
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP  
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2014:63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distriktssköterskans upplevelser av att stärka 
välbefinnande hos den äldre  

 
 
 

 Gunilla Lundgren  
Anna Thornberg 

 
 

 
 
 

 
  



Uppsatsens titel: Distriktssköterskans upplevelser av att stärka välbefinnande hos 
den äldre  
 

Författare: Gunilla Lundgren/Anna Thornberg 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete  
 

Handledare:  Margaretha Ekebergh  
 

Examinator:  Lise-Lotte Jonasson 
 

  
 
Sammanfattning    
 
Distriktssköterskan har en unik roll inom hälso- och sjukvården för att främja hälsa hos 
de äldre. Det är viktigt att hjälpa denna alltmer växande befolkningsgrupp med att stärka 
deras välbefinnande och stödja deras hälsoprocesser. Syftet med studien var att beskriva 
distriktssköterskans erfarenheter av att stärka den äldre patientens välbefinnande i det 
hälsofrämjande arbetet på vårdcentral. 
Åtta distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral intervjuades. En kvalitativ studie 
med fenomenologisk ansats är utförd där datamaterialet analyserats enligt kvalitativ 
innebördsanalys. 
I resultatet framkom sex teman; rollen i att stärka välbefinnande, öppet och följsamt 
förhållningssätt i mötet med den äldre, skapa en tillitsfull relation, förståelse för den 
äldres behov, stimulans och tillfredsställelse i att stärka välbefinnande hos den äldre 
samt helhetsperspektiv i att stärka välbefinnande hos den äldre. 
Distriktssköterskan innehar en nyckelroll på vårdcentralen i det hälsofrämjande arbetet 
där den stödjande rollen är av största vikt för att stärka den äldres välbefinnande. 
Arbetet ger hög tillfredsställelse och glädje. I studien framkommer även att 
äldrevårdsmottagning är ett arbetssätt där helhetsperspektivet är centralt.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: distriktssköterska, hälsofrämjande arbete, vårdcentral, hälsa, äldre, 
välbefinnande 
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INLEDNING 
Vårt intresse för hälsofrämjande arbete har funnits under lång tid och aktualiserades 
ytterligare då studierna till distriktssköterska påbörjades. Som sjuksköterskor inom 
primär- och akutsjukvård möter vi dagligen äldre med olika behov. Svårigheter att möta 
de äldres behov har upplevts i en allt mer stressad vårdmiljö och önskan finns om att få 
ökad kunskap om hur den äldres situation kan bli bättre och hur den äldres 
välbefinnande kan stärkas.  
 
Distriktssköterskan har en unik roll inom hälso- och sjukvården och i samhället för att 
främja hälsan hos denna alltmer växande befolkningsgrupp. Att bli äldre kan innebära 
ett ökat vårdbehov men också behov att få hjälp med att bibehålla hälsa. Genom att ta 
del av erfarna distriktssköterskors upplevelser om hur det är att stärka välbefinnande hos 
de äldre kan vi genom nyvunnen kunskap bidra med ökad livskvalité hos de äldre.  
 
 
BAKGRUND 
Bakgrunden kommer inledningsvis att ge en fördjupning i begreppet hälsa. Därefter 
presenteras en beskrivning om den äldre människan och hur det är att vara äldre.  
Avslutningsvis en presentation om distriktssköterskans roll.  
 

Hälsa  
Hälsa är ett centralt begrepp i vårdvetenskap. Hälsa är enligt Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 49) en upplevd balans i livet, både med sig själv och andra samt ett tillstånd 
som omfattar allt hos en människa. Välbefinnande kan enligt författarna förstås som den 
subjektiva upplevelsen av hälsa och att ”ha förmåga och vara i stånd till”. Ur ett 
filosofiskt perspektiv kan välbefinnande uppnås då människans behov blir 
tillfredsställda (Birkler 2007, s. 96). 
Hälsa och välbefinnande är ett tillstånd i ständig rörelse hos en människa. Upplevelsen 
av hälsa är högst individuell och kan inte identifieras och mätas genom en röntgenbild 
eller ett blodprov. Alla aspekter av livet påverkar vår upplevelse av hälsa och 
välbefinnande som därför värdesätts olika av olika individer. I en undersökning (Stolt 
2007, ss. 240-246) framkom att hälsa kan betyda att kunna ta ansvar för sitt liv, att må 
bra och leva med naturen, men också vikten av vänner, livskamrat och andra sociala 
aspekter. 
 
Hälsa och välbefinnande kan, men behöver inte vara, ett tillstånd fri från sjukdom och 
lidande. Hälsa och välbefinnande kan också förekomma, märkligt kan tyckas, där 
sjukdom och lidande finns. Dahlberg och Segesten (2010, s. 80) beskriver denna 
paradox. De poängterar vikten av att den svårt sjuka patienten får hjälp av 
sjukvårdspersonalen att uppleva hälsa och välbefinnande i sitt liv. En kvalitativ studie 
gjord med patienter ett år efter strokeinsjuknande visade att om mer fokus hade lagts på 
patientens träning och förmåga till att klara vardagliga aktiviteter, hade välbefinnandet 
hos dessa människor också kunnat öka (de Weerd, Rutgers, Groenier & van der Meer 
2011). Dahlberg, Todres och Galvin (2009) lyfter fram faran i att hälso- och 
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sjukvårdspersonalen ser hälsa som frånvaro av sjukdom eller att patienten enbart är 
sjukvårdskonsument. 
 
Ohälsa påverkar inte bara ett specifikt organ eller flera organ utan hela människan 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 61). Att hjälpa den äldre att förstå sambandet, varför 
tröttheten kan bli så stor eller att det kan bli ointressant att äta ensam när man var van att 
vara två är sjuksköterskans uppgift. Den vårdande handlingen och särskilt den vårdande 
relationen kan stödja hälsoprocesserna för att denna människa ska kunna återfå sitt 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 62). Centralt för att må bra och känna 
välbefinnande är förmågan att ta för sig saker och att kunna vila, i både kropp och själ. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 63) beskriver livskraft som betydelsefull för att 
uppleva hälsa och livsrytm med rätt balans av rörelse och stillhet. Detta är väsentligt för 
känsla av välbefinnande. Att hitta harmoni i livet med egna och utomstående önskningar 
och krav och förstå vad vi mår bra av är en ständig process hela livet.  
 

Den äldre människan  
Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska äldre människor få leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. Den äldre människan ska även få möjlighet att leva och bo 
självständigt i trygghet och att ha en tillvaro som är meningsfull och aktiv tillsammans 
med andra människor. Boström (2014) uppger att tryggheten kan stärkas ytterligare för 
den äldre människan och bör beskrivas av den enskilda själv utifrån sina egna villkor. 
Nya rutiner är svåra att hantera eller ny apparatur kan vara svår att begripa för den äldre 
människan och därför bör hanterbarhet och begriplighet stärkas ytterligare (Boström 
2014).  
 
För att livet ska fortsätta att vara meningsfullt upplever äldre över 75 år det viktigt att 
fortsätta vara aktiva både mentalt och fysiskt (Gunnarsson 2009). Trots att utbudet av 
aktiviteter minskar i samband med den försämrade hälsan finns ändå behovet kvar av ett 
aktivt liv. Luanaigh och Lawlor (2008)  visar att tydliga samband finns mellan ensamhet 
och mental samt fysisk hälsa. Studien visade att ensamhet är en oberoende riskfaktor för 
depression, men även högt blodtryck, sömnsvårigheter, ökad stress och sämre kognitiv 
förmåga hos den äldre. I den nationella hälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” 
(Folkhälsomyndigheten 2012) framkom att i åldersgrupp 75-84 år mår männen bättre än 
kvinnorna. I denna åldersgrupp ses också ett tydligt sänkt socialt engagemang gentemot 
övriga jämförelsegruppen på 16-84 år. Positivt är att äldre (55-84 år) uppger en större 
psykisk hälsa och frånvaro av självmordstankar än gruppen 16-84 år. 
 
Allt fler människor i Sverige blir äldre och andelen ökar främst bland de som är 65 år 
och äldre (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2012). År 2060 kommer var fjärde person  
enligt SCB (2013) att vara 65 år eller äldre. Sedan flera decennier har medellivslängden 
i Sverige ökat. År 2011 var medellivslängden för kvinnor 83,7 år och för män 79,8 år 
(Socialstyrelsen 2013). En ytterligare ökning beräknas med fem år för kvinnor och sju 
år för män under en kommande 50 års period. En av orsakerna till den ökade 
medellivslängden är att dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar minskat markant bland äldre 
(SCB 2013). Socialstyrelsen har ingen särskild definition på när vi blir äldre. De 
använder åldersgränsen 65 år i enlighet med andra myndigheter, regering och riksdag. 
Åldersgränsen finns även förankrad i lagtext och författningar. 
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Världshälsoorganisationen (WHO) (2009) definierar äldre med åldern 65 år eller äldre i 
utvecklade länder. 
En människas liv kan delas in i olika faser. Sociologen Peter Laslett (Laslett 1987) 
definierar den tredje åldern till den del av pensionsåldern som är fri från ohälsa, fri att 
kunna göra de aktiviteter personen önskar och ej är beroende av andra. Fjärde åldern är 
då ohälsa har inträtt och ger inskränkningar för vad man orkar samt kan och man blir 
därmed beroende av andra för att klara vardagen. 
 
