgänglighet till läkare och sjuksköterskor än övriga länder. I flera av 

de andra länderna uppgav 80% att de får tid till läkare eller sjuksköterska inom sju 

dagar, medan i Sverige svarade enbart 70 % att de får tid inom den tidsrymden.     

 

För att vården ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att titta på 

personalsammansättningen och använda tillgängliga professioner på bästa sätt. Vården 

utförs och samverkar med olika professioner och tillsammans med patienten själv. Den 

person som är bäst lämpad för uppgiften bör också utföra arbetet för att vårdkvaliteten 

ska bli så god och så kostnadseffektiv som möjligt. En högre utbildning på 

vårdpersonalen medför ofta en högre kostnad. Den person som kan utföra en uppgift 

med bevarad vårdkvalitet till lägsta möjliga kostnad bör därför vara ett självklart val. 

Generellt har den kommunala vården kommit längre här, men fortfarande finns det 

mycket kvar att göra inom detta område (Nationell samordnare för effektivare 

resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård 2016). Enligt Arman (2015, s. 43, 45) finns 

det ett obegränsat antal anledningar till människans lidande. Vidare beskrivs 

vårdlidande som ett lidande som människor kan få av en vård som inte fungerar 

optimalt. Det kan till exempel handla om att patienter blir felbehandlade eller att de får 

vänta så länge på vård att symtom och sjukdomar förvärras. Vårdlidande kan många 

gånger undvikas genom att vården vidtar förändringsåtgärder.   

 

Distriktssköterskans kompetens  

Distriktssköterskan kan arbeta inom flera olika områden som till exempel arbete på 

vårdcentral med egen mottagning, barnhälsovård, skolhälsovård och hemsjukvård. 

Arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande och det krävs en bred kunskap. 

Distriktssköterskans kompetens utgår ifrån fyra områden: omvårdnad, medicin, 

folkhälsa och vårdpedagogik. Distriktssköterskan arbetar utifrån ett hälsofrämjande 

synsätt med människor i alla åldrar och ska kunna ge stöd i livets alla skeden.  I 

distriktssköterskans kompetens ingår att ha ett personcentrerat förhållningssätt och 

därmed ett stort ansvar för att stärka patientens delaktighet till egenvård genom 

information och undervisning. I kompetensen ingår också att ha kunskap att 

självständigt bedöma behov och förskriva läkemedel (Distriktssköterskeföreningen 

2019). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening (SFF) 2014) 

består av fyra grundläggande ansvarsområden och har som mål att förebygga sjukdom 

och ohälsa, lindra lidande samt främja välbefinnande och hälsa. Ekebergh (2015, s. 28) 
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definierar hälsa som upplevd tillfredsställelse och välmående, att klara av små och stora 

projekt i livet, det vill säga sådant som personen själv värderar. Hälsa innefattar både 

existentiella och biologiska perspektiv. Hälsa ur ett livsvärldsperspektiv innefattar hela 

människan och innebär en upplevelse av inre balans, känsla av harmoni i livet och i 

relation till sina medmänniskor. Ekebergh (2015, s. 37) förklarar att vården utifrån ett 

medicinskt perspektiv endast beaktar de biologiska faktorerna, dock behöver inte 

individen uppleva god hälsa för att medicinska värden är bra. Den friska människan kan 

uppleva ohälsa, likväl som en sjuk individ kan uppleva hälsa, balans mellan aktivitet 

och vila, lugn och energi för en god hälsa. För en del är det viktigt att utvecklas och 

komma framåt för att må bra, för andra är lugnet och att trivas en god hälsa. 

Upplevelsen av att ingå i sammanhang, känna balans och meningsfullhet är 

komponenter till god hälsa. 

  

Distriktssköterskan och förskrivningsrätten  

Förskrivningsrätten för distriktssköterskor av läkemedel infördes 1994. Syftet var att 

effektivisera och förenkla vården framförallt på landsbygden med låg bemanning av 

läkare. Före 1994 var det endast läkare som hade möjlighet att förskriva läkemedel på 

recept i Sverige (Socialstyrelsen 2004).  Distriktssköterskans förskrivningsrätt av 

läkemedel regleras utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor 

att förskriva och ordinera läkemedel. För att bli godkänd som förskrivare krävs att 

ansökan skickas till Socialstyrelsen som då tilldelar en förskrivarkod. 

Distriktssköterskan får endast förskriva läkemedel utifrån läkemedelslista för 

sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Exempel då distriktssköterskan får förskriva 

läkemedel är vid ögoninfektion, maskinfektion, sårbehandling, förstoppning, diarré, 

eksem, scarlatina, acne, allergi, smärta och akut behandling av opioidöverdos (HSLF-

FS 2018:43). Enligt Socialstyrelsen (2018) uppdaterades föreskriften och 

läkemedelslistan i oktober 2018, då även det tidigare kravet om tjänstgöringsställe togs 

bort.  

  

Hösten 1996 följdes förskrivningsreformen upp och 2638 distriktssköterskor hade då 

förskrivningsrätt, dock skrevs endast 1,69 läkemedelsposter per månad och 

distriktssköterska. Uppföljningen visade dock på två effekter som 

förskrivningsreformen gav. Distriktssköterskorna ansåg sig dels få en högre kompetens 

och de ansåg sig även ha blivit mer medvetna om de problem som följer med 

läkemedelsbehandling. Även tillgängligheten till vård ansågs ha ökat eftersom 

förskrivningen kunde ske i samband med distriktssköterskans hembesök. I den senaste 

uppföljningen som gjordes av Socialstyrelsen 2004 svarade 159 sjuksköterskor med 

specialistutbildning på frågor om hur ofta de använde förskrivningsrätten. Resultatet 

visade att cirka 45 procent nyttjade förskrivningsrätten några gånger i veckan, 40 

procent några gånger i månaden, 6 procent använde den aldrig. Hälften förskrev 2-5 

läkemedelsposter i månaden, en tredjedel förskrev mer än 5 i månaden och närmare 20 

% högst 1 i månaden (Socialstyrelsen 2004). 

 

Tidigare forskning 

Kvalitativa och kvantitativa studier som belyser distriktssköterskans förskrivningsrätt 

inom primärvården och hemsjukvården är gjorda, både nationellt och internationellt. 
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Enligt Wilhelmsson och Foldevi (2003) anser distriktssköterskan att förskrivningsrätten 

stärker yrkesrollen och ökar känslan av trovärdighet. Bradley och Nolan (2007); Lewis-

Evans och Jester (2004); Wilhelmsson och Foldevi (2003) tar alla upp att 

distriktssköterskan tycker förskrivningsrätten är praktisk eftersom den medför en högre 

självständighet i det dagliga arbetet, då de inte behöver blanda in läkare i samma 

utsträckning. I Sehic, Lindqvist och Drevenhorns (2012) studie framkommer det 

att distriktssköterskan tycker att listan från Socialstyrelsen över läkemedel som får 

förskrivas är alltför begränsad och borde vidgas. Daughtry och Hayter (2010); Lewis-

Evans och Jester (2004); Running, Kipp och Mercer (2006) beskriver att 

förskrivningsrätten ökar tillgängligheten för patienterna i vården, eftersom de kan få en 

snabbare vård. Daughtry och Hayter (2010); Lewis-Evans och Jester (2004) skriver att 

distriktssköterskan anser att det även finns vissa nackdelar med att ha förskrivningsrätt, 

som till exempel att den ger en ökad arbetsbelastning eftersom det krävs extra tid för 

dokumentation. Bradley och Nolans (2007) studie belyser att distriktssköterskan 

upplever att förskrivningsrätten ökar deras ställning i sjukvårdsteamet, vilket medför att 

det blir mer respekterade av sina kollegor. Daughtry och Hayter (2010); Kroezen et al. 

