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Sammanfattning    
 
I primärvårdens uppdrag ingår att arbeta hälsofrämjande och med 
sjukdomsförebyggande metoder. Distriktssköterskan har den utbildning och kompetens 
som erfordras för att arbeta med och utveckla det hälsofrämjande arbetet. Reformer och 
omorganisationer har förändrat distriktssköterskans yrkesroll. De medicinska 
uppgifterna dominerar och det hälsofrämjande arbetet prioriteras inte. Syftet med 
studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande i 
primärvården. Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys. Åtta 
distriktssköterskor intervjuades. Analysen resulterade i tre kategorier med vardera tre, 
två och tre underkategorier. De tre huvudkategorierna var: Hälsofrämjande arbete ger 
motivation. Distriktssköterskorna ansåg att det hälsofrämjande arbetet var viktigt, de 
kände stort engagemang och såg möjligheter och hade visioner om att utveckla sitt 
hälsofrämjande arbete. Tillvarata distriktssköterskans arbetssätt. Distriktssköterskorna 
hade kunskap, metoder och redskap för det hälsofrämjande arbetet.  Hinder i 
distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. Otydliga direktiv från ledningen, brist på 
samarbete och kollegialt stöd, tidsbrist, avsaknad av teamarbete och nätverk samt att det 
ekonomiska ersättningssystemet styr distriktssköterskans arbete utgör hinder. En viktig 
konsekvens blir att distriktssköterskan upplever en osäkerhet kring hur det 
hälsofrämjande arbetet skall utföras, när det skall göras och hur mycket tid det får ta i 
anspråk. Det blir en ensam kamp om att försöka hitta balans.  
 
Nyckelord: distriktssköterska, primärvård, hälsa, hälsofrämjande, prevention. 
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INLEDNING 
I primärvårdens uppdrag ingår ett hälsofrämjande förhållningssätt och 
sjukdomsförebyggande insatser. Det innebär att informera, stödja och motivera 
individer att ta eget ansvar för sin hälsa och att förbättra den. Vårdcentralen skall arbeta 
systematiskt med hälsofrämjande åtgärder på både individ- och gruppnivå och följa 
regionala och nationella riktlinjer. I uppdraget ingår också att medverka i 
befolkningsinriktat hälsofrämjande arbete i närområdet och delta i lokalt folkhälsoråd i 
kommunen (Västra Götalandsregionen, 2015). Distriktssköterskan har utbildning och 
kompetens för att arbeta med och utveckla det hälsofrämjande och preventiva arbetet på 
vårdcentraler i primärvården. Reformer och omorganisationer sedan 90-talet och 
speciellt efter införandet av det fria vårdvalet som infördes i Västra Götalandsregionen 
hösten 2009 förändrade distriktssköterskans yrkesroll. Det har blivit allt svårare att 
upprätthålla profession och status, autonomin och självbestämmanderätten har minskat 
(Hollman, Lennartsson & Rosengren, 2014, ss. 31-33).  
 
 Vår erfarenhet som distriktssköterskor är att distriktssköterskan känner ett stort ansvar 
och engagemang för hälsofrämjande arbete men  är idag involverad i många olika 
uppgifter på vårdcentralen. De medicinska uppgifterna har ökat bland annat på grund av 
bristen på distriktsläkare samt att patienter skrivs ut allt tidigare från slutenvården till 
hemmet. Patienterna kommer till distriktssköterskan med många samordnande frågor 
som rör diagnoser, provtagning, remisser och läkemedel. Det är därför angeläget att 
beskriva distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande med vuxna på vårdcentral i primärvården idag, vilka möjligheter och 
hinder som finns och vilka strategier distriktssköterskan eventuellt kan använda sig av.  
 
 
BAKGRUND 

Definitioner 
Centrala begrepp för att beskriva distriktssköterskans (DSK) hälsofrämjande arbete är 
hälsa, folkhälsoarbete, hälsofrämjande, prevention och hälsopromotion.  
 

Hälsa 
Begreppet hälsa definierades av WHO 1948:  
     
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1948). 
  
WHO:s hälsodefinition har inte ändrats sedan dess men hälsobegreppet har under åren 
förändrats och utvecklats. Det finns idag många definitioner av begreppet hälsa, enligt t 
ex Eriksson (1989) är hälsa ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet samt en känsla av 
välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaron av sjukdom (Eriksson, 1989, ss.18-34). 
Antonovsky (1991) betonar det salutogena synsättet som fokuserar på hälsans ursprung 
och ställer frågan om vilka faktorer som bidrar till att upprätthålla hälsa trots motgång. 
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Svaret samlas i begreppet KASAM, känsla av sammanhang och som innefattar de tre 
delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991, ss. 37-56).  
 
Dahlberg & Segesten (2010) konstaterar att hälsa är vårdandets mål och vårdandets 
övergripande syfte är att stödja och stärka människors hälsoprocesser. Författarna 
definierar hälsa enligt Dahlberg & Segesten (2010, ss. 101-102): 
 
”Att vara i ett tillstånd av hälsa innebär att man upplever välbefinnande, 
 mår bra och är i stånd till att genomföra sina små och stora livsprojekt.  
               
 Att vara ”i stånd till” innebär att känna livskraft, livslust och livsmod samt att kunna 
balansera livets sårbarhet och frihet. För att hälsa skall råda behöver människan ha 
förmåga till både rörelse/aktivitet och stillhet/vila samt upplevelse av mening och 
sammanhang. Hälsans olika innebörder är sammanflätade med varandra. Att vara 
”biologiskt frisk” räcker inte för att uppleva sig vara i hälsa men hälsa utesluter inte 
heller sjukdom. Om man kan förhålla sig till och hantera sjukdom så kan välbefinnande 
och ”vara i stånd till” ändå råda (Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 101-102). 
 

Folkhälsoarbete  
Folkhälsoarbete grundar sig på de nationella målen för folkhälsa som beslutats av 
riksdagen och delas in i elva målområden. Det övergripande målet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
(Socialutskottet, 2002).  Folkhälsovetenskap är tvärvetenskaplig och innefattar kunskap 
från t ex epidemiologi, samhällsmedicin, socialmedicin, hälsopedagogik och 
miljömedicin. Områden som studeras är människa, hälsa, miljö och samhälle. 
Folkhälsoarbete beskrivs utifrån två dimensioner, dels det sjukdomsförebyggande 
preventiva arbetet, dels det hälsofrämjande arbetet (Orth-Gomér & Perski, 2008, s. 198). 
Insatserna inom folkhälsoarbetet grundar sig i politiska beslut och beskrivs som 
systematiska målbeskrivningar på olika samhällsnivåer (SSF, 2008, s. 9). 
 
Folkhälsoarbete hänger nära samman med miljöarbete och en hållbar utveckling  för att 
främja en god hälsa i framtiden. I en begreppsanalys av Anåker och Elf (2014) om 
hållbarhet i omvårdnad identifierades sex kännetecken: ekologi, miljö, framtid, 
globalism, holism och bevarande. Författarna konstaterar att begreppen om vad 
hållbarhet i omvårdnad innebär är odefinierade och området är bristfälligt utforskat. 
Hållbarhet i omvårdnad har som mål att bidra till en hållbar utveckling som inte skadar 
nuvarande och kommande generationers möjligheter till god hälsa. Hållbar utveckling 
behöver vara ett akademiskt ämne i omvårdnadsprogrammen. Sjuksköterskor har ett 
speciellt ansvar att bidra till hållbar utveckling relaterat till sin professionella kunskap 
om prevention och att förebygga sjukdom (Anåker & Elf, 2014, ss. 381-389).  
 

Hälsofrämjande arbete 
Hälsofrämjande arbete kan beskrivas som processer som möjliggör för människor att 
öka kontrollen över och förbättra sin hälsa (WHO, 1984, Annex 1, s. 29). 
Hälsofrämjande arbete syftar till att främja personens subjektiva hälsa och att personen 
själv är delaktig. I hälsofrämjande omvårdnad är utgångspunkten att människor är 
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kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd. Den inriktar 
sig på att förstå personens livsvärld istället för att fokusera på problem och diagnoser 
(SSF, 2008, s. 12). Det hälsofrämjande arbetet har definierats som en verksamhet som 
avser att ”skapa förutsättningar så att människor kan öka kontrollen över sitt 
vardagsliv”(Orth-Gomér & Perski, 2008, s. 198).  
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening arbetar alla sjuksköterskor med hälsofrämjande 
arbete på person-, grupp- och samhällsnivå. Arbetet utgår från omvårdnadsvetenskaplig 
kunskap i kombination med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap tillsammans 
med den kliniska erfarenheten. Sjuksköterskor har ansvar för att påverka utvecklingen 
och förmedla sin kunskap i samhällsdebatten (SSF, 2008, s. 4). Det finns behov av att 
klargöra vad hälsofrämjande omvårdnad innebär (SSF, 2008, s. 5). SSF ger förslag för 
hur den hälsofrämjande omvårdnaden kan utvecklas i den patientnära omvårdnaden, i 
omvårdnadsutbildningen och inom omvårdnadsforskningen. Bland förslagen i den 
patientnära omvårdnaden betonas bland annat införandet av metoder och rutiner, att 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete behöver synliggöras samt att chefer och ledare 
uppmanas att implementera och integrera hälsofrämjande modeller och ge stöd och 
uppmuntran till sjuksköterskor i detta arbete (SSF, 2008, ss. 22-23).   
 

Prevention 
Prevention kommer från latinets ”praevénio” som betyder ”att komma före” vilket 
innebär att förhindra att sjukdom uppkommer och att förhindra försämring.  
Prevention delas in i primär- sekundär- och tertiärprevention. Primärprevention riktas 
mot den friska människan och innebär att sjukdomsorsaker kan undanröjas innan 
sjukdom uppstår.  Sekundärprevention innebär att förebygga återfall eller försämring 
hos en patient som redan insjuknat i en sjukdom alternativt att förhindra sjukdom hos 
dem som har riskfaktorer för en viss sjukdom.  Tertiär prevention syftar till att minska 
effekterna och konsekvenserna av något som redan inträffat. Sekundär och tertiär 
prevention går ibland in i varandra (Orth-Gomér & Perski, 2011, s. 14) 
 
Prevention och hälsofrämjande arbete blandas ibland ihop. Prevention bygger på 
kunskaper om vad som orsakar sjukdom och har avsikten att förhindra specifika 
sjukdomar. Hälsofrämjande arbete grundar sig på processer som leder till hälsa där 
personen själv är delaktig. (SSF, 2008, s.11).  
 

Hälsopromotion 
Hälsopromotion innebär ett främjande av hälsa där empowerment är ett centralt begrepp 
som handlar om att ge människan förutsättningar att utveckla resurser för att med egen 
kraft få kontroll över problemet (Ort-Gomér & Perski, 2011, s.130). 
  

 
Riktlinjer för hälsofrämjande arbete 
De riktlinjer som styr DSK hälsofrämjande arbete grundar sig på nationella politiska 
beslut. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att 
tillhandahålla kunskap och verktyg för dess genomförande. I Krav- och kvalitetsbok 
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(Västra Götalandsregionen, 2015) beskrivs riktlinjer och förutsättningar för 
primärvårdens arbete. Svensk sjuksköterskeförening beskriver riktlinjer för 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete på person-, grupp- och samhällsnivå.  
 

Folkhälsomyndigheten 
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet vars uppdrag är att bygga 
och förmedla kunskap. Myndigheten bildades 1 januari 2014 när Smittskyddsinstitutet, 
Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman. Varje år utges en 
årsrapport vars syfte är att ge en bild av hur hälsan utvecklas bland befolkningen samt 
att beskriva viktiga bestämningsfaktorer för hälsa. (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 15).    
Några sammanfattande resultat i den första rapporten visar att som helhet utvecklas 
folkhälsan positivt i Sverige, medellivslängden fortsätter att öka, mer bland män än 
bland kvinnor men kvinnor lever fortfarande längre. Dock kvarstår och ökar vissa 
hälsoskillnader i samhället där utbildningslängd och socioekonomiska förhållanden 
påverkar mest. Kvinnor med endast grundskoleutbildning har haft den minst 
gynnsamma hälsoutvecklingen och deras självskattade hälsa har försämrats. Psykisk 
ohälsa och fetma fortsätter att öka (Folkhälsomyndigheten, 2014, ss. 11-12). Rapporten 
visar att hälsa är ojämlikt fördelad i befolkningen och att det finns skillnader i 
förutsättningarna för god hälsa. Grupper med olika utbildningsbakgrund visar skillnader 
avseende livslängd, självskattad hälsa och i förekomst av så gott som alla stora 
folkhälsosjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 107). 
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) är utvecklingen av folkhälsan i befolkningen 
centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Det 
övergripande nationella målet för folkhälsoarbete i Sverige är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Målet är uppdelat i 
11 målområden varav det sjätte är Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Målområde 6 
lyfter fram hälsodimensionen och knyter an till Hälso- och sjukvårdslagens 
övergripande mål - att hela befolkningen ska ha en god hälsa på lika villkor (Hälso- och 
sjukvårdslagen, 1982:763).  
 
