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Abstrakt 

Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av allt fler omorganisationer. Mycket av den 

omvårdnad och uppföljning som tidigare togs omhand på sjukhusen har flyttats över på 

primärvården. Syfte med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av sin 

arbetssituation efter omorganisation. Nio distriktssköterskor från två vårdcentraler i norra 

Sverige deltog och data samlades in med semi-strukturerad intervju som sedan analyserades 

med kvalitativ tematisk innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde 

svårighet att möta de ökade kraven och att de påverkades både som person och professionell. 

Det visade sig att arbetsuppgifter förändrats från tyngdpunkten preventivt arbete till att utföra 

en mer avancerad vård. Resultatet visade också på minskad arbetstillfredsställelse till följd av 

tidsbrist och ökad arbetsbörda. Detta påverkade distriktssköterskorna privatliv negativt med 

uttalad orkeslöshet och svårighet till återhämtning. Sammanfattningsvis beskriver denna 

studie att omorganisationen kan utgöra en bidragande faktor till hur distriktssköterskor 

upplever sin arbetssituation. 

 

Nyckelord: Omorganisation, distriktssköterskor, tematisk innehållsanalys, tidsbrist, 

orkeslöshet.  
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Abstract 

Today's health care is characterized by an increasing number of reorganizations. Certain 

hospital care and follow-up have been transferred to primary care. The aim of the study was to 

describe the district nurses' experiences of their work situation after reorganization. Nine 

district nurses from two health care centers in northern Sweden participated in the study. Data 

was collected with semi-structured interviews and analyzed with qualitative thematic content 

analysis. The results showed that district nurses experienced difficulty in meeting the 

increased demands without being influenced as a person and professional. It turned out that 

the nurse workload as professional had changed from prevention to perform a more advanced 

care. Lack of time and high workload led to stress and reduced job satisfaction which also 

affected the privacy negatively and lack of energy. In conclusion it was found that the 

reorganization could be a contributory factor to the district nurses perceived work situation. 

 

Keywords: Reorganization, district nurses, thematic content analysis, lack of time, lack of 

energy. 
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Inledning 

Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av allt fler omorganisationer. Nationella och 

regionala riktlinjer ska implementeras inom de befintliga ramarna för varje enhets 

organisation. Detta innebär bland annat kortare vårdtider inom slutenvården och omvårdnad 

och uppföljning som tidigare togs omhand på sjukhusen har flyttats över på primärvården. 

Multisjuka och patienter med palliativ diagnos vårdas i större utsträckning i hemmet med en 

allt mer avancerad vård och utrustning. Vårdvalet ställer också högre krav på primärvårdens 

tillgänglighet och möjlighet att tillgodose behoven eftersom vårdcentralerna är beroende från 

inkomsterna av antal listade patienter.  

 

Det har skett ett flertal förändringar i distriktssköterskans arbetsrutiner de senaste sex 

månaderna. Nya tillämpningar av egenvårdsbegreppet gör att distriktssköterskorna behöver 

göra ytterligare bedömningar för att prioritera vilka patienter som har rätt till hembesök. Från 

och med årsskiftet 2010 åläggs patienterna en kostnad för mötet med distriktssköterskan, 

vilket gör att ett antal patienter avstår från omvårdnadsåtgärder. Under semesterperioden 2010 

ökar dessutom arbetsbelastningen tillfälligt till det dubbla då en vårdcentral stängs och alla 

patienter hänvisas till den andra och enda vårdcentralen i samhället. Den senaste tiden kan vi 

som kollegor uppleva att arbetsglädjen och arbetsklimatet på vårdcentralerna förändras i 

negativ riktning. Denna studie genomförs med utgångspunkt av att studera hur 

omorganisation påverkar distriktssköterskornas upplevelse av sin arbetssituation på dessa 

vårdcentraler.  

 

Bakgrund  

Enligt Tummers, Landeweerd och Godefridus (2002) orsakar en omorganisation ofta 

reaktioner där arbetstillfredsställelsen både har ett samband med autonomin som med 

arbetsbelastningen. Det är viktigt att uppmärksamma organisationens aspekter när 

omorganisationer sker. Hertting (2003) beskriver att den första perioden efter en 

omorganisation visat sig vara den som skapar störst osäkerhet och oro bland de anställda. 

Budgeten minskade, ogrundade rykten och myter bildades och rädsla uppkom om förestående 

varsel och hot om uppsägning. Karake-Shalhoub Zeinab (1999) beskriver att osäkerheten om 

framtiden även riskerade att försvaga relationer mellan arbetskamrater eftersom den enskilda 

individen i större utsträckning tenderade att värna om egna än gemensamma intressen. 
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Crowell (1998) beskriver i sin studie att sjukvårdspersonal söker efter olika sätt att förstå, 

kontrollera, kategorisera och strukturera förändring så att förbättringar uppnås. Att införa 

förändringar innebär att starta en process där alla är involverade och därmed blir arbetsmiljön 

också påverkad. Att ingå i organisationen kan ge upphov till olika känslor som är oundvikliga  

men när väl personalen vet hur organisationen kommer att genomföras så blir det mindre 

hotfullt och rädslan för förändringen minskar  

 

Hegney, Eley, Plank, Buikstra och Parker (2005) visade att arbetsbelastningen och 

stressfaktorn var hög för distriktssköterskor. Det berodde oftast på underbemanning och 

kunde påverka patientsäkerheten. Att inte kunna påverka sitt arbete och bristande 

uppskattning av yrkesskicklighet men även en låg löneutveckling gjorde att arbetsmoralen 

minskade. Arbetsglädjen och stoltheten över yrket var förknippad med autonomin och 

teamarbetet, patientsäkerheten, karriärmöjligheterna, status, lön och en god arbetsmiljö på 

arbetsplatsen. 

