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Sammanfattning    

Patienter som söker obokad vård har visat sig öka. Samtidigt har arbetsbelastningen för 

distriktssköterskor blivit tyngre. Detta tillsammans med att patienterna har höga krav på 

vården gör att det är en utmaning för distriktssköterskan att arbeta på vårdcentral och möta 

obokade patienter. Distriktssköterskans upplevelse av att arbeta på vårdcentral är 

väsentligen outforskad. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans upplevelse 

av att möta patienter som kommer obokade till vårdcentralen. Studien genomfördes som en 

kvalitativ intervjustudie med nio informanter. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalysen resulterade i sex generiska kategorier: 

patientkomplexitet, organisationströghet, distriktssköterskans utsatthet, disharmoni i 

vårdrelationen, yrkeserfarenhet och omvärld och distriktssköterskans vårdande hållning. 

Distriktssköterskan vill gärna ge en god vård till de obokade patienterna men 

förutsättningarna för att göra detta varierar. Det är patienter med många olika tillstånd som 

kommer. Det påvisas också att kommunikationssvårigheter kan ha påverkan på vårdandet. 

Det framkommer att organisationen på vårdcentralen har betydelse för distriktssköterskans 

arbete. Även distriktssköterskornas stöd och samarbete med kollegor är viktigt. Studiens 

huvudkategori är: resultatet kan förstås som att distriktssköterskans möte med patienter på 

obokade tider är en svårlöst vårdekvation som kännetecknas av att patientkomplexitet möter 

en organisationströghet. Trots distriktssköterskans strävan att upprätthålla en vårdande 

hållning och en vilja att ge god vård samt de specifika resurser som finns, uppkommer 

disharmoni i vårdrelationen och distriktsköterskans utsatthet synliggörs. Författarna föreslår 

vidare forskning inom området.  

 

Nyckelord: Obokad patient, distriktssköterska, upplevelse, vårdcentral, vårdande, 

vårdrelation, livsvärld 
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INLEDNING 

En av distriktssköterskans arbetsuppgifter är att ta hand om patienter som kommer till 

vårdcentralen utan att ha bokat tid. Obokade patienter kan vara patienter med akuta 

tillstånd som omgående behöver vård, det kan också vara patienter som söker för lättare 

tillstånd eller mer administrativa ärenden. Distriktssköterskan har ofta andra 

arbetsuppgifter utöver att ta hand om de obokade patienterna. Därför har vi intresserat oss 

för distriktssköterskans upplevelse av att möta obokade patienter på vårdcentralen.  

 

Tanken är att examensarbetet skall lyfta fram distriktssköterskans upplevelse av 

möjligheter till och hinder för att vårda de patienter som inte är planerade och bokade. 

Vår förhoppning med detta examensarbete är att belysa distriktssköterskans arbete med 

patienter som kommer obokade till vårdcentral och eventuellt upptäcka 

utvecklingspotentialer med avseende på distriktssköterskans profession och vårdande 

förhållningssätt. Detta skulle kunna leda till att patienten får en bättre vård.  

 

 

BAKGRUND 

 

Obokad vård ökar  

Antalet patienter som kommer till en vårdcentral utan bokad tid har visat sig öka (Meade & 

Brown 2006, s. 39). Med patient som kommer obokad avses i denna studie en patient som 

kommer till vårdcentralen utan att dessförinnan ha bokat tid för vårdbesöket eller på annat 

sätt förvarnat. En studie från Storbritannien visar att 16 % använde sig av oplanerad vård de 

senaste fyra veckorna (O´Cathain, Knowles, Munro & Nicholl 2007, s. 63). I Australien 

visade det sig att efterfrågan på vård samma dag ofta överskred kapaciteten hos vårdgivare 

(Garth, Temple-Smith, Clark, Hutton, Deveny, Biezen & Pirotta 2013, s. 239). Söktrycket 

från patienterna kan ofta sprida ut sig ojämnt över veckan vilket visar sig i till exempel 

England där det finns mottagningar för mindre problem och skador. Nästan hälften av 

patienterna i en studie besökte mottagningen under lördag, söndag eller måndag (Rubin 2010, 

s. 101). I Sverige är det tio procent av patienterna som kommer till vårdcentralen utan 

förbeställd tid (Sveriges kommuner och landsting 2013, s. 4). Detta har ökat med tre procent 

sedan 2009 (Sveriges kommuner och landsting 2009, s. 4). Backman, Blomqvist, Svensson 

och Adami (2010, ss. 543-546) visar att 28 % av patienterna som besökte vårdcentral var 

mer akuta.   

 

Patienter som kommer obokade - kännetecken 

Socialstyrelsen (2013, ss. 25-26) visar att antalet besök på akutmottagning ökar i takt med 

stigande ålder. Dock avviker åldersgruppen 20-29 år som har en relativt hög andel 

besökare per tusen invånare. Denna åldersgrupp står för lägst andel inskrivningar på 

vårdavdelning (ibid.). Kännetecknande är att äldre patienter hellre sökte vårdcentral än 

akutmottagning, likaså de som redan hade kontakt med en allmänläkare. Avståndet till 

vårdcentralen eller akutmottagningen hade också betydelse om huruvida patienten sökte 

vård på akutmottagningen eller vårdcentralen. De som bodde närmre akutmottagningen 

sökte där i första hand. När avståndet var lika långt till vårdcentral som till 



 2 

akutmottagningen sökte patienterna hellre vårdcentralen (Willems, Peersman, De 

Maeyer, Buylaert, De Maesneer & De Paepe 2013, ss. 139-144). 

 

I en studie (Willems et al. 2013, ss. 139-144) undersöktes patienter som under jourtid 

sökte vård obokade på akuten och vårdcentral. Åldersgruppen 1-35 år var 

överrepresenterade. En övervägande majoritet hade kontakt med en ordinarie 

allmänläkare och 25 % av patienterna bodde i ett bostadsområde med lägre social status 

(Willems et al. 2013, ss. 139-144). Det finns beskrivet att det är vanligare att kvinnor än 

män kommer till vårdcentralen utan att ha blivit uppmanade till det innan (Backman, 

Lagerlund Svensson, Blomqvist och Adami 2012, ss. 1004-1005; O'Cathain et al. 2007 s. 

63; Willems et al. 2013, s. 5). I en brittisk studie hade barn under fem års ålder dubbelt så 

hög sannolikhet att söka oplanerad vård som någon annan åldersgrupp. Av de obokade 

besöken förekom 49 % dagtid, 40 % jourtid och elva procent hade ej angivit vilken tid de 

sökt oplanerad vård (O´Cathain et al. 2007, s. 63). Backman et al. (2010, ss. 543-546) 

beskriver att det är större sannolikhet att patienter med kroniska sjukdomar, med frikort 

samt föräldrar kommer att besöka en läkare månaden efter ett obokat besök på 

vårdcentral. 

 

Patienter som bodde i bostadsområden med låg social status sökte hellre vård på 

akutmottagningen (Willems et al. 2013, ss. 4-9). Patienter från områden med lägre social 

status är mer multisjuka än patienter från områden med bättre ekonomiska förutsättningar 

(Schäfer, Hansen, Schön, Höfels, Altiner, Dahlhaus, Gensichen, Riedel-Heller, Weyerer, 

Blank, König, Von Dem Knesebeck, Wegscheider, Scherer, Van Den Bussche, & Wiese 

2012, s. 95). Dock finns det inte något signifikant samband mellan ålder, utbildning, 

inkomst och familjesituation och valet mellan att söka akutmottagning eller primärvård 

(Phillips, Remmen, De Paepe, Buylaert & Van Royen 2010, s. 92). Detta bekräftas av 

McGuigan och Watson (2010, s. 37) som inte kunde hitta signifikant samband mellan 

ålder eller kön och icke-akuta besök på akutmottagningen. 

 

En fransk studie rapporterade om patienters svårigheter med att boka tid innan eller efter 

arbetstid på sin vårdcentral, då de inte ville ta ledigt från sitt arbete (Durand, Palazzolo, 

Tanti-Hardouin, Gerbeaux, Sambuc & Gentile 2012, ss. 528-529). Studier visar att 

patienter är väl medvetna om hälsovårdssystemet och att primärvården är tillgänglig för 

dem. Patienter har svårt att veta vad som är akuta tillstånd och inte vilket leder till 

svårigheter att söka vård på rätt vårdnivå (Durand et al. 2012, ss. 528-530; Wilkin, Cohen 

& Tannebaum 2012, ss. 162-163). 

 

Vårdcentralens organisation kring patienter som kommer obokade 

En vårdcentral skall kunna ta emot akuta besök under dess öppettider (Västra 

Götalandsregionen, 2014, s. 14). Det är inte alltid helt lätt att definiera vad som är akut 

och inte akut behov av sjukvård (Wilkin, Cohen & Tannebaum 2012, ss. 163-168). 

Specialiserad akutsjukvård som kan erbjudas på akutmottagningen krävs när patientens 

tillstånd är livshotande eller om patienten har råkat ut för allvarlig skada eller sjukdom 

(Brismar 2007, s. 4). Med ett akut vårdtillfälle menas att patienten har ett hälsotillstånd 

som kräver omedelbart omhändertagande. Ett akut öppenvårdsbesök definieras att 

patientens tillstånd kräver omgående bedömning (Socialstyrelsen 2004a). Det är inte 
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alltid lätt för patienten att veta vilken vårdnivå ett tillstånd kräver (Durand et al. 2012, ss. 

5-8). Besöken som patienter inte planerat innan på grund av en försämring av 

hälsotillståndet är en oundviklig och naturlig del av det dagliga arbetet inom vården 

(Drinkwater, Salmon, Langer, Hunter, Stenhoff, Guthrie, Chew-Graham 2013, ss. 194-

195).  

 

Obokade vårdbesök ställer stora krav på vårdcentralens bokningssystem och den personal 

som tar emot patienten (The Royal Australian College of General Practitioners 2013, ss. 7-

10; Garth et al. 2013, ss. 239-241). De patienter som kommer för obokade besök kan 

ibland bokas in utöver de redan inbokade besöken vilket leder till högre arbetsbelastning 

för vårdpersonalen (Garth et al. 2013, ss. 239-241). Detta beskriver även sjuksköterskor, 

som känner ett ansvar över de kroniskt sjuka patienter som kan komma obokade till 

vårdcentralen. Sjuksköterskor beskriver då att de träffar dessa patienter utöver sitt vanliga 

arbete (Drinkwater et al. 2013, s. 196).  

 

Primärvård 

Enligt World Health Organization (WHO) (2014) är det övergripande internationella 

målet för primärvården att förbättra hälsan för alla invånare i samhället. Detta kan bland 

annat uppnås genom att invånarna erbjuds vård utifrån behov och förväntningar oavsett 

social och ekonomisk status. WHO (2008, ss. 2-11) skriver att sjukvården i världen 

utvecklas snabbt och hälsan blir bättre vilket betyder att befolkningen lever längre. 

Beroende på vilket ledarskap och system som ett lands sjukvård bygger på har 

primärvården olika uppgifter och vikt i samhället. Under större delen av 1900-talet har 

sjukhusen varit det centrala i sjukvårdssystemet. De industrialiserade länderna har 

därefter fört utvecklingen mot att minska beroendet av sjukhusvård till fördel för 

primärvården. Värden och kriterier som patientcentrerad vård, vård för alla och ett 

engagemang i samhället var tidigare bara åsikter. Idag är dessa kriterier en del av målet 

för primärvården och formar även framtidens primärvård.  

 

Huvudansvaret för primärvården i Sverige har staten gett landstingen, som i samarbete 

med kommunen skall möta det behov som invånarna inom området har (Anell, Glenngård 

& Merkur 2012, ss. 18-20). Primärvårdens uppdrag styrs av hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763): 

 

Primärvården skall som en del av den öppna vården utan avgränsning vad 

gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov 

av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande 

arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 

 

Primärvården bör balansera resurserna efter det behov som finns och ha en tydlig funktion 

som basen i sjukvårdssystemet med mottagnings-, hembesöks- och utredningsarbete. 