Begreppet hälsosamt åldrande ”Healthy ageing” står för frihet från sjukdom och 
funktionshinder, bibehållande av fysisk och kognitiv förmåga och bibehållande av aktivt 
engagemang (Karp, Agahi, Lennartsson, Lagergren & Wånell 2013). I EU:s nya 
hälsoprogram för åren 2014-2020, finns en tydligare fokusering på att hjälpa människor 
att bibehålla sin hälsa längre upp i åldrarna. Detta för att öka den äldres välbefinnande 
och reducera de stora påfrestningarna på hälso- och sjukvården (Folkhälsomyndigheten 
2013). Hållbar utveckling för att äldre ska uppnå bättre hälsa handlar om fyra 
fokusområden; fysisk aktivitet, bra matvanor, goda sociala kontakter och att känna sig 
behövd (Socialdepartementet 2008). Det finns stora tänkbara vinster både för den äldre 
genom höjd livskvalité och för samhällsekonomin eftersom utgifterna för vård och 
omsorg då kan reduceras.  
  
Det finns en stor brist på kunskap och vetenskapliga kontrollerade behandlingsstudier 
gällande äldre över 75 år, den grupp av befolkningen som får mest hjälp från sluten 
vården och är mest multisjuka (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
2003). Enligt SBU (2003) är det viktigt att samordna vården kring de äldre. En 
äldrevårdcentral i Solna var öppen mellan 2006 och 2008 där syftet var att bedriva 
öppenvård med inriktning på äldre multisjuka. Verksamheten lades ner av politiska skäl 
men i utvärderingen framkom positiva effekter genom de intervjuer som gjordes med 
personal och samverkanpartners (Akner 2010). Enligt Steen (2005) kan det vara 
motiverat att starta upp äldrevårdcentraler så länge utfallet analyseras kvalificerat. Med 
anledning av brist på vetenskapliga studier baseras stor del av vården för äldre idag på 
beprövad erfarenhet men även på resultat på forskning gällande behandling av yngre 
personer. Således finns minst kunskap där behovet är som störst (SBU 2003).   
 

Distriktssköterskans roll 
Distriktssköterskans roll i det hälsofrämjande arbetet har tidigt varit att veta det bästa 
för patienten utifrån sin kunskap och kompetens. Sedan ett par decennier är viktigaste 
förhållningsstrategin att skapa ett vårdmöte där patienten själv formulerar sina mål med 
hjälp av distriktssköterskan som stöttar patienten till att ta egna beslut 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) 2008, s. 12; WHO 1998). I Sverige 
arbetar distriktssköterskorna mestadels med egna mottagningar på vårdcentral, inom 
barnhälsovård eller i hemsjukvård. Teamarbete med andra yrkeskategorier är väsentligt 
för arbete på vårdcentral. På de egna mottagningarna bokar patienterna tid för olika 
vårdande handlingar såsom vid sårvård, inkontinens och blodtryckskontroller samt för 
samtal kring livsstilsvanor. Många distriktssköterskor arbetar också med egna 
specialistmottagningar såsom astma/KOL, diabetes och hjärtsvikt. Det är ofta ett 
ensamarbete med stort ansvar. Det finns en gemensam syn bland vårdpersonal som 
arbetar med hälsofrämjande arbete nämligen att hälso- och sjukvården behöver bli mer 
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aktiv och involverad i just det hälsofrämjande arbetet (Johansson, Weinehall & 
Emmelin 2009). Begreppen hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete är 
diffusa och svårtolkade enligt Johansson et al. (2009). Skillnader uppstår då begreppet 
hälsofrämjande arbete tolkas på olika sätt. Många arbetar med hälsofrämjande arbete 
utan att ha vetskap om det (Johansson et al. 2009). Enligt DSF (2008, s. 8) ska 
distriktssköterskan främja hälsa och skydda människors hälsa genom hela livet, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt minska förekomsten av de vanligaste 
sjukdomarna och personskador. 
 
Organisationens struktur styr mycket av distriktssköterskans preventiva arbete (Friberg 
& Jarvén 2005; Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking & Weinehall 2006). För att 
synliggöra distriktssköterskans kompetens behöver strukturen i organisationen 
prioriteras för att det preventiva arbetet inte ska reduceras ytterligare. Friberg och 
Jarvén (2005) menar att många distriktssköterskor styrs av personliga faktorer såsom 
egna intresse och kompetens. Organisationens struktur påverkar negativt med otydlighet 
i hur arbetet ska prioriteras. En del av distriktssköterskans arbete är osynligt, eftersom 
inget enhetligt system finns över hur dokumentationen ska se ut för det preventiva 
arbetet (Friberg & Jarvén 2005). Distriktssköterskor är motiverade och vill arbeta med 
hälsofrämjande arbete men måste prioritera den sjukvårdande behandlingen (Brobeck, 
Odenkrants, Bergh & Hildingh 2013; Jerdén et al. 2006). Mer tid och resurser önskas 
för ändamålet. Detta resultat ses även för andra sjuksköterskor som arbetar med 
hälsofrämjande arbete (Casey 2007; Johansson, Stenlund, Lundström & Weinehall 
2010).  
Johansson et al. (2010) uppger att viljan till att arbeta med hälsofrämjande arbete styrs 
av kön, profession och typ av arbetsplats. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet 
upplever sig ha mer färdigheter för att utföra det hälsofrämjande arbetet jämfört med de 
som har längre erfarenhet (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja 
2007). Det hälsofrämjande arbetet bör ha ett bredare spektra och även integreras vid mer 
akuta situationer enligt Casey (2007) och bör inte bara innefatta livsstilsfaktorer. 
 
Många sjuksköterskor strävar efter att arbeta hälsofrämjande men möter en del hinder 
varav det största enligt Carlson och Warne (2006) är brist på kunskap och kompetens. 
Jallinoja et al. (2007) uppger att knappt hälften av den studerande gruppen 
distriktssköterskor uppgav att de hade kunskaper för rådgivning gällande livsstilsfrågor. 
En stor del av både läkare och sjuksköterskor anser att uppgiften till stor del består av 
att lämna information och motivera patienterna till livsstilsförändring (Carlson & Warne 
2006). Viljan att arbeta hälsofrämjande är störst hos kvinnor jämfört med män 
(Johansson et al. 2010). Den vanligaste orsaken till att hälsofrämjande arbete uteblir 
uppges vara hög arbetsbelastning, uteblivna riktlinjer och otydligt uppsatta mål.  
Utbildningen till distriktssköterska som innefattar magisterexamen är 75 
högskolepoäng. Utbildningen leder till en akademisk examen och yrkesexamen på 
avancerad nivå. Distriktssköterskans kompetens omfattar enligt DSF (2008) ”ett 
hälsofrämjande arbetssätt för att möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt 
behandla en person och dennes familj i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, 
social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom”.  
 
I uppsatsen används både upplevelser av och erfarenheter av som synonyma utryck, 
men beroende var och hur de används ger de olika nyanser av innebörden i texten. 
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PROBLEMFORMULERING 
Hälsa är vårdandets mål. Vi lever allt längre, antalet äldre ökar markant i samhället och 
det är viktigt att denna befolkningsgrupp fortsätter att vara aktiv och får hjälp från 
samhället med ett hälsosamt åldrande. Distriktssköterskan har en viktig roll och 
funktion för att hjälpa den äldre till ökad hälsa och välbefinnande. Distriktssköterskans 
uppgift är att stödja och stärka hälsoprocesser hos dessa människor. För att hjälpa äldre 
att uppleva god hälsa är ett stimulerande vårdmöte och ett gott samtal av största vikt. 
Vad och hur gör distriktssköterskan för att stärka välbefinnande hos den äldre patienten 
och vad erfar distriktssköterskan i mötet?  
Det finns inte många aktuella studier gjorda gällande distriktssköterskans 
hälsofrämjande arbete på vårdcentral i Sverige. Det är därför viktigt att undersöka hur 
distriktssköterskan arbetar med att stärka välbefinnande hos den äldre människan och 
belysa detta fenomen.  
 
SYFTE  
Att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att stärka den äldre patientens 
välbefinnande i det hälsofrämjande arbetet på vårdcentral. 
 
METOD 

Ansats 
Detta är en kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk ansats, som beskriver hur 
distriktssköterskor erfar att stärka den äldres välbefinnande. Enligt Polit och Beck 
(2012, s. 495) är målet med fenomenologisk ansats att förstå den intervjuades livsvärld, 
med andra ord hur denne erfar det aktuella fenomenet som är under undersökning. Detta 
val gör det möjligt att förstå innebörder i det valda fenomenet, som i föreliggande studie 
är att stärka den äldres välbefinnande.  
 