 

Evans (2002) beskriver att distriktssköterskorna upplevde att stressfaktorn ökade i samband 

med att arbetssituationen blev förändrad vid omorganisation. Det upplevdes som en 

stressfaktor att inte kunna påverka sin arbetssituation, yrkesansvaret, patienter med komplexa 

behov och bristen av teamwork med andra yrkesgrupper. Arbetsbördan blev för stor i 

förhållande till arbetstiden och tillsammans med kravet på dokumentationen upplevdes detta 

som otillfredsställande. Kombinationen av det föregående och ansvaret för familj, hemarbete 

medförde en hög belastning för distriktssköterskorna. Enligt Tummers, Landeweerd och 

Godefridus (2002) verkade sjuksköterskor ofta ha höga krav på sig själva för att utföra sitt 

yrke, vilket ledde till missnöje och fysisk och psykisk utmattning. 

 

Doncevic, Romelsjö och Theorell (1998) redovisar i en studie från 1998 som jämförde 

arbetsförhållande för distriktssköterskor i Stockholm och Zagreb att där sågs en försämrad 

hälsa som ett resultat av stressrelaterat arbetet. I Stockholm upplevde distriktssköterskor att 

ständiga förändringar i primärvårdens organisation och förändrade arbetsuppgifter gav 

upphov till stress, minskad arbetstillfredsställelse men även till hjärt- och kärlsjukdomar. En 

försämrad möjlighet att få kontrollera och påverka sitt arbete och bristande stöd från 

organisationen under förändringstillfället orsakade oro och osäkerhet. Zagreb hade färre 

omorganiseringar och distriktssköterskorna där upplevde en bättre kontroll av arbetsuppgifter 

trots hög arbetsbelastning med låg bemanning. Dålig tillgång till fordon i arbetet utgjorde en 
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stressfaktor och även den dåliga arbetsmiljön i patienternas hem. Dålig support från sina 

kollegor ledde också till en högre nivå av missnöje. Gemensamt för båda länderna var att 

distriktssköterskorna generellt var tillfredställda med sina jobb. Tummers, Landeweerd och 

Godefridus (2002) studie visade att sköterskor som fick bli mer delaktiga i beslutsfattandet 

förutspåddes uppleva en högre arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation.  

 

Sammanfattningsvis visade denna litteraturgenomgång att omorganisationer påverkade 

distriktssköterskornas arbetssituation. Förändringarna hade även medfört att vårdtyngden ökat 

och att tillgången på personal minskat. Detta ledde till en ökad stressfaktor och en försämrad 

hälsa. Omorganisationer skapade oro och osäkerhet inför framtida förändringar som även 

riskerade att försvaga relationer kollegor emellan. Omorganisationer påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön då distriktssköterskor inte får utrymme att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt gentemot patienterna.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av sin arbetssituation 

efter omorganisation. 

 

Metod 

Denna studie har haft en kvalitativ ansats vilket inneburit att data samlats in med 

semistrukturerade intervjuer (jmf Polit & Beck, 2008) som sedan analyserats med tematisk 

innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992). En kvalitativ ansats har möjliggjort att deltagarna 

fått berätta om sina erfarenheter och upplevelser.   

  

Deltagare och procedur 

Ett ändamålsenligt urval gjordes medvetet för att få svar på studiens syfte som var 

distriktssköterskans upplevelse av sin arbetssituation efter omorganisation. I studien deltog 

nio distriktssköterskor från två vårdcentraler i norra Sverige där den senaste regionala 

omorganisationen skett. Distriktssköterskor utgjorde en homogen grupp med sin unika 

yrkesroll som kunde ge svar på studiens frågeställning. Av bekvämlighetsskäl på grund av 

geografin med långa avstånd valdes vårdcentralerna i en viss region. Inklusionskriterierna var 

att deltagarna skulle arbeta med hemsjukvård under den aktuella omorganisationen. 

Exklusionskriterier var telefon- och mottagningssköterskor då dessa inte var berörda. 
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Tillstånd att genomföra studien inhämtades från vårdchef genom muntlig kontakt och ett 

informationsbrev (bilaga 1a) som beskrev studiens syfte och genomförande. 

Distriktssköterskorna kontaktades personligen med information både muntligt och skriftligt 

om studiens syfte. Informationsbrev med svarstalong gavs till de tillfrågade 

distriktssköterskorna (bilaga 1b). De fick också möjlighet att läsa in sig på frågorna innan 

intervjuerna. 