Primärvården är en vårdnivå där ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster skall ingå. 

Patienterna har rätt att välja vårdgivare och har rätt att välja en egen läkare 

(Socialdepartementet 2000, ss. 26-31). I Sverige finns det dessutom en lag om att vård skall 

utföras inom en viss tid från att patienten begär det, den så kallade vårdgarantin. Bland annat 
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innebär vårdgarantin att patienten skall ha möjlighet att få kontakt med primärvården på 

telefon eller på plats samma dag som patienten önskar vårdkontakt (SFS 1982:763).  

 

Vårdcentralen inom primärvården är en enhet med öppen mottagning (Socialstyrelsen 

2004b). Läkare, distriktssköterskor och andra yrkesgrupper på vårdcentralen ansvarar för 

invånarnas grundläggande vårdbehov. Detta inkluderar även hälsofrämjande insatser, 

rehabiliteringsinsatser, samordning och rådgivning (Socialdepartementet 2000, ss. 26-

31). För att nå målet med en förbättrad hälsa för befolkningen krävs det att vården på 

vårdcentralen är mångsidig och personcentrerad och har kontinuitet. Nära och 

förtroendegivande relationer mellan vårdgivare och patient är också förutsättningar för 

en god vård (WHO 2008, s. 16; Allen, Gay, Crebolder, Heyrman, Svab & Tam 2002, ss. 

8-12). 

 

Vårdkontinuitet  

Kontinuiteten i svensk vård bedöms vara på en låg nivå gällande informationskontinuitet 

och interpersonell kontinuitet. Detta kan bland annat bero på att de patientgrupper som 

vårdpersonalen ansvarar för är stora och att stöd i de IT-system som används är bristande. 

Informationskontinuitet handlar om hur lätt det är för vårdpersonal att navigera i de IT-

system som används för att erhålla information om patienten och dennes senaste 

vårdtillfällen. Interpersonell kontinuitet betyder att patienten träffar en begränsad grupp 

vårdgivare (Kringos 2012, ss. 10, 156-157).   

 

Primärvården har ett viktigt uppdrag för att upprätthålla befolkningens hälsa och 

kontinuitet är ett av primärvårdens krav för att uppnå detta (WHO 2008, s. 16; Allen et 

al. 2002, ss. 8-12). Patienter tycker det är viktigare att ha en kontinuerlig och välkänd 

kontakt på vårdcentralen än att få snabb hjälp rapporterar Locatelli, Hill, Talbot, 

Schectman och Lavela (2014, s. 79). Patienterna upplever att vårdkontakten blir mer 

effektiv om de får prata med någon som känner till dem och deras hälsoproblem. Detta 

gäller dock inte alla. De som brukar ha kontakt med en större vårdcentral känner att det 

är mindre troligt att den de får prata med känner till deras problem och de rankar en snabb 

kontakt högre än kontakten med rätt vårdpersonal (Locatelli et al. 2014, s. 80). En annan 

studie visar att patienter som går till jourcentral för en försämring i hälsotillståndet gör 

det för att kunna få hjälp att klara sig till nästa dag, då de kan träffa sin vanliga läkare. 

Patienterna upplever att det är negativt att inte ha samma kommunikation med en ny 

vårdgivare, som de kan ha med en vårdgivare som känner till dem (Gallagher, 

MacFarlane, Murphy, Freeman, Glynn & Bradley 2013, s. 413). Om patienter med 

kroniska sjukdomar har en kontinuerlig vårdkontakt på vårdcentralen finns bättre 

förutsättningar för medicinsk kontinuitet och en förbättrad hälsa (Björkelund, Maun, 

Murante, Hoffman, De Maesner, Farkas-Pall, Hjortdahl, Nemerenco, Boström, Lindblad, 

Thorn, Andersson, Wikberg, Karlsson, Davachi, Björck, Palaszewski & Björkman 2013, 

s. 201; Yang, Zwar, Vagholkar, Dennis & Redmond 2010, s. 66). Kontinuitet i 

patientkontakter bidrar även till att sjuksköterskor och läkare känner sig mer 

tillfredsställda med arbetet (Björkelund et al. 2013, s. 201).  
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Primärvårdens utmaningar 

Det är idag en utmaning för primärvården att balansera patienternas krav på vården samt 

omvårdnads- och medicinska behov (Arvidsson, André, Borgquist, Andersson & 

Carlsson 2012, ss. 117-121). Vården skall utformas tillsammans med patienten och med 

respekt för självbestämmandet (SFS 1982:763). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv ska 

patienten sättas i centrum. Patienten ses som specialist på sig själv och sitt liv. Det är 

enbart individen själv som har kunskap om hur sjukdom påverkar just honom eller henne. 

Ett patientperspektiv innebär även att patienten kräver att de som vårdar ger en god vård 

vilket utgör ett etiskt perspektiv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104). Att patienten 

innehar mer kunskap och är mer delaktig i vården kan vara en utmaning för 

sjuksköterskan då patienten är mer informerad och ställer högre krav på vården (Sahlsten, 

Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007, s. 635). Om primärvården inte lyckas med 

sitt uppdrag att förse invånarna med tider på vårdcentralen för lättare men akuta åkommor 

kan detta leda till att fler patienter söker på akutmottagningen (Gentile, Vignally, Durand, 

Gainotti, Sambuc & Gerbeaux 2010, ss. 3-4). Det finns dock studier som visar att det inte 

är säkert att sökandet till akutmottagningar skulle minska om fler fick möjlighet att söka 

till primärvården (Oterino de la Fuente, Baños pino, Blanco & Rodriguez Alvarez 2007, 

s. 190; Chalder, Sharp, Moore, & Salisbury 2003, s. 532).  

 

Patienter som söker vård på vårdcentral 

På en sjuksköterskemottagning i Spanien var den vanligaste åkomman som patienter 

sökte för hudskador, därefter övre luftvägsinfektion, halsont, urinvägsproblem, akut 

diarré med mera (Fabrellas, Vidal, Amat, Lejardi, Del Puig Deulofeu & Buenida 2011, s. 

1813). Liknande resultat påvisas för vårdcentraler i Sverige, dock redovisas här att övre 

luftvägsinfektion, medicinsk undersökning och rådgivning var de vanligaste mindre 

problemen som patienter sökte för (Arvidsson et al. 2012, s. 117). Den patient eller grupp 

människor som har störst behov av vård skall ges företräde till vården (SFS 1982:763). 

Patienter, allmänläkare och sjuksköterskor har olika åsikter om vilka sjukdoms- och 

skadetillstånd som ska prioriteras högst på vårdcentralen. Allmänläkarna prioriterade 

patienter med kroniska sjukdomar högre för att förebygga framtida komplikationer, 

sjuksköterskorna prioriterade efter patientens tillstånd och patienterna värderade ofta sitt 

tillstånd som mer allvarligt än vad sjuksköterskorna eller läkarna gjorde (Arvidsson et al. 

2012, ss. 117-121). 

 

Andelen äldre i Sverige har under många år ökat och kommer fortsätta öka då 

medellivslängden ökar samt att stora barnkullar nu når pensionsåldern. Dock har andelen 

äldre som uppger att de har en sjukdom eller handikapp som hindrar deras dagliga liv 

minskat, vilket bland annat kan bero på den medicinska och tekniska utvecklingen. 

Åldrande ökar risken för psykisk ohälsa och multisjuklighet (Socialstyrelsen 2009, ss. 

145-171). Även bland unga ökar den psykiska ohälsan, oavsett social, etnisk eller 

ekonomisk bakgrund. Detta har lett till att vårdbehovet har ökat på vårdcentraler och 

öppna psykiatriska mottagningar (Socialstyrelsen 2009, ss. 75-85). Unga vuxna söker 

oftare än vuxna akutmottagningen, de söker också oftare vård hos primärvården (Callahan 

& Cooper 2010, ss. 409-410).  
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Höga krav och dåligt bemötande 

Patient har från början betydelsen ”den lidande” och därför kan ordet patient användas 

för den som har någon form av kontakt med vården (Dahlberg & Segesten 2010, s. 105). 

Patienter som besöker vården har höga krav och förväntningar på både vårdens 

tillgänglighet och kvalitet (WHO 2008, s. 14; Arvidsson, André, Borgquist och Carlsson 

2010, ss. 73-76). De har också höga krav på vårdkontakter för mindre problem och skador 

(Arvidsson et al. 2010, ss. 73-76).  

 

Trots att patientens position i vården har förändrats upplever vissa fortfarande att de inte 

blir lyssnade på eller sedda i mötet mellan patient och sjuksköterska (Pelatt 2004, s. 952). 

En studie visar att ca sex procent upplevde att de hade fått dåligt bemötande senaste 

gången som de sökte vård. Det var 38 % som vid något tillfälle hade känt sig illa bemötta 

i samband med att de uppsökt vård. Patienter under 60 år upplevde sig mer illa bemötta 

än de som är äldre än 60 år. Även kvinnor och de som sökt vård mindre antal gånger 

kände sig i högre grad dåligt bemötta. Aptitlöshet, nedsatt minnesförmåga, sömnbesvär, 

nedstämdhet/depression, rastlöshet och långvarig smärta var vanliga symtom hos de 

patienter som känt sig illa bemötta. Att ha blivit illa bemött kunde handla om att inte bli 

tagen på allvar, ej blivit lyssnad till eller blivit trodd på. Det kunde också handla om att 

vård och behandling inte följdes upp på ett korrekt sätt, samt att vårdpersonalen upplevdes 

stressade och att det var tidsbrist i vården. Vidare kunde orsaker till dåligt bemötande 

bero på kunskapsbrist hos vårdpersonalen angående hur kroniska sjukdomar påverkar 

personens dagliga liv, avsaknad av empati samt individuella problem (Jakobsson 2007, 

ss. 543-547).   

 

Patientperspektiv i primärvården  

För att säkerställa en god vård i primärvården är det viktigt att patienten är i centrum 

genom tillämpning av personcentrerad vård (WHO 2008, s. 16; Allen et al. 2002, ss. 8-

12; Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin-Ivanoff, 

Johansson, Kjellgren, Lidén, Öhlén, Olsson, Rosén, Rydmark & Sunnerhagen 2011, ss. 

249-250). Patientens syn på sitt liv, sin sjukdom och hur det påverkar denne i vardagen 

sätts då i centrum. Då kan ett partnerskap uppstå där vårdgivaren och patienten 

gemensamt kommer fram till vårdande och behandling (Ekman et al. 2011, ss. 249-250).  

 

Enligt Dahlberg, Todres och Galvin (2009, s. 269) utgör livsvärlden ett större perspektiv 

än patientledd och patientcentrerad vård. Detta lägger tonvikt vid både förståelsen av 

patientens upplevelse av sitt liv men också förståelsen av djupare existentiella frågor 

(Dahlberg, Todres & Galvin 2009, s. 269). Livsvärlden delas med andra människor men 

är också individuell och olika från individ till individ. Genom livsvärlden förstår och 

bemöter vi andra människor, oss själva och övriga världen (Dahlberg & Segesten 2010, 

ss. 126-128). Grundvärderingarna i livsvärldsperspektivet bygger på en human syn på 

människan, kvaliteten på livet kan inte mätas i kvantitet (Todres, Galvin & Dahlberg 

2007, s. 59). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) skriver att vårdaren måste sätta 

sig in i och försöka uppfatta hur patienten upplever och påverkas av sjukdom, hälsa, 

lidande och vård för att kunna hjälpa patienten till bättre hälsa. Vårdare behöver ha en 

förmåga att låta patienten bli involverad i sin egen hälso- och vårdprocess. Det innebär 

att vårdaren har förståelse för hur den här patienten upplever att sjukdomen inverkar på 

livets innehåll och mening. När livsvärlden är basen för vårdandet anstränger sig vårdaren 
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för att uppfatta, skildra och utforska hur sjukdom, hälsa, vård och lidande upplevs av 

patienten. I livsvärlden ingår även anhöriga och vårdarnas synvinklar då både anhöriga 

och vårdare existerar i patientens värld. När vårdandet utgår från livsvärlden kan personen 

återuppbygga livskraften och få jämvikt i vardagen, vilket inbegriper personens 

livsmening.  