Förförståelse 
Enligt Dahlberg (2014, s. 81) är det viktigt med en tyglande och öppen hållning för att 
minska risken för förförståelsens påverkan. Att möta informanterna så förutsättningslöst 
som möjligt gör det lättare att finna olikheter och nyanser hos fenomenet (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 184-185). Vår förförståelse har bland annat sin grund i våra yrken. 
En av oss arbetar som diabetessjuksköterska och den andre inom akutsjukvård. Den 
förförståelsen som vi har med oss in i intervjumomentet och vid analys av materialet 
kan påverka resultatet negativt, men även positivt genom att lättare se innebörderna av 
det studerade fenomenet. I intervjumomentet hanterade vi detta genom att försöka att 
inte dra snabba slutsatser eller att förstå för tidigt. Följdfrågor ställdes också för att få 
fördjupad innebörd av det informanten gav uttryck för (Dahlberg 2014, ss. 89-90; 
Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 192). För att inte den egna erfarenheten skulle 
ta överhand och påverka resultatet, har vi tillsammans analyserat materialet. 
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Deltagare 
I den här studien intervjuades åtta distriktssköterskor vilket var ett lämpligt antal som 
underlag för studiens syfte (Polit & Beck 2012, s. 495). Intervjuerna utfördes på sex 
olika vårdcentraler, varav fem räknas som större vårdcentraler med över 10 000 listade 
patienter och en mindre vårdcentral med 6000 listade patienter. Två av vårdcentralerna 
styrs i privat regi. Fem av distriktssköterskorna arbetade i storstadsmiljö och tre på 
landsbygd. Inklusionskriterier var distriktssköterskor som arbetade med äldre på egen 
mottagning på vårdcentral.  
 
Ett strategiskt urval gjordes för att få så bred variation som möjligt i studien (Dahlberg 
2014, s. 80). Vi sökte personer som kan antas ha erfarenheter att delge. Initialt 
kontaktades, via telefon eller mail, elva distriktssköterskor för förfrågan angående 
intresse av att medverka i studien. Nio av dessa distriktssköterskor godkände 
medverkan. Samtliga verksamhetschefer för respektive vårdcentral kontaktades för 
godkännande av att genomföra studien på vårdcentralen och skriftligt medgivande 
inhämtades (bilaga 1). I samband med detta tillkom två distriktssköterskor som önskade 
medverka i studien. Bortfallet på tre berodde på en inplanerad semester hos en av 
distriktssköterskorna, en återkom aldrig för att boka tid för intervju och den tredje 
personen bokade vi aldrig intervju med, då det på tidigare inbokade vårdcentraler 
tillkommit två distriktssköterskor till studien. Samtliga intervjuade var kvinnor. 
Avsikten var att intervjua både kvinnliga och manliga distriktssköterskor i olika åldrar. 
En manlig distriktssköterska ingick i bortfallet av tre.  
 
Distriktssköterskornas ålder var mellan 44 år och 62 år. Den distriktssköterska med 
minst erfarenhet tog sin examen för 2 år sedan och mest erfarenhet hade den 
distriktssköterska som arbetat i 20 år. En av distriktssköterskorna innehar även 
specialistutbildning inom intensivvård och ytterligare en distriktssköterska innehar 
specialistutbildning till barnsjuksköterska. Fyra av de åtta distriktssköterskorna arbetade 
även som diabetessjuksköterskor och innehar diabetesutbildning och en av de åtta har 
utbildning inom astma/KOL och arbetade inom detta område. 
  

Datainsamling 
Den kvalitativa forskningsintervjun valdes för att möta distriktssköterskornas livsvärld 
och genom deras erfarenheter få tag på det studerade fenomenet (Kvale & Brinkmann 
2014, s. 17). Krav ställs på att intervjuaren har en öppenhet och följsamhet vid 
datainsamling för att förstå en annan människas livsvärld med andra ord erfarenheter 
och det aktuella fenomenets mångfald (Dahlberg 2014, s. 81).  
Informanterna fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte. I samband 
med att intervjun gjordes, skrev informanterna på informerat samtycke (bilaga 2). 
Samtliga distriktssköterskor intervjuades på sina egna arbetsplatser, närmare bestämt på 
deras mottagningsrum, vilket var önskemål från de flesta. Först gjordes en provintervju 
för att se om öppningsfrågan var adekvat och intervjumaterialet svarade mot syftet. 
Öppningsfrågan löd; ”Hur är det att arbeta med att stärka välbefinnandet hos den äldre 
människan?” Då syftet besvarades i provintervjun användes den sedan i 
analysmaterialet. Öppna följdfrågor som till exempel ”Kan du berätta mer?” och ”Hur 
upplevde du detta?” användes för att närma oss och rikta fokus mot fenomenet (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 44). Intervjuerna spelades in med diktafon eller digitalt, varade ca 
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30-45 minuter och genomfördes under tre veckor i augusti och september 2014. Sex av 
intervjuerna gjordes av författarna gemensamt. Två av intervjuerna gjordes enskilt, då 
dessa bokades in vid samma tidpunkt, men på olika orter. Samtliga intervjutillfällen 
bokades utifrån informanternas önskemål. Första intervjun transkriberades gemensamt i 
direkt anslutning till intervjun. Resterande sju intervjuer fördelades mellan författarna. 
Det är viktigt att snarast efter en intervju kunna identifiera eventuella tekniska problem 
som kan ha uppstått och ha möjlighet att göra kompletteringar (Polit & Beck 2012, s. 
543). Alla intervjuer är genomlyssnade av båda författarna efter transkribering för 
eventuell korrigering av textmaterialet. 
  

Dataanalys 
En beskrivande innebördsanalys användes för att förstå fenomenet att stärka 
välbefinnandet hos den äldre patienten. Analysmetoden användes för att finna mening 
och innebörder och på så sätt förstå fenomenet (Dahlberg 2014, s. 123). Det är viktigt 
enligt Dahlberg (2014, s. 112) att hålla en tyglande och öppen hållning för att öka 
möjligheten till att förstå och finna nyanser i materialet. Innebörder finns outtalade i 
samtal eller i en text mellan eller bakom ord (Dahlberg 2014, s. 116). Den tyglande 
hållningen kan beskrivas med att inte förstå för snabbt och att lyssna med alla sinnen.  
Enligt Dahlberg (2014, s. 125) är rörelsen mellan helhet och delar av stor vikt vid 
innebördsanalys. Distriktssköterskornas utsagor analyseras i den beskrivande analysen 
där endast data används som framkommer ur de transkriberade intervjuerna (Dahlberg 
2014, s. 125). Intervjumaterialet genomlästes upprepade gånger med lyhördhet och 
nyfikenhet för att textens helhet skulle bli bekant. Meningsenheter har plockats ut från 
texten och ur varje meningsenhet har innebörder lyfts fram. Innebörder har förts 
samman och bildat kluster som belyser samma innebörder relaterade till fenomenet. 
Detta gjordes initialt var för sig för att därefter samtala kring innebörderna och 
jämförelser gjordes. Delar av intervjumaterialets innebörder omarbetades i denna fas, 
för att få fram ytterligare innebörder. 16 kluster framkom ur materialet och av dessa har 
sex innebördsteman skapats genom ytterligare analys med abstraktion. Innebörderna har 
på detta sätt tematiserats. Dessa teman är fenomenets innebörd som är baserat på 
innebörderna av de erfarenheter och upplevelser som framkom ur intervjuerna (Polit & 
Beck 2012, s. 567). För bedömning av en studies trovärdighet bör dess giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet bedömas (Polit & Beck 2012, ss. 584-585). 
 

Etiska övervägande 
Författarna har följt de principer som styr regler för etisk prövning vid forskning på 
människor (SFS 2003:460). Enligt Helsingforsdeklarationen, Codex (2014) behövs 
ingen etikprövning göras, då denna studie är på avancerad nivå inom 
högskoleutbildning. Författarna har haft ett medvetet etiskt förhållningssätt under 
studiens gång. Medgivande blankett fylldes i av samtliga deltagare. Information gavs 
både muntligt och skriftligt om att de närhelst de önskade kunde avbryta sitt deltagande 
utan att orsak behövde anges. När intervjun var avslutad hölls ett kort samtal med 
informanten om hur de upplevde intervjun eller om det fanns fler frågor. Allt material 
som samlades in behandlades konfidentiellt och användes endast till studiens syfte 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 109). Tillgång till materialet har endast vi samt vår 
handledare haft. 
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RESULTAT  
I studiens resultat redovisas innebörden av att stärka den äldre patientens välbefinnande 
i det hälsofrämjande arbetet på vårdcentral. Resultatet presenteras utifrån sex 
innebördsteman; rollen i att stärka välbefinnande, öppet och följsamt förhållningssätt i 
mötet med den äldre, skapa en tillitsfull relation, förståelse för den äldres behov, 
stimulans och tillfredsställelse i att stärka välbefinnande hos den äldre och 
helhetsperspektiv i att stärka välbefinnande hos den äldre.  
 

Rollen i att stärka välbefinnande 
Det hälsofrämjande, bekräftande och sjukdomsförebyggande arbetssätt som bedrivs 
erfars vara grundplåten i rollen. Rollen i samhället utgörs av att förbättra hälsan hos 
samhällsmedborgarna. Rollen innebär att lyssna, vara bollplank och ge trygghet för de 
äldre. Den beskrivs även som att vara ett stöd, ge uppmuntran, vägledning och ha en 
lugnande påverkan på de äldre. 
 

”… där betyder jag ju, de säger att jag betyder mycket i alla fall. Det är 
till och med att de säger att; det är skönt att komma till dig… oh, vad 
skönt att komma till dig… det är inte för att det är jag utan för att det är 
en person som lyssnar…”. 

 
Arbete med egen mottagning på vårdcentral erfars som positivt. Mottagningsarbetet 
fylls med arbetsuppgifter såsom rådgivning gällande livsstil, inkontinens, diabetes, 
astma/KOL, kostinformation, fysisk aktivitet och dokumentation av 
omvårdnadsåtgärder. Arbetet består i att stärka det friska, lyfta fram det som är positivt 
och på detta vis främja autonomin. Bedömningar görs av olika besvär, exempelvis 
hudutslag och ögonproblem samt egenvårdsråd lämnas. Förskrivning av läkemedel och 
olika hjälpmedel sker. Spontana samtal som uppstår vid omvårdnadsåtgärder såsom 
såromläggningar upplevs vara viktigt för att stärka välbefinnandet hos de äldre.  