 

Datainsamling 

Data samlades in med semi-strukturerade intervjuer vilket innebar att en huvudfråga med 

underfrågor ställdes till deltagarna och som besvarades fritt (jmf. Polit & Beck, 2008). 

Deltagarna informerades om att intervjun var frivillig och kunde avslutas när som helst utan 

att ange skäl. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 2) och tog mellan 30-45 

minuter. Den första intervjun var en provintervju för att se hur frågorna kunde förstås och 

besvaras. Det visade sig att frågorna fungerade bra men att intervjuguiden behövde 

kompletteras med en fråga om hur arbetssituationen påverkat privatlivet. De som deltog i 

studien fick möjlighet till reflektion efter intervjun om det uppkommit funderingar, 

betänkligheter eller om intervjun väckt känslor som behövde lyftas.  

 

Intervjuerna utfördes på respektive deltagares vårdcentral utav forskarna var för sig. Den 

valda lokalen för intervjun var i många fall en ostörd plats på arbetsplatsen (jmf. Polit & 

Beck, 2008). Den lösningen valdes för att fokus skulle koncentreras till rätt miljö. 

Intervjuerna skrevs sedan fortlöpande ut ordagrant. Kraven på anonymitet kunde garanteras 

eftersom inga namn kopplades till intervjuerna och att alla uppgifter var skyddade för 

utomstående. De inspelade intervjuerna förvarades säkert och destruerades efter att studien 

var godkänd och publicerad (jmf. Polit och Beck, 2008).  

 

Analys av data 

Data analyserades med en kvalitativ tematisk innehållsanalys (jmf. Downe-Wamboldt, 1992) 

för att analysera den ordagrant nedskrivna intervjutextens innehåll. Kvalitativ tematisk 

innehållsanalys innebär att objektivt och systematiskt analysera data och möjliggör att 

identifiera det manifesta innehållet men även det latenta. Meningen är att kunna beskriva det 

studerade som motsvarar syftet och sammanställa data i kategorier och teman.  
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Datamaterialet märktes med siffror direkt efter intervjun utan att det angav deltagarens 

identitet. Märkningen behölls under hela analysfasen för att inte validiteten skulle gå förlorad 

(jmf. Hsieh & Shannon, 2005). Analysen genomfördes i flera steg där det första steget innebar 

att få en helhet av data genom att läsa igenom hela texten ett flertal gånger. Sedan delades 

texten in i meningsenheter som innebar att meningar som svarade till studiens syfte plockades 

ut. Meningsenheterna kondenserades och märktes med olika färger och grupperas i kategorier 

där likartade upplevelser sågs. Om en del av innehållet föll utanför redan existerande 

kategorier gjordes ytterligare kategorier för att fånga upp dessa. Vikten låg på att studiens 

syfte blev besvarad det vill säga att beskriva distriktssköterskans upplevelse av sin 

arbetssituation efter omorganisation. Efter genomläsning och korrigering minskades antal 

kategorier till tre slutgiltiga kategorier och dess innehåll tolkades i ett tema. 

 

Etiska övervägande  

Denna studie följde de etiska riktlinjer som finns när det gäller forskning där människor är 

deltagare (Epn, 2010). Enligt personuppgiftslag (1998:204) paragraf 19 forskning och statistik 

om etikprövning som avser människor, uppfyller denna studie lagens målsättning. Studien 

fick även sitt godkännande från etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitet. 

 

Nyttan med studien kunde leda till bekräftelse och känslan av att någon lyssnade och tog till 

sig av distriktssköterskans personliga upplevelse av sin arbetssituation. En möjlighet fanns för 

deltagarna att reflektera över sina egna strategier, få användning utav dessa och utveckla dem 

i positiv riktning. Risken med studien kunde vara att deltagandet upplevdes som påtvingat på 

grund av att det var kollegor inom samma yrkesgrupp som utförde studien. 

Distriktssköterskorna kanske inte kunde svara ärligt och uppriktigt på frågorna. Deltagarna 

kunde även uppleva en oro för att åsikterna blev kända för arbetsgivaren. Vikten var att vi 

som forskare hade ett etiskt riktigt förhållningssätt och att vi var trovärdiga avseende 

sekretessen. Viktigt var också att vi garanterade distriktssköterskorna att inga personer skulle 

komma att kunna kännas igen i den färdiga studien (jmf. Polit & Beck, 2008). Vi utgick ifrån 

informerat samtycke och erbjöd även en reflektion att tala fritt efter intervjun. 
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Resultat 

Analysen resulterade i ett tema Svårt att möta ökade krav utan att påverkas som person och 

professionell, och tre kategorier (Tabell 1). Att arbetsuppgifterna förändras, att kraven ökar 

och att privatlivet påverkas. Resultatet redovisas med brödtext samt citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1 översikt över tema (n=1) och kategorier (n=3) 

Tema 

 

Svårt att möta ökade krav utan att påverkas som person och professionell  

 

Kategorier 

 

Att arbetsuppgifterna förändras 

Att kraven ökar 

Att privatlivet påverkas 

 

 

Tema: Svårt att möta ökade krav utan att påverkas som person och professionell  

Temat innehåller en tolkning av hur den senaste omorganisationen påverkat 

distriktssköterskornas arbetssituation på olika sätt. Faktorer som tidsbrist, minskade 

personalresurser och en mer avancerad vård, ställde högre krav på distriktssköterskorna vilket 

påverkade dem både som person och professionell. På grund av minskade personalresurser 

ökade mängden arbetsuppgifter och tidsbrist uppstod ofta. Detta indikerar svårigheten att 

möta ökade krav från arbetsgivare, anhöriga och patienter och verkar ge distriktssköterskor en 

känsla av otillräcklighet. Resultaten visar även att ensamhetskänslan var stark.   