 

Det kan dock finnas hinder för att utföra vård med patienten i centrum. Brist på kunskap 

hos vårdgivaren om hur man involverar patienten i vården kan vara en orsak. Bristande 

insikt hos vårdgivaren om hur vården utförs är en annan. Om vårdgivaren inte har insikt 

i sitt förhållningssätt kan detta leda till att patienten inte känner sig sedd eller lyssnad på. 

Osäkerhet i yrkesrollen kan också leda till att patienten blir mindre delaktig. Bristande 

kontinuitet mellan patient och sjuksköterska kan också leda till att patienten blir mindre 

delaktig i sin vård på grund av att det inte kan skapas en relation mellan patient och 

sjuksköterska (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona 2005, ss. 225-226).   
 

Distriktssköterskans yrkesroll och funktion 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige beskriver distriktssköterskan som en nyckelperson 

inom hälso- och sjukvården. Distriktssköterskan är en sjuksköterska med 

specialistutbildning som kan arbeta både på vårdcentral, inom hemsjukvård, 

skolhälsovård, familjehälsovård och med uppsökande verksamhet (Riksföreningen för 

distriktssköterskor 2008, ss. 1-2). Enligt Bain och Baguley (2012, ss. 32-37) behöver 

distriktssköterskan många olika färdigheter för att kunna möta de utmaningar som uppstår 

i arbetet. Detta inkluderar erfarenhet, kunskap, kommunikationsfärdigheter, empati och 

ledaregenskaper. Det är också viktigt att kunna arbeta i team för att kunna möta 

variationen i det dagliga arbetet. Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008, ss. 6-7) 

menar att distriktssköterskan skall möta utmaningarna med ett vetenskapligt 

förhållningssätt, professionellt ansvar och kunskap om många olika kulturer. 

Hälsofrämjande arbete är en del av kompetensen vilket skall stärka patientens hälsa.  

 

Distriktssköterskan i Sverige har egen mottagning dit patienter kan komma och söka för 

alla sorters besvär utan att dessförinnan ha träffat en läkare. Distriktssköterskan arbetar 

också med förebyggande arbete framförallt med de stora folksjukdomarna diabetes, hjärt-

kärlsjukdom, övervikt, allergier och astma-KOL (Riksföreningen för distriktssköterskor 

2008, ss. 1-2). Studier utförda i Spanien har redovisat att sjuksköterskeledd mottagning 

är ett bra sätt att möta det ökade vårdbehov som finns i samhället. En stor andel av de 

patienter som hänvisades till sjuksköterskemottagning fick hjälp för sin åkomma och 

behövde sällan komma tillbaka för samma problem (Fabrellas et al. 2011, ss. 1813-1814; 

Fabrellas, Sánshez, Juvé, Aurin, Monserrat, Casanovas & Urrea 2013, ss. 63-65). 

Patienterna oroade sig ibland över att sjuksköterskan inte hade tillräcklig kompetens för 

att behandla deras ohälsa (Fabrellas et al. 2013, s. 65). En litteraturöversikt visar dock att 

patienterna som blir hänvisade till en sjuksköterskemottagning ofta är nöjda och känner 

att de får mer tid avsatt än om de skulle kommit till en läkare (Rashid 2010, s. 1661). 

 

Distriktssköterskor sätter kontakten med patienten främst i sitt arbete vilket också ger 

arbetstillfredsställelse (Stuart, Jarvis & Daniel 2008, s. 3016; Karlsson, Morberg & 

Lagerström 2006, ss. 37-38). En studie visar att teamarbete och att vara med att planera 

vårdcentralens dagliga arbete upplevs som positivt. Stöd från kollegor och kontinuitet är 
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också betydelsefullt för att ha möjlighet till kontroll och planera sitt dagliga arbete. 

Distriktssköterskorna anser att de har en bred kompetens och har kvalificerade 

arbetsuppgifter (Karlsson, Morberg & Lagerström 2006, ss. 37-38). Detta upplever även 

andra sjuksköterskor. Sjuksköterskor ställer dock ofta höga krav på sig själva och är 

oroliga för att vara otillräckliga. De känner krav på att utföra en bra vård både från 

patienter och från kollegor (Hallin & Danielson 2007, ss. 1224-1225). 

 

Arbetsbelastningen har ökat på grund av neddragningar av till exempel vårdcentralernas 

administrativa personal (Hollman, Lennartsson & Rosengren 2014, s. 32). Även det fria 

vårdvalet har påverkat arbetssituationen (Hollman, Lennartsson & Rosengren 2014, s. 32; 

Socialstyrelsen 2010, ss. 48-49). Eftersom patienterna själva väljer vårdcentral tycker 

distriktssköterskorna att det är viktigt att tänka på att ge god service så att vårdcentralen 

får ett bra rykte. Distriktssköterskorna upplever att de ofta har för mycket att göra på 

grund av att frånvarande personal inte ersätts. Detta påverkar också mottagningstiden som 

blivit kortare för att kunna ta emot fler patienter (Hollman, Lennartsson & Rosengren 

2014, s. 32). Det är inte alltid som vårdarna upplever vårdandet som positivt. Livet, 

arbetsförhållanden och vårdandet kan orsaka känslor av otillräcklighet och kan ge upphov 

till negativa känslor. Vårdandet kan upplevas som svårt och ge upphov till känslor som 

behöver bearbetas samtidigt som god vård ska ges till patienten. Det är svårt för en 

vårdare att möta patientens livsvärld och ge en god vård om han eller hon själv inte mår 

bra och därför undflyr situationer som upplevs besvärliga (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

122-123).  

 

På grund av det ökade vårdbehovet i samhället har distriktssköterskor på vårdcentraler 

gradvis fått arbeta mer självständigt och fatta egna beslut (Boström, Hörnsten, Persson, 

Rising & Santamäki Fischer 2012, s. 71). Dock framkommer det i en kvalitativ studie att 

distriktssköterskorna anser att deras självständighet minskat även om de fortfarande anser 

sig ha ett självständigt arbete. De menar att deras arbete nu är mer beroende av läkarna 

än tidigare (Karlsson, Morberg & Lagerström 2006, s. 37). Distriktssköterskorna upplever 

att deras hälsofrämjande och förebyggande funktion får stå tillbaka till fördel för de mer 

akuta tillstånden. Detta medför att distriktssköterskornas roll blir vag och otydlig 

(Boström et al. 2012, s. 71: Karlsson, Morberg & Lagerström 2006, s. 37).  
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PROBLEMFORMULERING 

Patienter som kommer obokade är en utmaning för vårdcentralens bokningssystem och 

den vårdpersonal som tar emot patienterna. Patienterna har höga förväntningar och krav 

på vården och behovet av obokade vårdbesök har visat sig öka under de senaste åren. 

Arbetsbelastningen på distriktssköterskan har ökat och distriktssköterskans roll har blivit 

mer vag och otydlig. Distriktssköterskor upplever att de ofta har mycket att göra och att 

allt fler patienter skall tas emot på kortare tid. Primärvården har ett stort och viktigt 

uppdrag för att upprätthålla befolkningens hälsa och är basen i landets hälso- och sjukvård. 

I primärvården ingår vårdcentraler som ska kunna ta emot patienter på vårdbesök utan 

förbokning. Eftersom distriktssköterskan är en nyckelperson i hälso- och sjukvården har 

hon på vårdcentralen en viktig roll att möta patienternas behov och förväntningar. Målet 

är att utföra en god vård men detta kan vara en utmaning på grund av rådande 

förutsättningar. Få studier är utförda kring patienter som kommer obokade till 

vårdcentralen och distriktssköterskans upplevelser av detta. Distriktssköterskans 

upplevelse av att arbeta på vårdcentral är väsentligen outforskad. Tanken med detta 

examensarbete är att uppmärksamma distriktssköterskans arbete på vårdcentral med 

obokade patienter. Resultatet kan bidra till utvecklingspotentialer med avseende på 

distriktssköterskans vårdande som kan leda till att patienter som kommer obokade får en 

bättre vård. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att möta patienter 

som kommer obokade till vårdcentralen. 

 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 

Kvalitativ intervjustudie har valts som metod för föreliggande studie. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, ss. 17-18) passar detta bra vid utforskandet av en människas 

upplevelser och hur världen runtomkring förstås. Forskningsintervjun bygger på det 

vardagliga samtalet och syftar till att framställa ny kunskap.  

 

Urval och informanter 

En förfrågan (Bilaga 1) skickades via brev till verksamhetschefer för samtliga 14 

vårdcentraler i en kommun med en större stad för att få tillstånd att intervjua 

distriktssköterskor som jobbar på vårdcentral. Vårdcentralerna låg i den kommun där 

författarna bor. Vårdcentralerna låg geografiskt spritt, både i centrum och i förorter, både 

privata och landstingsdrivna, med öppen eller tidsbokad distriktssköterskemottagning. 

Sex verksamhetschefer gav sitt godkännande, två till godkände efter påminnelsemail, tre 

avböjde att medverka. Tre verksamhetschefer svarade inte alls. Av de åtta vårdcentraler 

som valde att delta var en i privat regi och övriga landstingsdrivna. Verksamhetschefen 

valde ut distriktssköterskor som inom deras verksamhet hade erfarenhet av obokade 
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patienter. Verksamhetscheferna gav författarna av uppsatsen kontaktuppgifter till 

distriktssköterskorna som sedan kontaktades av författarna via mail då även 

informationsbrev bifogades (Bilaga 2). Studien består av nio informanter. Informanterna 

är alla kvinnor i åldern 33 till 65 år och hade från 2,5 till 40 års yrkeserfarenhet som 

distriktssköterskor (tabell 1). 

 

Tabell 1. Redovisning av informanterna  
Informant 

nr. 

Kön Ålder Yrkeserfarenhet  

som distriktssköterska 

Vårdcentralens 

ägandeform 

1 Kvinna 51 16 Landsting 

2 Kvinna 65 40 Landsting 

3 Kvinna 60 31 Landsting 

4 Kvinna 33 4 Landsting 

5 Kvinna 40 5 Landsting 

6 Kvinna 63 15 Landsting 

7 Kvinna 50 10 Landsting 

8 Kvinna 61 10 Landsting 

9 Kvinna 46 2 Privat 

 

Datainsamling 

Intervjuerna utfördes på en av informanterna vald plats, i samtliga fall på informanternas 

arbetsplatser i ett ostört rum. Författarna utförde fyra respektive fem intervjuer var. För 

att minska maktasymmetrin i intervjusituationen valde författarna att inte utföra 

intervjuerna gemensamt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 48-50) är 

forskningsintervjun präglad av en maktasymmetri mellan informanten och intervjuaren. 

Innan intervjun inleddes gavs informanterna återigen skriftlig information samt muntlig 

information. Informanterna ombads att fick skriva på ett samtyckesdokument som ingick 

i informationsbrevet (bilaga 2).  

 

Författarna använde sig av en öppen intervjuteknik där intervjuerna inleddes med en 

inledande fråga angående organisationen kring patienter som kommer obokade på aktuell 

vårdcentral. Denna fråga var: ”kan du beskriva hur ni arbetar med obokade patienter på er 

vårdcentral”? Därefter ställdes en öppningsfråga som var samma till alla informanter: 

”vad är din upplevelse av obokade patienter på vårdcentralen”? Sedan fick informanten 

berätta fritt kring sina upplevelser av att möta dessa patienter. Efterhand formulerade 

författarna uppföljningsfrågor som inbjöd informanten att utveckla ämnet vidare. 