 
”… det är viktigt att de lättar sitt hjärta, att de får ut det. Ja, de vill lätta 
sitt hjärta och prata om det”. 
 

I rollen att hjälpa äldre friska att stärka deras välbefinnande ingår att ge vaccinationer, 
hjälp med inkontinens, enklare omvårdnadsåtgärder, sjukgymnastik och samtal som 
kretsar kring deras aktiviteter. Friska äldre besöker inte vårdcentralen så ofta, då denna 
primärt anses vara till för personer som är i behov av sjukvård. Äldre friska lever sina 
liv i samhället och kommer oftast en gång om året till vårdcentralen för att förnya sina 
recept och möjligen få hjälp med mindre krämpor. 
 
Telefonrådgivning ingår i rollen att stärka välbefinnande hos äldre. Det kan upplevas 
svårt att nå fram till patienterna med sitt budskap och ge råd vid tidsbrist i telefon. Detta 
leder till att samtalet endast är fokuserat på ärendet och det är svårt att vara lyhörd för 
andra behov som den äldre har. 
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”… man får ju ofta prata om det som de ringer om… ibland kan jag säga, 
när vi är mer stressade och kanske lite mindre personal… då är det lite 
mindre tid för att lyssna efter sådana saker”. 

 
När de äldre väl kommer till mottagningen med sitt problem visas en god förmåga att se 
helheten i bedömningen. Att träffa patienten anses underlätta arbetet. Vid mötet ökar 
förutsättningarna för att finna bakomliggande orsaker till patientens bekymmer.  
 

”… jag hade en patient nu nyligen som kom hit för han hade svamp i 
munnen och han var stor och kraftig och min första tanke var att undra 
om han inte har förhöjt blodsocker och jag kontrollerade det och det var 
jättehögt”. 

 
Hembesök sker sällan och då de görs är det tillsammans med distriktsläkaren. Vid dessa 
tillfällen görs läkemedelsgenomgång och hjälp till hemsjukvård erbjuds. Från en 
nyligen startad äldrevårdsmottagning görs emellertid hembesök för att upptäcka och 
möta de behov som de äldre har.  
 
I rollen med att stärka välbefinnande hos äldre beskrivs teamarbete med andra 
yrkeskategorier på och utanför vårdcentralen väsentligt för arbetet. Det sker ett nära 
samarbete med hemsjukvård, läkare, dietist, sjukgymnast, psykolog, kurator och andra 
kollegor men också med sociala mötesplatser och kyrkan. Föreläsningar förekommer i 
pensionärsföreningar. Rollen innebär att vara en samordnare, att hålla i trådarna med 
patienten i fokus och vägleda dem rätt. Detta upplevs ibland som svårt. 

 
”… försöka vara såsom en spindel i nätet, att hjälpa till och slussa 
patienterna rätt. Det kan ju vara även läkarna som behöver hjälp med 
hur, var vi ska vända oss, det är inte så lätt”. 
 

Knappt om tid blir ett hinder i arbetet med att stärka välbefinnandet hos den äldre. 
Orsaken till tidsbrist anses vara dålig planering och ostrukturerat arbete. Stress leder till 
svårigheter i att fokusera på att lyssna på den äldre och ”... man hinner inte med 
reflektionen tyvärr”. Hinder i arbetet upplevs även vara orsakat av praktiska problem 
som små lokaler och när äldre kommer oväntat till mottagningen.  
 
Det framkommer att rollen i att stärka välbefinnande hos äldre kräver fortbildning inom 
området samtidigt som det finns upplevelser av att det inte finns behov av fortbildning. 
Önskemål som visar sig är utbildning i motiverande samtal, fallbeskrivningar på 
sjuksköterskemöten på arbetsplatsen, utbildning om demens och bemötande, 
inkontinens och sårvårdsutbildning. Önskemål finns även om utbildningsdagar gällande 
nya rön och praktiska rekommendationer kring äldres problem, upprätthållande av den 
kunskap som redan finns samt rutiner hur man lotsar den äldre rätt till olika 
mötesplatser.  
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Öppet och följsamt förhållningssätt i mötet med den äldre  
Flexibilitet och lyhördhet är viktigt för ett öppet och följsamt förhållningssätt. Att ej 
arbeta slentrianmässigt utan bemöta individuellt, gör att patienten kan öppna sig och 
detta kan leda till en bra relation. 

 
”Ja, jag försöker... jag pratar ju inte samma med alla patienter... utan 
försöker ha ett bemötande anpassat till den individ jag har framför mig”. 
 

Ett öppet och följsamt förhållningssätt är grunden i relationen med de äldre. Det är 
viktigt att aldrig stänga dörrarna för dem. Ett öppet förhållningssätt kan innebära att den 
äldre får direktnummer till mottagningen. Inte sällan dyker patienter upp som inte har 
bokat någon tid på distriktssköterskemottagningen. Här ges uttryck för vikten av att lära 
sig att hantera och bemöta dessa oväntade besök. I mån av tid erhåller dessa patienter 
hjälp direkt, i annat fall bokas en ny tid. Det följsamma förhållningssättet innebär 
förmåga att hitta nya praktiska lösningar och erbjuda tillgänglighet på mottagningen. 
 
Öppenhet kommer också till uttryck i att bekräfta de äldre, vilket anses lika viktigt som 
att göra en omvårdnadsinsats. Att tilltala den äldre med namn och att denne får vara 
”någon” är en mänsklig rättighet som bekräftar den äldre. Bekräftandet sker genom att 
hälsa de äldre välkomna till mottagningen, att uppmärksamma och samtala om tidigare 
händelser eller vad de gjort. Bekräftelse kan också ske genom kroppskontakt, titta i 
ögonen och lyssna, vilket även kan ske utanför vårdcentralen. 

 
”Men jag ser dem i korridoren, det gör jag, pratar lite om jag ser någon 
i väntrummet jag känner igen... och kanske även om man träffas på byn, 
det är inte jag rädd för, att träffa de, de får gärna gå fram och hälsa på 
mig och fråga, det gör ingenting”. 

 
Att vara stödjande i sitt arbete erfars som ett givet följsamt förhållningssätt. Den äldre 
får stöd i beslut om sin hälsa och olika livsstilsval. I detta ingår även att stödja den 
äldres egna resurser och att avdramatisera när små saker lätt blir stora för den äldre.  

 
”... han tyckte det var så pinsamt... han vågade inte gå ut. Jag sa att  
det finns hjälp, det finns skydd... att han kände sig, ja, det var inte 
så farligt att berätta det”. 
 

Att vara lyhörd när den äldre talar om sina problem beskrivs som viktigt. Lyhördhet kan 
innebära att höra det osagda i telefonrådgivningen, där inget kroppsspråk kan hjälpa till 
i bedömningen. I det personliga mötet framhävs vikten av att lyssna och låta patienten 
tala för att förstå vad de behöver, att ge den äldre tid, tala långsamt och låta de hinna 
tänka. Mycket av arbetet handlar om att bekräfta och lyssna så att den äldres 
integritetsgräns bevaras. Att vara lyhörd kan ibland vara en svår uppgift. Att bemöta en 
patient som under tidigare veckor varit glad och mottaglig för humor och som plötsligt 
vid nästa vårdtillfälle reagerar annorlunda är inte lätt. 
 

”Jag har en man… han ville inte träffa mig alls och det sa han rent ut… 
han ville inte komma till mig mer, jag tycker inte om dig, sa han, jag 
kände att då får jag väl lösa det… jag tog det med mig hem, inte så att jag 
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låg sömnlös, absolut inte, men så får man ju rannsaka sig; har jag gjort 
någonting eller sagt någonting olämpligt. Jag är ju ingen 
supermänniska”. 

 
Den äldres vilja styr och kan inte tvingas till handlingar som den ej själv önskar. Ett bra 
möte blir till då patienten fått tillräckligt med råd och verktyg som hjälp för att kunna ta 
sina beslut. Oavsett vilka beslut den äldre än tar, uttrycks vikten av att acceptera den 
äldres beslut. Detta öppna och följsamma förhållningssätt kommer med erfarenhet inom 
yrket.   
 

Skapa en tillitsfull relation 
Kontinuitet i vårdarbetet och stor tillgänglighet skapar en djupare kontakt som är en 
förutsättning för en tillitsfull relation. Samtalet har stor betydelse vid omvårdnadsarbetet 
och stärker välbefinnandet och relationen. Förtroende utvecklas i samtalet och gör att 
den äldre öppnar sig. Det är viktigt att lyssna, lära känna varandra och skapa 
tillförlitlighet och trygghet. Samtal som berör den äldres vardag som barn och barnbarn, 
djur och måltider eller vad de gjort beskrivs som viktigt för skapande av denna 
tillitsfulla relation. Kommunikation med äldre med demenssjukdom, döva och icke 
svensktalande upplevs som ett bekymmer då det är svårt att nå fram. 
 

”… så kom hon med en dövtolk men dövtolken var också döv och vad gör 
jag då, alltså, jag kände mig fullständigt maktlös… när du inte kan 
kommunicera verbalt… man tänker inte på hur mycket information man 
ger när man står och lägger om bensår…”. 
 