Primärvård är en del av den öppna vården i Sverige till skillnad från sluten vård då 
intagning på vårdinrättning krävs. Primärvården ska svara för behovet av grundläggande 
medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering (Hälso- och 
sjukvårdslagen, 1982:763, § 5).  
 
Lindberg & Wilhelmsson (2007, ss. 243-248) visar på svårigheterna att implementera 
folkhälsomålen i primärvården. Syftet i deras studie var dels att undersöka om man var 
medveten om målen bland tjänstemän i landstingen och bland DSK i primärvården, dels 
om målen fanns införlivade och dokumenterade i landstingen och om DSK arbetade 
utifrån dem. Av Sveriges 21 landsting svarade 16 att de hade dokumenterade 
folkhälsomålsprogram, varav 13 landsting hade införlivat en del av de nationella 
folkhälsomålen. Primärvården gavs huvudansvaret för folkhälsa.  Två program nämnde 
DSK arbete. DSK själva nämnde inte folkhälsomålen när de beskrev sitt arbete med 
hälsa och prevention där de såg sig själva som nyckelpersoner. Författarna pekar på 
kommunikationsproblemen mellan politiskt styrda myndigheter, tjänstemän på 
landstingsnivån och utförarna (Lindberg & Wilhelmsson (2007, ss. 243-248).  
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Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta evidensbaserade nationella 
riktlinjer för att förebygga ohälsosamma levnadsvanor. Enligt Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder har den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt 
fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol 14 år längre medellivslängd. 
Åtgärder enligt riktlinjerna innebär också ett effektivt utnyttjande av hälso- och 
sjukvårdens resurser samt besparingar på lång sikt. Grunden för åtgärderna är det 
rådgivande samtalet som delas upp i tre nivåer: enkla råd, rådgivande samtal och 
kvalificerat rådgivande samtal. Patienterna skall ges kunskap, verktyg och stöd i sin 
hälsoutveckling i form av en stödjande dialog som utgår från patientens egen 
upplevelse, som tar hänsyn till patientens motivation till förändring och stärker 
patientens egenmakt, empowerment (Socialstyrelsen, 2012, ss. 2-8). 
 
I broschyren ”Så kan sjukvården förebygga sjukdom” diskuteras hur riktlinjerna kan 
genomföras. Hälsosamtal skall utformas som en stödjande dialog och inte tas upp som 
rutin. Patienten måste uppleva att frågorna är meningsfulla och att de ställs med 
lyhördhet (Socialstyrelsen, 2012, s. 9). För orientering mot en mer hälsofrämjande 
inriktning är stödet från politiker och chefer helt nödvändigt (Socialstyrelsen, 2012, s. 
17). Många landsting använder målbaserade ersättningssystem för att stimulera 
förebyggande metoder vilket innebär både möjligheter och risker. Systemen har 
ifrågasatts av professionella, t ex att få ersättning för att ställa frågor utan att åtgärder 
erbjuds. Studier visar att de som berörs av ersättningen måste involveras i utformningen 
av ersättningssystemen (Socialstyrelsen, 2012, ss. 20-21).  
 
Ohälsosamma levnadsvanor såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk 
aktivitet och ohälsosamma matvanor är de faktorer som bidrar mest till den samlade 
sjukdomsbördan i Sverige. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av männen har 
minst en ohälsosam levnadsvana. De flesta önskar en förändring och många vill ha stöd. 
De flesta i befolkningen är positiva till att diskutera levnadsvanor med vårdpersonal och 
till att få stöd för förändring istället för läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2015, 
s.7).  
 
Många landsting arbetar med att införa riktlinjerna men har kommit olika långt. Endast 
en liten del av patienterna får åtgärder för att förbättra sina levnadsvanor och hälso- och 
sjukvården behöver utveckla interna arbetssätt, öka kompetens och förutsättningar för 
att kunna arbeta med rådgivning kring levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2015, s.7).  
 

Krav- och kvalitetsbok 
I Krav- och kvalitetsbok beskrivs förutsättningarna för att få bedriva primärvård inom 
Västra Götalandsregionen. Här framgår att vårdcentralen systematiskt skall arbeta med 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, både på individ- och gruppnivå för att tidigt 
upptäcka hälsorisker. Strukturerade hälsosamtal och Fysisk aktivitet på recept (FaR) 
skall erbjudas. Särskilt betonas insatser mot tobak, alkohol/droger och övervikt/fetma. 
Insatser skall följas upp och dokumenteras. Vårdcentralen skall samverka med 
kommunen och andra aktörer i närområdet vad gäller befolkningsinriktat 
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hälsofrämjande och förebyggande arbete och delta i närområdesplanering i det aktuella 
lokala folkhälsorådet (Krav- och kvalitetsbok, VG Primärvård, 2015, s. 8). 
 

Distriktssköterskans yrkesroll 
Att ha en profession innebär att tillhöra en speciell yrkesgrupp med en bestämd 
utbildning.  Vetenskapliga kunskaper, metoder och tekniker används  som är typiska för 
yrket. En profession utvecklar etiska riktlinjer och normer för hur yrket skall utövas. 
Den professionella handlar med klientens bästa för ögonen. Största möjliga 
självständighet och autonomi vid praktiserandet av yrket eftersträvas. En profession 
skyddas av examen, legitimation och lagstiftning (Lauvås & Handal, 2001, ss. 154-
155).  
 

Distriktssköterskans utbildning och kompetensbeskrivning  
DSK är en grundutbildad sjuksköterska med specialistutbildning, inriktning mot 
distriktssköterska, 75 högskolepoäng. Tonvikten i utbildningen ligger på ett pedagogiskt 
arbetssätt, folkhälsoarbete, ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ett 
helhetstänkande med familjefokus (Högskolan i Borås, 2015). 
 
Enligt kompetensbeskrivningen är grunden i DSK arbete ett hälsofrämjande och 
holistiskt synsätt i mötet med människor i alla åldrar inom hälso- och sjukvården. 
Särskilt viktigt är det etiska förhållningssättet som innebär respekt för patientens 
integritet och autonomi och att varje individ är unik. DSK specifika kompetensområden 
delas in i omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och 
pedagogik/ledarskap (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008, ss.7-14). 
 

Förändringar i distriktssköterskans yrkesroll  
DSK i Sverige har sedan 1920-talet en lång tradition av folkhälsoarbete. Det var ett 
självständigt arbete med eget områdesansvar för befolkningen i alla åldersgrupper på 
mottagning och i patientens hem (Emanuelsson & Wendt, 1994, ss. 14-19). Med tiden 
har DSK arbete förändrats på grund av omorganiseringar av hälso- och sjukvården 
utefter samhällets utveckling och behov. ÄDEL-reformen som kom 1992 innebar att 
kommunerna fick ansvar för vård och omsorg av äldre och handikappade 
(Socialstyrelsen, 1996:2, ss. 19-22). DSK fick därmed olika arbetsgivare beroende på 
om man arbetade i hemsjukvård eller på vårdcentral. 
 
I Västra Götalandsregionen infördes 2009 en vårdvalsmodell som innebär att invånarna 
kan välja att lista sig på någon av de vårdcentraler i regionen som bedrivs i privat eller 
offentlig regi. Syftet var bland annat att ge patienter och invånare starkare ställning och 
större inflytande, att bredda vårdutbudet samt att förbättra kvalitet och tillgänglighet 
genom att låta vårdgivarna konkurrera med varandra (Västra Götalandsregionen 
Primärvård (2009). För DSK i primärvården har detta inneburit en förändrad yrkesroll 
med ett ökat antal arbetsuppgifter av de som förekommer på en vårdcentral, den 
professionella yrkesrollen har försvagats, medicinska arbetsuppgifter dominerar och i 
konkurrens med andra vårdcentraler är ekonomin i fokus. Det hälsofrämjande arbetet får 
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stå tillbaka och DSK upplever sig som en outnyttjad resurs (Hollman, Lennartsson & 
Rosengren, 2014, ss. 31-33). 
 

Tidigare forskning om distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
Forskning som beskriver DSK hälsofrämjande arbete, prevention, yrkesroll och 
profession är begränsad. Vid en genomgång av omvårdnads-databaser hittades få studier 
som riktar sig till DSK hälsofrämjande arbete. Det finns studier som belyser DSK 
sekundärpreventiva arbete med t ex diabetes, hjärtsjukdom eller inkontinens men 
däremot ett fåtal studier om primärpreventivt hälsofrämjande arbete.  
 

Distriktssköterskans arbetssituation och yrkesroll 
 Karlsson, Morberg & Lagerström (2006) beskriver DSK upplevelse av sin 
arbetssituation och hur de ser på sin yrkesroll.  Det framkommer att självständigheten 
och inflytandet har minskat. DSK känner ett stort ansvar och engagemang. 
Tillfredställelse och arbetsglädje härrör främst från kontakten med patienter och 
anhöriga. Teamarbete med andra yrkesgrupper på vårdcentralen upplevs positivt men 
DSK eget arbete prioriteras inte. Det förekommer att vid sjukdom eller frånvaro får 
DSK avboka de egna patienterna och ersätta sjuksköterska eller undersköterska. 
Kompetensen att arbeta med folkhälsa tas inte tillvara men DSK har en önskan om att 
arbeta med prevention på ett strukturerat sätt. Det preventiva tänkandet används i det 
enskilda mötet med patienten. Att specialisera sig inom något område som till exempel 
diabetes eller astma ger möjlighet till utveckling och fördjupning. Det finns en oro över 
att bilden av DSK är otydlig speciellt bland yngre människor och i massmedia men 
också bland sjuksköterskor, chefer och politiker (Karlsson, Morberg & Lagerström, 
2006, ss. 36-41).  
 
Lindström (2007) som undersökt DSK arbete på vårdcentral ur ett genusperspektiv 
menar att DSK arbete har förändrats, DSK är integrerad på vårdcentralen och förväntas 
samarbeta med övrig personal vad gäller profylaktiskt och hälsopromotivt arbete. 
Resultatet visar att DSK arbetsuppgifter liknar läkarnas och sjuksköterskornas där 
uppgifter av medicinsk natur är norm för det mer ”arbets-intensiva” och respekterade 
arbetet med vuxna vårdtagare. DSK arbete med hälsopromotion ges lägre prioritet. När 
externa konsulter söker samarbete med hälsoprojekt sker det under läkarens beskydd för 
att det skall bli av (Lindström, 2007, ss. 143-151). 
 
Hollman, Lennartsson & Rosengren (2014) belyser DSK erfarenheter av det fria 
vårdvalet i svensk primärvård. I resultatet framkommer att DSK upplevde sig vara en 
outnyttjad resurs. DSK behöver vara ekonomiskt medvetna,  flexibla och tilltalande.  
Verksamheten präglas av ekonomin och det man får betalt för som t ex många korta 
läkarbesök.  Fokus ligger på läkarnas arbetsuppgifter. Tid går åt till att lista patienter, att 
kontrollera om patienten är listad och att marknadsföra vårdcentralen. Minskad 
personalstyrka ökar arbetsbelastningen och medför en högre risk för misstag. 
Konkurrensen mellan vårdcentraler leder till bristande samarbete och svårigheter att 
dela erfarenheter och kunskap. Men att vara ekonomiskt medveten är viktigt för att 
vårdcentralen skall överleva. De privata vårdcentralerna upplevs ta hand om de mindre 
vårdkrävande patienterna, vilket ger bättre ekonomi. DSK uttrycker frustration och 
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besvikelse över det ekonomiska perspektivet och brist på kvalitativ vård. Att vara 
flexibel innefattar att DSK har många oplanerade och varierande arbetsuppgifter på 
vårdcentralen under arbetsdagen. DSK upplever en bristande kontinuitet och att de 
skulle kunna användas mer effektivt i förhållande till deras kunskap, skicklighet och 
erfarenhet. Vårdcentralen kan bli mer attraktiv om vårdkvalitén utvecklas. Det behövs 
mer specialist-orienterade verksamheter som t ex om rökning, hypertoni, astma, 
diabetes och hälsokonsultationer (Hollman,Lennartsson & Rosengren, 2014, ss. 30-35).  
 