Exempel på uppföljningsfrågor var: ”kan du utveckla det mer”, ”kan du ge ett exempel”, 

”kan du berätta mer om…”. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 144-155) öppnar 

olika uppföljningsfrågor upp för olika synvinklar av ämnet. Intervjuerna varade mellan 

22-38 minuter och spelades in digitalt för att sedan transkriberas ordagrant. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

För att analysera resultatet av intervjuerna och identifiera variationer användes kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2007, ss. 107-115). Fridlund 

(2012, s. 182) menar att induktiv metod innebär att materialet genomgås 

förutsättningslöst utan att på förhand antagit att vissa samband finns. Författarna 

genomförde analysen gemensamt. Analysen inleddes dock med att författarna enskilt 
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läste igenom intervjumaterialet flera gånger vilket skapade en överblick över 

intervjumaterialet och en helhetsförståelse för innehållet.  

 

Efter detta kodades materialet öppet (open coding) genom att identifiera meningsbärande 

enheter utifrån studiens syfte. Detta innebar att enheter (varierande långa textavsnitt) 

plockades ut och blev därmed fristående och oberoende av varandra. Under ytterligare 

genomläsning utfördes själva kodningen och en samtidig abstraktion, genom att stödord 

som kort beskrev innehållet skrevs in i analysöversikten (coding sheets). Koderna 

jämfördes och grupperades (grouping) utefter likheter och skillnader och sorterades 

därefter i subkategorier (categorization), vilket i sin tur innebar att liknande innehåll 

fördes samman till kategorier. Efter flera revideringar där jämförelser gjordes av innehåll 

inom och mellan kategorierna sammanfördes kategorierna till sex generiska kategorier. 

Kategoriseringsnivån innebar en ytterligare abstraktion av innehållet och resulterade i att 

de generiska kategoriernas subkategorier låg innehållsmässigt nära varandra och skilde 

sig från övriga generiska kategorier. Huvudkategorin utgör den mest abstrakta förståelsen 

(tabell 2). 

 

Tabell 2. Exempel från innehållsanalysen. 

Meningsbärande enhet Subkategori Generisk 

kategori 
I sina hemländer kanske de, de är vana vid att 

gå till en doktor, mer än vad vi är kanske som 

är etniskt svenskar om man säger, för där går 

man till doktor när man är förkyld eller så 

kanske. 

Inte veta hur 

sjukvården fungerar 

Patientkomplexitet 

…många från andra kulturer som kommer med 

sina barn och sådär. Som inte riktigt vet heller 

hur sjukvården fungerar i Sverige riktigt, vart 

de ska vända sig o sådär. 

Inte veta hur 

sjukvården fungerar 

Sen ibland kan det ju stocka sig och bli mycket 

kö och så och då kan man ju känna att det är 

lite stressigt när man inte vet liksom hur lång tid 

varje besök kommer ta, så visst det kan ju va.. . 

Som på måndagar är det ju jättestressigt ofta 

för då är det så många som kommer ungefär 

samma tid 

Det blir patienter på 

kö 

Organisationströghet 

Det kan vara så att det sitter väldigt många, 

häromdagen, förra måndagen så var det 15 

personer som dök upp på en timme. 

Det blir patienter på 

kö 

 

Etiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns 

det inga formella krav på etisk prövning för studier som genomförs inom ramen för en 

högskoleutbildning. Författarna till denna studie har dock ändå valt att följa 

Vetenskapsrådets (2002, ss. 6-14) forskningsetiska principer med fyra etiska krav. De 

etiska kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i studien skall informeras om 

studiens syfte. Samtyckeskravet säkerhetsställer att deltagarnas medverkan i studien är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 

personuppgifter ej skall röjas och att forskningsmaterialet skall förvaras oåtkomligt för 
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obehöriga. Nyttjandekravet avser att det insamlade forskningsmaterialet enbart används 

till studiens syfte (ibid.). För att säkerställa att kraven uppfylldes i föreliggande studie 

fick informanterna skriftlig information i god tid innan intervjuerna. I informationen 

framgick att deltagandet var frivilligt och det kunde avbrytas när som helst utan att ange 

en orsak, att materialet hanteras konfidentiellt och att det enbart nyttjas för studiens syfte. 

Informanterna fick även innan intervjun via mail ett samtyckesdokument (Bilaga 2) som 

de kunde läsa i lugn och ro, skriva på och lämna vid intervjutillfället. Även i samband 

med intervjun gavs samma information muntligt till informanterna. 

 

Kraven understryker vikten av att forskning skall vara etiskt motiverad, vilket innebär att 

den skall handla om betydande frågor, ha bra vetenskaplig kvalitet samt genomföras på 

ett etiskt korrekt sätt. För att skydda deltagarna utförs en analys kring studiens nytta och 

risker innan studien påbörjas. Risker kan till exempel vara att konfidentiella uppgifter 

som intervjumaterial läcker ut (Kjellström 2012, ss. 76-85). I föreliggande studie har 

författarna förvarat materialet på ett säkert sätt genom att exempelvis radera det från 

mobila enheter och lagt över datan på stationära enheter. Efter godkännande av uppsatsen 

kommer materialet att raderas. Författarna har också valt att utelämna personuppgifter 

och arbetsplatser i allt utskrivet material. Författarna har försökt minimera riskerna 

genom att följa dessa forskningsetiska principer. Författarna bedömde att studiens resultat 

skulle kunna vara till nytta och därför motiverade upplägg och innehåll.  

 

Förförståelse  

Förförståelse innebär att vi kan och vet en del saker innan vi påbörjar en studie. Detta kan 

påverka forskningsprocessen och resultatet av forskningen (Priebe & Landström 2012, 

ss. 45-46). Förförståelsen kan ha inverkan på resultatet genom att författarna förbiser 

viktig information eller lägger för stor vikt vid resultat som de själva tror är det riktiga. 

Förförståelsen har dock den fördelen att det skapar ett nödvändigt intresse för 

forskningsområdet (Malterud 2009, ss. 45-46). Författarna kan själva reflektera över sin 

förförståelse men också lämna öppet för andra att göra det i förhållande till författarnas 

bakgrund (Priebe & Landström 2012, ss. 45-46). Författarna av denna studie har inte 

arbetat på vårdcentral innan och har således ingen uppfattning om det dagliga arbetet där. 

Författarna har dock erfarenhet från oväntade händelser och oplanerade situationer från 

slutenvården vilket ger en förförståelse om hur detta kan upplevas. Denna förförståelse 

säger oss att oväntade och oplanerade situationer kan vara utmanande och utvecklande 

men också betungande om de kommer vid ett tillfälle då arbetsbelastningen är hög. Vi 

har också erfarenheter från sjuksköterskeyrket och de känslor och upplevelser som det 

innebär, vilket präglar vår syn på sjuksköterskor. Detta kan ge en förförståelse om 

distriktssköterskans upplevelser. Förförståelsen säger författarna att det exempelvis kan 

vara stressigt att möta de obokade patienterna om det kommer många på samma gång. 

Författarna tänker också att de obokade patienterna kan innebära ett mer spännande arbete 

då det är oförutsägbart och ger variation.   
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RESULTAT 

I resultatet redovisas distriktssköterskans upplevelser av att möta patienter som kommer 

obokade till vårdcentralen. Resultatet består av en huvudkategori, sex generiska 

kategorier och tillhörande subkategorier. Subkategorierna presenteras med citat för att 

förtydliga resultatet. Avslutningsvis redovisas studiens huvudkategori (Tabell 3).  

 

Tabell 3: Översikt över resultatet. 

Subkategorier Generiska kategorier Huvud- 

kategori 
Det är mycket egenvårdsråd Patientkomplexitet  

En vilja 

att kunna 

ge god 

vård 

men  

- 

 

den 

obokade 

patienten 

är en 

svårlöst 

vård-

ekvation 

Inte veta hur sjukvården fungerar 

Det är svårt att ringa 

  

Det blir patienter på kö Organisationströghet 

Det tar ofta längre tid 

Vårdkontinuiteten påverkas 

  

Ta emot missnöje Distriktssköterskans utsatthet  

Känna stress 

Känna en ökad arbetsbelastning 

  

Det är svårt att förstå varandra  Disharmoni i vårdrelationen 

Inte ha samma uppfattning om problemets 

omfattning 

Köer leder till irritation 

Det enkla kan vara det svåra 

  

Erfarenhet underlättar Yrkeserfarenhet och omvärld 

Det är en av arbetsuppgifterna 

Det är bra med struktur 

Försöka lösa problemet 

Hjälpas åt   
  

Göra ett bra jobb Distriktssköterskans vårdande 

hållning Vara överens med patienten 

Det är enklare att se patienten 

 

Patientkomplexitet 

Patientkomplexitet karaktäriseras av att möta patienter på obokade vårdbesök som söker 

för olika vårdbehov, olika medicinska tillstånd och med varierande allvarlighetsgrad. 

Osäkerhet och påverkan av arbetslivet påvisas liksom patienters okunskap om hur de skall 

söka sig till hälso- och sjukvården. Kännetecknande är att patienten kommer till 

distriktssköterskan men egentligen borde behandlas på en annan vårdnivå. Behov av att 

kunna söka obokad vård synliggörs. 

 

Det är mycket egenvårdsråd 

Till vårdcentralen kommer det patienter som lider av varierande medicinska tillstånd och 

hälsoproblem och har frågor av olika karaktär. Distriktssköterskorna upplever att 

sökorsakerna är många och att patienterna har olika vårdbehov. Det kan vara mer akuta 
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tillstånd som bröstsmärta, allergiska reaktioner och andningsbesvär. Oftast är det dock 

mindre akuta tillstånd, rådgivning och administrativa ärenden: 

 

Det som vi oftast behandlar eller bedömer på den här mottagningen det 

kan vara utslag, urinvägsbesvär, halsbesvär, öronbesvär... man vill förnya 

ett recept, man vill ha ett blodtryck kontrollerat eller så. 

 

De obokade patienterna kan vara alltifrån unga till gamla. Distriktssköterskorna upplever 

att patienter med psykisk ohälsa som inte har ett socialt nätverk kommer på obokade tider 

för att prata och få sällskap. En distriktssköterska beskriver att patienter nuförtiden 

kommer för enklare tillstånd än tidigare:  

 

Det är lite högre söktryck nu på grejer som man kanske klarade själv med 

egenvård innan, det är mycket egenvårdsråd och så idag. Många är lite 

osäkra och sådär… 

 

Inte veta hur sjukvården fungerar 

Distriktssköterskorna upplever att vissa patienter inte vet hur de skall söka vård, ibland 

för att de blivit tillsagda på sjukhuset att de kan komma utan att boka tid på vårdcentralen. 

Kulturskillnader kan också bidra till att patienterna inte bokar tid. Distriktssköterskorna 

beskriver att patienter som invandrat kommer till vårdcentralen för att de är vana vid det 

från sina hemländer och de vill träffa läkare direkt: 

 

Många från andra kulturer som kommer med sina barn och sådär, som inte 

riktigt vet heller hur sjukvården fungerar i Sverige riktigt, vart de ska 

vända sig och sådär. 

 

Distriktssköterskorna upplever att det händer att patienten kommer till fel vårdnivå just 

därför att de kommer obokade. Det framkommer också att patienten inte fick optimal vård 

på grund av att de kom till distriktssköterskan istället för till läkaren. 

    

Det är svårt att ringa 

Anledningen till att patienterna kommer som obokade upplever distriktssköterskorna kan 

bero på att patienten har hörsel-, syn- eller språksvårigheter, vilket kan göra det svårt att 

ringa och beställa tid:  

 

Det kan ju vara språkliga förbistringar då i så fall, eller de kanske hör 

dåligt eller det är kanske något annat som orsakar att de har svårt att ringa. 

Det är inte alla som tycker det är enkelt det här med TeleQ 

[telefonsvararsystem]att knappa in heller eller tala in. 

 

En distriktssköterska nämner också att papperslösa och personer med skyddad identitet 

inte kan beställa tid.  Det förefaller som att vårdcentralen har en viktig funktion att ta 

emot de obokade patienterna, de som inte har möjlighet att ringa. Distriktssköterskorna 

upplever att obokade vårdbesök verkar vara en uppskattad möjlighet. 
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Organisationströghet 

Organisationströghet kännetecknas av att distriktssköterskan är del av en organisation 

som förefaller ha bristande flexibilitet och dålig anpassningsförmåga till varierande 

vårdbehov. Det synliggörs att patienter som kommer obokade ger en ojämn 

arbetsbelastning i relation till den bemanning som finns tillgänglig. Att 

organisationströgheten påverkar distriktssköterskans möjligheter till ett vårdande 

förhållningssätt påvisas. 