Det erfars som stimulerande att arbeta med äldre från annan kulturell härkomst och hitta 
olika sätt att kommunicera. Denna grupp av äldre patienter upplever trygghet av att ha 
närstående med sig. Att skapa en tillitsfull relation i dessa situationer upplevs som 
positivt och spännande. Att tycka om och trivas med äldre och bjuda på sig själv 
underlättar arbetet. Förtroendet från patienten kan dock ibland upplevas som stort och 
övermäktigt.  
 

”...  jag hade en man som gick här i flera år... hemförhållandena... blev 
svårare och svårare… slutade väl med det att han står och skriker mitt 
namn utanför på gatan... ja, jag tyckte faktiskt det var hemskt... jag visste 
jag betydde mycket... det kändes ju rätt gräsligt att han hade gjort det”. 
 

Det anses inte alltid lätt att skapa förtroende och en tillitsfull relation. Det kan upplevas 
som svårt att tillfredsställa allas behov, men förmågan att lyssna finns alltid.  
 

”Saker och ting är inte alltid vad det ser ut som och inte alltid vad man 
tror heller… ha ett öppet sinne och verkligen lyssna på vad folk säger. 
Jag tror det är det som kan… som är styrkan i våra möten”. 

 
I de djupare relationerna kan det ibland vara svårt att veta var integritetsgränsen går för 
det privata livet och arbetslivet.  
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”Ja, en del är det svårt med... de frågar dig; Vart ska du hän i sommar? 
Då säger du; Ja, jag ska till... och sedan går det... tre månader och så 
kommer de in genom dörren och så säger de; Hur var det i...? Då blir 
man helt så, hur vet den människan det?… samtidigt som jag vet att jag 
är sjuksköterska och detta är patienter, så är det ändå en personlig 
kontakt”. 

 
Förståelse för den äldres behov 
I analysen framkom tydligt erfarenheter av att många äldre är i behov av kontakt med 
familj, vänner och andra sociala kontakter för att de ska må bra. Familjen i närheten 
fungerar som stöd och ger trygghet för den äldre. Det framkommer att detta behov är 
speciellt viktigt för äldre med annan kulturell bakgrund än den svenska. Utan dessa 
relationer påverkas livskvalitén negativt. Det sociala kontaktnätet är viktigast för den 
äldres hälsa.  

 
”... just när man går mot hälsa så tror jag på den sociala biten. Jag tror 
den betyder mycket, mycket mer än något annat”. 
 

Ensamhet upplevs som ett problem som skapar särskilda behov hos de äldre. Det är 
svårt att bli äldre och änka/änkeman. Ensamhet kan ge psykisk ohälsa som kan leda till 
sämre kostvanor. För att hjälpa äldre ur ensamheten förmedlas information om 
mötesplatser och olika träffpunkter. Att äta tillsammans med andra stimulerar aptiten 
och möter behovet av nya sociala kontakter som i sin tur ökar välbefinnande. Det ges 
även uttryck för att ensamma män har det värre än ensamma kvinnor. Äldre invandrare 
som bor med barn och barnbarn erfars som mindre ensamma. Äldres utsatthet och 
ensamhet berör och det ges uttryck för känsla av frustration och hjälplöshet över deras 
situation.  
 

”Jag hade en man... han var 90 år... han var hos mig i oktober förra året. 
… och så sa jag så här: men då kallar jag dig nu då i januari... jaha, sa 
han, då har man ingen att prata med förrän i januari. Nämen, det var ju 
inte roligt, sa jag, så då bokade jag in honom den 22 december... innan 
jul...”. 

 
Distriktssköterskorna erfar att de äldre kan bli stressade när det blir för mycket i livet 
och de kan ha svårt för att göra ändringar i vardagen. Mycket kan bli stort för den äldre 
och skapa oro och ångest. Den äldre behöver tydlighet och struktur. Ändringar av 
läkemedelsnamn kan skapa otrygghet hos patienten och är en vanlig anledning för 
kontakt med distriktssköterskan. Att ge den äldre tid, utrymme och ökad tillgänglighet 
på mottagningen ger en god förutsättning för bättre vård. Det framkommer också att 
distriktssköterskorna erfar att de äldre har upplevelse av att de inte tas på allvar och att 
alla har så bråttom.  
 

”… här är man över 90 och då säger alla så här; det är så bråttom idag, 
alla har så bråttom och man tar inte oss äldre på allvar, man lyssnar inte 
och då tänker jag så här; fy vad hemskt... det är det vi ska möta sen... vi 
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ska alla bli gamla... Nu har vi ju chans och se till så att det blir bra med 
nästa generation, alltså, det ska man ju inte glömma”. 

 
Äldre har stort behov av att prata och att vara ett stöd som skapar trygghet för dem 
upplevs som en positiv och viktig funktion. För att förstå den äldres behov ställs frågan: 
”Hur mår du?” I samtalen framkommer inte sällan problem med inkontinens, både hos 
män och kvinnor. Att hjälpa den äldre med dessa bekymmer kan förhindra social 
isolering och ge den äldre en ökad trygghet. 
 
Kognitiv svikt hos en del äldre kan öka svårigheten att upptäcka behov som den äldre 
kan ha. Kontakten med närstående och personal i hemtjänst har en betydande roll. I 
samtalen framkommer ibland behov av hjälp med praktiska saker i hemmet som kan ge 
dem bekymmer. Hjälp med att förmedla kontakter erbjuds den äldre. Små insatser för 
äldre i hög ålder kan ha stor betydelse, menar distriktssköterskorna. 
 

Stimulans och tillfredsställelse i att stärka välbefinnande hos den äldre 
Arbetet med att stärka välbefinnandet hos den äldre uttrycks som fantastiskt roligt. 
Trivseln på arbetsplatsen är stor. Att hjälpa, ge stöd och trygghet, speciellt till de 
ensamma äldre, upplevs som givande och ger stor tillfredsställelse i arbetet. Känslan av 
tillfredsställelse stärks ytterligare när patienten är nöjd och mår bra vilket erfars som en 
bekräftelse på ett gott utfört arbete. Att förstå vad den äldre behöver och lyckas få den 
äldre personen att öppna sig ger tillfredsställelse i arbetet.  
 

”… detta är ett fantastiskt roligt jobb… det är så stimulerande… det är 
roligt att träffa patienterna, prata med dem och kunna hjälpa”. 

 
Att få bekräftelse och feedback ger trygghet och glädje. Vetskapen om att hjälpen 
fungerar ger ytterligare stimulans och tillfredsställelse i arbetet. Känsla av motgång 
beskrivs då patienten önskar byta vårdcentral.  Otillräcklighet upplevs vid svårigheter 
att nå fram till patient med demenssjukdom och detta kan leda till frustration i arbetet. 
 

”då känner jag en enorm frustration… det är ganska förfärliga 
sjukdomar… att inte kunna ta emot den hjälpen man faktiskt behöver… 
det är väldigt frustrerande”. 
 

Känsla av gemenskap och samhörighet med kollegor kan vara en hjälp i dessa 
situationer. Stöd hämtas från arbetskollegor och bra arbetsklimat ger utrymme för detta. 
Det ges uttryck för vikten att prata av sig om något speciellt har hänt. Ett verktyg för att 
hantera vissa situationer är reflektion.  
 
Egen specialistmottagning ger mer tillfredsställelse jämfört med ordinärt 
mottagningsarbete på vårdcentral. En god arbetsmiljö upplevs vid möjlighet att styra 
över sin tid och detta ökar tillfredsställelsen. Stress upplevs sällan som ett problem.  
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Helhetsperspektiv i att stärka välbefinnande hos den äldre  
Vikten av det holistiska synsättet och kontinuitet framhävs som en grund i arbetet med 
den äldre. För att möjliggöra detta arbetssätt och underlätta för den äldre patienten över 
75 år i sin kontakt med vårdcentralen startas äldrevårdsmottagningar. Syftet är enligt 
distriktssköterskorna att se helheten hos den äldre, stärka livskvalitén och ge den äldre 
längre tid hos distriktsläkaren. I konceptet ingår direkttelefonnummer till 
sjuksköterskan, ökad tillgänglighet och i vissa fall hembesök. Strukturerade hälsosamtal 
med distriktssköterskan erbjuds där den äldres behov identifieras. Handlingsplan skapas 
tillsammans med den äldre och uppföljning sker kontinuerligt. Att arbeta på 
äldrevårdsmottagning upplevs som stimulerande. Faktorer hos den äldre att ta hänsyn 
till är sämre hörsel, nedsatt kognitiv förmåga och svårigheter att hantera stress. Genom 
äldrevårdsmottagningar kan den äldres omvårdnadsbehov tillgodoses, vilket troligtvis 
ökar med åldern. Det ges även bättre med tid hos distriktsläkaren på dessa 
mottagningar.  

 
”… det är därför vi har äldrevårdsmottagning för att man ska kunna få 
en timme hos sin doktor och få prata om allt det här, ibland har man med 
sig listor och så har man en halvtimme och det hinner man inte…”. 

 
Telefon upplevs som ett dåligt kommunikationsmedel för de äldre.  
 

”De är stressade… över att det är svårt att ringa och komma fram… 
antingen är det köer eller så är det knappvalsfunktioner som gör att det 
är svårt… när man väl kommer fram så har man glömt vad man skulle 
säga… sen när man kommer till doktorn hinner man inte få av sig 
kläderna förrän det är dags att gå ut igen…”. 