Möjligheter och hinder för distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
Wilhelmsson & Lindberg (2009) intervjuade 54 DSK från samtliga 21 landsting i 
Sverige med syftet att undersöka deras uppfattning om möjligheter och barriärer i 
arbetet med hälsopromotion. Uppfattningen var att de hade den rätta professionen för 
detta arbete och att det var en viktig uppgift. De upplevde sig sitta fast mellan 
sjukvårdande uppgifter och hälsoarbete men att prioriteringen blev fel, elementära 
medicinska uppgifter övervägde och tiden för hälsopromotion var begränsad. DSK 
saknade stöd för hälsoarbetet och ingen frågade eller brydde sig om resultat från det 
arbete som gjordes. De gav också uttryck för att det finns en diskrepans mellan 
utbildningen där focus är hälsopromotion och det dagliga arbetet med 
sjukdomsorienterade uppgifter (Wilhelmsson, Lindberg, 2009, ss. 156-163). 
 
Centralt i en analys utifrån Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking & Weinerhall (2006) är 
att DSK kämpar för att hitta balans i att både utföra praktiska sjukdomsorienterade 
uppgifter som är prioriterade och att utföra hälsopromotivt arbete. Kampen för att hitta 
balans kunde grupperas i tre teman: ”ensam-arbete och som en del av ett team”, 
“sjuksköterske-relaterade och patient-relaterade intressen” och ”patientansvar/delat 
ansvar mellan patient och sjuksköterska”. Hur organisationen på vårdcentralen är 
strukturerad är viktigt och påverkar arbetet med hälsopromotion, DSK kognitiva och 
känslomässiga behov har också betydelse för balansen. Författarna konstaterar att det 
inte är tillräckligt att utveckla metoder för hälsopromotion. En grundlig undersökning 
av arbetsförhållanden och det dagliga arbetets innehåll behövs för att säkerställa 
tonvikten på hälsopromotion och användningen av hälsodokument (Jerdén, Hillervik, 
Hansson, Flacking & Wienerhall, 2006, ss 448-453). 
 
Johansson (2010) har i sin avhandling analyserat möjligheterna till att omorganisera 
hälso- och sjukvården mot en mer hälsofrämjande inriktning utifrån olika professioners 
perspektiv. Avhandlingen avsåg att besvara hur vårdpersonalen uppfattar begreppen 
hälsa och hälsofrämjande samt hur de uppfattade hinder och möjligheter för att ha en 
hälsofrämjande roll i det dagliga arbetet. Resultatet visade att majoriteten av 
vårdpersonalen, läkare och sjuksköterskor hade en holistisk syn på hälsa samtidigt som 
40 % ansåg att hälso- och sjukvården genomsyrades av en biomedicinsk syn på hälsa. 
Begreppet hälsofrämjande ansågs som diffust och svårt att tillämpa i praktiken. Det 
fanns ett starkt stöd för omorientering mot en mer hälsofrämjande inriktning. Önskan att 
fokusera mer hälsofrämjande rapporterades oftare av kvinnor än män och mer av 
primärvårdspersonal än av sjukhus-personal. Johansson framhåller att det är speciellt 
viktigt att beakta att män och läkare som ofta har en hög maktposition, hade mindre 
positiva attityder till en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, medvetenheten om 
maktrelationer har därför en strategisk roll i förändringsprocessen. De vanligaste 
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hindren i det dagliga arbetet var en pressad arbetssituation, brist på riktlinjer och 
otydliga mål. Johansson konstaterar att ledningens stöd är avgörande för de resurser 
som krävs (Johansson, 2010, ss. 69-70).  
 
PROBLEMFORMULERING 
Efter framför allt införandet av vårdvals-reformen 2009 förändrades DSK 
arbetsuppgifter i primärvården. DSK ingår som en del i personalteamet och arbetar idag 
med många olika arbetsuppgifter på vårdcentralen förutom sin egna planerade 
mottagning där de medicinska uppgifterna dominerar. Enligt nationella och lokala 
riktlinjer för folkhälsa och prevention ingår hälsofrämjande arbete i primärvårdens 
uppdrag men utrymmet är begränsat, det saknas struktur och dokumenterat arbetssätt 
och det preventiva hälsofrämjande arbetet prioriteras ofta bort. För befolkningens del 
innebär detta att gå miste om stöd och hjälp till livsstilsförändringar som kan innebära 
frånvaro av sjukdom, ökad livskvalitet och ett längre liv. I ett samhällsperspektiv är 
hälsofrämjande arbete ekonomiskt lönande på sikt.  
 
Det är därför angeläget att ta reda på hur DSK hanterar denna situation och vilka 
möjligheter som finns för att kunna arbeta hälsofrämjande och i enlighet med sin 
utbildning.  I sin profession är DSK den person på vårdcentralen som är mest lämpad att 
initiera, utveckla, strukturera och utvärdera det hälsofrämjande arbetet.  
 
SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva vilka erfarenheter distriktssköterskan har av att 
arbeta hälsofrämjande i primärvården. 

 
METOD 

Ansats 
Då syftet med studien var att beskriva DSK erfarenheter av hälsofrämjande arbete 
valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats vilket innebär en förutsättningslös 
analys av data som baseras på människors berättelser av sina upplevelser och 
erfarenheter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012, s. 188).  Intervjuer med en 
kvalitativ innehållsanalys valdes vilken kan användas för att tolka och analysera data 
såsom utskrifter av inspelade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys innebär att beskriva 
variationer genom att identifiera såväl likheter som skillnader i datamaterialet. Dessa 
likheter och skillnader uttrycks i olika kategorier och teman.   
 

Deltagare  

Informanterna valdes utifrån bekvämlighetsurval vilket innebar att valet av informanter 
gjordes utifrån ett geografiskt område. Inklusionskriterierna för att delta i studien var att 
informanterna skulle vara legitimerade DSK och ha arbetat på sin arbetsplats i minst ett 
år.  
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För att få tag på lämpliga informanter togs det en kontakt med verksamhetschefen på 
vårdcentralen för att få ett godkännande att genomföra intervjuerna med 
distriktssköterskorna. Verksamhetscheferna fick information om syftet och 
datainsamlingsmetoden (bilaga I). De vårdcentraler, både privata och offentliga, som 
fick ett utskick fanns i västra Sverige. Det var elva verksamhetschefer som fick 
informationsbrev via mail, fyra som fick information via brev och två som fick 
informationsbrev via en personlig kontakt av en av författarna. 
  
Efter godkännande från verksamhetscheferna kontaktades distriktsköterskorna via 
telefon eller mail där de fick information om studien och blev tillfrågande om att vara 
informanter till studien.  De som svarade ja fick ett informationsbrev om studien och 
gav sitt samtycke att vara informanter (bilaga II). Alla informanter var kvinnor. Åldern 
varierade mellan 39 år och 63 år. Informanterna hade arbetat mellan två år och tjugoåtta 
år som DSK. 
 
Det var bestämt i förväg att det skulle vara åtta intervjuer. Intentionen var att det skulle 
vara fyra deltagare från privata vårdcentraler och fyra deltagare från offentliga 
vårdcentraler. Enligt Kvale & Brinkman (2012, s.130) brukar antalet informanter vara 
mellan 5-25. De åtta informanterna var från offentliga vårdcentraler. Bortfallet var sex 
vårdcentraler som inte svarade på vår förfrågan om deltagande. Det var även två DSK 
som valde att inte vara informanter. 
   

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes med halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide 
(bilaga III). En halvstrukturerad intervju innebar att guiden användes som ett hjälpmedel 
under intervjun. Enligt Polit & Beck (2012, s. 537) innebär halvstrukturerade 
intervjufrågor att alla informanter får samma frågor men det finns samtidigt möjlighet 
att reflektera över frågorna som ställs. 
  
Informanterna valde tid och plats för intervjuerna. Författarna ansvarade för att 
intervjun kunde genomföras i en lugn och ostörd miljö. Författarna utförde fyra 
intervjuer var. Vid två intervjuer var båda författarna närvarande, en av författarna 
intervjuade och den andra var då åhörare. Det var sju intervjuer som gjordes på 
informanternas arbetsplats och en intervju i en av författarnas bostad. Intervjuerna 
inleddes med två öppningsfrågor som syftade till att skapa en avspänd intervju-
situation. Beroende på hur innehållsrika svaren var ställdes följdfrågor som t ex ”hur 
kände du då ?” eller ”kan du berätta mer om…?”.  
 
Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon och varade mellan 25 och 35 minuter.  
Enligt Kvale & Brinkman (2012, s. 194) är det vanligaste sättet att registrera intervjuer 
att använda sig av ljudinspelare för att intervjuaren skall kunna ha frihet att koncentrera 
sig på ämnet. Provintervjun kunde användas i resultatet då den svarade på studiens 
syfte.  
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Dataanalys       
Dataanalysen utfördes enligt  Lundman & Hällgren-Graneheim (2014) kvalitativa 
innehållsanalys. Samtliga intervjuer som ingick i analysen utgjordes av analysenheter.        
Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades därefter ordagrant  i nära anslutning 
till varje intervju. Författarna transkriberade sina egna utförda intervjuer. Materialet 
avidentifierades och försågs med en slumpmässigt vald siffra. Datamaterialet lästes 
igenom ett flertal gånger för att inget skulle missas, för att bekanta sig med materialet 
och för att få en helhetsbild. Utifrån syftet identifierades meningsbärande enheter som 
lyftes ut ur datamaterialet. Det innebar att relevant information, till exempel en mening, 
som svarade mot studiens syfte togs ut. Därefter kondenserades de meningsbärande 
enheterna för att göra texten kortare och för att göra den mera lätthanterlig. Vid 
kondensering  bevaras det centrala innehållet så att inget väsentligt missas. Efter 
kondensering försågs texten med koder och abstraherades. Koderna blev en beteckning 
eller som en etikett på en meningsenhet som kort beskriver innehållet men behöll 
fortfarande sin mening och sitt sammanhang. Koderna som framkom abstraherades in i 
olika underkategorier som i sin tur bildar kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2012, ss. 187-191). 
 
 
Tabell 1 Exempel på dataanalys  

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Får jag göra 
detta 
(hälsofrämjande 
arbete) eller får 
jag inte göra det 
eller skall jag 
lägga tid på 
något annat 
eller…? 

Får jag göra 
detta eller får 
jag inte? 

Får jag? Otydliga 
direktiv 

Hinder i 
distriktssköters
kans 
hälsofrämjande 
arbete 

Ledningen säger 
väl att det 
(hälsofrämjande 
arbetet) skall 
göras men inte 
så mycket mer 

Ledningen 
säger att det 
skall göras 
men inte mer 

Otydlig 
ledning 

Otydliga 
direktiv 

Hinder i 
distriktssköters
kans 
hälsofrämjande 
arbete 

Det 
(hälsofrämjande 
arbetet) får vara 
invävt i det 
andra på något 
sätt, sen vet jag 
inte om hur det 
skulle bli om vi 
gjorde mycket 
mer, om det 

 Får vara 
invävt, vet inte 
hur det skulle 
bli om vi 
gjorde mer 

Får vi göra 
mer? 

Otydliga 
direktiv 

Hinder i 
distriktssköters
kans 
hälsofrämjande 
arbete 
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stötte på patrull 
från ledningen 
så, det vet jag 
inte 
 

Författarnas förförståelse   
Förförståelse är de kunskaper, erfarenheter och upplevelser som forskaren själv har av 
det som studeras. En förförståelse kan innebära att analys- och tolkningsprocessen 
påverkas. Det är därför viktigt att författaren kommenterar sin förförståelse av det ämne 
som studeras (Westlund i Fejes & Thornberg, 2009, s. 64). Förförståelsen sätter fokus 
på vissa saker av det som studeras samtidigt som andra saker kan missas och förbli 
dolda. Vad författaren av en studie själv tror och gör för antaganden om de företeelser 
som studeras kommer att påverka hur metoden utformas och hur materialet analyseras. 
Författaren behöver därför för sig själv synliggöra och bli medveten om sina antaganden 
innan forskningsfrågorna ställs (Augustinsson i Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, ss. 
17-18). Författaren bör reflektera över varför vissa forskningsfrågor ställs, hur de ställs 
och vilka metoder som väljs för att besvara frågorna. Om författaren är medveten om 
sin förförståelse och känner till bakgrunden till de texter som tolkas så kan analysarbetet 
utvecklas och föra tolkningen vidare (Nyström i Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, s. 
157). 
 
Vi (författarna av denna studie) har reflekterat över våra kunskaper, erfarenheter och 
värderingar om det ämne vi studerat och försökt medvetandegöra och synliggöra våra 
förutfattade meningar. Vi är båda distriktssköterskor och det är vår förförståelse som 
väckt intresset för det studerade ämnet.  Under datainsamlingen och analysarbetet har vi 
strävat efter att  åsidosätta vår förförståelse så långt det är möjligt genom att hålla 
tillbaka våra omdömen och närma oss datamaterialet med ett öppet sinne och 
nyfikenhet. 
 

Etiska överväganden 
Att deltagarna/informanterna kan garanteras anonymitet är en viktig etisk aspekt. Enligt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Informationskravet vilket innebär att varje deltagare skall få information om studiens 
syfte. Deltagarna i studien fick information om studien och sin uppgift samt att det var 
ett frivilligt deltagande och att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan att behöva ge 
en förklaring.  
 