 

Det blir patienter på kö 

De obokade patienterna kan skapa en ojämn arbetsbelastning för distriktssköterskorna. 

Det kan hända att det kommer många patienter på samma gång och detta kan upplevas 

som jobbigt. En distriktssköterska berättar exempelvis om att det känns svårt att hinna 

med dokumentationen när patienterna är många. Distriktssköterskorna erfar att måndagar 

kan vara en dag då många patienter kommer, det kan också vara mer patienter under 

perioder med influensa. 

 

Sen ibland kan det ju stocka sig och bli mycket kö och så och då kan man 

ju känna att det är lite stressigt när man inte vet hur lång tid varje besök 

kommer ta… // Som på måndagar är det ju jättestressigt ofta för då är det 

många som kommer ungefär samma tid. 

 

Det framkommer dock även att distriktssköterskor upplever att det inte är så stora problem 

med de obokade patienterna. 

  

Det tar ofta längre tid 

Distriktssköterskorna upplever att de obokade besöken ibland är onödiga och det skulle 

tagit mindre tid om patienten istället hade ringt. Det kan ta extra tid då distriktssköterskan 

är oförberedd och inte vet vad patienten söker för. Det förefaller som att det är 

tidskrävande att sätta sig in i patientens situation. Det kan också hända att patienten vill 

ta upp sina egna problem samtidigt med anhörigas problem. En distriktssköterska 

berättar:  

 

Det tar ofta längre tid än kanske när man har dem i telefon… // Jag ska ha 

medicin till min pappa och sen ska jag ta till min mamma och sen till mig 

själv och när jag ändå är här så ska jag boka tid till min man. Det är fyra 

olika grejer som man ska i det här Cosmic [journalsystem] ska in då, på 

varje och boka, det tar ju jättelång tid. 

 

Vårdkontinuiteten påverkas 

Vissa distriktssköterskor upplever att vårdkontinuiteten kan påverkas om patienten 

kommer obokad. Detta kan bland annat gälla sårvård eller samtal med patienten eftersom 

patienten inte bokas till en speciell distriktssköterska. En distriktssköterska berättar: 
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… men vad det gällde det här med kontinuiteten i sårvård och sånt, det blev 

ju helt upp och nervänt det var ju inte alltid så att man fick träffa samma 

patient och sköterska då och även andra saker… 

 

Distriktssköterskans utsatthet  

Distriktssköterskans utsatthet kännetecknas av att mötet med de obokade patienterna kan 

försätta distriktssköterskan i en pressad situation med dåligt bemötande och stress. 

Framträdande är att distriktssköterskan kan ha behov av att byta arbetsuppgifter.  

 

Ta emot missnöje 

Distriktssköterskorna erfar att de kan bli illa bemötta av de obokade patienterna. Ibland 

förefaller det vara oförtjänt då frustrationen kan ageras ut mot den första vårdpersonal 

patienten möter. Ett sådant bemötande kan påverka distriktssköterskan: 

 

En del kan göra en ledsen genom att agera ut någonting som de är 

missnöjda med, då spelar det ingen roll vem som sitter där. Det är bara en 

vit rock där eller vad man ska säga. Så berättar personen ni är helt 

värdelösa. Jaha. Har aldrig träffat människan eller varit i kontakt med. 

Men alla är värdelösa. Nu är det ilska, missnöje, besvikelse som ska ut. 

 

Att bli illa bemött kan också leda till negativa känslor som distriktssköterskan tar med sig 

hem från arbetet. Distriktssköterskor berättar om att de har erfarenheter av att bli hotade. 

Att patienter kommer obokade förefaller öka känslan av att känna sig hotad, då 

sökorsaken är okänd. Det framkommer dock även att distriktsköterskor inte känner oro 

för hot och våld på sin vårdcentral.  

 

Känna stress 

Distriktssköterskorna upplever att den stress som de obokade patienterna skapar kan 

påverka dem. Det kan handla om att arbetssituationen ger fysiska symtom som 

spänningshuvudvärk, högre puls, svårt att sova och trötthet men också relationen till 

kollegorna och strukturen på arbetet påverkas. Distriktssköterskorna känner stress när det 

är många patienter och de inte vet hur lång tid besöken kommer att ta. En annan orsak till 

stress kan vara att obokade patienter går före andra arbetsuppgifter eller att patienternas 

förväntningar inte kan mötas. Det framkommer också att mötet med patienten kan 

påverkas genom att tiden med patienten medvetet kortas ned eller att bemötandet blir 

sämre. En distriktssköterska berättar:  

 

… då kan man ju känna lite stress, att oj då, sitta här, jag hinner ju 

egentligen inte sitta och prata med henne. Då kan man ju känna det, då kan 

man ju få lösa det lite snabbare och säga att vi får ta det här en annan dag.  

 

Det framkommer också att distriktsköterskor själva tar på sig den stressen och upplever 

att det inte påverkar mötet med patienten. Det förefaller som att bemanning är en 

avgörande faktor för upplevelsen av stress.  
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Känna en ökad arbetsbelastning  

Det framkommer att mötet med patienter som kommer obokade kan ge en ökad 

arbetsbelastning, vilket förefaller leda till att distriktssköterskor har behov av avlösning. 

Distriktssköterskorna betonar att det är viktigt att det finns möjlighet att byta 

arbetsuppgifter. En distriktssköterska berättar:  

 

Det är viktigt att man har personalstyrka som klarar av, det går inte att en 

person håller på med detta jämt, det orkar man inte, utan man måste växla, 

man måste vara mer än en som jobbar med det. 

 

Disharmoni i vårdrelationen 

Disharmoni i vårdrelationen kännetecknas av att det finns störande faktorer i 

kommunikationen med patienten. Framträdande är språksvårigheter och olika 

uppfattningar om vårdbehovet. Karaktäristiskt är att patienten har förväntningar på 

vårdmötet som inte alltid kan uppfyllas.  Frustrerande känslor synliggörs hos både patient 

och distriktssköterska. 

  

Det är svårt att förstå varandra  

Obokade vårdbesök kan leda till svårigheter för både distriktssköterska och patient. Det 

kan bli svårt att kommunicera när patienten inte kan svenska och distriktssköterskan inte 

har möjlighet att förbereda tolk. Det förefaller då som att det kan vara svårt att veta vad 

patienten vill ha hjälp med vid språksvårigheter. Distriktssköterskorna beskriver att det 

verkar jobbigt för patienten att inte bli förstådd. Det framkommer även att det kan vara 

svårt att kommunicera med en patient som har svårt att uttrycka sig, trots att det 

gemensamma språket är svenska. Detta skapar känslor av frustration hos både patient och 

distriktssköterska: 

 

… jag hade en patient för ett par veckor sen som kom och pratade och 

pratade och pratade oavbrutet i 20 minuter tror jag och jag förstod inte 

vad han ville, vad han ville ha hjälp med. Och då blir både han och jag 

väldigt frustrerade liksom, för jag vill ju hjälpa och han vill ha hjälp. Det 

var lite språkförbistring. 

 

Inte ha samma uppfattning om problemets omfattning 

Distriktssköterskorna upplever att patienterna kan ha specifika förväntningar på vården 

när de kommer obokade till vårdcentralen. Detta kan bland annat bero på kulturskillnader, 

då exempelvis antibiotikaanvändningen tycks vara större i vissa andra länder. Det kan 

också vara att patienten har förväntningar på att få träffa läkare men distriktssköterskan 

hänvisar dem till sjukgymnasten eller ger egenvårdsråd. Distriktssköterskorna upplever 

att de behöver informera och förklara extra mycket för patienterna i sådana situationer 

vilket förefaller vara lugnande. Det framkommer att dessa patienter ofta kräver mer tid. 

Patienternas och distriktssköterskornas uppfattning om tillståndets allvarlighetsgrad kan 

också skilja sig åt. En distriktssköterska berättar: ”Det är inte alltid patienten är nöjd. 

Man har inte alltid samma uppfattning om problemets omfattning kanske…” 
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Köer leder till irritation  

Distriktssköterskorna upplever att obokade besök kan orsaka väntetider vilket kan leda 

till att patienterna blir irriterade. Detta verkar göra att besöket tar längre tid. 

Distriktssköterskorna upplever också att en del patienter kan tycka att det är orättvist om 

de inte förstår kösystemet. Andra patienter verkar vara medvetna om systemet och kan 

vänta utan att visa irritation. Distriktssköterskorna upplever irritation när de behöver 

försvara sitt arbete då de ibland blir ifrågasatta av patienterna. En distriktssköterska 

berättar:  

 

Man kan också bli irriterad på det, men så här är det ju. Att du kan ju inte 

bara… Jag kan sitta så här med dig och ha en patient så kommer någon 

och knackar och vill in ändå eller jag kan sitta i telefon och det knackar, 

jag ska bara prata, ja men det sitter fem där ute som är före i kön. 

 

Det enkla kan vara det svåra 

Patienten kommer ibland med förväntningarna att de ska få hjälp med en gång på 

vårdcentralen. Distriktssköterskorna upplever att de inte alltid kan gå patientens 

förväntningar till mötes.  Känslor av frustration och missnöje framkommer. Patienten vill 

ha svar på sin fråga men ibland går det inte att tillmötesgå ett sådant krav. Det förefaller 

som att patienten har sökt för tidigt eller att det inte går att säga vad tillståndet beror på:  

 

Det känns ju inte så bra, men det kan ju faktiskt vara så ibland att, det är 

nästan det svåraste, de här enkla grejerna som kanske går över av sig själv 

och man kanske inte riktigt vet vad det är. Alltså utslag till exempel är ju 

en typisk sådan grej, det är ju inte alltid man kan säga exakt vad ett utslag 

kommer utav, och då kan man känna ibland att patienten blir lite… De vill 

ju gärna veta vad det är… 

 

Yrkeserfarenhet och omvärld 

Yrkeserfarenhet och omvärld karaktäriseras av de unika resurser som distriktsköterskan 

är bärare av och har tillgång till i sin yrkesutövning. En samling av erfarenheter och 

strukturerat arbetssätt synliggörs som påverkar mötet med de patienter som kommer 

obokade till vårdcentralen. Det påvisas också att mötet påverkas av ett kollegialt stöd och 

samarbete med kollegor.  

 

Erfarenhet underlättar 

Distriktssköterskorna upplever att arbetslivserfarenhet kan minska oron och underlätta 

mötet med de obokade patienterna. En mindre erfaren distriktssköterska upplever att 

arbetslivserfarenheten inte är tillräcklig för att möta de obokade patienterna: 

 

… det är kanske min erfarenhet som distriktssköterska som inte räcker till, 

eftersom jag inte har jobbat så länge. // … men om jag hade jobbat längre 

hade jag kanske vetat vad det finns för andra möjligheter att hantera vissa 

ärenden på annat sätt, då känner man sig som novis. 

 



 19 

Det är en av arbetsuppgifterna 

Distriktssköterskorna upplever att arbetet med de obokade patienterna är roligt, 

utmanande, berikande och ger variation. De beskriver de obokade patienterna som en av 

arbetsuppgifterna, som ett naturligt inslag i vardagen: ” … det är ju en av 

arbetsuppgifterna jag har, när jag går till jobbet, så att det påverkar ingenting…”. Dock 

förefaller det som att upplevelsen av de obokade patienterna kan variera mellan 

distriktssköterskorna i arbetsgruppen: ”… en del tycker det är roligare tror jag, om vi 

skulle sätta upp alla och en del skulle säga nej jag vill inte ha det”.  

 

Det är bra med struktur 

Distriktssköterskorna upplever att det kan vara viktigt att kunna strukturera sitt arbete när 

de möter de obokade patienterna. Det handlar bland annat om att kunna utföra flera 

arbetsuppgifter samtidigt, ta en sak i taget och att informera patienterna om väntetider. 