 

Att arbetsuppgifterna förändras 

Denna kategori beskriver att distriktssköterskorna upplevde att arbetsuppgifterna förändrats 

på grund av omorganisationer. De forna arbetsuppgifterna sågs som en förlust eftersom den 

preventiva funktionen blev lidande till förmån för de multisjukas mer krävande omvårdnad i 

hemmet. Belastningen på distriktssköterskorna ökade då ansvarsområdet utvidgades på grund 

av att tjänster hållits vakanta efter naturliga avgångar. Känslan av otillräcklighet och ensamhet 

i yrkesrollen upplevdes större då det fanns färre kollegor att konsultera, reflektera och 

diskutera frågeställningar med.  

 

”Yrkesrollen har ju förändrats väldigt mycket om jag tänker tillbaka, då hade vi 

ju en helt annan arbetsuppgift. Vi hade både hälso- och sjukvård och… 

barnhälsovård och alltihopa och sedan har det ju urholkats mer och mer och det 

är ju nästan borta med hälsovård från distriktssköterskan. Det som har kommit 
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istället är ju hanteringen av väldigt svårt sjuka människor i hemmen och vi går 

väldigt kort med personal om man tänker på hur svåra arbetsuppgifter vi har” 

 

 

Distriktssköterskor berättade att de ofta upplevde att omorganisationer inneburit att 

personalstyrkan minskat, belastningen och effektivitetskraven ökat för de som arbetat kvar. 

Mängden arbetsuppgifter upplevdes redan vara nådd. Direktiven om hur omorganiseringarna 

skulle utföras upplevdes som oklara. Många omorganisationer på varandra där direktiven varit 

otydliga innebar att distriktssköterskorna jobbade olika och kunde därmed i sin okunskap 

motarbeta varandra. Ett exempel kunde vara att man gjorde olika bedömningar när det gällde 

hembesök. Ett etiskt och moralisk dilemma speglade distriktssköterskors arbete där 

yrkesrollen stod i kontrast mot den förändrade organisationen. Allt detta tog mycket energi 

och ork då även den dagliga verksamheten skulle utföras samtidigt på grund av minskade 

resurser. Distriktssköterskorna berättade även om upplevelser av maktlöshet och bristande 

delaktighet då mycket verkade förutbestämt hur omorganisationen skulle utföras. Även en 

upplevd oro och otrygghet då sparbeting kunde innebära förändringar i arbetsgruppen då 

någon kollega kunde bli uppsagd. En distriktssköterska berättar:  

 

”Man drar ned ganska rejält det kommer in jättestora spar helt plötsligt… 

betydligt många fler miljoner än vad man vill ge sken av i tidningarna… och det 

innebär att man drar ned radikalt på distriktssköterskor. Man har naturliga 

avgångar eller flytt… personal som söker andra jobb men man tillsätter inte 

tjänsterna så vi blir betydligt mera kort i allt.” 

 

 

Förväntningar på att omorganisationerna skulle leda till något positivt förekom, det kunde 

upplevas som en ny utmaning att förändra arbetssättet. Men mängden nya direktiv kom 

fortlöpande så resultatet gick aldrig att utvärdera. Förhoppningarna fanns att de senaste 

direktiven skulle få inarbetas så att en stabilitet och tillika en arbetsro skulle uppnås, vilket 

illustreras med följande citat.  

 

”Det finns nog saker som… kommer att bli bättre också med det här. Jag kan ju 

inte gärna tro något annat för då skulle jag inte orka kliva upp och gå på jobbet. 

Alltså förutsätter jag att det blir något bra av det.” 

 

 Att kraven ökar 

Denna kategori beskriver att kraven på mer avancerad hemsjukvård ökade när fler multisjuka 

och palliativa patienter förväntades skötas i hemmet utav distriktssköterskan. Efter flertal 
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omorganisationer så upplevde distriktssköterskorna att arbetsuppgifterna förändrats till så stor 

del att arbetstillfredsställelsen har minskat betydligt. När det blev färre kollegor och fler 

avancerade arbetsuppgifter så ökade även tidsbristen. Detta ledde till frustration när sämre 

möjlighet gavs till att hjälpa kollegor och patienter med stort omvårdnadsbehov i det 

gemensamma dagliga arbetet. För att klara arbetsbördan krävdes stor flexibilitet och ett 

välorganiserat teamarbete. Att hålla sig uppdaterad av nya vetenskapliga rön och nya riktlinjer 

när det gäller arbetsrutiner och rekommendationer gjorde också att kraven ökade. När kraven 

ökade förändrades arbetsuppgifterna och detta upplevdes minska arbetstillfredsställelsen 

betydligt men ambitionen att lyckas fanns kvar. 