Samtyckeskravet innebär att varje deltagare själv har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Ett samtycke från samtliga deltagare erhölls via telefon eller via mail om 
deltagande i studien (bilaga II). 
  
Konfidentialitetskravet innebar att deltagarnas uppgifter gavs största möjliga sekretess 
och att deltagarnas uppgifter förvarades på ett sådant sätt att ingen obehörig fick 
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åtkomst till det. Datamaterialet avidentifierades vid transkriberingen och 
röstinspelningarna raderades direkt efter studiens sammanställning. 
  
Nyttjandeprincipen innebar att uppgifterna från det insamlade datamaterialet inte fick 
användas för vinstgivande bruk och inte heller fick utlånas. (Vetenskapsrådet, 2002, 
ss.6-14).  
 
Inför denna studie har det inte gjorts någon etikprövning. Då denna studie görs på 
högskolenivå behövs det inte någon etikprövning enligt etikprövningslagen (SFS 
2003:460).  
 

Trovärdighet 
För att visa trovärdighet av sina resultat behöver forskaren förutom att bli medveten om 
sin förförståelse ta ställning till resultatets giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 
delaktighet ( Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012, ss. 196-198).  I denna studie har 
trovärdigheten stärkts genom en noggrann beskrivning av  datainsamling och 
analysarbete. Trovärdigheten ökade genom att författarna läste samtliga intervjuer och 
gemensamt diskuterade varje steg i analysarbetet. Citat som lyfter fram det 
representativa och typiska i det som framkommit i intervjuerna förstärker giltigheten.  
 
 

RESULTAT 
Analysarbetet i denna studie har resulterat i fyra kategorier med underkategorier. 
 
Tabell 2. Tabell över kategorier och underkategorier.  
Huvudkategori Underkategori 
Distriktssköterskans erfarenheter av 
hälsofrämjande arbetssätt 

Strategier som främjar hälsosamtalet 
Kvalitetshöjande faktorer i det hälsofrämjande 
arbetet  

Arbetstillfredsställelse Att få positiv respons 
Att ha inflytande 

Utveckling av det hälsofrämjande arbetet Att se möjligheter med befintliga resurser 
Att ha förhoppningar  

Hinder i distriktssköterskans hälsofrämjande 
arbete 
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Distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande arbetssätt 
Denna kategori belyser DSK förhållningssätt i det hälsofrämjande samtalet samt 
betydelsen av uppföljning, motiverade patienter, samarbete och utbildning.. De 
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underkategorier som presenteras är: Strategier som främjar hälsosamtalet och 
Kvalitetshöjande faktorer i det hälsofrämjande arbetet.  
 

Strategier som främjar hälsosamtalet 
DSK försöker, så långt det går, att integrera det hälsofrämjande arbetet i de enskilda 
patientmötena när patienten kommer av någon annan, oftast medicinsk, orsak. Det 
hälsofrämjande arbetet har inget eget utrymme, det blir istället oftast små korta samtal i 
samband med besöket. Det gäller att ta tillfället i akt när möjlighet ges. Det blir därför 
ibland slumpmässigt, DSK hinner kanske bara beröra ämnet ytligt och kanske är det inte 
den patient som behöver samtalet mest som får ett hälsosamtal. Ofta blir det enkla råd 
eller att man väcker en tanke hos patienten.  
 
DSK strävar efter att upprätthålla sin kompetens och framhåller det holistiska synsättet i 
mötet med patienten, att inte bara se symtom utan hela människan.  DSK upplever det 
som en förmån att arbeta som DSK, med sin helhetssyn har DSK ett utifrån-perspektiv 
på fysiska, psykiska och sociala behov. 
 
De intervjuade DSK har erfarenhet av olika förhållningssätt att använda sig av vid 
hälsosamtalet. De betonar vikten av att vara lyhörd, inkännande och respektfull samt att 
möta patienten där den befinner sig. Hälsosamtalen utgår från den enskilda patientens 
behov. DSK har erfarenhet av att en mindre livsstilsförändring som givit resultat ger 
energi för fortsatta förändringar och skapar en positiv spiral. Ett inbjudande 
förhållningssätt som erbjuder stöd och råd framhålls men som samtidigt lägger ansvaret 
för förändring hos patienten. Patienten behöver bli medveten om sin egen hälsa och ta 
ett egenansvar. 
 
”Man bjuder in patienten och att man (patienten) då själv gör en skattning, att vad är 
det som jag känner, vad behöver jag hjälp med.” 
DSK 7. 
 
 Även om det inte finns utrymme för något längre samtal så anser DSK att det ändå är 
viktigt att väcka frågan. En strategi som DSK kan använda sig av är att dela upp 
hälsosamtalet vid ett flertal tillfällen. Om till exempel en patient kommer för 
blodtryckskontroller kan DSK vid första besöket etablera en kontakt och påbörja 
hälsosamtalet. Detta kan sedan följas upp vid nästkommande besök, allt behöver inte 
ske vid det första. 
 
DSK reflekterar över sitt förhållningssätt och vad det har för konsekvenser i mötet med 
patienten. De betonar värdet av att få kontakt och att personkemin stämmer. Man kan 
inte gå på och vara för påstridig utan lyssna av, lirka med och inte gå för snabbt fram. 
Det handlar om att bygga en relation, att få förtroende så att patienten vågar prata och 
öppna sig. DSK beskriver det som att vara beredd och lyhörd när man ger livsstilsråd, 
att hamna rätt från början och fånga upp där patienten är. 
 
”Jag tror det är hur jag lägger fram det, för det första tror jag på mötet med 
människan, hur jag möter patienten, hur jag är som person, hur jag är i den situationen 
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vid en träff och sedan tror jag hur jag lägger fram informationen, hur jag liksom pratar 
med patienten, att lyssna in och så speglar jag tillbaka på det” 
DSK 6.  
 
Vissa ämnen kan upplevas känsliga att ta upp som till exempel alkoholfrågor. DSK 
känner en oro för att frågor om alkohol skall upplevas kränkande, att man ”trampar folk 
på tårna”. Det väcker en känsla av osäkerhet. DSK behöver därför vara beredd och 
lyhörd så att man hamnar rätt från början. Ett sätt att avdramatisera frågan är att 
generalisera. DSK kan då säga att frågor om alkohol hör till och brukar tas upp vid 
hälsofrämjande samtal. DSK betonar att inte vara rädd för att fråga och att använda 
frågeformuläret AUDIT och sedan samtala utifrån det.  
 
Flera DSK har varit med om att möta motstånd när de tar upp frågor runt livsstil. DSK 
är medvetna om att livsstilsfrågor kan uppfattas som alltför privata och tas som kritik, 
att det kommer nära människan. Metoden då är att backa och lämna ämnet. DSK menar 
att det kanske ändå har väckt en fråga hos patienten och det kanske blir tillfälle att ta 
upp den i ett senare möte. 

 

Kvalitetshöjande faktorer i det hälsofrämjande arbetet 
DSK lyfter fram uppföljningen av hälsosamtalen som särskilt viktigt för att nå ett 
positivt resultat och anser att det skall höra till. Det finns inte alltid möjligheter men 
DSK försöker så långt det går att boka in ett uppföljande besök eller telefonsamtal. 
Även om DSK har haft ett bra möte och det har varit lätt att prata och diskutera så är det 
vid uppföljningen som DSK ser om de planerade åtgärderna har givit resultat. DSK har 
erfarenhet av att om de har planerat in en uppföljning så ökar förutsättningarna för att 
patienten skall lyckas och känna sig nöjd. Möjlighet till uppföljning ökar också DSK 
upplevelse av kontinuitet i sitt arbete.  
 
”En kontinuitet, jag prioriterar det för har man väl bokat ett samtal så måste man ju 
kunna följa upp, annars är det bättre att dom inte kommer alls om man inte kan följa 
upp det. … Det räcker ju inte att dela ut receptet och säga att träna på nu, man måste ju 
alltid följa upp om det skall ha effekt tycker jag.”  
DSK 5 
 
DSK har erfarenhet att kvalitén i det hälsofrämjande arbetet ökar om patienten är 
motiverad till livsstilsförändring. De verkligt motiverade tar själva kontakt och DSK ser 
det som en bra hälsofrämjande situation när patienten själv har efterfrågat kontakt och 
det blir en positiv förändring. Något symtom som till exempel förhöjt blodtryck kan 
vara en väckarklocka. Å andra sidan upplever DSK frustration när patienten är 
omotiverad och det inte går att etablera kontakt och nå fram. Även en liten insats hade 
kunnat betyda mycket för patienten, DSK ser patientens behov men kan inte göra något. 
Ett möte med en omotiverad patient känns inte bra och besöket upplevs bortkastat. DSK 
menar att det då inte finns så mycket att erbjuda, det bygger på att patienten är 
motiverad. 
 
”En bra hälsofrämjande situation är väl om man har en väl motiverad patient som tar 
till sig och  efterfrågar själv och  man ser vid uppföljning att det blir en förändring” 
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DSK 8 
 
DSK menar att ett ökat samarbete med andra vårdaktörer skulle vara en kvalitetshöjande 
faktor i det hälsofrämjande arbetet. De DSK som arbetat i många år bygger upp ett 
nätverk omkring sig. Vad gäller samarbete så nämner DSK rehab och samordnare i 
kommunen. Samarbetet rör sig oftast om att DSK får information om rehab:s och 
kommunens aktiviteter och kan lotsa patienterna vidare. Det händer att en representant 
från kommunen kommer till ett planerat möte på vårdcentralen och informerar om vad 
som är på gång i kommunen. DSK anser att det är en vinst i sitt arbete att veta vad som 
tilldrar sig i närområdet i kommunen. I övrigt fanns det inget folkhälsoarbete eller 
folkhälsomål formulerade på de vårdcentraler där de intervjuade DSK arbetade.  
 
”Pratat om folkhälsomål, det tror jag aldrig vi har gjort” 
DSK 1. 
 
DSK lyfter fram betydelsen av utbildning, att vara uppdaterad, trovärdig och att ha en 
samsyn vad gäller det hälsofrämjande arbetet. DSK har erfarenheten av att om samtliga 
medarbetare på vårdcentralen går en gemensam utbildning i hälsa och prevention så  
kan resultatet bli att medarbetarna får ett gemensamt synsätt som i hög grad ökar 
kvalitén på det hälsofrämjande arbetet.. 
 
Att ha gått utbildning i hälsoprevention gör att DSK blir mer aktiv och fokuserad på att  
ställa hälsofrämjande frågor i patientmötet vid fler besök än tidigare. Det räcker dock 
inte att en i personalgruppen får utbildning, det behövs att fler får utbildning så att man 
kan stödja varandra. DSK upplever att all personal i grunden är positiv till 
hälsofrämjande arbete men att man kanske inte vet eller kan så mycket. Det är viktigt 
för DSK att vara seriös, trovärdig och att det finns tyngd i det man säger. Det gäller att 
kunna förhålla sig kritisk till dagens informationsflöde. DSK efterlyser utbildning i 
pedagogik. 
 
”Det räcker inte att en har gått utbildning, det behövs fler som går utbildning kan jag 
tycka för man behöver pusha varandra.” 
DSK 8. 
                                                                

Arbetstillfredsställelse 
Det som främst ger DSK arbetstillfredsställelse i det hälsofrämjande arbetet är 
bekräftelse från nöjda patienter samt möjligheten att kunna planera och påverka sitt 
arbete. Denna kategori innehåller underkategorierna Att få positiv respons och Att ha 
inflytande. 
 

Att få positiv respons 
DSK upplever det som betydelsefullt för arbetstillfredsställelsen att få positiv respons 
för det hälsofrämjande arbetet. När DSK berättar om det positiva med det 
hälsofrämjande arbetet är det framför allt erfarenheten av att patienterna är nöjda som 
lyfts fram. Det ger glädje, arbetstillfredsställelse och meningsfullhet att ha hälsosamtal 
med motiverade patienter, att kunna bidra till att patienter hittar en mer hälsofrämjande 
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livsstil eller när patienter uttrycker sin tacksamhet. Det är ett tacksamt arbete, DSK 
upplever att de allra flesta patienter är väldigt nöjda. Att DSK märker att patienten är 
stolt över sina framgångar och att DSK själv har kunnat bidra till detta är en viktig 
faktor för arbetstillfredsställelsen. DSK berättar också om det positiva när tillfälle ges 
att få informera och bjuda in till hälsosamtal vid besök på till exempel äldreboende, det 
upplevs glädjefyllt och viktigt.  
 
”…det är ju då man märker, till exempel viktpatienter, om dom har lyckats gå ner i vikt 
genom att ändra kosthållning eller börjat träna eller båda delarna och dom är väldigt 
nöjda. Det är en otrolig glädje att se det tycker jag.” 
DSK 5. 
 