 
Teamarbetet är centralt i arbetet på äldrevårdsmottagningen. Samarbete sker med 
distriktsläkare, sjukgymnast, dietist, kurator, psykolog, arbetsterapeut och sekreterare. 
Det upplevs som en stor tillgång att arbeta i samma lokaler och ha närhet till varandra. 
Samarbete sker även med närstående, hemtjänst, sociala mötesplatser och språkservice. 
Närstående ses som en stor tillgång i arbetet med den äldre. 
 

”... då behöver jag ju bara gå till demenssjuka... jag tycker det är 
jättesvårt... många av patienterna kan inte uttrycka sina behov... man 
måste ju ha hjälp från närstående eller hemtjänst, det är min uppfattning i 
alla fall...”. 

 
I de fall hembesök görs från äldrevårdsmottagningen, upplevs detta som positivt då den 
äldres resurser lättare identifieras i det egna hemmet och hjälp kan erbjudas. 
 
På äldrevårdsmottagningen är fokus på det hälsofrämjande arbetet och att öka den äldres 
välbefinnande, att arbeta med det friska och inte bara det sjuka. 
Äldrevårdsmottagningen får även besök av friska äldre som bland annat får hjälp med 
vaccinationer och receptförnyelse. Det beskrivs som inspirerande och positivt att se 
äldre friska som har god livskvalité. 
 
”De friska äldre... de är så sportiga, tuffa och fräcka så det är helt galet”. 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion   
Beskrivande innebördsanalys valdes då vi ville beskriva distriktssköterskans 
upplevelser av ett fenomen (Dahlberg 2014, s. 126).  Innehållsanalys upplevdes vara en 
otillräcklig metod, eftersom vi ville få tag på de djupt liggande innebörderna (Dahlberg 
2014, s. 119; Polit & Beck 2012, s. 495).  
 
Vi kommer från två olika vårdverksamheter och hade därmed olika förförståelse. I 
förberedelsearbetet inför intervjuerna talade vi om förförståelsens betydelse och vikten 
av att tygla denna. I en fenomenologisk studie ökas giltigheten genom öppenhet, att vara 
mottaglig och känslig för informanten samt fenomenet, utan att förförståelsen begränsar. 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 337; Dahlberg 2014, s. 93). Vi är oerfarna 
intervjuare och upplevde svårigheter med att inte förstå för tidigt. Detta kan ha påverkat 
resultatet på så sätt att inte djupet i innebörderna alltid kom fram. Det tyglande och 
öppna förhållningssättet bidrog dock till att intervjuerna blev bättre efterhand och 
resultatet kunde bli bredare och djupare. Vi utförde flertalet av intervjuerna 
tillsammans. Med våra skilda förförståelser ställdes olika följdfrågor.  Detta tror vi var 
viktigt och gav oss en större möjlighet att verkligen få tillgång till levda erfarenheter. 
Om vi inte är medvetna om vår egen förförståelse är risken att vi bekräftar det vi redan 
vet och ingen ny kunskap kommer fram (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 135).  
 
Åtta distriktssköterskor intervjuades, vilket är ett lämpligt antal vid fenomenologisk 
metod enligt Polit och Beck (2012, s. 495). Om man lyckas få ett innebördsrikt 
datamaterial krävs inga stora datamängder för att se mönster av innebörder (Dahlberg 
2014, s. 81). Samtliga informanter var kvinnor vilket troligen beror på att flertalet 
distriktssköterskor är kvinnor. Vår intention var att intervjua en manlig 
distriktssköterska. En manlig distriktsköterska anmälde sig vara intresserad av att 
medverka, men hörde inte av sig för att bekräfta tidpunkt för intervjun. Påminnelse om 
att höra av sig angående datum för intervju skickades aldrig ut eftersom tillräckligt antal 
informanter då fanns. För resultatets betydelse inom fenomenologiska studier behövs 
ingen fördelning mellan eller representation av båda könen, då fokus ligger på levda 
erfarenheter (Martinsen, Dreyer, Haahr & Norlyk 2013). Åldersspridningen bland 
informanterna och deras skilda yrkeslivserfarenhet ser vi som positivt för att få 
fenomenet belyst så variationsrikt som möjligt. Polit och Beck (2012, s. 523) beskriver 
att informanten ska ha erfarenhet av fenomenet för att studien ska vara trovärdig.  
 
Strategiskt urval valdes till innebördsanalysen då det är ett optimalt sätt att finna 
informanter som skiljer sig åt (Dahlberg 2014, s. 80). Syftet med undersökning ska 
tydliggöras i sammansättning av deltagarna. De åtta distriktssköterskorna representerar 
vårdcentraler i storstad och på landsbygd. En av vårdcentralerna ligger i ett invandrartätt 
bostadsområde. Det strategiska urvalet av informanter tror vi har underlättat för att få ett 
innebörds- och variationsrikt material. 
 
Förfrågan skickades ut till elva distriktssköterskor, nio av dessa ställde sig positiva till 
medverkan. Anledningen till att vi kontaktade elva personer var att vi räknade med ett 
visst bortfall bland annat beroende på att förfrågan gick ut innan sommarledigheter och 
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schemat för hösten ej var klart. Positivt var att informanterna på detta sätt hade större 
möjlighet att välja tidpunkt för intervju.  
 
Sex av intervjuerna utfördes gemensamt. Vid intervjun ställde vi båda frågor, dock var 
en huvudansvarig för genomförandet av intervjun. Öppningsfrågan upplevdes av några 
som bred och ibland svår, det var dock inga problem för informanterna att delge sina 
erfarenheter. Positivt var att informanten längre in i intervjun började reflektera över sitt 
arbete och sin roll. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 48-49) beskriver informantens 
förmåga att under intervjun få ny kunskap och insikt som en positiv erfarenhet av 
intervjun. Intervjuerna spelades in av oss båda vid de gemensamma intervjuerna för att 
öka säkerheten kring inspelningarna. Första intervjun transkriberades gemensamt. Vi 
insåg ineffektiviteten i detta och delade därefter upp resterande transkriberingar mellan 
oss.  
Vi anser att studiens trovärdighet är hög, då det belysta fenomenet tydligt framkommit i 
intervjuerna, ett öppet förhållningssätt skapades och de transkriberade intervjuerna 
genomlyssnades av oss båda. Enligt Polit och Beck (2012, ss. 584-585) handlar 
trovärdigheten i en kvalitativ studie om tillförlitligheten i datamaterialet och tolkningen 
av detta. Genom att redogöra för deltagare, datainsamling och analys anser vi att 
förutsättning för studiens trovärdighet finns. Citat i presentationen av studiens resultat 
höjer även trovärdigheten.  
 
Materialet analyserades först av var och en för sig. Vi diskuterade därefter 
meningsenheterna gemensamt och nya innebörder framkom. Detta anser vi har varit en 
styrka i analysen. Otydliga innebörder förekom i de första fyra analyserade intervjuerna, 
varför författarna gick igenom materialet igen och förtydligade innebörderna och ökade 
därmed också vår förståelse för materialet. Ett stort antal innebörder framkom ur 
materialet. Detta tror vi ökade möjligheten av att se mönster och minimera risken av att 
förlora innebörder.  
 
Inför intervjuerna, vid datainsamlingen och genom hela analysfasen upplever vi ha haft 
en medveten etisk hållning. Vid intervjutillfällena har de första minuterna använts för 
att skapa en relation (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 197). Detta med respekt 
för informanten och att skapa en avslappnad miljö. Efter intervjuerna samtalade vi med 
informanterna för att följa upp eventuella följdfrågor.  
 
Eftersom vi har använt en fenomenologisk ansats och vi har beskrivit fenomenet att 
stärka äldres välbefinnande menar vi att resultatet är överförbart till andra vårdcentraler 
belägna i Sverige och övriga Norden där distriktssköterskor är verksamma (Polit & 
Beck 2012, s. 525).  
 

Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att studera distriktssköterskornas erfarenheter av att stärka 
välbefinnande hos den äldre patienten i det hälsofrämjande arbetet på vårdcentral.  
Resultatet visar att distriktssköterskan har en central, stödjande roll i detta arbete. I 
diskussionen nedan diskuteras resultatet i rubrikerna; roll och funktion som en spindel i 
nätet, samtalets betydelse för tillitsfull relation, stor tillfredsställelse och engagemang 
samt helhetsperspektiv för att öka välbefinnande.  
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Roll och funktion som en spindel i nätet  
Distriktssköterskan verkar som en spindel i nätet, är en hjälpande hand på många sätt 
och har en central roll i det hälsofrämjande arbetet med den äldre. En stödjande roll 
framkommer tydligt där hjälp erbjuds med större och mindre vårdåtgärder. Denna roll 
och funktion som en samordnare i hälsoarbetet bekräftas i en svensk studie av 
Wilhelmsson och Lindberg (2009). Om den samordnande funktionen inte finns utgör 
det ett hinder för distriktssköterskan i det hälsofrämjande arbetet. Ingen annan har 
samma djupa kompetens som distriktssköterskan vilket kan ge en sårbar organisation.  
 