 

”Ambitionerna är lite för höga och man når inte upp till det och då är det som att 

det faller platt någonstans på vägen” 

 

Distriktssköterskorna upplevde att de försökte göra sitt bästa vid varje patientkontakt trots att 

tiden vid besöken var komprimerad. På grund av det höga arbetstempot ökade upplevelsen av 

koncentrationssvårigheter och fokus på det som var viktigt då det var svårt att prioritera. 

Önskan av att hinna med den dagliga arbetsbördan upplevdes som stressande. Tidsbristen 

gjorde att uppföljningar av patienter blev lidande och dokumentation som inte gjordes samma 

dag upplevdes som en säkerhetsrisk.  

 

”Jag försöker tänka att ta en sak i taget, att jag kan bara hjälpa en åt gången, 

men jag klarar det inte alltid, det gör jag inte. Jag kan uppleva det otrolig 

stressande .” 

 

Många distriktssköterskor upplevde att de måste vara mycket mer flexibla idag och ha ett 

bättre samarbete med övriga yrkeskategorier och andra vårdgivare såsom slutenvården och 

kommunen. Ett gott samarbete med sina kollegor på arbetsplatsen vore betydelsefullt för ett 

bättre arbetsklimat. Flertalet tyckte dessutom att konsultationer med övrig sjukvårdspersonal 

blev tidskrävande då kontaktade personer ej var tillgängliga. Ett förbättrat teamarbete 

förutspåddes kunna ge tidsbesparing och tillgodose patienternas alla mångfacetterade 

omvårdnadsbehov.  

 

”Jag tror man skulle ha glädje av varandra om man jobbade närmare. Man skulle 

kunna ha bättre diskussioner och man skulle kunna utvecklas mer man skulle 

kunna ha mera kompetensutvecklande kurser. Man kunde synka mer än vad vi gör 

idag. Vi skulle kunna vara mer enhetliga mot patienterna om samarbetet med 

kommunen förbättrades.” 
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Det var viktigt att känna sig nöjd med patient- och anhörigkontakterna. Oron för att någon 

uppgift inte hade blivit utförd infann sig när tidsbristen blev påtaglig. Arbetsuppgifterna var 

prioriterade till akuta patientkontakter under arbetsdagen men tiden var oftast otillräcklig och 

mindre akuta patientkontakter fick flyttas till nästa dag. Detta gjorde att känslan av 

otillfredsställelse ökade.  Yrkesstoltheten är en viktig del för tillfredställelsen i arbetet men 

framförallt känslan att få tillfredställa det behov som patienten har. 

 

”Jag tycker om patientarbetet, jag tycker om mina patienter, jag blir glad om jag 

gör något bra och om man kan hjälpa dem och det är dom här ljusglimtarna som 

faktiskt, det kan glädja en hel dag en sådan sak. Det är väl därför jag också är 

distriktssköterska, någonstans där så kände jag att det här var någonting som jag 

tyckte var jätte-kul och det här trivdes jag jättebra med och… men som när man 

inte tar hänsyn i omorganisationen att det är människor du har att göra med, att 

människor tar tid” 

 

Att privatlivet påverkas 

Denna kategori beskriver att omorganisationer även påverkar privatlivet då det fanns 

svårigheter att släppa sin oro över de svårt sjuka patienterna. Omorganisationens krav på 

begränsningar påverkade distriktssköterskans möjlighet till hembesök. Betalningstvånget 

gjorde att patienter tackade nej till av distriktssköterskan bedömda omvårdnadsåtgärder. Detta 

blev ett dilemma för distriktssköterskorna då dessa såg patientens behov av omvårdnad men 

ej kunde påverka patientens autonomi. På grund av de minskade resurserna vid 

pensionsavgångar utgjorde detta en ökad arbetsbelastning då indelningen av arbetsområdena 

utökades. En frustration över att inte ha hunnit utföra alla sina planerade arbetsuppgifter under 

dagen uppkom efter arbetstidens slut. En hög arbetsbelastning under dagtid upplevdes 

påverka förmågan till återhämtning. 

 

” du tar med dig ditt arbete hem, du kan inte bara slappna av och sluta tänka på 

jobbet .” 

 

Ofta uppkom känslor av ensamhet och osäkerhet vid svårare patientsituationer där stöd och 

utbyte av erfarenheter från kollegor var nödvändigt. När inte tid till diskussion och reflektion 

med kollegor funnits så följde tankarna på patientarbetet med hem. Ett flertal av 

distriktssköterskorna vaknade under nätterna oroliga över något som de eventuellt hade glömt 

att utföra under dagen och fick svårigheter att somna om.  

 

”Då när man har somnat (skratt) så kan man vakna av att… och tänka på jobbet”  
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Det skapade en irritation och en trötthet som påverkade de närstående på olika sätt. En av 

distriktssköterska berättade att hon ofta blev tyst och fundersam när hon kom hem. En annan 

berättade att det ofta uppstod konflikter hemma om oviktiga saker för att få ut frustrationen. 