Att ha inflytande 
Att kunna påverka och planera sitt hälsofrämjande arbete har stor betydelse för 
arbetstillfredsställelsen men DSK erfar att denna möjlighet är begränsad. Även om DSK 
har inflytande och själv till viss del kan bestämma över vilka patienter som skall bokas 
så gäller det att försöka skapa utrymme för hälsosamtal.  
 
Det ger arbetstillfredsställelse att kunna disponera sin tid och ha en egen planerad 
mottagning och tidbok. DSK har då möjlighet att boka in hälsofrämjande besök. De 
DSK som har en specialmottagning med sekundärprevention, till exempel diabetes, har 
större möjlighet att boka in hälsofrämjande besök.  
 
”..jag har en egen planeringsbok och  kan trycka in det jag tycker, jag har fått tvärtom, 
absolut ska vi jobba för, jag har sett stora möjligheter med det.” 
DSK 6. 
 

Utveckling av det hälsofrämjande arbetet 
I denna kategori redovisas vilka möjligheter DSK ser och vilka förhoppningar DSK har 
att utveckla hälsoarbetet. DSK erfar att det finns framtagna redskap att tillgå för att 
utveckla hälsoarbetet ser också övriga medarbetare som en resurs för utveckling. DSK 
har förhoppningar om att hälsoarbetet blir strukturerat med tydliga mål och riktlinjer. 
Underrubriker är: Att se möjligheter med befintliga resurser och Att ha förhoppningar.  
 

Att se möjligheter med befintliga resurser 
När DSK ser möjligheter att arbeta hälsofrämjande är det främst de olika reDSKap som 
redan finns framtagna som DSK vill hitta en rutin att arbeta med. DSK nämner till 
exempel livsstilsformulär (formulär med korta ja/nej-frågor), Seniorhälsan (erbjudande 
om hälsosamtal riktat till seniorer), FaR och AUDIT (frågeformulär om alkoholvanor).  
Det saknas rutiner och struktur hur dessa redskap kan användas och DSK försöker 
använda dem i de enskilda patientmötena så långt det går, när det passar och det finns 
tid. DSK menar att de framtagna redskapen är bra på många sätt. För patienten visar 
redskapen på kvalitet i arbetet och att det hälsofrämjande arbetet naturligt ingår i 
vårdcentralens arbete. De finns som färdiga mallar och underlättar därför arbetet. 
Redskapen kan användas för att kartlägga patientens behov av förändring, utgöra en 
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grund för fortsatt hälsoarbete inom ett visst område med uppföljning eller väcka en 
tanke hos patienten. Om DSK till exempel misstänker riskbruk av alkohol hos en patient 
som inte mår bra är AUDIT-formuläret till god hjälp.  
 
”Alla skulle få ett sånt där livsstilsformulär för det skulle förenkla jättemycket” 
DSK 8. 
 
DSK ser möjligheter att förankra det hälsofrämjande arbetet genom att försöka skapa 
samsyn och söka samarbete med de övriga medarbetarna på vårdcentralen. Det kan ske 
genom att informera och vidarebefordra information på olika gemensamma möten på 
vårdcentralen eller att söka samarbete och be om hjälp av någon enskild medarbetare. 
Exempel på detta som framkommer är att ta hjälp av psykologen på arbetsplatsen att 
organisera och få struktur på livsstilssamtal. DSK föreslår att om läkarna inte hinner 
med det hälsofrämjande arbetet så kan de hänvisa till DSK för uppföljande besök. Målet 
är att få in det hälsofrämjande arbetssättet, ”tänkandet”, på ett naturligt sätt hos samtliga 
yrkeskategorier på vårdcentralen. 
 

Att ha förhoppningar  
DSK har föreställningar om hur de skulle vilja arbeta mer hälsofrämjande. De har 
förhoppningar om att få utrymme, tydliga mål, redskap och struktur. Samtidigt som 
DSK ger uttryck för sina föreställningar så konstaterar de att det inte finns utrymme, det 
är mycket annat som skall hinnas med i ett ”späckat program”, och de medicinska 
arbetsuppgifterna prioriteras. DSK säger bland annat att det hälsofrämjande arbetet är 
”jätteviktigt”, ”väldigt kul”, att det tillhör DSK uppdrag att ”stoppa den ökande 
ohälsan” och att det hade varit ”helt otroligt” om det hade funnits utrymme. DSK har 
visionen om att få göra upp handlingsplaner och få mer utbildning om hälsofrämjande 
arbete. DSK hoppas, att så småningom, när det blir stabilt i personalgruppen och när 
bemanningen är bättre att de då kan strukturera upp arbetet.  
 
”Kunna arbeta med prevention, att det fanns utrymme för att kunna boka in ett 
ordentligt hälsobesök, att man hade uppspaltat precis så att man kunde göra en 
hälsoprofil, att man kan följa upp med ett återbesök och ha tid för ett samtal liksom” 
DSK 2. 
 
DSK har visionen om att kunna arbeta med grupper, en specifik åldersgrupp eller ett 
ämnesområde. DSK ser framför sig och ger förslag på hur de skulle kunna starta en 
patientgrupp inom något angeläget hälsoområde som till exempel kost och motion på 
avsatt tid exempelvis en eftermiddag varannan vecka. DSK uttrycker att det vore en 
dröm att få arbeta med till exempel en livsstils-grupp. Exempel på målgrupper som 
DSK lyfter fram är de yngre medelålders med småbarn eller hälsosamtal i skolan. Det 
finns  en önskan om att arbeta  i grupp  med andra professioner  både inom och utanför 
vårdcentralen. DSK har också visionen av att anordna en hälsodag på vårdcentralen, 
detta skulle kräva att det är förankrat hos ledningen och hos samtliga medarbetare och 
att DSK inte är ensam om att driva och genomföra projektet. 
 
DSK har förhoppningar om att Hälsolyftet kommer att ge ökade möjligheter och 
struktur för det hälsofrämjande arbetet och ser Hälsolyftet som ett kraftfullt redskap. 
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Samtidigt som DSK uttrycker förhoppningar om att Hälsolyftet skall förändra synsättet 
på det hälsofrämjande arbetet på vårdcentralen och att all personal skall inse vikten av 
att arbeta förebyggande så är DSK uppgivna, de har tidigare varit med om att arbetssätt 
som implementeras rinner ut i sanden. Flera DSK avslutar sina uttalanden om 
Hälsolyftet med ”så vi får väl se”. Hälsolyftet är ett hälsofrämjande arbetssätt som håller 
på att implementeras av Närhälsan i Västra Götalandsregionen, här ingår ett hälsoprofil-
material som patienten arbetar med själv hemma och sedan kommer till 
distriktssköterskan för uppföljande hälsosamtal. 
 
Betydelsen av den fysiska miljön vid hälsosamtal lyfts fram av DSK och att kunna sitta 
ostört, avslappnat och bekvämt. DSK har erfarenheten av att miljön har stor betydelse i 
mötet med patienten för att bygga en relation, få förtroende och för att patienten skall 
känna sig trygg. Visionen är att det skall finnas tillgång till ett samtalsrum i en lugn och 
avslappnad miljö.    
 
”Jag skulle önskat att vi hade ett samtalsrum. Jag har lånat psykologens rum så vi kan 
sitta i sköna fåtöljer och jag märker det på patienten och ja, på mig också, man får 
sjunka ner och sitta i lugn och ro. Det är helt annat än att sitta på mitt kontor.” 
DSK 6. 
 
 DSK har förhoppningar om att i framtiden få fortlöpande utbildning i hälsofrämjande 
arbete och om samtalsteknik.  

 
 

Hinder i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
I denna kategori framgår vilka hinder DSK möter i sitt hälsofrämjande arbete. Framför 
allt upplever DSK avsaknad av stöd från ledningen och chefen men också från kollegor. 
Tidsbrist, att förhålla sig till det ekonomiska ersättningssystemet och telefonarbete utgör 
hinder på organisationsnivå. De tre underkategorier som framkommit är: Brist på stöd, 
Komplikationer att nå rätt målgrupp och Organisatoriska hinder. 
 

Brist på stöd 
DSK i studien berättar om den osäkerhet de känner vad gäller det hälsofrämjande 
arbetet. De känner sig osäkra på om arbetet har stöd från chefen och ledningen, vad som 
skall göras, hur det skall göras och hur mycket tid det får ta i anspråk. Om chefen säger 
något om det hälsofrämjande arbetet så är det att det skall göras men inte mer. Det är 
svårt att veta vad som gäller och hur det egentligen skall vara. DSK beskriver olika 
grader av uteblivet stöd från ledningen, chefen antingen ”hindrar, stöder inte, stöttar inte 
eller ger vaga besked”. DSK upplever att det hälsofrämjande arbetet haltar och känns 
gungigt och beskriver det som en balansgång där chefen förhoppningsvis lyssnar men 
sedan är det något annat som skall prioriteras först. 
 
DSK saknar stödet från chefen, att få bekräftelse och veta att de gör rätt saker och att 
kunna prioritera rätt. Tydlighet och stöd från chefen och ledningen är en förutsättning, 
det kommer annars inte att fungera anser DSK.  
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”Får jag göra detta eller får jag inte göra det eller skall jag lägga tid på något annat 
eller…? Det hade väl gjort mycket, då är det väl lättare att prioritera tycker jag om det 
kommer upp att dom (chefen, ledningen) säger att det här var väl bra, det här skall vi 
satsa på” 
DSK 5.  
 
De intervjuade DSK reflekterar över sina arbetsuppgifter och om deras kompetens tas 
tillvara på vårdcentralen. De anser att det hälsofrämjande arbetet får för liten plats, 
kunskapen finns i utbildningen men DSK saknar stöd att kunna använda sin kompetens. 
DSK känner sig som en outnyttjad resurs som inte tas tillvara. De likställs ofta med de 
grundutbildade sjuksköterskorna, alla gör allt. DSK frågar sig om rätt person gör rätt 
saker, om de gör vad som är tänkt att de skall göra och föreslår en omfördelning av 
arbetsuppgifter där andra yrkesgrupper kan göra en del av de uppgifter som DSK gör 
idag.  
 
”Kompetensen tas inte tillvara, inte med det här (hälsofrämjande) då den kunskap man 
har med sig, det tycker jag inte helt, man skulle kunna utnyttja det mer då men vi behövs 
till så mycket annat då” 
DSK 2.  
 
Ett hinder är att DSK inte deltar i något strukturerat teamarbete vad gäller 
hälsofrämjande arbete vare sig inom vårdcentralen eller med andra aktörer utanför 
vårdcentralen. Det blir istället att DSK hänvisar patienterna vidare till exempelvis 
sjukgymnast. DSK saknar samarbete och kollegialt stöd vilket de menar hade haft stor 
betydelse. Framför allt är det stödet och samarbetet med läkarna som de saknar.  DSK 
berättar att när de har ett tätt samarbete med läkarna gäller det triagering och medicinska 
bedömningar på en bedömningsmottagning. DSK menar att ett samarbete med läkarna i 
det hälsofrämjande arbetet skulle få en annan genomslagskraft och det skulle prioriteras 
annorlunda. DSK har erfarenheten av att många läkare inte tycker att hälsofrämjande 
arbete är viktigt och läkarbristen med få fasta läkare och inhyrda läkare komplicerar 
samarbetet.  
 
DSK saknar till viss del stöd även från andra professioner, en del kollegor tänker på ett 
annat sätt och tycker att man skall bota de sjuka och ser inte vinsten med 
hälsofrämjande arbete. Olika synsätt leder till svårigheter att samarbeta.  DSK menar att 
det behövs stöd från hela arbetsgruppen, att alla tycker det är bra, annars kommer det 
inte att fungera.  
 
”Jag älskar teamarbete, jag tycker det är jätteroligt men jag önskar att man hade en 
läkare med också. Det skulle betyda jättemycket, oerhört mycket, dom är så vad skall 
man säga, dom är så starka läkare, deras ord väger tyngre än distriktssköterskans” 
DSK 5. 
 
DSK betonar att det behövs någon extra intresserad person på vårdcentralen för att det 
hälsofrämjande arbetet skall bli av och drivas framåt. Det hänger alltså på att det finns 
enskilda extra intresserade DSK som är en ”eldsjäl” och ”brinner för det”. 
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”Man skall ha någon som brinner för saker för att det skall drivas framåt, om ingen 
hade brunnit för det här så kanske vi inte hade startat upp” 
DSK 5.  
 
Ytterligare ett hinder är att DSK inte får uppmärksamhet och saknar återkoppling på det 
hälsofrämjande arbetet Det är framför allt från patienterna som DSK får näring och 
erkännande. Däremot är det tyst från chefen och oftast från övrig personal, DSK tror att 
det beror på den stressiga situationen runtomkring. På utvecklingssamtal kan det hända 
att det tas upp. DSK säger att personalgruppen tyvärr är dåliga på att ge varandra beröm 
överlag.  
 