(2014) skriver i sina studier att distriktssköterskan upplever att förskrivningsrätten ger 

dem en ökad arbetsglädje eftersom de fått ett större ansvar, vilket även gör arbetet mer 

intressant. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Då primärvården står inför en ökad arbetsbelastning och ett ökat ansvar i och med en 

åldrande befolkning, behöver alla professioner användas optimalt. Om fler patienter 

skulle få tid till distriktssköterska för bedömning och förskrivning av eventuellt 

läkemedel skulle fler tider lämnas öppna till läkare, tillgängligheten skulle 

öka, sjukdomsförlopp kan förkortas och det blir även mindre tryck på akutsjukvården. 

Om inte distriktssköterskans förskrivningsrätt används fullt ut finns risk att patienter får 

vänta längre på vård, vilket kan leda till ett utdraget sjukdomsförlopp och ett ökat 

lidande för patienten. Det är därför av stor vikt att närmare studera hur 

distriktssköterskan uppfattar sin förskrivningsrätt av läkemedel idag och vad som 

påverkar hur denna används. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur distriktssköterskan upplever förskrivningsrätten av läkemedel 

på vårdcentral. 

 

METOD 

Ansats 

Kvalitativ forskning belyser en persons berättelse och förståelse om hur den uppfattar 

sin värld (Dahlberg 2014, s. 20, 48). Med livsvärldsteorin som grund i vetenskaplig 
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metod kan upplevelser som handlar om hälsa och vårdande förstås och förklaras 

(Dahlberg 2014, s. 38). En livsvärldsintervju går ut på att prata med människor utifrån 

deras livsvärldar för att förstå innebörden av deras liv och allt som ingår i den. 

Livsvärldsteorin passar bra som ansats och utgångspunkt vid forskning då syftet är att 

beskriva upplevelser eftersom den ger en bra bild av vad personen tänker, känner och 

uppfattar (Dahlberg 2014, s. 53). Som forskare bör respekt och ödmjukhet visas inför 

det som ska studeras samt öppenhet och följsamhet, som även behöver visas gentemot 

personen framför sig (Dahlberg 1997, ss. 67-68). Författarna valde att göra en kvalitativ 

intervjustudie utifrån ett livsvärldsteoretiskt perspektiv, eftersom det var 

distriktssköterskans upplevelse som skulle beskrivas i studien.  

 

Dahlberg (2014, s. 29) skriver att alla människor delar livsvärld eftersom vi lever i 

samma värld. På samma gång är livsvärlden ändå unik för varje individ, eftersom vi alla 

har våra egna sammanhang som gör skillnad i våra liv och som har betydelse för hur vi 

uppfattar världen och hur vi upplever hälsa. Dahlberg (2014, ss. 64-65) skriver om den 

levda kroppen som en kropp levd och formad av erfarenheter och upplevelser som den 

varit med om. Genom att utgå ifrån livsvärldsteorin då den levda kroppen ska förstås, 

blir det uppenbart att känslor och tankar inte kan skiljas åt. Det är genom vår kropp som 

vi har möjlighet att existera. Att göra en studie om upplevelser utifrån ett 

livsvärldsperspektiv innebär att studera allt det som en individ berättar och uttrycker om 

en företeelse utifrån sitt unika sammanhang. 

 

Urval 

Enligt Dahlberg (2014, ss. 79-80) bör urvalet av informanter bestå av en bred variation 

av ålder, kön och tidigare erfarenhet. Det är av stor vikt när undersökningar görs om 

människors livsvärld att urvalet består av personer som kan dela med sig av sina 

erfarenheter och uppfattningar. Inklusionskriterier för studien var distriktssköterska som 

arbetar på vårdcentral i västra Sverige, med olika lång erfarenhet och varierad ålder. 

Informanterna i studien är åtta distriktssköterskor yrkesverksamma på både privata och 

offentliga vårdcentraler. De är kvinnor i åldrarna 41-61 år och har varit 

distriktssköterskor mellan 7-27 år. Deltagarna har frivilligt gått med på att bli 

intervjuade, kontakt med dem togs genom telefonsamtal till 12 vårdcentralers växel. Där 

tillfrågades distriktssköterskan om att ställa upp på intervju. De åtta första 

distriktssköterskorna som tackade ja valdes ut. Kontakt togs därefter med 

verksamhetscheferna som gav sitt samtycke om distriktssköterskornas deltagande i 

studien (bilaga 1). Vårdcentraler i västra Sverige valdes ut för att författarna skulle ha 

möjlighet att personligen möta distriktssköterskorna vid en intervju. Intervjuerna 

genomfördes både under och efter arbetstid. 

  

Datainsamling 

Under en livsvärldsintervju är det viktigt att forskaren är öppen och följsam eftersom 

målet är att förstå en annan persons värld och individuella egenskaper (Dahlberg 2014, 

ss. 81-82). Att vara öppen och följsam innebär att lägga bort sin förförståelse och sina 

värderingar samt använda alla sina sinnen för att verkligen förstå individen framför sig, 

att ta in och lära sig på ett nytt sätt (Dahlberg 2014, ss. 67-69). Det främjar intervjun om 

forskaren har intresse för informantens livsvärld, eftersom det krävs en koncentration på 



 6 

det som sägs för att inte missa något viktigt som uttalas (Dahlberg 2014, ss. 81-82).  

Forskaren bör även vara avvaktande under intervjun och låta informanten tala och tänka 

efter i sin egen takt för att kunna dela med sig av sina innersta tankar och upplevelser 

(Dahlberg 2014, s. 93). Under en livsvärldsintervju bör forskaren undvika riktade frågor 

och istället utgå ifrån frågeområden för att få med så mycket som möjligt av det som 

ska studeras. En ingångsfråga kan användas för att få informanterna att slappna av, 

ledas in mot det aktuella ämnet och ge en känsla av att bemästra området (Dahlberg 

2014, ss. 88-89).  

Författarna utförde enskilda intervjuer med de åtta distriktssköterskorna för att samla in 

data. Deltagarna informerades om studien både skriftligt och muntligt och gav sitt 

skriftliga samtycke (bilaga 2). Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen eller i hemmet 

och avsatt tid var 60 minuter per distriktssköterska. För att författarna inte skulle behöva 

koncentrera sig på att skriva ned intervjun, och därmed vara fullkomligt närvarande, 

spelades samtalen in digitalt.  För att få distriktssköterskan att känna sig bekväm 

inleddes intervjuerna med en inledningsfråga, därefter ställdes öppna frågor utifrån en 

förbestämd intervjuguide (bilaga 3). Intervjufrågorna jobbades fram genom att 

författarna diskuterade vad syftet var att få fram under intervjuerna. Därefter testades 

frågorna till varandra tills frågorna kändes tillräckliga. Detta gjordes genom att 

författarna låtsades intervjua varandra, vilket ledde till vissa omformuleringar av 

frågorna. 

Dataanalys 

De åtta intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats enligt Elo och Kyngäs (2008). Målet vid en kvalitativ innehållsanalys är att 

beskriva likheter och skillnader genom de samband som hittats i en text. Induktiv ansats 

är att föredra om det saknas kunskap eller endast finns bristfällig forskning i ämnet. 

Kategorierna utvinns då från den transkriberade datan. Analysen delas in i tre delar, 

förberedelsefas som innebär genomgång av datainsamling och val av meningsbärande 

enheter i relation till studiens syfte. Organiseringsfasen innebär öppen kodning, 

kategorisering och abstraktion av datan. I rapporteringsfasen sammanställs 

subkategorier och kategorier (Elo & Kyngäs 2008). 