Distriktssköterskans förståelse för den äldres behov underlättar deras liv och vardag. 
Råd och tips ges om vardagliga saker och om hur vardagen ska kunna förenklas för den 
äldre. Även vägledning och förmedling av kontakter ges. Dessa mindre enklare råd 
betyder mycket för den äldre men syns inte lika tydligt i arbetet som andra vårdåtgärder. 
Detta bekräftas i en studie av Brobeck, Odenkrants, Bergh och Hildingh (2013) där de 
intervjuade distriktssköterskorna föreslår att det hälsofrämjande arbetet måste bli mer 
synligt och inte något som bara görs när tiden tillåter.  
 
I intervjuerna framkommer att distriktssköterskorna ibland upplever svårigheter med att 
beskriva hur de arbetar med att stärka välbefinnande hos den äldre. Dessa svårigheter 
framkommer tydligast i inledningen av intervjun. Distriktssköterskor tänker på 
praktiska vårdåtgärder och samtal, mindre på deras stödjande funktion som troligtvis tas 
för givet och faller sig naturligt för de flesta. Den stödjande funktionen framkommer 
först längre fram i intervjun när de själva reflekterat över fenomenet. Professionell 
reflektion kan användas för att få ökad kunskap och medvetenhet om sig själv och 
sammanhanget i hälsoarbetet (Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson 2014).  
 
Frågan ställdes i intervjuerna om distriktssköterskorna hade behov av utbildning. Det 
framkom varierande svar från informanterna, allt från traditionella föreläsningar om 
bensårs- och inkontinensbehandling till utbildningsdagar gällande nya rön och 
information om sociala mötesplatser. Wilhelmsson och Lindberg (2009) visar att 
svenska distriktssköterskor upplever att utbildning som ger högre kompetens och mer 
kunskap är viktiga verktyg för att lyckas i det hälsofrämjande arbetet. 
Med stöd i föreliggande studie behöver distriktssköterskans stödjande roll och 
bekräftande funktion synliggöras i det hälsofrämjande arbetet. Detta skulle kunna ske 
genom tydligare dokumentation av de hälsofrämjande insatser som utförs eller med  
gruppdiskussioner med andra kollegor. Värdefullt kan också vara att fråga de äldre 
patienterna hur de upplever den mottagna vården eller använda den Nationella 
patientenkäten för att få denna information (Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
2014). 
 
En distriktssköterska ser på sin roll som att ”göra en förändring i samhället”. Ingen 
annan av de intervjuade uttryckte sin roll som att ha en funktion i samhället vilket kan 
tyckas förvånande. Rush, Kee och Rice (2005) uppger att sjuksköterskor som arbetar på 
vårdcentraler i USA upplevde att samhället förväntade sig att de skulle vara bra 
förebilder i det hälsofrämjande arbetet och leva som de lär. Wilhelmsson och Lindberg 
(2009) menar att en ökad arbetsbörda de senaste åren för primärvården kan bero på 
kortare vårdtid på sjukhusen för patienten. Detta påverkar naturligtvis tillgänglig tid för 
det hälsofrämjande arbetet på vårdcentral negativt.  
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Samtalets betydelse för tillitsfull relation  
I den personcentrerade vården är det viktigt med en fungerande relation och ansvaret för 
denna åligger sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening (SSF) 2010, s. 10). Med 
begreppet personcentrerad vård menas att individen blir sedd och förstådd som en unik 
person med olika behov, förväntningar och värderingar (SSF 2010, s. 10).  Att skapa 
vårdande relationer, som kännetecknas av öppenhet och följsamhet till patientens behov, 
är av stort värde (Dahlberg & Segesten 2010, s. 202). Vid till exempel omläggning av 
bensår har den äldre möjlighet att berätta om sitt liv, hur de har det och vad de gör om 
dagarna. Detta visar sig vara värdefullt för den äldres välbefinnande. Detta bekräftas i 
en svensk studie (Ebbeskog & Emami 2005) där äldre patienter som behandlas för 
bensår uttrycker vikten av tillhörighet, kontinuitet och samhörighet i den omvårdande 
behandlingen av sjuksköterskan.  
En annan studie visar att patienter upplever stor tillfredsställelse av den hjälp som ges 
av distriktssköterskan. Nyckelrollen är att främja deras autonomi i hemmet och på så 
sätt undvika återinläggning på sjukhus (Wilkes, Cioffi, Warne, Harrison & Vonu-
Boriceanu 2008). 
 
Kontinuitet och tillit för distriktssköterskan underlättar möjligheten till att skapa  
relationer. I resultatet framkommer att distriktssköterskan i samtalet bjuder på sig själv 
och ställer frågor om hur de äldre mår, vilket underlättar för dem att öppna sig. Den 
djupare kontakten med distriktssköterskan möjliggör för den äldre att tala om mer 
personliga och känsliga problem såsom inkontinens. Lättnaden som den äldre upplever 
av att ha tagit mod till sig och berättat för distriktssköterskan är stor och befriande. 
Möjligheterna till ökat välbefinnandet hos den äldre ökar enligt resultatet vid djupare 
kontakt där tillitsfull relation skapats. Tillit visar sig vara en grundpelare för en 
vårdande relation och en nödvändig faktor i relationen mellan sjuksköterska och patient 
(Dinç & Gatsmans 2013; Eriksson & Nilsson 2008). Att se och bekräfta de äldre i 
samtalet är viktigt och det öppna och följsamma förhållningssättet gör det lättare att se 
den äldres behov. Detta påvisar även Dahlberg, Todres och Galvin (2008) som menar 
att en djupare och bredare kontakt skapas vid en öppen och förstående hållning som 
används då fokus ligger på patientens livsvärld i det hälsofrämjande arbetet. Patienten 
får en möjlighet att träda fram som den person denne är. 
 
I vårt resultat framkom att distriktssköterskan kan vara den enda fasta mänskliga 
kontakt som den äldre har i sin närhet att samtala med. Ensamhet är ett stort problem för 
de äldre och är en stor utmaning för distriktssköterskan i arbetet med att öka 
välbefinnande hos denna grupp. Det framkommer i vår studie en uppfattning om att 
äldre män är mer ensamma än äldre kvinnor. Jakobsson och Rahm Hallberg (2005) 
visar motsatsen i sin studie där ensamhet och rädsla är störst hos äldre kvinnor. Vad 
mental hälsa består i och omfattas av skiljer sig mellan män och kvinnor som är 85 år 
och äldre (Nygren, Alex, Jonsén, Gustafson, Norberg & Lundman 2005).   
 
Ensamheten som äldre kan uppleva och mår dåligt av berör distriktssköterskorna illa. 
Skillnader framkommer i resultatet om den äldre härstammar från annan kultur där 
oftast familjen finns i närheten och familjebanden är starkare. Att etablera en tillitsfull 
relation kan anses vara av största vikt för distriktssköterskan. Hur det ska ske får styras 
av den enskilda äldres behov. En vårdande miljö, lugn och ro samt tillräckligt med tid 
för samtal har betydelse. 
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Stor tillfredsställelse och engagemang 
Det framkommer tydligt ett mönster av att distriktssköterskorna upplever stor 
tillfredsställelse och engagemang i sitt arbete. De har en drivkraft och vilja att hjälpa 
äldre, ett stort hjärta och bryr sig om patienten. Detta stora engagemang ger nöjda och 
trygga äldre som tydligt återger sin tacksamhet. Denna tacksamhet ökar 
distriktssköterskans tillfredsställelse i arbetet.  
 
Arbete på egen specialistmottagning och vanlig distriktssköterskemottagning ger mer 
tillfredsställelse än ordinärt arbete på vårdcentral. Distriktssköterskan upplever större 
frihet och möjlighet att påverka sin arbetssituation och sitt arbetsschema. Den långa 
erfarenheten inom vården och den höga kompetensen tas här till vara. Negativ stress 
upplevs vid hög arbetsbelastning vid telefonrådgivning och vid icke bokade besök på 
mottagningen. Överlag redovisas dock stor tillfredsställelse att arbeta med äldre. Detta 
visar även Galdikiené, Asikainen, Balčiūnas och Suominen (2014) där mindre stress 
upplevs av sjuksköterskan i arbetet med äldre jämfört med yngre patienter. Deras 
möjlighet att påverka sin egen tid och vara flexibla i arbetet gör att de kan möta 
individuella behov hos de äldre på ett tillfredsställande sätt. Curtis och Glacken (2014) 
uppger i sin studie från Irland att autonomi, patientkontakt och lön var de tre viktigaste 
faktorerna för arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor inom primärvård. Josefsson, 
Åling och Östin (2011) visar att sjuksköterskor som arbetar med hälsofrämjande arbete 
på vårdboende anser att frihet i arbetet och möjlighet att påverka sin arbetssituation 
samt att få uppskattning av arbetskamrater som viktigt. Det finns många studier gjorda 
gällande distriktssköterskors arbetstillfredsställelse inom hemsjukvården i Sverige, men 
ej på vårdcentral. En 12 år gammal studie hittades om svenska distriktssköterskors 
upplevelser och psykosociala arbetsvillkor på vårdcentral (Wilhelmsson, Foldevi, 
Akerlind & Faresjö 2002). 
 
Den påtagliga glädjen och engagemanget från distriktssköterskorna framkommer tydligt 
i alla intervjuer och är något som påverkat oss positivt. Tillfredsställelsen i arbetet beror 
bland annat på faktorer såsom stödjande arbetskamrater, arbetstider och möjligheten av 
att påverka sin egen arbetsdag. Tydligt är att distriktssköterskorna trivs i mötet med den 
äldre. Bekräftelse och tacksamhet från patienten är oftast stor och sker regelbundet. Den 
äldre tar inte för givet att få hjälp och små vardagliga ting kan betyda oerhört mycket. 
 