”och det skall man ju inte begära att någon står och applåderar att vi håller på (med 
hälsofrämjande arbete) och gnetar och gnatar så va men lite mer ljus kanske om jag 
skall vara lite gnällig, lite mer att det också är ett viktigt jobb” 
DSK 3. 
 
Ett återkommande tema som DSK tar upp i intervjuerna är svårigheten att sätta gränser 
för sitt arbete, det är svårt att säga stopp, att det inte ryms fler arbetsuppgifter eller 
patientbesök.  DSK saknar stöd från chefen att kunna begränsa sina arbetsuppgifter 
vilket skulle kunna skapa utrymme för hälsofrämjande arbete. 
 

Komplikationer att nå rätt målgrupp 
Vad gäller det primärpreventiva hälsoarbetet anser DSK att det är svårt att nå rätt 
målgrupp, alltså de som inte besöker vårdcentralen och inte har någon medicinsk 
diagnos men som kanske har riskfaktorer för ohälsa. Inom Närhälsan, de offentliga 
vårdcentralerna, finns Seniorhälsan, ett erbjudande om hälsosamtal till personer över 65 
år. I en tidigare period fick seniorerna som var listade på vårdcentralen inbjudan i ett 
utskick hem men idag finns inbjudan på vårdcentralen, den når alltså de personer som 
besöker vårdcentralen i något annat ärende. DSK har erfarenheten av att det är de 
personer som är mest intresserade av hälsofrågor och som redan lever hälsosamt som 
främst tackar ja till erbjudandet om hälsosamtal. Många av de personer som fick 
inbjudan hemskickad och kom för hälsosamtal hade nyligen gått i pension eller arbetar 
fortfarande och lever ett aktivt liv.  
 
På de flesta vårdcentraler där de intervjuade DSK arbetar finns ett hälsorum där 
patienterna själva kan mäta sitt blodtryck, väga/mäta sig, räkna ut sitt BMI (body mass 
index) och ta del av skriftlig hälsoinformation. Patienten fyller i sina värden på ett 
formulär som läggs i en brevlåda. Verksamhetscheferna har varit positiva till att starta 
upp hälsorum, patienterna sköter sig själva och tar inte personalresurser i anspråk.  DSK 
som arbetat med hälsorum är dock ambivalenta. De menar att det hälsofrämjande mötet 
går förlorat, DSK tar kontakt endast om patienten som har varit i hälsorummet haft  
avvikande värden, till exempel högt blodtryck.  
 
”Då (före vårdvalet) hade man mer tid man kunde inleda livsstilssamtal på ett helt 
annat sätt, nu har vi hälsorummet och där träffar jag inte patienterna utan jag får ringa 
dom då när jag ser att det är patologiska värden.” 
DSK 7.  
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Organisatoriska hinder 
Av de organisatoriska hindren för hälsofrämjande arbete som DSK erfar är det framför 
allt tidsbrist, att förhålla sig till ersättningssystemet och telefonarbete som DSK pekar 
på. 
Att få mer tid för hälsofrämjande arbete är det DSK önskar sig främst.  Det finns ingen 
avsatt tid för någon strukturerad, kvalificerad rådgivning, några enkla råd är det som 
hinns med. Avsatt tid och struktur är en förutsättning, annars rinner det ut i sanden och 
försvinner i allt annat flöde som skall hinnas med. DSK upplever att besökstiderna 
krymper mer och mer och flera DSK uttrycker en uppgivenhet. Vid tillfällen när 
hälsoarbete har initierats i organisationen har DSK känt hopp och entusiasm för att 
sedan erfara att det inte fungerat på grund av tidsbrist. En DSK menar att chefen är 
positiv i grunden men är också pressad av tiden.  
 
Hälsosamtal måste få ta tid, DSK säger att det behövs en timma för att få tid att prata 
och reda ut saker. De menar att man får helt enkelt prioritera och ta tiden, annars 
kommer det inte att bli av. Livsstilsformuläret lyfts fram som ett sätt att spara tid, om 
patienten fyllt i det i förväg så visar det patientens behov redan från början och vad 
DSK och patienten kan fokusera samtalet på.  
 
Flera DSK har förhoppningen om att få mer tid avsatt när Hälsolyftet implementeras 
samt ge tyngd och lyfta det hälsofrämjande arbetet. Samtidigt är DSK försiktigt 
hoppfulla. 
 
”Jag tror inte att man får mer resurser för det (Hälsolyftet), det skall ju in i det löpande 
arbetet.” 
DSK 8. 
DSK upplever att ekonomin och ersättningssystemet i hög grad styr vad de lägger sin 
tid på och vad mötet med patienten kommer att innehålla. De menar att systemet bygger 
på det mätbara, hög produktion, snabbt, mycket, många, mängder. Produktivitet mäts i 
staplar och diagram, mjukvaror är svårare att värdera. Det är enklare och mer påtagligt 
att mäta till exempel samtal. Fokus ligger på hur lång tid saker får ta och att vara 
produktiv. Då får det hälsofrämjande arbetet stryka på foten. DSK menar att 
organisationen har anammat industrins sätt att få ersättning utifrån produktionskrav men 
att det är svårare att mäta hälsa på det sättet.  
 
I Krav- och kvalitetsboken viktas olika åtgärder och insatser, hur väl vårdcentralen kan 
motsvara kraven bestämmer vilka intäkter vårdcentralen får. ”Kok-boken” utkommer 
minst en gång om året och villkoren för ersättning förändras. Ett påbörjat 
utvecklingsarbete som DSK lägger engagemang och energi på blir plötsligt inte viktigt 
längre.  
 
”Det är ju lite irriterande för att försvinner  det då nånting (ur Krav-och kvalitetsboken) 
så blir ju det plötsligt inte så noga längre fastän det är väldigt viktigt.” 
DSK 8. 
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Det gäller att öka intäkterna och mycket tid ägnas åt att gå igenom och dokumentera 
kvalitetsindikatorer och diagnoskoder. DSK menar att det är ”Kok-boken” som styr och 
det upplevs stressande.  
 
”Just nu så är det bara att vi skall skriva diagnoser, diagnoser, diagnoser, vi måste bli 
bättre på det för annars får vi inga intäkter” 
DSK 1. 
 
 En förutsättning för någon typ av hälsofrämjande arbete är att DSK kan ange en eller 
flera diagnoskoder som ger ersättning. Det stämmer inte alltid med patientens behov 
och det känns som att DSK använder tid till det som ger ersättning istället för det som 
den enskilda patienten hade varit mer betjänt av. DSK uttrycker det som att inte känna 
sig bekväm eller känna sig ”tjatig och dum” av att ställa samma frågor om igen när de 
kanske inte är relevanta för just den patienten. DSK försöker hantera situationen, att 
dels försöka få in det hälsofrämjande arbetet så gott det går och dels förhålla sig till 
ersättningssystemet. DSK uttrycker det som att det måste göras för att verksamheten 
skall överleva. 
 
 DSK deltar i telefonarbetet på vårdcentralen och svarar på alla typer av inkommande 
samtal till vårdcentralen. När DSK berättar om hindren för det hälsofrämjande arbetet är 
det framför allt telefonarbetet som väcker mest känslor. Tiden som DSK ägnar åt 
telefonarbetet  varierar och vanligtvis förväntas det att DSK går in och tar samtal under 
dagen när de har möjlighet. Telefontillgängligheten har högsta prioritet och DSK 
upplever det stressande, frustrerande och att det tar tid från deras eget arbete där det 
förebyggande arbetet får prioriteras bort.  
 
”Vi har jättesvårt med läkartider och telefonen har varit röd och det ringer jättemycket, 
vi har hög belastning och då kommer det (hälsofrämjande arbetet) bort litegrann för 
man orkar inte riktigt…” DSK 8 
 
Det är stort fokus på telefon-tillgängligheten och DSK är medvetna om att den väger 
tungt med tanke på ersättningssystemet och vårdcentralens ekonomi. Låg 
grundbemanning gör arbetet sårbart och vid sjukdom är det telefon-tillgängligheten som 
prioriteras först. Då får hälsoarbetet backa.  DSK efterfrågar fler patientmöten och att 
kunna hinna träffa patienterna istället. DSK föreslår att man borde satsa mer på att ha 
öppen mottagning vilket skulle innebära mindre telefonsamtal och nöjdare patienter.   
  
DSK upplever att de är en resurs som förutsätts att finnas till hands för 
mottagningsarbetet på vårdcentralen. DSK får rycka in vid sjukdom eller om det fattas 
personal på mottagningen. Om det skulle bli en lucka i den egna kalendern så kan DSK 
bli insatt i till exempel telefonarbetet och helt plötsligt behöva byta arbetsuppgift. DSK 
har erfarenheten av att inte få samma uppbackning tillbaka vid frånvaro, vid sjukdom 
får de lösa situationen själva. 
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DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion; i metoddelen 
diskuteras vald metod, urval och analysprocess, i resultatdiskussionen görs reflektioner 
kring distriktssköterskornas förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet.  

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande 
arbete i primärvården anser vi att kvalitativ innehållsanalys var rätt metod att använda. 
Metoden används för att analysera och tolka texter som till exempel inspelade intervjuer 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, s. 187). 
 
Vid intervjuerna användes en intervjuguide som utgjorde ett hjälpmedel och stöd för 
författarna då vi inte hade någon tidigare erfarenhet av intervjuteknik. Frånvaron av 
erfarenhet kan ses som en svaghet i studien. Intervjutekniken förbättrades efter hand och 
utvecklades efter varje intervju. Öppna följdfrågor och följsamhet gav ett mer 
innehållsrikt svar och mer detaljerad information. Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
(2011, s. 40) kan intervjuaren anpassa frågorna och i vilken ordning de skall ställas efter 
situationen på ett annat sätt än om det hade varit ett helt standardiserat frågeformulär. 
Halvstrukturerade frågor ger en bredare bild med fler nyanser och dimensioner. 
 
Det var två intervjuer som gjordes av båda författarna och sex som gjordes var för sig. 
Att vara en eller två intervjuare anser vi kan vara både positivt och negativt. Positivt är 
att en av författarna kan vara åhörare och därmed minska risken att information går 
förlorad. Den medlyssnande författaren kan också ställa kompletterande frågor vid 
slutet av intervjun. Det negativa är att informanten eventuellt kan känna sig i underläge. 
Informanten kan känna sig mer bekväm med att samtala med en intervjuare. Vi valde att 
vara två intervjuare vid det första intervjutillfället för att prova vår intervjuteknik och 
guide.   
 
Ur en etisk aspekt kunde frågorna i intervjuguiden eventuellt väcka negativa känslor hos 
informanterna genom att de blev varse sin arbetssituation. Å andra sidan är vår 
uppfattning att informanterna var övervägande positiva och hade ett stort behov av att 
samtala om sina erfarenheter av hälsofrämjande arbete. Författarnas intention var att 
intervjua DSK från fyra privata och fyra offentlig vårdcentraler. Då tiden var begränsad 
genomfördes intervjuerna med DSK på de vårdcentraler som först svarat ja till att delta 
vilket resulterade i att samtliga åtta informanter kom från offentliga vårdcentraler. Detta 
kan ses som en svaghet i studien då det kan finnas en skillnad i arbetssätt.   En styrka 
kan vara att informanterna arbetade på vårdcentraler belägna både på landsbygd och i 
storstad vilket innebär en ökad bredd i resultatet.  
 
Citaten i resultaten skrevs ner ordagrant, då exaktheten i citaten har stor betydelse 
(Ahrne, & Svensson, 2011, s. 220). Trovärdigheten stärktes genom relevanta citat från 
textmaterialet. Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012, s.198) ges läsaren 
möjligheten att bedöma giltigheten och det stärker resultatens tillförlitlighet genom att 
presentera citat från intervjuer. 
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Samtliga informanter var kvinnor och en svaghet kan vara att könsfördelningen inte var 
jämlik.  Dock är den övervägande största delen av utbildade DSK kvinnor och urvalet i 
denna studie anses vara representativt för DSK. 
 
Textmaterialet transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället, då minnet av 
intervjun var färskt. Detta minskar risken för att intryck av nonverbal information så 
som till exempel tonläge, kroppshållning och mimik skall gå förlorat. På ett 
systematiskt sätt analyserades textmaterialet. De meningsbärande enheterna lyftes ut 
och en styrka gällande dataanalysen var att vi valde att hålla oss nära texten för att 
urskilja likheter och skillnader i textmaterialet vilket ökade tillförlitligheten.  
Kategorierna som framkom var tydliga mot studiens syfte. 
 