 

Författarna började med att transkribera de inspelade intervjuerna ordagrant inklusive 

icke-verbala ord, såsom suckar, konstpauser, hummande och eftertänksamhet för att 

minnas känslan av intervjun med distriktssköterskan. Därefter lästes transkriberingarna 

igenom flera gånger tillsammans för att organisera data och meningsbärande enheter 

identifierades. De betydande meningarna som svarade an på syftet ströks över med en 

märkpenna för att de skulle synliggöras. Därefter klipptes de meningsbärande enheterna 

ut och sattes fast med häftmassa på en bit tapet. Texten kondenserades på post-it-lappar, 

detta för att korta ner texten men bevara det centrala innehållet. Därefter kodades 

innehållet i texten, vilket innebär en kort sammanfattning. Koderna klipptes därefter ut 

och sorterades in olika grupper och sattes därefter fast gruppvis med hjälp av häftmassa 

på tapeten. Koderna flyttades om flera gånger tills de passade ihop. De sorterades och 

flyttades ihop utifrån matchande sammanhang och innebörd eller motsatt innebörd. Till 

exempel det som handlade om framtid och önskan hamnade i en grupp och det som 

handlade om kunskap och självständighet hamnade i en annan grupp. Utifrån dessa 

grupper identifierades subkategorier och kategorier. 
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Tabell 1 Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

 enhet 

Kod Subkategori Kategori 

När jag kan klara av 

att själv bedöma, 

behandla och 

förskriva ett 

läkemedel, ger det 

mig ett större 

ansvar. 

Klarar 

själv bedöma, 

behandla och 

förskriva 

läkemedel, ger 

ansvar. 

Kan själv 

förskriva, 

ger ansvar. 

Självständighet Yrkesstolthet 

Det underlättar och 

sparar tid för mig då 

jag slipper gå och 

prata med en läkare. 

Det blir jättemycket 

kortare tid man 

lägger på det. 

Underlättar och 

sparar tid, 

slipper prata 

med läkare. 

Underlättar 

och sparar 

tid. 

Snabb åtgärd Tidsbesparande 

och 

förenklande 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) finns det fyra krav inom forskning som ska uppfyllas för 

att skydda individen som deltar i studien. Det första är informationskravet, vilket 

innebär att deltagaren ska informeras om syftet med studien. Det andra är 

samtyckeskravet som innebär att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan i 

studien och när som helst kan dra sig ur. Den tredje är konfidentialitetskravet som 

innebär att deltagaren kommer att förbli helt anonym i studien och att alla 

personuppgifter och material som kan härledas till deltagaren ska förvaras så att ingen 

utomstående har tillgång till dem. Till sist det fjärde som är nyttjandekravet innebär att 

de insamlade uppgifterna endast får användas i den aktuella studien. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är en lag med syfte att 

skydda människan samt människovärdet under forskningen. Den etiska prövningen är 
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inte nödvändig för arbeten som görs på grundnivå eller avancerad nivå under 

högskoleutbildning. Dock är information och samtycke regler som ska följas.  

För att uppfylla vetenskapsrådets fyra krav samt etikprövningslagen gav författarna 

verksamhetscheferna och deltagarna i studien skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte. Både verksamhetschefen och deltagare har skrivit på att de delgivits 

information samt gett sitt samtycke. För att uppfylla kravet om konfidentialitet togs inga 

personuppgifter som namn, personnummer eller arbetsplats med i inspelningarna och 

distriktssköterskan förblev på så sätt anonym. Efter studien blivit godkänd kommer all 

insamlad data att raderas för att informationen som framkommit inte ska kunna 

användas igen. 

  

RESULTAT 

Dataanalysen av de åtta intervjuerna resulterade i fyra kategorier och nio subkategorier 

som beskriver distriktssköterskans upplevelse gällande förskrivningsrätten av läkemedel 

på vårdcentral. Resultatet presenteras nedan i löpande text med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier som framkom under analysen. 

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

-Självständighet 

-Djupare kunskap 

-Personlig utveckling 

Yrkesstolthet 

-Snabb åtgärd 

-Avlasta berörda parter 

 

Tidsbesparande och förenklande 

-Förändringar i primärvården 

-Samarbete 

-Otrygghet 

Påverkande faktorer 

-Utveckla förskrivningsrätten 

 

 

Förväntningar på framtiden 

 

Yrkesstolthet  

Det framkommer i resultatet att förskrivningsrätten medverkar till att distriktssköterskan 

känner sig stolt över sitt yrke och sin profession. Denna känsla kommer av att de känner 

sig mer självständiga, besitter en djupare kunskap och har möjlighet till personlig 

utveckling. 
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Självständighet 

Distriktssköterskan beskriver att förskrivningsrätten får dem vara mer självständiga i sin 

yrkesroll. Detta upplevs ge en känsla av tillfredsställelse och glädje, vilket medför bättre 

trivsel på arbetsplatsen. Självständighet i arbetet beskrivs även leda till ett större ansvar, 

då de självständigt kan bedöma patienter och förskriva läkemedel utan att blanda in 

någon läkare. Det ökade ansvaret gör att de växer i sin arbetsroll. Distriktssköterskan 

kan ha egen mottagning, vilket uppges medföra att de känner sig behövda och unika på 

sin arbetsplats.   

   

“När jag får ansvaret att bedöma, behandla och förskriva ett läkemedel till en patient 

själv känner jag en tillfredsställelse och glädje inom mig, då är jag glad att jag har 

kunskap och möjlighet att hjälpa, helt på egen hand. Det gör jobbet roligt.” 

 

Djupare kunskap 

I resultatet framgår att distriktssköterskan upplever att förskrivningsrätten medfört en 

fördjupad kunskap inom farmakologi och sjukdomslära samt givit en helhetssyn av 

patienterna. Detta uppges leda till en tryggare känsla i sin arbetsroll eftersom en annan 

förståelse fås för bakomliggande faktorer till symtom och sjukdom. Distriktssköterskan 

upplever att trygghet i arbetsrollen leder till säkrare bedömningar av patientens hälsa 

både vid telefonrådgivning och vid patientbesök.  

“Jag har fått mer kunskap när jag utbildat mig i förskrivningsrätten, som naturligtvis är 

väldigt bra att ha med sig och jag tänker nog lite annorlunda också… lite mer vad som 

ligger bakom… eftersom jag tar på mig ett ansvar när jag skriver ett recept. Jag måste 

ju också tänka på om patienten är gravid, ammar eller har andra läkemedel.” 

Det framkommer även att distriktssköterskan upplever att förskrivningsrätten tydliggör 

utbildningsnivån för distriktssköterskan. Detta beskrivs ha betydelse för att stärka 

professionen. Distriktssköterskan framhäver att det är stor skillnad på att vara 

sjuksköterska och distriktssköterska, samt att mycket av det som lästes under 

utbildningen till sjuksköterska kommuniceras på ett sätt som ger en djupare förståelse 

vid distriktssköterskeutbildningen.  

 

“Det var först när jag läste till distriktssköterska som polletten trillade ner, det var 

riktigt häftigt.” 