En distriktssköterska berättar:  

 

Det kan vara fler som väntar då, som också står och väntar som jag ska 

titta på och då får jag ta dem emellan. Det kan bli ganska rörigt ibland. // 

Då får man styra upp det. Då är det bra om man har en bra struktur. Att 

ha struktur på det. Det måste man här.  

 

Distriktssköterskorna beskriver också att de behöver prioritera. Det kan handla om vilken 

patient som ska behandlas först eller vilken arbetsuppgift som är viktigast.  

 

Försöka lösa problemet 

Patienten kan komma in med komplexa problem som distriktssköterskan måste försöka 

lösa. Detta kan leda till känslor av frustration och otillräcklighet om problemet är svårt 

att lösa. Det förefaller som att distriktssköterskorna klarar av en stor del av de obokade 

patienterna på egen hand.  

 

… vad gör jag med problemet, kan jag lösa det, måste jag boka in en tid, 

ska jag ha hjälp av sjukgymnasten… // …jag tippar att 90 procent minst 

klarar jag av som sjuksköterska att lösa… 

 

En distriktssköterska nämner att patientens problem kan kännas utvecklande för henne då 

hon blir nyfiken och läser in sig på nya områden. 

 

Hjälpas åt 

Distriktssköterskorna upplever att det är betydelsefullt att ha stöd från sina kollegor när 

de möter de obokade patienterna. Att kunna rådfråga en annan distriktssköterska upplevs 

som viktigt tillsammans med ömsesidig förståelse och öppenhet hos kollegorna. Det 

nämns också att det är angeläget att hjälpa varandra med de obokade patienterna när de 

är många: 

 

… det är extra viktigt tycker jag, för de dyker upp och alla är upptagna och 

ändå måste vi hjälpas åt och vi hittar alltid lösningar. Ingen blir irriterad, 
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ingen säger nej nu kan jag inte eller vill inte eller jag gör annat, utan vi 

löser det. Det tycker jag är jättebra. 

 

Det framkommer också ett behov av att kunna samtala med sina kollegor och ventilera 

de händelser och problem som de obokade vårdbesöken ger upphov till. Det verkar som 

att samarbetet med andra yrkesgrupper är betydelsefullt.  Det kan exempelvis vara att 

receptionisterna informerar patienterna när det blir långa väntetider. En förstående chef 

och stöttande läkare förefaller vara viktigt för arbetet med patienter som kommer 

obokade.  

 

Distriktssköterskans vårdande hållning  

Distriktssköterskans vårdande hållning kännetecknas av en strävan att ge god vård och 

vara i samklang med patientens önskemål.  Betydelsen av att göra en överenskommelse 

med patienten påvisas. Framträdande är att det kan vara lättare att göra bedömningar om 

vårdmötet sker ansikte mot ansikte.  

 

Göra ett bra jobb 

Det verkar som att distriktssköterskorna har en strävan om att vilja hjälpa de obokade 

patienterna och göra ett bra arbete. Det förefaller som att det viktigt att lyssna på patienten 

och engagera sig i mötet. Distriktssköterskorna upplever att arbetet kan vara roligt när de 

har tid för patienterna. Känslor av glädje, arbetstillfredsställelse och uppskattning kan 

uppstå om de lyckas hjälpa patienten:  

 

Då blir man ju glad, det är ju så man vill hålla på. Vi vill ju att alla ska 

vara nöjda och känna att man gör ett bra jobb, det är ju därför vi är här. 

 

Det verkar även finnas tillfällen då distriktssköterskorna inte kan hjälpa patienten, 

exempelvis då det inte finns tid för ett längre samtal med en obokad patient. Detta kan ge 

känslor av att vara otillräcklig. 

  

Vara överens med patienten 

Det framstår som att patienterna ibland har förväntningar om den hjälp de ska få. 

Distriktssköterskorna upplever att det kan vara viktigt att de är överens med patienten 

innan de skiljs åt. Det förefaller som att en sådan överenskommelse skapar en känsla av 

tillfredsställelse både för patienten och för distriktssköterskan. En distriktssköterska 

säger: 

 

… jag brukar försöka få dem… liksom att man är överens med patienten 

när den går hem och att de vet vad de ska göra om tillståndet skulle 

förvärras… 

 

Det är enklare att se patienten    

Det verkar som att bedömningen av patientens tillstånd blir lättare för 

distriktssköterskorna när de har patienten framför sig då de kan se, höra och undersöka 

patienten. Detta verkar framförallt gälla när patienten har hörsel eller språksvårigheter. 
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Detta tror distriktssköterskorna kan leda till att många läkarbesök undviks då de själva 

löser problemet. Distriktssköterskorna upplever att patienten ibland kan under- eller 

övervärderar sina symtom vilket också förefaller vara en anledning till att det är lättare 

att se patienten. En distriktssköterska berättar: 

 

Att ha en patient framför dig är ju mycket, mycket enklare. Om du ska 

bedöma saker också… // Så kommer dom och så visar dom, så får man 

titta, känna lite, så är det ju enklare. Så visst, det är enklare att se 

patienterna 

 

En vilja att kunna ge god vård men - den obokade patienten är en 

svårlöst vårdekvation 

Resultatet kan förstås som att distriktssköterskans möte med patienter som kommer 

obokade till vårdcentralen är en svårlöst vårdekvation som kännetecknas av att 

patientkomplexitet möter en organisationströghet. Distriktssköterskan har en strävan att 

upprätthålla en vårdande hållning och en vilja att ge god vård. Trots de specifika resurser 

som finns i form av yrkeserfarenhet och en samverkande omvärld, kan disharmoni 

uppkomma i vårdrelationen och distriktsköterskans utsatthet synliggörs. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde en induktiv ansats eftersom distriktssköterskans upplevelse eftersöktes 

i intervjuerna. 

 
Studiens informanter hade varierande omfattning beträffande yrkeserfarenhet, allt från 

två till 40 år. Detta anser författarna var en styrka då det kan ge variation i 

distriktssköterskornas upplevelser. Alla deltagande informanter var dock kvinnor. För att 

öka tillförlitligheten hade en mer jämn könsfördelning samt större variation i ålder varit 

önskvärt. 

 
Efter att ha skickat påminnelse fick författarna kontakt med åtta vårdcentraler som var 

villiga att delta i studien. Nio intervjuer genomfördes, vilket författarna anser är ett rimligt 

antal för den tidsram som magisteruppsatsen utfördes på. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, ss. 129-130) bör antalet informanter väljas utifrån syftet i studien. Vanligtvis är 

antalet informanter i intervjustudier mellan 5-25 stycken beroende på tillgängliga 

resurser och vilken tidsram som studien utförs inom. Författarna av studien anser även 

att de intervjuer som genomfördes gav tillräckligt med material med avseende på studiens 

syfte. I det stora hela finns likheter mellan distriktssköterskornas upplevelser men det 

finns också skillnader. Att vårdcentralerna låg geografiskt spritt inom kommunen som 

studien utfördes inom anser författarna vara en styrka då det kan påverka variationen av 

upplevelserna. Det hade dock varit önskvärt med fler privata vårdcentraler för att få en 

större bredd på urvalet. 

 

Innan intervjuerna genomfördes läste författarna in sig på kvalitativ intervjuteknik, vilket 

krävs för att datainsamlingen ska bli tillförlitlig. Detta stärker resultatets trovärdighet. 

Dock var detta första gången författarna genomför kvalitativa intervjuer. Detta kan enligt 

Kvale och Brinkman (2009, s. 182) påverka intervjuernas utfall och kvalitet då 

intervjuaren själv är instrumentet som bestämmer vilka utsagor som ska följas upp och 

tolkas eller inte. Författarna genomförde intervjuerna enskilt vilket kan vara både en 

styrka och en svaghet. Författarna anser att det är en styrka då det kan minska 

maktassymmetrin i intervjusituationen. Svagheten ligger i att intervjuerna genomfördes 

enskilt vilket betyder att endast en av författarna påverkar och hör innehållet i intervjun. 

 
Intervjuerna transkriberades ordagrant samma dag eller dagen efter intervjun av den 

författare som utfört intervjun. Att intervjuerna skrivs ut av en författare kan påverka 

tillförlitligheten. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 200-202) skiljer sig ofta 

utskrifter åt beroende på vem som skriver ut en intervju. Giltigheten kan påverkas av att 

två olika författare skriver ut intervjuer. Då alla bär med sig olika erfarenheter finns det 

ingen ”sann utskrift” av en intervju och det går inte att urskilja vilken utskrift som skulle 

vara den mest giltiga. Författarna kan inte påvisa om transkriberingen av intervjuerna har 

påverkat tillförlitlighet och giltighet  

 

Författarna har båda läst alla intervjuer noga och analyserat dem tillsammans.  Att två 

författare gemensamt analyserar ett material anser Elo och Kyngäs (2007, s. 113) samt 

Sandelowski (1995, ss. 372-374) vara en styrka och ökar tillförlitligheten. Även 
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beskrivning av analysarbetet påverkar tillförlitligheten positivt. Författarna presenterar 

resultatet med hjälp av citat vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 298) 

menar ökar giltigheten då läsaren av resultatet själv kan bedöma kvaliteten på analysen. 

 
Författarna presenterade sin förförståelse i metoden vilket anses vara en styrka, då både 

författarna och läsaren blir medvetna om förförståelsens karaktär. Malterud (2009 s. 45) 

skriver att det är viktigt att undersöka sin utgångspunkt och därmed förförståelse innan 

forskning påbörjas, då förförståelsen påverkar den kunskap som materialet står för. Om 

forskarna har ett aktivt och medvetet förhållande till sin förförståelse kan en sådan 

påverkan minskas. Det har framkommit resultat som författarna trodde de skulle finna. 

Det har också kommit fram resultat som har överraskat. Författarna vill därför hävda att 

förförståelsen inte har påverkat resultatet nämnvärt. Resultatet är dock en produkt av 

författarnas tolkning och analys och andra forskare hade möjligen kunnat tolka det 

annorlunda. 

 

Resultatdiskussion 

Patientkomplexitetens effekter  

Resultatet påvisar att det kan vara svårt för patienter att söka vård, vilket kan leda till att 

patienterna kommer till vårdcentralen utan att ha bokat tid eller att de söker vård på fel 

vårdnivå. Föreliggande resultat överensstämmer med Durand et al. (2012, s. 531) som 

skriver att personal på akutmottagning anser att det finns en svårighet att få komma intill 

primärvården, framförallt på kvällar och helger. Det är också svårt att komma i kontakt 

med vårdcentralerna och väntetiderna kan vara långa. Detta gör att patienterna söker vård 

på akutmottagningen istället. Möjligen kan detta också vara en orsak till att patienter 

söker vård på vårdcentraler utan att boka tid. Det är en svår fråga att komma till rätta med. 

Kanske kan mer information ges i samhället angående hur vård ska sökas. Den påvisade 

problematiken belyses i en studie av Durand et al. (2012, s. 531) som ger förslag på att 

utbilda patienterna i att ta beslut om hur de ska söka vård. Wilkin, Cohen och Tannebaum 

(2012, s. 163) anser dock att utbildningskampanjer ska koncentrera sig på att undervisa 

om vilka olika symtom som är livshotande eller inte. De föreslår även möjligheten till 

telefonrådgivning för att patienterna ska få hjälp att avgöra om något är akut eller inte. 

Freilich (2014) beskriver hur sjukvårdsrådgivningen är uppbyggd i Sverige och hur vård 

ska sökas. Med bakgrund av detta förefaller det som att den svenska 

sjukvårdsrådgivningen ett bra system men möjligtvis skulle mer information om den ges 

i det offentliga rummet. I föreliggande resultat framkommer också att patienterna ibland 

har fått fel information på sjukhuset om hur de skall söka vård på vårdcentralen. 