Helhetsperspektiv för att öka välbefinnande 
Distriktssköterskorna är skickliga på att ha ett helhetsperspektiv. De har förmåga att se 
olika slags behov hos de äldre och hjälper dem utifrån dessa i arbetet med att öka deras 
välbefinnande. Distriktssköterskorna har därmed stor och bred kompetens gällande 
äldres hälsotillstånd. Med evidensbaserad kunskap och egen erfarenhet skulle 
kunskapen kunna användas på ett mer systematiskt sätt. Detta skulle förslagsvis kunna 
ske genom att mer aktivt ställa öppna frågor till de äldre om kända problem och 
ohälsofaktorer i befolkningsgruppen. En möjlig faktor kan vara känsla av tidsbrist eller 
en viss återhållsamhet för att undvika obekväma situationer för patienten. Borglin, 
Jakobsson, Edberg och Rahm Hallberg (2005) bekräftar i sin studie att hälsofaktorer 
som påverkar de äldres hälsa negativt skulle kunna upptäckas i tid om arbetet pågick 
mer aktivt med förebyggande och systematiska hälsobedömningar. 
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Upplevelsen av när en människa är äldre är högst individuell och kan aldrig definieras 
med biologisk ålder. Detta gav också informanterna uttryck för då de i intervjuerna 
ställde sig frågan; När är man äldre? Som tidigare nämnts finns ingen tydlig definition 
på när vi är äldre, dock används åldersgräns på 65 år av socialstyrelsen, regering, 
riksdag och andra myndigheter. Det finns människor som ser sig gamla vid 65 år medan 
många andra känner sig fortfarande unga och är aktiva vid samma ålder. I studien 
framkommer en försiktighet vid bedömning av den äldre utan att ha ett 
helhetsperspektiv. Det viktiga är att försöka se vem människan är som kommer till 
mötet, inte ta fasta på personnummer. 
 
Ett sätt att arbeta ur ett helhetsperspektiv är att starta äldrevårdsmottagning.  Stress som 
de äldre upplever vid besök på vårdcentralen och svårigheter med att komma fram 
telefonledes till vårdcentralen är kända faktorer som på detta sätt kan avhjälpas. På 
dessa mottagningar är patienter över 75 år välkomna. I studien framkom att fem av åtta 
distriktssköterskor var med och drev äldrevårdsmottagning eller hade kollegor som drev 
det på sin arbetsplats. Detta upplevdes positivt och som ett bra arbetssätt för att hjälpa 
de äldre till ökad hälsa och välbefinnande. På äldrevårdsmottagningar är teamarbete en 
central del i arbetet och skapar positiv känsla hos distriktssköterskan. Många äldre har 
flera hälsoproblem. Borglin et al. (2005) visar att det är viktigt att lyssna på och fånga 
upp alla bekymmer den äldre har och att ha ett konstruktivt tillvägagångssätt för att hitta 
den bästa och mest effektiva hjälp.  
 
Theander och Edberg (2013) studerade effekterna av en arbetsform med hembesök hos 
personer över 78 år där fokus låg på fysiskt och socialt välbefinnande. Tre årliga besök 
utfördes där de äldre uppvisade ett försämrat hälsotillstånd mellan år ett och två men 
som inte påvisades år tre. Studien visade också att personalen fick en positivare syn på 
äldre personer och en högre arbetstillfredsställelse som ett resultat av de hembesök de 
gjorde. I en annan studie studerades effekterna av hembesök för att förebygga ohälsa. I 
gruppen där hembesök kompletterades med fyra seniorträffar under en månad sågs ökat 
välbefinnande och bibehållen ADL-funktion hos de äldre (Gustafsson, Wilhelmson, 
Eklund, Gosman-Hedström, Zidén, Kronlöf, Højgaard, Slinde, Rothenberg, Landahl & 
Dahlin-Ivanoff 2012).  
 
För hållbar utveckling bör ett strategiskt arbete med tydliga mål utvecklas med positiv 
påverkan på ekonomi och äldres livskvalité. Första oktober firas årligen FN:s 
internationella äldredag. År 2013 släppte Help Age International (2014) sin första 
rankinglista och vi kan glädjande läsa att Sverige låg på första plats av ett 90-tal 
undersökta länder gällande äldres levnadsvillkor och livskvalité hos personer över 60 år. 
Utifrån 13 olika parametrar med fokus på ekonomi, äldres hälsa, arbete, utbildning och 
äldrevänlig miljö har granskning bland annat legat på pensionssystem, förväntad 
livslängd, friska äldre över 60 år, socialt nätverk och transportsystem. Årets resultat 
visar att Sverige nu ligger på andra plats med sämsta placering för området äldres hälsa. 
Distriktssköterskan är väl rustad för att hjälpa den alltmer ökande befolkningsgruppen 
äldre till ett ökat välbefinnande. Detta uppdrag tror vi kommer att bli en utmaning i 
framtiden.  
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SLUTSATSER 
Distriktssköterskan upplever stor tillfredsställelse och glädje i sitt arbete med att stärka 
välbefinnande hos äldre. Rollen i det hälsofrämjande arbetet är central. I denna roll 
ingår att vara stödjande, bekräftande och en god lyssnare. Genom att ha ett öppet och 
följsamt förhållningssätt kan distriktssköterskan förstå och möta den äldres behov. I 
samtalet kan distriktssköterskan och den äldre lära känna varandra och en tillitsfull 
relation skapas. Hinder i arbetet är tidsbrist och svårigheter att nå fram till patienten i 
kommunikationen av olika skäl. Äldrevårdsmottagning är ett sätt att möta den äldres 
behov ur ett helhetsperspektiv som är fokus för alla i teamet och där distriktssköterskan 
innehar nyckelfunktionen. 
 

 
KLINISKA IMPLIKATIONER  
 

• Att hitta strategier för att tydliggöra distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
genom förbättrad dokumentation. 

 
• Tid för reflektion bör avsättas i större utsträckning i schemat. 

 
• Bibehålla och utveckla den centrala funktionen i det hälsofrämjande arbetet i 

teamet.  
 

• Viktigt med fortlöpande utbildning som bör fokusera på hälsofrämjande vård. 
            Utbildningen bör innehålla tydliggörande av hälsofrämjande arbete. 

 
• Fler studier behövs för att få kunskap om hur bättre arbetssätt kan utvecklas för 

att stärka och bibehålla god hälsa hos de äldre. 
 

 
 
Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till de distriktssköterskor som var vänliga att 
delge oss sin erfarenhet, kunskap och tid i denna studie. Vi är djupt tacksamma. 
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                                                 Bilaga 1:1 
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Anna Thornberg och Gunilla Lundgren, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i 
Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter och upplevelser distriktssköterskor på vårdcentral har av att stärka välbefinnandet 
hos den äldre patienten i det hälsofrämjande arbetet. Vi skulle uppskatta Din hjälp att hitta 
intresserade distriktssköterskor till vår studie. Förhoppningen är att åtta distriktssköterskor 
totalt ska ingå i studien.  

Distriktssköterskans arbete är att främja hälsa och verka för patientens välbefinnande och 
minska lidande. Det finns en medvetenhet hos distriktssköterskor om att hälsofrämjande 
arbete gynnar hälsa. De studier som finns idag har resulterat i olika uppfattningar om hur 
distriktssköterskan upplever sitt arbete med att öka välbefinnande hos den äldre patienten. För 
att få en klarare bild av hur det ligger till, vore det intressant att undersöka distriktssköterskors 
erfarenhet av att stärka välbefinnande hos den äldre patienten. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara innebördsanalys baserad på intervjuer. 
Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med distriktssköterskor inom 
primärvård. Vi vänder oss till distriktssköterskor som arbetar med hälsofrämjande arbete med 
äldre. Intervjuerna kommer att ske hösten 2014, under v 35–37 och kan gärna ske på 
arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 
minuter. Det är frivilligt att medverka i studien och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 
publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 25, 2014. Bifogat formulär om godkännande skickas till någon av nedan 
angivna adresser så snart som möjligt. Tacksamma även om Ni kan maila oss namn och 
adresser till intresserade distriktssköterskor.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
 
Hälsningar 
 
Anna Thornberg                                                            Gunilla Lundgren    
e-mailadress    e-mailadress   
Mobilnummer   Mobilnummer 
 
Handledare: Margaretha Ekebergh  
Professor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
margaretha.ekebergh@hb.se
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Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anna Thornberg och Gunilla Lundgren 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 
X-stad / 2014 
 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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                          Medgivande om deltagande i intervjustudie 

 
 
 

          Jag har tagit del av den skriftliga informationen angående studien. 
          Jag är medveten om att jag deltar frivilligt och att mitt deltagande, om jag skulle önska, 
          kan avbrytas när som helst under intervjuns gång utan att jag behöver förklara varför. 
          Jag är garanterad anonymitet och att allt insamlat material i form av inspelade 
          intervjufiler kommer att avidentifieras. Materialet kommer enbart att användas för 
          denna studies syfte. 
 
 
 
 
                   
………………………………………………………………………………………….. 
Ort och datum 
 
 
                   
…………………………………………………………………………………………... 
Namnunderskrift 
 
 
                  
………………………………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
 
                  
………………………………………………………………………………………….. 
Mitt telefonnummer och/eller e-postadress 
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