 

Personlig utveckling 

Distriktssköterskan berättar att förskrivningsrätten har betydelse för dem, inte bara i 

arbetet utan även hur de utvecklas som person. De får ett mer givande arbete och känner 

att de ständigt har möjlighet att utvecklas och lära sig mer. Ett givande arbete upplevs 

stimulerande och får distriktssköterskan att söka mer kunskap, vilket i sin tur bidrar till 

att de får en ökad självkänsla och ett förbättrat självförtroende. Allt detta ger möjlighet 

till en positiv personlig utveckling, och ger också möjlighet till självförverkligande. Mer 

kunskap leder till mer nyfikenhet. Utbildningen i förskrivningsrätt och farmakologi 
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uppges hjälpa sjuksköterskan som arbetat länge att komma vidare i sin karriär, det 

känns värdefullt. De kommer ett steg högre i hierarkin.  

“Ju mer jag lär mig om något, ju mer nyfiken blir jag och vill lära mig mer. Jag strävar 

efter att kunna bättre vilket gör att jag kan vara kvar på samma arbetsplats men 

utvecklas ändå. jag kommer liksom upp mig på jobbet.” 

 

Tidsbesparande och förenklande 

Resultatet visar att distriktssköterskan upplever förskrivningsrätten tidsbesparande och 

förenklande av arbetet på vårdcentral, både för distriktssköterskan själv, för läkaren och 

sjuksköterskan då distriktssköterskan kan hjälpa patienten direkt i mötet. 

 

Snabb åtgärd 

Distriktssköterskan beskriver att hon sparar tid genom att hjälpa patienten direkt i mötet 

istället för att gå och leta reda på en läkare som förskriver. När distriktssköterskan 

sparar tid, kan fler tider frigöras till patienter, vilket kan leda till att patienten får 

snabbare vård och lindrat lidande. Detta i sin tur kan leda till att distriktssköterskan 

upplever mindre tidspress och känner sig mindre stressad i arbetet. Distriktssköterskan 

upplever sig mer nöjd i arbetet med patienten då hon inte är stressad. Tid kan även 

sparas för läkaren när distriktssköterskan förskriver läkemedel och behandlar 

patienterna på egen hand. Då kan läkartider användas till mer allvarliga och kroniska 

tillstånd vilket medför att patientköer kortas. 

 

“Det sparar mycket tid för mig när jag tar samtal från en förälder till ett barn med 

springmask till exempel. Jag tar anamnes på telefon och förskriver läkemedel.” 

 

Distriktssköterskan upplever det smidigt att kunna förskriva läkemedel direkt till 

patienten, eftersom hon kan göra färdigt allt vid mötet, avsluta patienten och slippa ha 

det hängande över sig. Känslan att avsluta innan nästa patient upplevs ge mindre stress 

och det är lättare att hänge sig helt i nästa möte.  De upplever också att vissa läkare störs 

och kan bli irriterade av förfrågan om receptförskrivning vilket gör det jobbigt att 

behöva störa.  

 

“Det händer att jag har en patient med en stor såromläggning, och jag bedömer att här 

skulle det behövas antibiotika för att läka. Då kan jag skriva ut den salvan direkt. Eller 

så visar det sig att patienten även har en ögoninflammation, då kan jag lätt förskriva 

det när patienten ändå är hos mig. Det blir enkelt att lösa det själv, utan att störa en 

läkare.” 

 

Avlasta berörda parter  

Distriktssköterskan upplever att ömsesidigt förtroende mellan distriktssköterska och 

läkare skapar möjlighet för förskrivning. Läkaren vågar lämna över patienter till 

distriktssköterskan och distriktssköterskan kan be om hjälp och råd när det behövs, 
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vilket kan leda till att distriktssköterskan själv förskriver istället för att boka in patienten 

till läkaren. Distriktssköterskan upplever ett visst motstånd till förskrivningsrätten från 

en del läkare, vilket skulle kunna bero på revirtänk. En del läkare upplevs av 

distriktssköterskan vilja behålla rätten till förskrivning som roll, medan andra upplevs 

tycka det är bra att distriktssköterskan kan avlasta och ta plats. 

 

“Jag ser många möjligheter med att utöka förskrivningsrätten, men man måste nog 

öppna upp och ta bort en del fördomar och revirtänkande för att komma dit.” 

Distriktssköterskan upplever att förskrivningsrätten inte används i så stor utsträckning, 

och att anledningen kan vara att klimatet inte uppmuntrar till det. Om verksamheten 

uppmuntrar till förskrivning och kollegorna litar på varandras kunskap upplevs 

förskrivningsrätten fungera som ett bra komplement och även fungera avlastande för 

läkare.   

 

“Meningen är ju att vi ska komplettera läkarna inte konkurrera ut dem.” 

 

Distriktssköterskan upplever att de underlättar för de patienter med tillstånd som inte 

kräver läkarvård. De menar också att förskrivningsrätten underlättar vid förskrivning av 

läkemedel till sjuksköterskans patienter, eftersom distriktssköterskan kan förskriva även 

till dessa patienter.   

 

“Jag underlättar för patienten när jag kan hjälpa patienten som slipper vänta på en 

läkartid.” 

 

Påverkande faktorer 

I resultatet framkommer att distriktssköterskan upplever att det finns ett flertal hinder att 

kunna nyttja sin förskrivningsrätt fullt ut, såsom restriktioner från vårdcentralen, 

arbetssätt och rutiner. Det framgår också att det finns vissa förutsättningar som kan 

underlätta användandet.  

 

Förändringar i primärvården 

Distriktssköterskan upplever att primärvårdens ekonomi är en begränsande faktor. Detta 

uppges bero på att pengar behöver sparas på vårdcentralen och det har därför fattats 

beslut om att receptfria läkemedel endast ska förskrivas i undantagsfall. Ett exempel  är 

när distriktssköterskan misstänker att patienten inte ser vikten av att använda ett 

receptfritt läkemedel. Förskrivningsrätten nyttjas inte i lika stor utsträckning som 

tidigare eftersom många läkemedel på förskrivningslistan är receptfria. “Det är en 

kostnadsfråga, jag skriver inte ut mjukgörande längre. Förr skrev man ut en pump 

Canoderm när någon behövde det, nu får de köpa det själv”. Distriktssköterskan 

framhäver att de skulle vilja använda förskrivningsrätten mer men att läkemedelslistan 

är alltför begränsad och otidsenlig.   

  

“Läkemedelslistan har i många år sett i princip likadan ut, den står liksom och trampar 

på samma ställe, vilket är synd speciellt nu när vi nästan inte alls förskriver 

receptfritt.” 
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Distriktssköterskan upplever också att förskrivningsrätten inte kommer till användning i 

lika stor utsträckning eftersom vården har förändrats de senaste tjugo åren. Detta uppges 

bland annat bero på att mycket av vården nuförtiden utgår från att ge egenvårdsråd till 

patienterna. Fokus beskrivs ligga mer på att ge råd om livsstilsförändringar, såsom att 

förändra sin kost, motionera och sluta röka istället för att skriva ut läkemedel som 

lindrar symtom och behandlar sjukdom. Distriktssköterskan upplever att 

förskrivningsrätten därför inte har lika stor betydelse och att den inte längre värdesätts 

på samma sätt.   

 

”Så som det ser ut idag och med den typen av preparat vi får förskriva och med den 

inriktning som vården rent ekonomiskt, i alla fall primärvården tar ekonomiskt, så 

skulle jag säga att vår förskrivningsrätt har spelat ut sin roll helt enkelt. I alla fall är 

det så det känns just nu, skulle jag säga.”  

 

I resultatet framkommer att distriktssköterskan upplever att det blivit allt mer vanligt att 

sjuksköterskor anställs på vårdcentralerna i brist på distriktssköterskor men även för att 

spara pengar. Detta uppges medföra att antalet patient tider till distriktssköterskan 

minskar vilket påverkar användandet av förskrivningsrätten negativt. 