Problematiken belyses av Freilich (2014) som skriver att olika vårdcentraler är 

organiserade på olika sätt, en del har öppen mottagning medan andra har bokad 

mottagning. Att patienterna inte vet om de ska ringa och boka tid innan eller inte skulle 

kunna vara ett resultat av detta. 

 

I föreliggande resultat framkommer att det finns ett behov av att obokat kunna söka vård 

på vårdcentraler, vilket distriktssköterskorna upplever som en betydelsefull uppgift. 

Detta delvis mot bakgrund att det exempelvis finns äldre och individer som inte kan 

svenska som inte klarar av att hantera en telefon och följa de instruktioner som krävs för 

att hamna i telefonkö. Att obokade vårdbesök behövs bekräftas i och med att Sveriges 

kommuner och landsting (2009, s. 4; 2013, s. 4) skriver att andelen obokade vårdbesök 
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har ökat mellan åren 2009 till 2013. Enligt Socialstyrelsen (2009, ss. 145-171) kommer 

andelen äldre i samhället öka de närmaste åren. Detta tyder på att behovet av att kunna 

söka obokad vård på vårdcentraler är ökande. Oavsett hur vården kommer att vara 

organiserad i framtiden, så vill författarna understryka behovet av att primärvårdens 

presumtiva patienter ska kunna söka vård utan att ha förbokat en tid.  Detta är en 

förutsättning för att alla skall ha lika förutsättningar att komma intill sjukvården. 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 153) belyser detta då de skriver att alla patienter har 

liknande behov trots uttrycksförmåga eller nationalitet. Vidare beskriver Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 138, 153) att den ickeverbala kommunikationen kan vara viktig då 

den verbala kommunikationen inte kan användas, exempelvis då patienten har svårt att 

utrycka sig. Kommunikation mellan vårdgivare och patient är essentiell för att en 

förståelse för livsvärlden skall uppstå. 

 

Organisationströghetens effekter  

I resultatet framkommer att de obokade patienterna ger upphov till en ojämn 

arbetsbelastning och att det kan påverka annan verksamhet på vårdcentralen, vilket i sin 

tur förefaller skapa stress. Detta bekräftas av Garth et al. (2013, ss. 239-241) som skriver 

att obokade besök ibland bokas in utöver de redan inbokade besöken, vilket ger en högre 

arbetsbelastning. Även Karlsson, Morberg och Lagerström (2006, s. 38) skriver att det 

är stressande för distriktssköterskor med mottagning när det är många patienter. I 

föreliggande resultat förefaller det som att underbemanning i relation till hur många 

obokade patienter som söker är en avgörande faktor för upplevelsen av stress. Hollman, 

Lennartsson och Rosengren (2014, s. 32) bekräftar detta i sin studie där 

distriktssköterskor upplever att de många gånger har för mycket att göra när frånvarande 

personal inte ersätts. Detta resulterar i att varje besök får kortas ner så att fler patienter 

kan tas emot. Även Karlsson, Morberg och Lagerström (2006, s. 38) skriver att det är 

stressande för distriktssköterskor att behöva planera om sitt arbete när de måste ersätta 

en annan kollega som är sjuk eller frånvarande av annan anledning. Thomas, Reynolds 

och O´Brien (2006, s. 450) belyser problematiken i sin studie där det framkommer att 

distriktssköterskorna måste hantera den arbetsbörda de har på grund av otillräckliga 

resurser. Arbetsbördan för distriktssköterskor är så oförutsägbar att det inte går att 

planera arbetet i förväg. De arbetsuppgifter som tidigare har planerats in kan behöva stå 

tillbaka för akuta oplanerade arbetsinsatser. En ojämn arbetsbelastning skulle kunna 

tänkas påverka distriktssköterskans förmåga att sätta sig in i patientens livsvärld negativt. 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) menar att vårdarens förmåga att uppfatta hur 

patienten upplever och påverkas av sin hälsa, sjukdom och lidande är avgörande för 

kvaliteten på vården. Sahlsten et al. (2007, s. 225-226) menar vidare att brist på insikt i 

sitt vårdande också kan leda till att patienten blir mindre delaktig.   

 

Distriktsköterskans utsatthet  

I resultatet påvisas att distriktssköterskorna har erfarenhet av att bli illa bemötta av de 

patienter som kommer obokade. Det kan handla om att få ta emot patienters ilska och 

missnöje men också om att uppleva sig hotad. Detta kan leda till att distriktsköterskorna 

känner sig ledsna och att de har svårt att släppa negativa känslor när de kommer hem. 

Resultatet överensstämmer med El-Gilany, El-Wehady och Amrs (2010, ss. 721-723) 

som beskriver motsvarande resultat från primärvården i Saudi-Arabien. Det rapporterades 
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att 28 % av personalen det senaste året blivit utsatta för psykiskt eller fysiskt våld. Utav 

sjuksköterskor och barnmorskor var det 25 %. De som utsatts för psykiskt eller fysiskt 

våld upplevde minskad arbetstillfredsställelse, ilska, oro, misstänksamhet samt försämrad 

arbetsförmåga. Även en svensk studie av Vaez, Josephson, Vingård och Voss (2014, ss. 

165-166) där offentliganställdas utsatthet för hot och våld undersöktes bekräftar detta. 

Det visade sig att 33 % utsatts för arbetsrelaterat hot eller våld. Utav 

psykiatrisjuksköterskor, geriatriksjuksköterskor och övriga sjuksköterskor var 

motsvarande resultat 79 %, 58 % respektive 26 %. Sju procent av deltagarna uppgav att 

de blir utsatta för hot och våld minst en gång i veckan. Det fanns ett klart samband mellan 

att ha blivit utsatt för våld och att uppleva sin hälsa som mindre bra.  

 

I föreliggande resultat påvisas att distriktssköterskor upplever stress relaterat till arbetet 

med de obokade patienterna. Detta kan påverka dem negativt och kan även inverka 

negativt på vårdmötet med patienten. Stressen kan göra att de får svårt att lyssna till 

patienten och de försöker skynda på besöket. Motsvarande resultat påvisas också i studier 

där många patienter upplever att de inte blir lyssnade på och inte blir sedda (Pellatt 2004, 

s. 952, Jakobsson 2007, ss. 543-547), vilket bland annat härleddes till att personalen var 

stressade (Jakobsson 2007, ss. 544-547). Illa bemötande från patienterna och stress kan 

troligen påverka distriktsköterskornas möjlighet att upprätthålla ett vårdande 

förhållningssätt med livsvärlden i fokus. Detta beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010, 

ss. 122-123) som menar att dåliga arbetsförhållanden så som stress och svåra 

vårdsituationer påverkar vårdaren.  Det kan ge upphov till negativa känslor i form av 

otillräcklighet och det kan upplevas svårt att klara av att upprätthålla ett vårdande 

förhållningssätt. Om vårdaren inte mår bra leder det till svårigheter att möta patientens 

livsvärld och ge en god vård.  

 

Disharmoni i vårdrelationen kan påverka vårdandet 

I resultatet framkommer det att kommunikationssvårigheter kan vara en del av 

upplevelsen av de obokade patienterna, vilket kan leda till att distriktssköterskorna känner 

frustration. Problematiken belyses av Scanlon och Lee (2006, s. 57) som menar att 

patientens sårbarhet i kontakt med vården kan öka på grund av att patienten inte blir 

förstådd.  Detta kan bero på kulturella skillnader. Kommunikation och information till 

patienten är viktigt för att minska sårbarheten. Negarandeh, Oskouie, Ahmadi, Nikravesh 

och Rahm Hallberg (2006, s. 5) menar även att begränsad kommunikation kan vara ett 

hinder för ett vårdande förhållningssätt. De menar att det är viktigt att bli medveten om 

patientens behov och önskemål. Även Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) belyser 

problematiken då de skriver att sjuksköterskan måste skapa sig en förståelse för hur 

patienten upplever sitt liv och söka svar på djupare existentiella frågor för att kunna se till 

patientens livsvärld. Kommunikationssvårigheter kanske också kan påverka möjligheten 

att skapa en god relation med patienten. Detta belyses av Negarandeh et al. (2006, s. 5) 

som skriver att en god relation är förutsättning för trygghet både för vårdgivare och för 

patient. 

 

I föreliggande resultat framgår det att obokade besök kan leda till väntetider vilket kan 

väcka irritation. Det framkommer också att patienterna verkar vilja ha hjälp omgående 

även om inte tillståndet kräver det. Durand et al. (2012, s. 531) bekräftar detta då de menar 

att obokad vård kan skapa väntetider. Durand et al. (2012, s. 531) belyser även att 
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sjuksköterskor upplever att dagens patienter är mer krävande och konsumerar sjukvård 

som vilken annan vara som helst vilket kunde skapa känslor av frustration. I föreliggande 

resultat visas även att distriktssköterskan och patienten kan ha olika uppfattningar om 

tillståndets allvarlighetsgrad vilket bekräftas i tidigare studier av Arvidsson et al. (2012, 

ss. 117-121). Resultat påvisar vidare att kulturskillnader kan bidra till att patientens 

förväntningar skiljer sig från distriktssköterskans. Författarna tror att detta möjligen kan 

vara en utmaning för distriktssköterskan. Mötet med kulturskillnaderna skulle eventuellt 

kunna underlättas med kunskap om olika kulturer. Detta belyser 

Distriktssköterskeföreningen (2008, ss. 6-7) då de förespråkar att en distriktssköterska 

bör ha kunskap om olika kulturer.  

 

Yrkeserfarenhet och omvärlden kan påverka vårdandet 

I resultatet framgår att arbetslivserfarenhet underlättar mötet med de obokade patienterna. 

Att erfarenhet är viktigt framkommer även i en studie av Bain och Baguley (2012, s. 35). 

I föreliggande resultat framkommer även att arbetslivserfarenhet ger distriktssköterskorna 

trygghet. Detta belyser Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2012, s. 432) som 

beskriver att erfarenhet hjälper sjuksköterskan att våga utmana patienten att komma i 

kontakt med sitt lidande och sin sårbarhet. Detta kan skapa en djupare förståelse för 

patienten. Sjuksköterskans tidigare erfarenheter kan dock vara ett hinder då smärtsamma 

minnen och upplevelser kan hindra utforskandet av patienten vilket bekräftas av Dahlberg 

och Segesten (2010, ss. 122-123), som menar att sjuksköterskans vårdande kan påverkas 

av ohälsa.  

 

I föreliggande resultat påvisas att en av arbetsuppgifterna är att ta emot patienter som 

kommer obokade vilket bekräftas av Västra Götalandsregionen (2014, s. 14) som skriver 

att en distriktssköterska som arbetar på en vårdcentral ska kunna ta emot patienter som 

kommer obokade. Föreliggande resultat synliggör också att upplevelsen av mötet med de 

patienter som kommer obokade varierar. Detta bekräftas i studier som visar att personliga 

egenskaper har påverkan på hur arbetet upplevs (Garrosa, Rainho, Moreno-Jiménez & 

Monteiro 2010, s. 209; Garrosa, Moreno-Jiménez, Liang & González 2008, ss. 422-423).  

 

Vidare framhävs i resultatet att strukturering av arbetet och problemlösning kan vara 

viktigt i mötet med de obokade patienterna. Detta belyser Karlsson, Morberg och 

Lagerström (2006, ss. 37-38) som menar att delaktighet i planeringen av arbetet skapar 

en känsla av kontroll. Att distriktssköterskorna upplever att de klarar en stor del av 

patienterna själva framkommer också av föreliggande resultat. Detta bekräftas i tidigare 

studier av Fabrellas et al. (2011, ss. 1813-1814) samt Fabrellas et al. (2013, ss. 63-65) 

som visar att patienter som kommer till en sjuksköterskemottagning får hjälp för sina 

problem. Distriktssköterskemottagning torde därför vara en instans som kan möta ett ökat 

vårdbehov i samhället. Vidare visar resultatet  också att det kan vara utvecklande för 

distriktssköterskan att möta de obokade patienterna när hon måste söka ny kunskap, något 

som Bain och Baguley (2012, s. 36) anser vara viktigt för distriktssköterskan.  