Ofta var familjen medveten om situationen och var förstående och drog sig undan.   

 

”Jag har 12 timmar per dygn så det är klart att det här färgar mig även privat … 

jag kan vara irriterad, jag kan vara trött och det… man säger att man går hem 

och sparkar katten, men det kan ju vara så… man tar ju ut den här frustrationen 

på någon, så det är klart att man schabblar om skitsaker egentligen.” 

 

Distriktssköterskorna upplevde att omorganisationen var en bidragande orsak till den 

orkeslöshet som de upplevde. Detta påverkade deras sociala umgänge negativt under 

veckorna. Orken räckte inte till att ta del av andras problem och närståendes förväntningar på 

engagemang. Orkeslösheten medförde att distriktssköterskorna avskärmade sig från att delta i 

föreningsliv, familjeliv och orkade inte heller prata i telefon med vänner under vardagen. 

Tiden efter arbetsdagens slut gick till återhämtning inför nästa dags arbete. 

Distriktssköterskorna visste att motion och hälsa var viktigt, men orken ”att leva som man 

lär” fanns inte hos många.  

 

”Du är ju inte speciellt social att umgås med vänner utan du är ju hemma och 

vilar för att orka gå och jobba.”  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av sin arbetssituation 

efter omorganisation. Resultatet visade att arbetsuppgifterna hade förändrats genom att det 

preventiva arbetet hade fått stå tillbaka till förmån för mer avancerad hemsjukvård. 

Distriktssköterskan är den naturliga samordnande personen kring patienter, anhöriga och 

övriga professioner avseende omvårdnaden i hemmet.  

 

Enligt Haycock Stuart, Jarvis och Daniel (2008) har distriktssköterskans profession inte 

förändrats i samma takt som den borde för att möta förändringen av populationens hälsa när 

det gäller den avancerade omvårdnaden. Resultatet i denna studie visade att 

arbetsbelastningen ökade när personalresurserna minskade. Enligt Goodman (2001) är 

distriktssköterskans yrkesroll i en multiprofessionell miljö ett hinder som gör det svårt att ha 

en specifik roll. De får ofta kompensera för brister från andra professioner. De stora 
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förväntningarna på deras yrkeskunskap leder ofta till en oförmåga att begränsa arbetsbördan. 

Även en enkel uppgift kunde störa balansen och förmågan att prioritera.  

 

I denna studie beskrev distriktssköterskorna att det var lätt att tappa fokus och kontrollen över 

dagens uppgifter på grund av den höga arbetsbelastningen. Det framkom även en oro och 

otrygghet då sparbeting kunde innebära förändringar i arbetsgruppen såsom att förlora sitt 

jobb eller få en utökad arbetsbörda på grund av att en kollega har slutat. En del 

distriktssköterskor upplevde en känsla av maktlöshet och bristande delaktighet då mycket 

verkade förutbestämt hur omorganisationen skulle utföras. Wade (1992) beskriver att det 

länge har varit känt att förändringar ger upphov till osäkerhet och generar motstånd. Den 

vanligaste anledningen till att distriktssköterskor lämnar sitt uppdrag är stress, dålig 

arbetsmiljö där resurserna är begränsade och känslan av inte kunna ge tillräcklig vård och 

omsorg till patienterna. 

 

Resultatet i denna studie beskriver att en upplevd otillräcklighet och ensamhet i yrkesrollen 

ökade behovet av kollegial support. Distriktssköterskans yrke är ett ensamarbete där beslut 

om omvårdnadsåtgärder ofta tas av distriktssköterskan på plats. Behov av att lyfta olika 

patientproblem och behandlingsåtgärder med kollegor är mycket värdefullt för att dels få 

support och få olika infallsvinklar för att fatta rätt beslut. Enligt Olofsson, Bengtsson och 

Brink (2003) finner sjuksköterskan i sitt arbete många gånger att avsaknad av uppmuntran 

från arbetsgivare och även andra kollegor gör det hela betungande. Peterson et al. (2008) 

beskriver att ett rättvist, uppmuntrande ledarskap med support av chefer, möjlighet att kunna 

påverka beslut och ett positivt socialt klimat på arbetsplatsen är helt avgörande om utmattning 

skall undvikas hos personalen. Enligt Arbetsmiljöverket (2010) så ska arbetsgivaren och de 

anställda samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö vilket är fastslaget i arbetsmiljölagen. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men när kraven blir övermäktiga och 

arbetstagaren saknar eget inflytande över arbetssituationen ökar risken för ohälsa. 

Organisationens utformning har därför betydelse för vilka psykiska påfrestningar som 

arbetstagarna kan utsättas för. 

 

Wilhelmsson, Foldevi, Åkerlind och Faresjö (2002) beskriver att distriktssköterskor som har 

en bra kollegial support upplevde en större arbetstillfredsställelse trots hög arbetsbelastning. 

Den kan vara en buffert vid höga krav och när möjligheten är liten att kunna påverka sin 

arbetssituation. Många distriktssköterskor i vår studie hade förväntningar på att 
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omorganisationerna skulle leda till något positivt.   