 

“På vår vårdcentral har vi en distriktssköterska och sex sjuksköterskor. Vi har haft 

tjänster ute men endast sjuksköterskor som sökt. Det finns inga distriktssköterskor.” 

 

Samarbete 

I resultatet framkommer att distriktssköterskan upplever att arbetssättet på vårdcentralen 

har stor inverkan på användandet av förskrivningsrätten. Här lyfts vikten av ett gott 

samarbete mellan professionerna fram som en central del. Distriktssköterskan beskriver 

att som ny distriktssköterska få stöd och uppmuntran av sina mer erfarna 

distriktssköterskekollegor är viktigt för att komma igång med förskrivning av 

läkemedel. Att få in vanan att förskriva redan som ny distriktssköterska uppges leda till 

fler förskrivningar, då osäkerhet i tillvägagångsättet rent tekniskt vid förskrivning känns 

som ett hinder.  

   

“Jag tror att det är viktigt att börja med att förskriva läkemedel med en gång efter att 

man är klar med sin distriktssköterskeutbildning, för att komma in i det och inte låta det 

gå för lång tid för då blir man osäker och då tror jag att man inte förskriver några 

recept utan istället sätter upp recepten till läkaren.” 

  

Distriktssköterskan upplever också att samarbetet med läkarna på vårdcentralerna har 

betydelse. Detta beskrivs bero på att ett gott samarbete med läkarna medför en tillåtande 
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kultur, vilket innebär en miljö där alla frågor är tillåtna och där det föreligger en 

ömsesidig respekt kollegor emellan. Detta uppges leda till att distriktssköterskan många 

gånger bedömer patienten och förskriver läkemedel själv istället för att boka patienten 

till läkaren.      

  

“Har man bra samarbete med läkarna, kan man ju oftast rådgöra med dem om man är 

tveksam... Kan jag förskriva detta? Hur hade du gjort?” 

  

Det framkommer även att distriktssköterskan upplever att sjuksköterskan som arbetar på 

vårdcentralen många gånger har bristande kunskap i vad distriktssköterskan får 

förskriva. Detta uppges medföra att patienter många gånger bokas till läkare när de 

istället kunde bokats till distriktssköterska för en bedömning, till exempel en patient 

med en ögoninfektion. Ett närmare samarbete och informationsöverföring mellan 

distriktssköterskan och sjuksköterskan lyfts fram som en komponent för att underlätta 

och förtydliga yrkesrollerna. 

  

“Det är lite besvärligt att sjuksköterskorna ofta saknar kunskap om vad vi får göra, de 

bokar in patienter till läkaren som vi kan ta, men om man pratar och har god 

kommunikation med sjuksköterskorna så fungerar det bättre” 

 

Otrygghet 

Distriktssköterskan som inte använder förskrivningsrätten regelbundet upplever en 

osäkerhet och otrygghet i att förskriva. Det kan bero på hur systemet fungerar rent 

praktiskt eller att de känner sig osäkra om vilket läkemedel som passar patientens 

diagnos och övrig behandling. “Jag förskriver läkemedel så sällan att jag känner mig 

osäker och obekväm med att förskriva och då är det lättare för mig att boka in patienten 

till en läkare.” De ser vikten av att använda förskrivningsrätten vid varje tillfälle som 

ges, för att på så vis hålla sina kunskaper vid liv. Distriktssköterskan upplever att 

regelbunden fortbildning i förskrivningsrätt saknas. De uppger att utbildningar och 

kurser i förskrivningsrätt skulle påverka nyttjandet av förskrivningsrätten i hög grad. De 

som känner sig otrygga i sin förskrivning lämnar då hellre förskrivningen till en 

läkarkollega. Genom regelbunden fortbildning kan kunskap och utveckling 

upprätthållas. Utbildning upplevs påverka känslan av trygghet vid bedömning av 

patienter. 

 

“Om alla kunde gå fortbildning, uppdatera sina kunskaper skulle man bli mer trygg i 

sina bedömningar och förskrivningar och det skulle vara lättare att använda den. Alla 

kan liksom, den finns ju i vår kompetens.” 
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Förväntningar på framtiden 

Det framkommer i resultatet att distriktssköterskan har förväntningar på hur 

förskrivningsrätten kan utvecklas i framtiden. Hon ser möjligheterna som en utökad 

förskrivningsrätt skulle kunna innebära, för henne själv och för vårdcentralen.  

  

Utveckla förskrivningsrätten 

Distriktssköterskan önskar att fler läkemedel ska kunna skrivas ut framöver, men även 

för fler diagnoser än idag. Detta skulle leda till att distriktssköterskan skulle ha 

möjlighet att behandla fler patienter som idag måste träffa en läkare. En önskan lyfts 

fram om att kunna förnya recept på fler läkemedel som läkaren förskrivit till patienten 

tidigare, framförallt för kroniska symtom och sjukdomar med livslång användning. 

Detta upplevs kunna medföra ytterligare ett komplement till läkaren. 

Distriktssköterskan anser att de har kompetens att förskriva läkemedel och tycker att det 

är bortkastat att den kompetensen inte tas till vara.  

 

“Genom vår utbildning har vi fått en stor kunskap om farmakologi och vi har 

kompetensen att förskriva så mycket mer än vi gör idag.” 

 

Distriktssköterskan upplever att det är fullt möjligt att utöka förskrivningsrätten och 

ändå behålla patientsäkerheten. Utveckling av de kriterier och riktlinjer som redan 

används vid bedömningar idag, till exempel STRAMAs bedömningsverktyg som 

används för att skilja mellan bakterier och virus vid misstanke om halsfluss, skulle 

kunna bidra till patientsäker behandling även inom andra diagnosområden. STRAMA är 

ett frivilligt nätverk som samverkar mot antibiotikaresistens och betyder 

”Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens”. 

Distriktssköterskan upplever det patientsäkert att behandla utifrån dessa 

rekommendationer och uttrycker en önskan om att kunna göra det mer i framtiden. 

 

“Som distriktssköterska i triageringen följs PM, vid bedömningar av en del diagnoser. 

Om kriterierna uppfylls lämnas receptförfrågan till läkare som förskriver läkemedel 

utan att träffa patienten. Distriktssköterskan skulle lika gärna kunna förskriva och 

slippa belasta läkaren” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie eftersom det var 

distriktssköterskans upplevelse av förskrivningsrätten som skulle beskrivas. En av 

styrkorna med metoden var att distriktssköterskan gavs möjlighet att prata fritt utifrån 

sina upplevelser och författarna hade möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de 

kärnbegrepp som identifierades under intervjun. En annan styrka med metoden var att 



 15 

författarna såg distriktssköterskans ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket medförde ett 

helhetsintryck av intervjusituationen som författarna kunde tänka tillbaka på under 

analysprocessen. Till exempel besvikelse i blicken när distriktssköterskan uttryckte sina 

upplevelser om sitt eget nyttjande av förskrivningsrätten. Enligt Dahlberg (2014, s. 89, 

108) är det av stor vikt att forskaren har full koncentration under hela intervjun för att 

inte tappa uppmärksamheten på vad det är informanten säger eller ger uttryck för. 

Eftersom informantens sätt att förmedla sina uppfattningar kan ge en större förståelse 

för det som beskrivs, vilket kan påverka analysen.   