 

I föreliggande resultat framkommer att det finns ett bra teamarbete kring de obokade 

patienterna vilket Department of Health, Social Services and Public Safety (2006, s. 10) 

menar är viktigt i dagens vård. Sjuksköterskor måste kunna inta rollen som teamledare 

och leda arbetet mellan olika yrkesgrupper för att skapa en god vård. I föreliggande 
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resultat beskrivs också  vikten av att känna stöd från sina kollegor vilket. Karlsson, 

Morberg och Lagerström (2006, s. 38) bekräftar i sin studie. Sahlsten et al. (2005, s. 226) 

belyser att dåligt stöd från kollegor kan leda till att patienten blir mindre delaktig i vården. 

Författarna understryker teamarbete och kollegialt stöd vilket möjligen skulle kunna 

borga för att distriktssköterskan får förutsättningar att kunna upprätthålla ett vårdande 

förhållningssätt. Vidare poängteras i resultatet vikten av att kollegorna är förstående och 

hjälpsamma. Detta finns även beskrivet i tidigare forskning av Davis, Konishi och Tashiro 

(2003, s. 410) som påvisar att sjuksköterskor tycker det är viktigt med samarbetsanda 

mellan kollegor.  

 

Distriktssköterskans vårdande hållning 

I resultatet ser distriktssköterskorna fördelar med att patienter kommer utan att ha bokat 

tid. Detta gör att de kan se och undersöka patienten och då tänkas använda sin kliniska 

blick för att göra en bedömning av tillståndet. Resultatet motsvaras av Karra, 

Papathanassoglou, Lemonidou, Sourtzi och Giannakopoulou (2014, s. 90) som menar att 

bedömningar av patientens tillstånd görs utifrån tolkningar av tecken och symtom hos 

patienten. Även Wahlberg, Cedersund och Wredling (2005, s. 405) skriver att den icke-

verbala kommunikationen är viktig i bedömningen av patientens tillstånd. Föreliggande 

resultat bekräftas också av Traynor, Boland och Buus (2010, ss. 1587-1588) som skriver 

att sjuksköterskans intuition och känsla för om något är fel är en viktig del i 

sjuksköterskans arbete. Troligtvis underlättas distriktssköterskans möjlighet att använda 

sina förmågor på bästa sätt då patienten kommer till vårdcentralen och en bedömning kan 

göras ansikte mot ansikte. 

 

I föreliggande resultat framhåller distriktssköterskorna att det kan vara roligt att möta 

patienten när de har tid för det. Detta bekräftas i tidigare forskning (Stuart, Jarvis & Daniel 

2008, s. 3016; Karlsson, Morberg & Lagerström 2006, ss. 37-38). I föreliggande resultat 

framkommer också en strävan att vilja hjälpa. Denna önskan kan bidra till både glädje 

och arbetstillfredsställelse eller känslor av otillräcklighet och frustration beroende på 

utgången av vårdmötet. Möjligen skulle känslorna av otillräcklighet och frustration kunna 

förklaras av det som Hallin och Danielson (2007, ss. 1224-1225) skriver om att 

sjuksköterskor ofta har höga krav på sig. Vidare i resultatet förefaller det som att tidsbrist 

kan resultera i att distriktssköterskan inte kan ge patienten den hjälp hon strävar efter. 

Detta belyses i studier av Negarandeh et al. (2006, ss. 4-5) samt Delmar (2012, s. 242) 

som skriver att sjuksköterskor upplever liknande känslor då tidsbrist gör att de får mindre 

tid att lära känna patienterna. Enligt Negarandeh et al. (2006, ss. 4-5) kan detta leda till 

att sjuksköterskan fokuserar mer på rutinuppgifter än att skapa förståelse för patienten.  

 

Författarna tror att distriktssköterskornas strävan att vilja hjälpa möjligen skulle kunna 

påverka vården positivt.  Delmar (2013, s. 144) samt Negarandeh et al. (2006, s. 5) belyser 

detta då de skriver att sjuksköterskans hängivenhet till vården är viktig för att den skall 

bli bra. Hängivenhet skapar förutsättningar för att lyssna på patienten och sätta sig in i 

djupa existentiella frågor. Dahlberg, Todres och Galvin (2006, s. 269) skriver att 

förståelsen av existentiella frågor är en förutsättning för att utöva vård utifrån 

livsvärldsperspektivet.  
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SLUTSATS 

Studiens resultat beskrivs som en vilja att kunna ge god vård men att det är en svårlöst 

vårdekvation med den obokade patienten. Att vårdekvationen är svårlöst finner sitt 

ursprung i att distriktssköterskor har goda intentioner att vårda patienter på ett 

individuellt sätt och utefter unika vårdbehov. Detta stöter på hinder i en vårdorganisation 

som inte är beredd på ett rörligt och flexibelt arbetssätt. Vårdorganisationen och 

vårdarnas hållning behöver anpassning till människors varierande vårdbehov och 

förberedas på att patienter söker vård okontrollerat och utan att förvarna. 
 

 

FORTSATT FORSKNING 

Resultatet av studien förankras delvis i tidigare forskning men forskning med fokus på 

distriktssköterskors upplevelse av arbetet på vårdcentral är bristande. För att öka 

förståelsen för distriktssköterskors möjligheter och hinder att upprätthålla en vårdande 

förhållningsätt skulle utökad forskning vara önskvärd. Denna forskning skulle kunna 

fokusera mer på distriktssköterskors upplevelser av arbetet på vårdcentral. Vidare 

forskning skulle också kunna riktas mot organisationen kring obokade patienter, 

patienternas upplevelse och hur tidsbokning på vårdcentral påverkar arbetet. 

 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Mot bakgrund av föreliggande resultat ges följande kliniska implikationer för att 

möjliggöra ett vårdande förhållningssätt i mötet med patienter som kommer obokade till 

vårdcentraler: 

 

 Utvärdera organisationen kring de obokade patienterna. 

 Vårda teamkänslan för att främja det kollegiala stödet.   

 Utbilda om olika kulturer för att öka möjligheten att förstå olika patienters 

förväntningar. 

 Utbilda i hantering av utsatta situationer. 

 Informera patienter om sjukvårdsrådgivningen 1177 och motsvarande 

patientrådgivning. 

 Öka medvetenheten av distriktssköterskans vårdande hållning genom att ge 

möjligheter till diskussion i grupper på arbetsplatsen. 
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Bilaga 1 

    
 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 
Vi studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska 

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

(magisteruppsats) där syftet är att undersöka distriktssköterskans upplevelse av att möta 

obokade patienter på vårdcentral. 

 

Distriktssköterskans vårdande arbete på vårdcentral innefattar många olika 

arbetsuppgifter varav en innebär att ta emot obokade patienter. De obokade patienterna 

kan söka för mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd, vilket ställer olika krav på 

distriktssköterskans förhållningssätt. Tanken är att examensarbetet skall lyfta fram 

distriktssköterskans upplevelse av möjligheter till och hinder för att vårda de patienter 

som inte är planerade och inbokade. Vår förhoppning med detta examensarbete är att 

belysa distriktssköterskans arbete på vårdcentral och eventuellt upptäcka 

utvecklingspotentialer med avseende på distriktssköterskans vårdande. Metoden i 

examensarbetet är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna förväntas ta ca 1 timma och är 

planerade att genomföras under september 2014.  

  

Samtliga deltagare kommer att informeras om studiens syfte. Intervjuerna genomförs på 

en plats som deltagarna önskar efter deltagarnas samtycke. Intervjuerna spelas in och 

information, som skulle kunna identifiera deltagarna, kommer att avlägsnas innan 

intervjuerna skrivs ut. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och 

det analyserade materialet kommer att vara avidentifierat vid en senare publicering. 

Deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande i studien utan motivering. 

 

Vår önskan är att få kontakt med 10 distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral och 

möter obokade patienter. Deras erfarenheter av att möta patienter som inte är planerade 

och inbokade är värdefull information för att belysa distriktssköterskans vårdande 

förhållningssätt på vårdcentral. 

 

Om du samtycker till att studien genomförs inom er verksamhet önskas kontaktuppgifter 

till intresserade distriktssköterskor. 

 

Vi handleds i examensarbetet av Docent Birgitta Wireklint Sundström 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Lindbom Leg. Sjuksköterska   Mobil XXXXXXXXXX 

 

Viktoria Nyemad Leg. Sjuksköterska  Mobil XXXXXXXXXX 

 



 

 

    

Verksamhetschefs godkännanande av datainsamling 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anna Lindbom och Viktoria 

Nyemad genomför datainsamling för studien ”Distriktssköterskans upplevelse av att möta 

obokade patienter. En kvalitativ intervjustudie”, inom ramen för vad som ovan beskrivs. 

 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till att studien genomförs 

 

____________________________  

Ort och datum 

 

____________________________ 

Namnteckning 

 

____________________________ 

Befattning   



 

 

Bilaga 2 

    
 

Förfrågan om medverkan i en intervjustudie 
Vi studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska 

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

(magisteruppsats) där syftet är att undersöka distriktssköterskans upplevelse av att möta 

obokade patienter på vårdcentral. 

 

Distriktssköterskans vårdande arbete på vårdcentral innefattar många olika 

arbetsuppgifter varav en innebär att ta emot obokade patienter. De obokade patienterna 

kan söka för mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd, vilket ställer olika krav på 

distriktssköterskans förhållningssätt. Tanken är att examensarbetet skall lyfta fram 

distriktssköterskans upplevelse av möjligheter till och hinder för att vårda de patienter 

som inte är planerade och inbokade. Vår förhoppning med detta examensarbete är att 

belysa distriktssköterskans arbete på vårdcentral och eventuellt upptäcka 

utvecklingspotentialer med avseende på distriktssköterskans vårdande. Metoden i 

examensarbetet är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna förväntas ta ca 1 timma och är 

planerade att genomföras under september 2014.  

  

Samtliga deltagare kommer att informeras om studiens syfte. Intervjuerna genomförs på 

en plats som deltagarna önskar efter deltagarnas samtycke. Intervjuerna spelas in och 

information, som skulle kunna identifiera deltagarna, kommer att avlägsnas innan 

intervjuerna skrivs ut. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och 

det analyserade materialet kommer att vara avidentifierat vid en senare publicering. 

Deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande i studien utan motivering. 

 

Vår önskan är att få kontakt med 10 distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral och 

möter obokade patienter. Deras erfarenheter av att möta patienter som inte är planerade 

och inbokade är värdefull information för att belysa distriktssköterskans vårdande 

förhållningssätt på vårdcentral. 

 

Vi handleds i examensarbetet av Docent Birgitta Wireklint Sundström 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Lindbom Leg. Sjuksköterska   Mobil XXXXXXXXXX 

  

Viktoria Nyemad Leg. Sjuksköterska  Mobil XXXXXXXXXX 

 



 

 

    

Samtycke till att medverka i en intervju 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta och godkänner att jag har fått information om 

studiens syfte, att undersöka distriktssköterskans upplevelse av att möta obokade 

patienter på vårdcentral. 

 

Jag har fått skriftlig information om hur studien ska genomföras, mitt deltagande är helt 

frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande när som helst, utan att ange orsak.  

 

Jag har även fått information om att studien ska publiceras och att informationen 

behandlas konfidentiellt.  

 

 

 

____________________________  

Ort och datum 

 

____________________________ 

Namnteckning 

 

____________________________  _____________________ 

Email    Mobil/Tel 

 

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

 
Bakgrundsinformation 

 

Ålder:________________________________________ 

Kön:_________________________________________ 

Yrkesverksam som leg sjuksköterska, antal år:______________________________ 

Specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska, examensår:___________ 

Yrkesverksam som distriktssköterska antal år:___________ 

Annan yrkeserfarenhet förutom arbete på vårdcentral:___________________________ 

Vårdvetenskapliga/Omvårdnadskurser:_______________________________________ 

 

Medicinska kurser:_______________________________________________________ 

 

Andra kurser förutom 

utbildningarna:_________________________________________ 