Båda författarna har lång erfarenhet av hälsofrämjande arbete i primärvård och vår 
förförståelse har påverkat valet av problemområde och frågeställning. Vi har själva 
erfarit svårigheter i det hälsofrämjande arbetet och frågeställningen är därför angelägen 
för oss att utforska. Det har därför varit viktigt att  försöka åsidosätta  vår förförståelse 
vid datainsamling och analysprocess för att fånga så många nyanser, likheter och 
skillnader i datamaterialet som möjligt. Vi har strävat efter att förbehållslöst  lyssnat på, 
läst och diskuterat innehållet i datamaterialet. Detta kan ha givit resultatet ett större djup 
och en ökad bredd.   
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva DSK erfarenheter av hälsofrämjande arbete i 
primärvården. Resultatet utmynnade i tre huvudkategorier som beskriver DSK 
motivation, arbetssätt och hinder i det hälsofrämjande arbetet.  
 
DSK ansåg att det hälsofrämjande arbetet var viktigt och har en vilja och känner ett stort 
engagemang för att arbeta med och utveckla det hälsofrämjande arbetet. Detta stämmer 
överens med Karlsson, Morberg & Lagerström (2006) som beskriver  DSK upplevelse 
av sin arbetssituation och hur de ser på sin yrkesroll. Utifrån bakgrund och resultat i vår 
studie borde det hälsofrämjande arbetet vara en naturlig och självklar del av DSK arbete 
och inta en central plats. DSK är den person som genom sin utbildning, erfarenhet och 
många möten med människor i riskzonen för ohälsa är lämpad att utforma och utvärdera 
det hälsofrämjande arbetet på vårdcentralen. Resultatet visar att DSK har mycket 
kunskap om ohälsa och förebyggande metoder och hur DSK i mötet med patienten och 
genom samtal kan nå fram och åstadkomma livsstilsförändringar. DSK brottas dock 
med många hinder och strävar efter att upprätthålla sin kompetens. De största hindren är 
organisatoriska och strukturella, det saknas riktlinjer och mål. Hinder finns även på 
individnivå som till exempel brist på samarbete och kollegialt stöd. Enligt Jerdén et al. 
(2006) kämpar DSK för att hitta balans i att både utföra sjukdomsorienterade uppgifter 
och att använda sin kompetens i det hälsopromotiva arbetet. Hur organisationen på 
vårdcentralen är strukturerad påverkar arbetet med hälsopromotion. Dels behövs 
metoder men också en grundlig genomgång av det dagliga arbetet och dess innehåll för 
att säkerställa hur  arbetet med hälsopromotion ska utföras  (Jerdén et al.2006, ss. 448-
453). 
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En av de viktigaste aspekterna som framkom i resultatet var den osäkerhet och 
frustration som DSK gav uttryck för. DSK känner sig osäkra på hur det hälsofrämjande 
arbetet skall utföras, när det skall göras och hur mycket tid som får tas i anspråk. När 
DSK vänder sig till chefen för att få stöd och riktlinjer blir svaren vaga och otydliga. 
DSK får veta att det skall ”väl” göras men resurserna för genomförandet uteblir. Andra 
arbetsuppgifter prioriteras först.  
 
Eriksson & Engström (2015) har i en studie beskrivit DSK strukturella förutsättningar 
för sjukdomsförebyggande arbete i jämförelse med Kanters teori om strukturell 
empowerment. Enligt denna teori har de strukturella förutsättningarna i organisationen 
stor påverkan på både välmående och effektivitet hos arbetstagaren. Ledningen behöver 
ge den anställda strukturella förutsättningar att tillvarata sina förmågor och utföra 
arbetet på ett meningsfullt sätt. De individer som har små möjligheter att påverka sina 
arbetsförhållanden visar motstånd till förändringar och är mindre engagerade att nå 
organisationens mål. Resultatet i deras studie stämmer väl överens med resultaten i vår 
studie: att det framför allt är brist på tid som begränsar DSK hälsofrämjande arbete, att 
ersättningssystemet styr vilka åtgärder som prioriteras, brist på information och 
riktlinjer om hur det hälsofrämjande arbetet bör utföras, begränsade möjligheter till 
fortbildning och att DSK har viljan att arbeta förebyggande men att strukturella 
förutsättningar kan förbättras (Eriksson & Engström, 2015, ss. 77-83).  
 
Trots tidsbristen försöker DSK att hitta utrymme för det hälsofrämjande arbetet i den 
dagliga verksamheten. Resultatet visar att förutsättningarna varierar från att i stort sett 
inte ha några möjligheter alls till att kunna styra sin tidbok och boka in hälsosamtal. Det 
finns ofta möjligheter att ge enkla råd eller att hänvisa patienten vidare vid de korta 
möten som DSK har med patienter som kommer av medicinska orsaker. Ibland ges 
möjligheten att dela upp hälsosamtalet på flera besök. En strategi är att ta ansvar för det 
själv och helt enkelt ta sig tid.  Detta stämmer väl överens med forskning som visar att 
DSK kämpar med att försöka hitta en balans mellan praktiska sjukdomsorienterade 
uppgifter och att vara en hälsopromotions-kommunikatör (Jerdén, Hillervik, Hansson, 
Flacking & Weinehall, 2006, s. 450).  
 
DSK upplever det hälsofrämjande arbetet som en ensam kamp och saknar samarbete 
med kollegor. Det skulle betyda speciellt mycket om en intresserad läkare ingick i ett 
teamarbete. Tidigare forskning visar dock att DSK har en mer positiv attityd till 
samarbete och att bilda team än vad distriktsläkare har. Skillnaderna påverkades inte av 
ålder och kön hos distriktsläkarna, utformningen av den professionella rollen verkar 
påverka attityden mest (Hansson, Arvemo, Marklund, Gedda & Mattsson, 2010, s. 84).  
 
DSK saknar respons på sitt hälsofrämjande arbete, den feed-back som ges kommer 
framför allt från patienterna. DSK upplever att de saknar stöd och förståelse för sitt 
hälsofrämjande arbete av både chefer och andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Det 
saknas samsyn och alla kollegor är inte överens om att förebyggande arbete behövs. 
Detta stämmer överens med Karlsson, Morberg & Lagerström (2006) som visar på att 
DSK upplever en minskad respekt från andra yrkesföreträdare för sitt arbete och  sin 
kunskap.  DSK har svårt att hävda och tydliggöra sin unika kompetens, de upplever att 
yrkesrollen succesivt har urholkats (Karlsson, Morberg & Lagerström, 2006, s 39). 
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På grund av avsaknaden av riktlinjer och struktur så behövs en DSK som ”brinner” för 
det hälsofrämjande arbetet och för att det skall bli av överhuvudtaget. Flera DSK tar upp 
att det krävs en eldsjäl eller någon som brinner för arbetet. Mot bakgrund av utbildning, 
riktlinjer och direktiv för primärvårdens verksamhet skall det inte behövas en ”eldsjäl” 
utan det hälsofrämjande arbetet borde vara en naturlig del och självklarhet i DSK 
yrkesroll.  
 
I enlighet med Hollman, Lennartsson & Rosengren (2004, ss. 31-34) känner sig DSK 
undervärderade och som en outnyttjad resurs. De upplever sig ofta att vara likställda 
med de grundutbildade sjuksköterskorna och DSK specialistkompetens tas inte tillvara. 
Frågan är om rätt person utför rätt arbetsuppgifter. Flera uppgifter skulle kunna 
omfördelas, till exempel injektioner, suturtagning och enklare såromläggningar skulle 
kunna utföras av grundutbildade sjuksköterskor, Detta skulle frigöra tid för 
hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att efterhöra och ta tillvara varje enskilds 
DSK`kompetens, erfarenhet och engagemang.  
 
DSK berättar om svårigheten när förutsättningarna för det hälsofrämjande arbetet 
plötsligt ändras på grund av förändringar i ersättningssystemet enligt Krav- och 
kvalitetsboken. Ett exempel är FaR, där det under rubriken Hälsofrämjande 
förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser står: ”Strukturerade hälsosamtal 
och förskrivning av fysisk aktivitet (FaR) ska erbjudas och följas upp”. I Krav- och 
kvalitetsbok gällande från och med 1 januari 2016 är denna mening borttagen och FaR 
omnämns inte (Krav- och kvalitetsbok, 2016, s. 8). För att kunna bygga ett långsiktligt 
och bestående hälsoarbete måste hänsyn tas till att förändringsarbete tar tid och visad 
respekt för DSK ansträngningar att utveckla det hälsofrämjande arbetet till gagn för 
patientens hälsa.  
 
De flesta vårdcentraler där de intervjuade DSK arbetar har eller är på väg att starta upp 
ett hälsorum. I resultatet framkom att informanternas erfarenhet är att 
verksamhetscheferna har ställt sig positiva till hälsorum för att skapa ökad service och 
tillgänglighet för listade patienter. Ett hälsorum sparar också in personalresurser.  Flera 
DSK som har en tids erfarenhet av hälsorum är dock ambivalenta då de menar att det 
hälsofrämjande mötet går förlorat. De träffar endast patienterna med avvikande svar.  
   
Enligt Krav- och kvalitetsbok (2016, s. 8) ska vårdcentralen medverka i 
befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete inom närområdet i 
samverkan med kommun och andra aktörer. I uppdraget ingår att delta i lokalt 
folkhälsoråd och aktivt delta i gemensamma planerade aktiviteter som ska beskrivas i 
närområdesplanen. Förutom en av de intervjuade DSK som hade deltagit i ett 
folkhälsoråd i kommunen var det ingen DSK som arbetade aktivt med de nationella 
folkhälsomålen Det fanns heller inte några folkhälsomål formulerade på vårdcentralerna 
som de intervjuade DSK kände till. Resultatet stämmer väl överens med vad Lindberg 
& Wilhelmsson (2007, s.247) kommit fram till i sin studie som visar på svårigheterna 
att implementera folkhälsomålen i primärvården. DSK i studien såg sig som 
nyckelpersoner i hälsoarbetet men de nämnde inte folkhälsomålen när de beskrev sitt 
arbete.  Detta är ett viktigt arbete som behöver utvecklas på vårdcentralen där DSK kan 
vara den profession som initierar arbetet att formulera folkhälsomål för vårdcentralen 
och representera vårdcentralen i kommunens folkhälsoråd.  
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Resultatet i vår studie visar på att det hälsofrämjande arbetet i primärvården är 
bristfälligt. Enligt Anåker & Elf (2014) utgör hälsoarbetet en väsentlig del och har stor 
betydelse för en hållbar samhällsutveckling. En hållbar omvårdnad har som mål att 
bidra till en utveckling som inte skadar nuvarande och kommande generationers 
möjligheter till en god hälsa. Författarna anser att sjuksköterskor på grund av sin 
professionella kunskap om sjukdomsförebyggande arbete har ett speciellt ansvar att 
bidra till hållbar utveckling. (Anåker & Elf, 2014, ss. 381-389). Syftet med vår studie 
har inte varit att belysa DSK erfarenhet av arbete med hållbar utveckling. Frågor om 
hållbar utveckling bör dock ingå i kommande studier som belyser DSK hälsofrämjande 
arbete. 
 
 
SLUTSATSER 
Studien visar att DSK anser att det hälsofrämjande arbetet är viktigt. DSK har kunskap, 
vilja och känner ett stort engagemang samt ser möjligheter och har visioner om hur 
arbetet skulle kunna utvecklas. Otydliga direktiv från ledningen och organisatoriska 
hinder i form av tidsbrist och att medicinska uppgifter ges prioritet är en del av de 
hinder som komplicerar hälsoarbetet. Konsekvensen blir att DSK idag upplever en 
osäkerhet om hur det hälsofrämjande arbetet skall utföras. DSK strävar efter att 
integrera hälsoarbetet i den dagliga verksamheten. Det blir oftast ett ensamt arbete där 
DSK saknar kollegialt stöd och samarbete. Teamarbete och utrymme för folkhälsoarbete 
saknas i det närmaste helt. 
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER  
Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till ökad kunskap om DSK´s 
arbetssituation i primärvården idag vad gäller det hälsofrämjande arbetet och hur det 
kan utvecklas. Vi hoppas att studiens resultat skall vara intressant för såväl DSK och 
verksamhetschefer som för övriga personalkategorier i primärvården att ta del av och 
öka insikten kring de möjligheter och  hinder som idag finns för hälsoarbetet. Studiens 
resultat kan också vara intressant för studenter i DSK-utbildningen att ta del av och 
reflektera runt.  
 
Det hälsofrämjande arbetet behöver utvecklas och struktureras, det behövs tydliga 
direktiv och riktlinjer, utan stöd från ledningen i primärvården kan det inte genomföras. 
Det behövs vidare kunskap och forskning som belyser problemen, till exempel studier 
som fokuserar på verksamhetschefens erfarenheter av hälsofrämjande arbete samt att 
beskriva DSK erfarenheter efter implementeringen av Hälsolyftet i primärvården i 
Västra Götalandsregionen. 
 