 

Enligt Dahlberg (1997, s. 122) är det svårt att veta om informanten verkligen delat med 

sig av hela sin uppfattning av företeelsen. Detta är en av svårigheterna med att 

säkerställa giltigheten inom kvalitativ forskning. Författarna upptäckte att en av 

svagheterna med metoden var att det ibland var svårt att få distriktssköterskan att öppna 

sig helt om sina uppfattningar. Trots att författarna ansträngde sig så kändes det ibland 

inte som att det blev något flyt under intervjun, utan endast korta svar. Författarna tror 

att det kan ha spelat in att de själva var spända vid intervjuerna framförallt vid den 

första, vilket kan ha påverkat distriktssköterskan. Dahlberg (2014, s. 90) menar att om 

forskaren är avspänd och trygg under intervjun medför det att informanten blir mer 

bekväm i situationen och kan då lättare beskriva sina upplevelser. 

 

I studien intervjuades endast kvinnor eftersom det inte arbetade några män på de 

tillfrågade vårdcentralerna. Författarna tycker dock att det skulle ha varit intressant att 

ha haft med män i studien för att ta reda på om de upplever förskrivningsrätten 

annorlunda jämfört med kvinnor, och om giltigheten på så sätt påverkats.  Enligt 

Dahlberg (2014, ss. 79-80) bör urvalets sammansättning utgå ifrån vad syftet med 

studien är. Det är inte alltid nödvändigt att ha med variation av både män och kvinnor, 

målet är dock att urvalet ska bidra till en så stor sanning som möjligt av det som 

studeras och att urvalet är representativt.    

 

Dahlberg (1997, s. 117) menar att viktiga delar kan vara beroende av ett visst område 

som studeras och därför kan resultatet endast användas inom det området. Det är dock 

möjligt att hitta gemensamma strukturer som skapar överförbarhet. Författarna har 

intervjuat distriktssköterskor i västra Sverige och är tveksamma till om resultatet går att 

överföra nationellt på grund av glesbygd, arbetssätt med mera. Dock tros resultatet gå 

att överföra till de delar av landet som har samma förutsättningar som 

distriktssköterskan i denna studie. Däremot anser författarna att resultatet är svårt att 

överföra internationellt då förskrivningsrätten av läkemedel ser annorlunda ut i många 

andra länder i världen. 

 

Enligt Dahlberg (2014, ss. 69-70) är förförståelse av stor betydelse eftersom den ger 

trygghet, men den kan också blockera för ny kunskap och ifrågasättanden. Förförståelse 

är nödvändigt för att kunna ta till sig ny kunskap men kan även ställa till det för oss 

genom att vi inte klarar av att se saker från ett annat perspektiv. Dahlberg (2014, ss. 73-

74) beskriver att det är av stor vikt att forskaren tyglar sin förförståelse för att inte 

påverka tillförlitligheten i studien. Detta innebär att forskaren håller tillbaka sin egen 

kunskap om ämnet som ska studeras, genom att inte dra för snabba slutsatser och 

reflektera över det som framkommer. Enligt författarnas tolkning krävs det att 

författarna är öppna, följsamma och tyglar sin förförståelse för att studien ska få hög 
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giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Dessa har alltså en stark koppling till 

varandra. Författarna försökte tygla sin förförståelse genom att vara öppna och 

följsamma inför det som sas under intervjuerna. Detta upplevdes som en utmaning som 

dock blev lättare för varje intervju, eftersom författarna fick mer vana. Författarna 

ställde frågor till distriktssköterskan och lät dem sedan prata fritt, tänka efter och 

fortsätta prata. Tystnader tilläts under intervjuerna vilket upplevdes svårt och ovant av 

författarna. Dock upplevdes tystnaderna föra med sig flera djupa reflektioner från 

distriktssköterskan.  

 

Författarna upplevde att den valda analysmetoden i studien var något otydlig eftersom 

inte det exakta tillvägagångssättet fanns beskrivet. Detta upplevdes ge utrymme för en 

fri tolkning, vilket var svårt då författarna saknade tidigare erfarenhet av metoden. 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) har metoden fått kritik eftersom den anses vara för simpel 

och otydlig, då den bland annat anses vara för flexibel eftersom det inte finns något 

enkelt sätt att göra analysen på. Författarna upplevde att de fick så mycket ny och 

oväntad information att analysera inom ett område som var relativt nytt för dem. 

Författarna hade därför inte så stor förförståelse i ämnet, vilket tros ha underlättat 

analysarbetet då de inte behövde lägga band på sina egna värderingar och åsikter.  Dock 

upplevde författarna att analysmetoden var energikrävande och utmanande eftersom det 

var mycket text som skulle analyseras. Författarna gjorde därför tydliga tabeller för att 

kunna överskåda och sortera all data samt göra det lätt för läsaren att följa och förstå 

analysprocessen. Elo och Kyngäs (2008) menar att för att öka tillförlitligheten i studien 

är det nödvändigt att visa ett sammanhang mellan resultatet och datan. Därför måste 

forskaren beskriva analysprocessen så detaljerat som möjligt.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att distriktssköterskan upplever förskrivningsrätten som en 

betydande del av deras profession. Förskrivningsrätten medför att distriktssköterskan 

känner sig stolt över sitt yrke, då de genom sin utbildning blir både trygga och utvecklas 

som person. De upplever förskrivningsrätten tidsbesparande och förenklande för både 

sig själva, kollegor och patienter. Det framkommer också förutsättningar som 

underlättar användandet men också hinder som försvårar. Dock upplever 

distriktssköterskan att förskrivningsrätten i sin nuvarande form lämnar mycket övrigt att 

önska. 

 

Fördelar och nackdelar med förskrivningsrätten 

Ett av våra huvudfynd i resultatet handlar om hur distriktssköterskans förskrivningsrätt 

underlättar för övrig personal men också för patienter. Detta ligger verkligen i tiden 

eftersom fler och fler patienter söker vård och ett ökande ansvar hamnar på 

primärvården. Författarna tycker det är värt att lyfta fram detta då det skulle kunna 

effektivisera vården, frigöra tider, förkorta vårdköer och sjukdomsförloppet och därmed 

lindra lidande och främja hälsa. I förlängningen skulle även pengar sparas. Resultatet 

visar att förskrivningsrätten förenklar arbetet på vårdcentralen vilket i sin tur leder till 

sparad tid för de olika professionerna. Författarna anser också att om tid sparas vid 

patientbesöken kan fler patienter omhändertas, vilket i sin tur kan leda till kortare 

väntetider och lindrat lidande för patienten.  Blanck och Engström (2015) skriver i sin 
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studie att distriktssköterskans förskrivningsrätt borde uppmärksammas mer då 

förskrivningsrätten av läkemedel behövs eftersom den avlastar läkarnas arbetsbelastning 

samt ger patienterna en snabbare service. Författarna ifrågasätter om patienterna 

verkligen nöjer sig med att träffa en distriktssköterska istället för läkare vid olika 

sjukdomstillstånd. 

 

Tidigare forskning enligt Laurant et al. (2018) visar dock att många patienter som får 

träffa distriktssköterska istället för en läkare inte upplever någon skillnad i livskvalitet. 

Snarare visar en del patienter sig mer nöjda då de får längre bedömningstid hos 

distriktssköterskan. Denna studie visar att för vissa fysiska åkommor och kroniska 

tillstånd ger förmodligen distriktssköterskan lika eller möjligen bättre kvalitet på vård 

jämfört med läkare i primärvården, och kan förmodligen uppnå lika eller bättre 

hälsoutfall för patienter. Distriktssköterskor uppnår troligen en högre patientnöjdhet 

jämfört med läkare på grund av att distriktssköterskans besökstider oftast är längre samt 

återbesök mer frekventa. 