 

I denna studie framkom att med mer avancerad hemsjukvård ökade kraven på 

distriktssköterskorna när fler multisjuka och patienter med palliativ diagnos förväntas skötas i 

hemmet. Viktigt med ett fungerande stödsystem för att patienter och deras närstående ska 

våga och orka med en vård i hemmet. Ett sådant stödsystem utgörs ofta av distriktssköterskor 

där tillgänglighet bör finnas dygnet runt enligt Socialdepartementet (SOU. 2001:6). Öhman 

och Söderberg (2004) pekade på behovet av engagemang och tillgänglighet för att förmedla 

en trygghetskänsla för patient och anhöriga vilket tar tid i anspråk. Arvidsson, André, 

Borgqvist, Lindström och Carlsson (2009) beskriver att patienter inte accepterar någon som 

helst neddragning av resurserna inom hälsovården. Patienterna tyckte alltid att de skulle bli 

erbjuden den bästa möjliga vård oavsett kostnad även om bekymren var små. De patienter 

som upplevde missnöje över de indragna resurserna i vården, var ändå nöjda med sin kontakt 

inom primärvården. Distriktssköterskan kunde tillfredställa patientens behov även om inte 

alla förväntningar uppfylldes. Häggström, Kihlgren, Kihlgren och Sörlie (2007) beskriver att 

anhöriga förväntar sig att äldre ska få den vård de har rätt till och en tilltro att vårdgivarna är 

kompetenta och har tillräckligt med tid för varje vårdtagare.  

 

Denna studie visade att det ofta uppstod tidsbrist när ansvarsområdet ökade med tillhörande 

patientarbete och omvårdnadsbehov. För att klara arbetsbördan krävdes stor flexibilitet och ett 

välorganiserat teamarbete. Fler vårdplaneringar inom slutenvården vid utskrivning ökade även 

dokumentationskraven på omvårdnadsplaner för egna och andra yrkesgrupper (SOSFS 

2005:27, 2008:14). Haycock Stuart et al. (2008) beskriver att när dokumentationen blev 

eftersatt ökade frustrationen och arbetstillfredsställelsen minskade. En faktor som ökade var 

kravet på dokumentation i patientjournal och övriga kvalitetssystem bland annat som 

vaccinationsprogram, inkontinensregistrering, samordningsprogram med kommun och 

landsting. Detta upplevdes av distriktssköterskorna som en ytterligare belastning. Wade 

(1993) fann i studie från år 1966 att distriktssköterskor spenderade 61-69 procent av 

arbetstiden i direktkontakt med patienter. År 1980 hade direktkontakten reducerats till 50 

procent. Hemsjukvårdsbesök bestod av 38 procent - resterande tid bestod av telefonsamtal, 

möten och administration. Administrationen och arbetsbördan med att tillgodose patienterna 

och anhörigas behov var det som gav upphov till det största missnöjet hos distriktssköterskor. 

För att inte patienter skulle få minskad tid så arbetade distriktssköterskorna övertid.  
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Tidspressen som påverkade kvalitén på omvårdnaden fick distriktssköterskorna att känna sig 

skyldiga, stressade och otillfredsställda. Dessa känslor associerades till alla omorganisationer 

som gjorts inom sjukvården. Den ökade arbetsbördan verkade utgöra en faktor som 

avskärmade istället för att ena distriktssköterskorna i deras gemensamma arbete. Enligt Rani 

Rout (2000) är den största stressfaktorn hos distriktssköterskor relaterat till tidsbrist, 

dokumentation och en stor arbetsbörda. Men även andra faktorer som störde pågående arbete 

utlöste stress. 

 

Att vara uppdaterad av nya vetenskapliga rön och nya riktlinjer när det gäller arbetsrutiner 

och rekommendationer gjorde också att kraven ökade. Enligt Socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS 1995:15) så är distriktssköterskan skyldig att hålla sig 

uppdaterad och följa med i forsknings- och utvecklingsarbete samt påbörja och leda 

utvecklingsarbete.  Resultat i denna studie visade på att arbetstillfredsställelsen till en stor del 

minskade då arbetsuppgifterna förändrats. Det blev mindre tid för patientnära arbete och 

känslan av att inte ha gjort ett fullgott arbete ökade. Många omprioriteringar ökade 

otillfredsställelsen.  

 

Resultatet i denna studie visar att yrkesstoltheten är en viktig del för tillfredställelsen i arbetet 

men framförallt känslan att få tillfredställa det behov som patienten har. Enligt Haycock 

Stuart et al. (2008) så upplevde distriktssköterskorna stolthet när de fick använda sig av sin 

kliniska erfarenhet och kunskap för att ge omvårdnad. Kacel, Miller och Norris (2005) 

beskriver att en hög tillfredställelse kunde ses när distriktssköterskan kunde ge en kvalificerad 

omvårdnad. 