 
 



 29 

 
REFERENSER 
 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 
 
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.  
 
Anåker, A. & Elf, M. (2014). Sustainability in nursing: a concept analysis. 
Scandinavian Journal of Caring Science, 28, ss. 381-389. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Emanuelsson, A. & Wendt, R. (1994). I folkhälsans tjänst i sju decennier med den 
svenska distriktssköterskan. Stockholm: Vårdförbundet SHSTF. 
 
Eriksson, A. & Engström, M. (2015). Distriktssköterskors beskrivningar av 
sjukdomsförebyggande arbete i daglig verksamhet och strukturella förutsättningar för 
detta arbete. Nordic Journal of Nursing Research, Vol. 35(2), ss. 77-84. 
 
Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G. (2011).  Handbok i kvalitativa metoder. I G, Ahrne 
& P. Svensson (red.). Författarna och Liber AB.   
 
Folkhälsomyndigheten (2014). Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-
Sverige-arsrapport-2014.pdf [16-05-01]. 
 
Folkhälsomyndigheten (2015). Folkhälsans utveckling – elva målområden. 
[Elektronisk]. Tillgänglig: www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-
och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/ [16-05-01]. 
 
Hollman, D., Lennartsson, S. & Rosengren, K. (2014). District nurse´s experiences with 
the free-choice system in Swedish primary care. British Journal of Community Nursing, 
19(1) ss.30-35. 
 
Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-
sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/[16-05-07]. 
 
 
Högskolan i Borås, (2015). Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
distriktssköterska.  [Elektronisk]. Tillgänglig: www.hb.se/Vill-studera/program-och-
kurser/program-HT-2015/specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-mot-
distriktsskoterska/# [16-05-07]. 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-arsrapport-2014.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige-arsrapport-2014.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.hb.se/Vill-studera/program-och-kurser/program-HT-2015/specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-mot-distriktsskoterska/
http://www.hb.se/Vill-studera/program-och-kurser/program-HT-2015/specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-mot-distriktsskoterska/
http://www.hb.se/Vill-studera/program-och-kurser/program-HT-2015/specialistsjukskoterskeutbildning-med-inriktning-mot-distriktsskoterska/


 30 

Jerdén, L., Hillervik, C., Hansson, A-C., Flacking, R & Weinehall, L. (2006). 
Experiences of Swedish community health nurses working with health promotion and a 
patient-held health record. Scandinavian Journal of Caring Science, 2006;20: ss. 448-
454. 
 
Johansson, H. (2010). En mer hälsofrämjande hälso-och sjukvård-Hinder och 
möjligheter utifrån professionernas perspektiv. Diss. Umeå universitet, institutionen för 
folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Umeå. 
 
Karlsson, B., Morberg, S, & Lagerström, M. (2006). Starka som individer men svaga 
som grupp. Vård i Norden, 26(79), ss. 36-41. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lauvås, P & Handal, G. (2001). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lindberg, M & Wilhelmsson, S. (2007). National public health target awareness of staff 
at two organizational levels in health care. Health Policy, 84, ss. 243-248. 
 
Lindström, A-C. (2007). Något som inte längre är-Distriktssköterskors yrkesutövning 
på vårdcentral ur ett genusperspektiv. Diss. Göteborgs universitet. Göteborg.  
 
Lundman, B & Hällgren-Graneheim, U (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 
M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård, ss. 188-191. Lund: Studentlitteratur.  
 
Orth-Gomérk, K.& Persk, A. (2008). Preventiv medicin, teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Polit, D. & Beck, C (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice.  Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  
 
Socialstyrelsen. (1996). Ädelreformen-slutrapport 1996:2. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer1996/1996-15-2 [16-05-07]. 
 
Socialstyrelsen, (2012). Kortversion av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder. [ Elektronisk]. Tillgänglig:  
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18680/2012-4-13.pdf 
[16-05-07]. 
 
Socialstyrelsen (2012). Så kan sjukvården förebygga sjukdom. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18786/2012-8-3.pdf  
[16-05-07]. 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer1996/1996-15-2
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18680/2012-4-13.pdf


 31 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer-utvärdering 2014-Sjukdomsförebyggande 
metoder-rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: 
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19656/2015-1-11.pdf  
[16-05-07]. 
 
Socialutskottet. (2002). Mål för folkhälsan. (2002/03: SOU 7). Stockholm: Sveriges 
Riksdag. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mal-for-
folkhalsan_GQ01SOU7  [16-05-07].  
 
Svensk Distriktssköterskeförening. (2008). Kompetensbeskrivning legitimerad 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, ss.7-14. 
[Elektronisk]. Tillgänglig: www.distriktsskoterska.se/download.php?f_id=135&id=1 [ 
16-05-07]. 
             
Svensk sjuksköterskeförening, SSF. (2008). Strategi för sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete. [Elektronisk]. Tillgänglig:  
www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-
publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf  [16-05-01]. 
  
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk –
samhällsvetenskaplig forskning. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  [16-05-07]. 
 
Västra Götalandsregionen Primärvård (2009). Vårdval vårdcentral. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-
halsa/Forvardgivare/VG-Primarvard1/Om-VG-Primarvard1/ [16-05-05]. 
 
Västra Götalandsregionen (2015). Krav-och Kvalitetsbok. [ Elektronisk]. Tillgänglig: 
www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard- och-
halsa/Forvardgivare/VG-Primarvard1/kravochkvalitetsbok/ [16-05-01]. 
 
Västra Götalandsregionen (2016). Krav- och Kvalitetsbok. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa [16-05-01]. 
 
Westlund, I. (2009). I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i kvalitativ analys. 
Stockholm: Liber AB.  
  
Wilhelmsson, S. & Lindberg, M. (2009). Health promotion: Facilitators and barriers 
perceived by district nurses. International Journal of Nursing Practice, (15), ss.156-
163. 
 
WHO. (1948).  Definition of health. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html [16-05-07]. 
 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19656/2015-1-11.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mal-for-folkhalsan_GQ01SOU7
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/mal-for-folkhalsan_GQ01SOU7
http://www.distriktsskoterska.se/download.php?f_id=135&id=1
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Forvardgivare/VG-Primarvard1/Om-VG-Primarvard1/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Forvardgivare/VG-Primarvard1/Om-VG-Primarvard1/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-%20och-halsa/Forvardgivare/VG-Primarvard1/kravochkvalitetsbok/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-%20och-halsa/Forvardgivare/VG-Primarvard1/kravochkvalitetsbok/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa
http://www.who.int/about/definition/en/print.html


 32 

WHO. (1984). Health Promotion: A Discussion Document on the Concept of and 
Principles of Health. Annex 1, s. 29. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
www.who.int/healthpromotion/milestones_yellowdocument.pdf  [16-05-07]. 
 
 

http://www.who.int/healthpromotion/milestones_yellowdocument.pdf


 33 

                                                                                                                                  
Bilaga I 

 

 

Till vederbörande verksamhetschef för godkännande av datainsamling 

 

Vi är två distriktssköterskor, Catrin Dahl och Anita Thanner, som studerar en fristående 
kurs: Examensarbete- Magisternivå på Högskolan i Borås. Vårt examensarbete avser att 
beskriva distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande arbete i 
primärvården. 

Vi skulle vara tacksamma om vi kan få Din hjälp med att komma i kontakt med 
intresserade distriktssköterskor på Din vårdcentral som arbetat minst 1 år på sin 
nuvarande arbetsplats.  

Ett deltagande innebär en bandad intervju mellan 30 och 40 minuter. Metoden som 
används är kvalitativ innehållsanalys baserad på halvstrukturerade frågor. Intervjuerna 
kan ske på arbetsplatsen eller annan överenskommen plats under hösten 2015 med 
början under v. 44. Vi uppskattar om svar om deltagande kan lämnas senast v. 43. 
Bifogat finns ett formulär för godkännande av deltagande som inhämtas i samband med 
intervjun. 

Att delta i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. De 
inspelade intervjuerna hanteras konfidentiellt, det insamlade materialet kommer att 
förstöras när studien är avslutad. Varken de intervjuade eller arbetsplatsen kommer att 
kunna identifieras.  

Kontakta gärna oss eller vår handledare vid frågor eller funderingar. 

Göteborg den 4 oktober 2015.  

Catrin Dahl, distriktssköterska                       Anita Thanner, distriktssköterska 
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Handledare 

Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Catrin Dahl och Anita Thanner 
genomför datainsamling enligt ovanstående beskrivning.  

Göteborg /2015 

 

 

Namn/Titel/verksamhet/ort. 
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Bilaga II 

 

 

 

INFORMATION OM DELTAGANDE I EN STUDIE OM 
DISTRIKTSSKÖTERSKANS ERFARENHETER ATT ARBETA MED HÄLSA OCH 
PREVENTION PÅ VÅRDCENTRAL I PRIMÄRVÅRDEN. 

Vi är två distriktssköterskor, Catrin Dahl och Anita Thanner, som studerar en fristående 
kurs: Examensarbete- Magisternivå på Högskolan i Borås. Vårt examensarbete avser att 
beskriva distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande arbete i 
primärvården I vårdcentralens uppdrag ingår att arbeta med hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder. Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper 
om distriktssköterskans erfarenheter och möjligheter att arbeta hälsofrämjande.  

Ditt deltagande innebär en bandad intervju mellan 30 och 40 minuter. Metoden som 
används är kvalitativ innehållsanalys baserad på halvstrukturerade frågor. Intervjuerna 
kan ske på arbetsplatsen eller annan överenskommen plats under hösten 2015 med 
början under v. 44.. Att delta i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas 
utan förklaring. De inspelade intervjuerna hanteras konfidentiellt, det insamlade 
materialet kommer att förstöras när studien är avslutad. Varken de intervjuade eller 
arbetsplatsen kommer att kunna identifieras.  

Kontakta gärna oss eller vår handledare vid frågor eller funderingar. 

Göteborg den 4 oktober 2015.  

Catrin Dahl, distriktssköterska                              Anita Thanner, distriktssköterska 

Handledare Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås                                                                                  
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     Bilaga III 

 
 
 
Intervjuguide 
 
Öppningsfrågor 
Hur många år har du arbetat som distriktssköterska? /Hur se en vanlig arbetsdag ut för 
dig? /Vilka erfarenheter har du av att arbeta med hälsa och förebyggande arbete? 
 
 
Strategier/Hinder/Möjligheter 
Vilka möjligheter finns?  Vilka hinder finns? Hur tänker du om det? Vilka strategier 
använder du eller skulle du kunna använda för att främja hälsoarbetet? ( Hur kan du 
själv påverka..) 
 
 
Beskriv en bra och dålig hälsofrämjande situation 
Kan du beskriva en bra hälsofrämjande situation, på vilket sätt var den bra, vad kände 
du, vad gjorde du? / Beskriv en dålig hälsofrämjande situation, vilka tankar, känslor har 
du kring den? 
 
 
Upplevelse att DSK kompetens tas till vara 
Upplever du att hälsoarbetet uppmärksammas, (ja/nej) på vilket sätt? / Tycker du att din 
kompetens som distriktssköterska tas tillvara? Om du fick önska, hur skulle du vilja 
arbeta med hälsa och  prevention? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Definitioner
	Hälsa
	Folkhälsoarbete
	Hälsofrämjande arbete
	Prevention
	Hälsopromotion

	Riktlinjer för hälsofrämjande arbete
	Folkhälsomyndigheten
	Socialstyrelsen
	Krav- och kvalitetsbok

	Distriktssköterskans yrkesroll
	Distriktssköterskans utbildning och kompetensbeskrivning
	Förändringar i distriktssköterskans yrkesroll

	Tidigare forskning om distriktssköterskans hälsofrämjande arbete
	Distriktssköterskans arbetssituation och yrkesroll
	Möjligheter och hinder för distriktssköterskans hälsofrämjande arbete


	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Ansats
	Deltagare
	Datainsamling
	Dataanalys
	Författarnas förförståelse
	Etiska överväganden
	Trovärdighet

	RESULTAT
	Distriktssköterskans erfarenheter av hälsofrämjande arbetssätt
	Strategier som främjar hälsosamtalet
	Kvalitetshöjande faktorer i det hälsofrämjande arbetet

	Arbetstillfredsställelse
	Att få positiv respons
	Att ha inflytande

	Utveckling av det hälsofrämjande arbetet
	Att se möjligheter med befintliga resurser
	Att ha förhoppningar

	Hinder i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete
	Brist på stöd
	Komplikationer att nå rätt målgrupp
	Organisatoriska hinder


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATSER
	KLINISKA IMPLIKATIONER
	REFERENSER
	Bilaga I
	Bilaga II
	Bilaga III