 

I resultatet framkom även att distriktssköterskan upplevde ett visst revirtänkande hos en 

del läkare, medan andra var positiva till förskrivningsrätten. Rücker och Stintzing 

(2019) skriver att förskrivningsrätten för distriktssköterskor bör utvidgas. Det skulle 

leda till effektivare vård och spara tid. Det skulle troligen leda till kortare vårdköer och 

nöjdare patienter. Även författarna tror att många läkare är positiva till 

förskrivningsrätten om det finns ett gott teamarbete och tillit för varandras kompetens. 

Läkarna skulle vinna på att nyttja distriktssköterskans kunskap. Genom att lämna över 

patienter till distriktssköterskan skulle tid sparas. Däremot tror författarna att om 

läkarna lämnar över många av de lättare patienterna till distriktssköterskan, blir det 

många tunga patienter kvar och läkarna kanske inte får det andrum som lättare patienter 

kan medföra och som så väl kan behövas.  

 

I resultatet framkom även att distriktssköterskan underlättar för sjuksköterskan och 

hennes patienter. Primärvården anställer sjuksköterskor som ska ersätta 

distriktssköterskor. Anledningen till detta är brist på utbildade distriktssköterskor, men 

även för att spara pengar. Det är billigare att anställa sjuksköterskor än 

distriktssköterskor (Vårdfokus 2017). Enligt Krav- och kvalitetsboken (Västra 

Götalandsregionen 2019) ska vårdcentralen vara bemannad med minst en 

distriktssköterska. Författarna ser ett problem med för få anställda distriktssköterskor. 

Om det är få distriktssköterskor på en vårdcentral med många sjuksköterskor skulle 

detta kunna bli tidskrävande när många sjuksköterskor behöver hjälp med bedömning 

och förskrivning. Det handlar inte bara om att skriva ett recept utan det medför ett 

ansvar innan en behandling sätts in, så att det blir en säker vård. Det är viktigt att kunna 

väga fördelar och nackdelar med en viss behandling, om patienten använder andra 

läkemedel, samtidig förekomst av andra sjukdomar och patientens aktuella hälsostatus. 

Därtill kommer även kravet på dokumentation. Här syns en tydlig fördel med 

distriktssköterskans förskrivningsrätt. När distriktssköterskan inte kan förskriva själv, är 

det inte bara att be en läkare om ett recept, utan det för med sig så mycket mer arbete 

även för läkaren. När distriktssköterskan förskriver själv sparas flera moment. 

Författarna tänker att distriktssköterskan borde ha, liksom läkarna redan har, en avsatt 

tid för receptförskrivning inbokat i schemat. Enligt Cousins och Donnell (2012) är tiden 

för ett patientbesök detsamma idag som innan förskrivningsrätten kom till. Det innebär 
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att distriktssköterskan har mer uppgifter att utföra på lika mycket tid, vilket kan leda till 

stress som i sin tur kan drabba den patientcentrerade vården negativt.  

 

Samarbete 

Vikten av ett bra samarbete mellan yrkeskategorierna på vårdcentralen är det 

andra huvudfyndet som identifierades i resultatet och som påverkar distriktssköterskans 

förskrivningsrätt. While och Biggs (2004) skriver att samarbete mellan de olika 

professionerna på vårdcentraler samt regelbundna diskussioner med läkare stärker 

distriktssköterskan i att förskriva läkemedel. Det beskrivs också att samarbete med 

läkemedelsföretag och apotek påverkar nyttjandet av förskrivningsrätten positivt. 

Författarna upplever att samarbete är ett ständigt återkommande ämne som diskuteras 

på många vårdcentraler. Det läggs ofta ner mycket arbete på att få samarbetet att 

fungera väl, men det kan många gånger vara svårt att förverkliga det i praktiken. Detta 

orsakas dels av att tiden inte räcker till, men också av att vissa kollegor inte prioriterar 

samarbete särskilt högt.  

 

Enligt Hansson, Arvemo, Marklund, Gedda och Mattsson (2010) så har 

distriktssköterskor en positivare inställning till samarbete på vårdcentral jämfört med 

distriktsläkare. Ponzer, Faresjö och Mogensen (2009) skriver att för att kunna hantera 

det ökade vårdbehovet krävs ett väl fungerande samarbete mellan vårdprofessionerna. 

Samarbete innebär inte bara att kunna jobba tillsammans sida vid sida utan även att 

känna till varandras kompetenser. För att samarbetet ska kunna bli välfungerande bör 

det ingå förberedande kurser i teamarbete och samverkan redan i grundutbildningarna. 

Författarna anser att det hade varit värdefullt med utbildning i samarbete för att redan 

från början få in tänket om hur betydelsefullt det kan vara och vilka fördelar som det 

kan medföra. Författarna tror att om vården lyckas med att förena sina medarbetare och 

får dem att verkligen ge sig hän och prioritera samarbete så vinner alla i slutändan på 

det, framförallt patienterna.  

 

I Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (2018) 

beskrivs att om vårdpersonal besitter kompetens i att samarbeta med övriga medarbetare 

så innebär det en investering för vårdens framtid, eftersom ett bra samarbete bidrar till 

högre patientsäkerhet och en bättre vårdkvalitet. Författarna tror att om 

patientsäkerheten förbättras så kan det leda till minskat lidande för patienter, då de kan 

få en snabbare och mer effektiv vård. Enligt Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 

Läkarsällskapet (2013) finns faktorer som kan underlätta samarbete inom vården. Om 

arbetsplatsen inger trygghet, förtroende och acceptans för de anställda medför det en 

större möjlighet att man vill samarbeta.  

 

Ekebergh (2015, ss. 70-71) skriver att alla människor har en längtan efter att få vara en 

del i ett meningsfullt sammanhang, eftersom vi annars kan uppleva en känsla av att vi 

inte vet var vi befinner oss eller vart vi är på väg, vilket kan få oss att känna oss 

ensamma i världen. Detta kan få oss att känna att vi saknar mening. Vad som är 

meningsfullt för en människa är individuellt och kan variera mellan olika sammanhang. 

Författarna tror att samarbete kan vara extra betydelsefullt för en person som är 

nyanställd, till exempel en ny distriktssköterska.  Hon kan nämligen uppleva att hon 

saknar ett sammanhang då hon är ny på jobbet, vilket kan kännas främmande och 

otryggt till en början. Att då redan från början få en plats i ett team att samarbeta med 
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borde underlätta känslan av sammanhang. Författarna tror också att samarbete även är 

viktigt för övriga yrkeskategorier på vårdcentralen, eftersom arbetet kan vara ensamt då 

mycket tid spenderas i arbetsrummet. Om ett gott samarbete finns, kan det medföra att 

medarbetarna på arbetsplatsen känner en högre meningsfullhet i sitt arbete och därtill en 

bättre hälsa. Detta tror författarna i sin tur kan påverka patienternas vård positivt. 

 

Förskrivningsrätten i framtiden 

I resultatet framkom att distriktssköterskan önskar en utökad läkemedelslista för 

förskrivningsrätten. Enligt Rücker och Stintzing (2019) får penicillin V idag förskrivas 

av distriktssköterskan mot odlingsverifierad scharlakansfeber och tonsillit hos en patient 

i ett hushåll där det redan finns ett konstaterat fall av scharlakansfeber. Det är angeläget 

med snabb bedömning och behandling vid utbrott av tonsillit och faryngotonsillit på 

förskolor och skolor med mera. Hundratusentals patienter söker varje år primärvården 

för bedömning om tonsillit, orsakats av grupp A-streptokocker som motiverar 

antibiotikabehandling. De skriver även att sjuksköterskor bör ha möjligheten att 

ordinera och förskriva på dessa indikationer.  

 

Författarna tror att det finns många fördelar med att utöka förskrivningsrätten. 

Distriktssköterskan gör helhetsbedömningar, följer patienten med bedömning, 

behandling och uppföljning. Författarna tror att det av den anledningen också blir mer 

patientsäkert eftersom distriktssköterskan följer hela vårdförloppet. I mötet med 

patienten kan distriktssköterskan också i många fall ge undervisning i egenvård och 

förebyggande hälsosamtal. Enligt Kroezen, van Dijk, Groenewegen och Francke (2011) 

är läkemedelslistan som förskrivningsrätten utgår ifrån i Sverige mer begränsad än i 

många andra länder. Författarna anser att kompetensen man besitter som 

distriktssköterska borde kunna användas bredare och mer effektivt om läkemedelslistan 

hade utökats. Det skulle också kunna medföra att kompetensen att förskriva kunde 

upprätthållas i större utsträckning eftersom distriktssköterskan troligtvis skulle förskriva 

läkemedel mer frekvent.  

 

Enligt Vårdfokus (2017) var Sverige bland de första länderna i Europa att införa 

förskrivningsrätt för distriktssköterskan. Mycket har hänt sedan dess och många länder 

satsar mer på en utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor. Det anses vara av stor vikt 

att Sverige följer efter i samma spår, eftersom vården kommer att vara i behov av att 

distriktssköterskan ges ett större ansvar att bedöma och behandla fler patienter än idag. 

En utökad förskrivningsrätt är nödvändigt för att nå dit. Författarna tror att en utökad 

förskrivningsrätt skulle medföra en bättre tillgänglighet för patienterna, vilket skulle 

kunna minska lidande och förbättra hälsa för många. Det skulle i sin tur kunna medföra 

att akutsjukvården blir mindre belastad av patienter som söker akuten i brist på en 

välfungerande och tillgänglig primärvård.  

 

Hållbarhet 

Pellmer Wramner, Wramner och Wramner (2017, ss. 225-226) beskriver att målet med 

hållbar utveckling är att alla människor ska få ett så gott liv som möjligt utan att skada 

kommande generationer och dess miljö. Hållbar utveckling består av tre dimensioner, 

den sociala, ekonomiska och ekologiska, som innebär att måna om naturen, värna om 

gemensamma resurser samt sträva efter en rättvis värld. Enligt 
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Distriktssköterskeföreningen (2019) ingår det i distriktssköterskans arbete att bidra till 

en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården. Detta sker genom att göra medvetna val 

gällande vård och behandling av patienter. Författarna tror att genom att utöka 

distriktssköterskans förskrivningsrätt så kan det bidra till en hållbar utveckling eftersom 

vårdens resurser då kan används på ett mer effektivt sätt. Om fler patienter kunde bokas 

till en distriktssköterska istället för till en läkare skulle det ur den samhällsekonomiska 

dimensionen kunna bidra till en bättre ekonomi för vårdcentralen men även för 

samhället i stort. En utökad förskrivningsrätt skulle även kunna ha positiv påverkan på 

den sociala dimensionen i hållbar utveckling, eftersom många patienter skulle kunna få 

vård snabbare och inte behöva vänta på att få träffa en läkare. 

 

SLUTSATS 

Studien visar att distriktssköterskan ser positivt på förskrivningsrätten, då den ger 

känslan av att bemästra sin yrkesroll. Distriktssköterskan upplever också att 

förskrivningsrätten kan underlätta för hela vårdcentralens verksamhet. Dock 

framkommer det att förskrivningsrätten i dess nuvarande form inte tillför så mycket som 

den skulle kunna ha möjlighet att göra. Distriktssköterskan uppger att 

förskrivningsrätten därför bör omarbetas så att den passar mer in i dagens vård.  

 

Framtida forskning 

Författarna skulle önska att en ny uppföljning gjordes om i hur hög grad som 

distriktssköterskans förskrivningsrätt används idag och vilka läkemedel som förskrivs. 

Den senaste uppföljning som gjordes av Socialstyrelsen är från 2004. Det skulle också 

vara intressant med framtida forskning om hållbar utveckling kopplat till 

distriktssköterskans förskrivningsrätt och vilken betydelse den har för 

samhällsekonomin.  

 

Kliniska implikationer 

• Samarbete kan ha en betydande roll för nyttjandet av förskrivningsrätten. 

• Stöttning och uppmuntran av erfarna distriktssköterskor till att börja förskriva 

kan påverka framtida bruk för den nya distriktssköterskan. 

 

• Regelbunden fortbildning i förskrivningsrätt kan ha positiv inverkan på 

användandet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Verksamhetschefens samtycke 

Verksamhetschefens samtycke av datainsamling                    

Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd med 

inriktning mot Distriktssköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

I och med att primärvården fått ett ökat ansvar för att bland annat avlasta 

akutsjukvården behöver alla resurser användas optimalt för att uppnå en hög 

tillgänglighet för patienterna, däribland distriktssköterskans förskrivningsrätt av 

läkemedel. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur distriktssköterskor upplever 

förskrivningsrätten av läkemedel på vårdcentral.  

Datainsamlingen kommer att ske som enskilda intervjuer med yrkesverksamma 

distriktssköterskor som arbetar på både privata och offentliga vårdcentraler. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 20-60 minuter. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid 

publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

Hälsningar 

_______________________              __________________________ 

Lina Gorthe                                          Maria Staxäng 

Handledare: Niklas Andersson, Fil.dr. i Vårdvetenskap, Universitetslektor och didaktisk 

ledare 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 

E-post: niklas.andersson@hb.se                    Tfn 033-4354352 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lina Gorthe och Maria Staxäng 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

Datum 

_______________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2 Deltagarens samtycke 

Information angående ett examensarbete om Distriktssköterskans 

förskrivningsrätt  

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete, Distriktssköterskans upplevelse 

av förskrivningsrätten av läkemedel på vårdcentral. Vi är två sjuksköterskor som 

studerar på distriktssköterskeprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 

Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. 

Vi vill undersöka hur distriktssköterskan upplever förskrivningsrätten av läkemedel på 

vårdcentral.  

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Datainsamlingen kommer att ske som enskilda intervjuer med yrkesverksamma 

distriktssköterskor som arbetar på både privata och offentliga vårdcentraler. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 20-60 minuter. 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 

för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 

du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 

och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 

samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 

nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 

examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning. 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 

fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 

och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 

[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
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Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 

första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 

välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 

med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet 

Lina Gorthe                                          Maria Staxäng 

Handledare: Niklas Andersson, Fil.dr. i Vårdvetenskap, Universitetslektor & didaktisk 

ledare 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 

E-post: niklas.andersson@hb.se          Tfn 033-4354352 

 

Samtycke om deltagande 

Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 

till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 

ovan. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum och handledares namnteckning 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen. 

Jag samtycker till att delta i examensarbetet, Distriktssköterskans upplevelse av 

förskrivningsrätten av läkemedel på vårdcentral och att uppgifter om mig samlas in och 

behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namnteckning 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort och datum 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Hur ser en vanlig dag som distriktssköterska ut för dig?  

 

2. Vad anser du att förskrivningsrätten av läkemedel har för betydelse för dig som 

distriktssköterska?   

 

        -Vilka fördelar ser du med din förskrivningsrätt?   

 

3. Vilka erfarenheter har du som distriktssköterska att förskriva läkemedel?  

 

4. Tycker du att förskrivningsrätten behövs?  

 

       -Varför?  

       -Varför inte?  

 

5. Finns det några hinder för dig i ditt arbete på vårdcentral att använda 

förskrivningsrätten?  

- Berätta mer… 

 

6. Hur ser du på framtiden av distriktssköterskans förskrivningsrätt?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