 

Privatlivet blev påverkad negativt när arbetsbördan blev tyngre på grund av 

omorganisationen. Men även oron över att inte ha gjort ett fullgott arbete dröjde sig kvar efter 

arbetstidens slut. Flertalet av distriktssköterskorna saknade även tid och möjlighet till 

reflektion med kollegor. Detta kunde ses som en möjlighet att lösa frågeställningar och 

funderingar som fanns kring de aktuella patienterna under dagen. Frånvaron av detta skapade 

en frustration och irritation som följde med hem till familjen. Den sociala samvaron blev 

påverkad och ofta minimerad under arbetsveckan. Rani Rout (2000) menar att en för hög 

arbetsbelastning leder till dålig mental hälsa. Majoriteten av distriktssköterskorna i denna 

studie hade upplevt svårigheter i privatlivet som var direkt kopplade till tidsbrist på jobbet. 
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I denna studie framkom att många distriktssköterskor hade svårt att slappna av på kvällen och 

få en bra sömnkvalité. Flertalet distriktssköterskor vaknade på nätterna och hade svårigheter 

att somna om. Peterson et al. (2008) beskriver att faktorer som depression, oro, sömnlöshet, 

minnesförlust, utmattning, orala problem och nack/ ryggproblem ofta är arbetsrelaterade. Det 

framkom även att de som motionerade regelbundet klarade de ökade kraven på arbetsplatsen 

bättre. Flertalet av deltagarna försökte mestadels under vardagen vila upp sig för att orka med 

nästa dags påfrestning. Glasberg (2007) menar att inte ha förmågan att kunna leva upp till 

andras förväntningar, att uppleva bristande stöd från sina kollegor och att inte kunna ge 

tillräckligt med tid till patientnära arbete kunde utlösa en emotionell utmattning.  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ studie med distriktssköterskor gjordes som beskrev deras upplevelse av 

arbetssituation efter omorganisation. Nio stycken distriktssköterskor visade sitt intresse och 

blev deltagare i studien. Deltagarna kom från två närliggande vårdcentraler. Många regionala 

och lokala omorganisationer hade skett inom primärvården det senaste året. Ett 

ändamålsenligt urval valdes medvetet för att få en bättre förståelse av distriktssköterskornas 

arbetssituation på dessa vårdcentraler. Distriktssköterskor som en homogen grupp med deras 

specifika yrkesroll kunde ge den information som behövdes för att genomföra studien.  Ett 

visst bekvämlighetsskäl användes på grund av begränsning i geografin på grund av långa 

avstånd vilket kunde ge begränsningar i datamaterialet (jmf Polit & Beck. 2008).   

  

För att kunna få svar på syftet användes en frågeguide och provintervju gjordes för att se om 

intervjufrågorna var relevanta. Vid provintervjun gav svaret upphov till att ytterligare en fråga 

ställdes om hur privatlivet påverkades. Polit och Beck (2008) anser att semistrukturerad 

intervjuteknik där huvudfråga med underfrågor används, är en möjlighet för deltagarna att tala 

fritt utifrån sina upplevelser. Att vinna förtroende, inge trovärdighet och att försöka vara lik 

den som skall intervjuas är viktigt som kvalitativ forskare. Vetskapen om att vi var väl 

förtrogna med samma verksamhet gjorde antagligen intervjuerna ömsesidigt givande och 

tagande och deltagarna kände sig bekväma i situationen. Intervjuerna dokumenterades med 

bandspelare som avlyssnades ett flertal gånger.  

 

Tidpunkten för intervjuerna var förlagda till arbetsdagens slut och svaren kunde därmed bli 

mer negativt färgade när trötthet uppstod vilket kunde vara en svaghet för studien. Vi som 

intervjuare är noviser när det gäller denna form av forskning och det var en utmaning att vara 
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objektiv när vi och intervjupersonerna var i samma verksamhet men samtidigt kunde vi se 

fördelarna med detta då det insamlade datamaterialet blev fylligt. Våra förkunskaper inom 

hälso- och sjukvård underlättade förståelsen för upplevelsen av arbetssituationen som 

framkom. 

 

Vid analys av data har processen validerats genom att de båda författarna var för sig arbetat 

med materialet som sedan diskuterats dem emellan samt med handledaren för studien. 

Intervjuerna resulterade i ett rikt datamaterial trots det låga antalet på nio deltagare. Resultatet 

förstärktes genom citat från datamaterialet (jmf. Polit & Beck, 2008). I första hand togs fokus 

på det manifesta budskapet, det uttalade men även det latenta blev dokumenterat från 

intervjun för att förstärka resultatet såsom skratt, suckar och långa pauser (jmf. Downe-

Wamboldt, 1992). För att ytterligare stärka reliabiliteten i studien har vi noggrant beskrivit 

analysprocessen där vi kan se direkta samband mellan insamlad data och resultat (jmf. Elo & 

Kyngäs, 2007). Metoden som användes i studien anses vara en bra metod för att få fram varje 

deltagares upplevelse av sin arbetssituation. Detta kan överföras till liknande studier för att få 

fram den specifika upplevelsen. Resultatet av studien visar att ytterligare studier behövs för 

att belysa distriktssköterskornas upplevelser av omorganisationer och dess effekter (jmf. Polit 

& Beck, 2008). 

 

Slutsats  

Resultatet av denna studie visade att distriktssköterskorna upplevde svårigheter att möta de 

ökade kraven utan att påverkas som person och professionell. Omorganisationen kunde utgöra 

en bidragande faktor till distriktssköterskornas upplevelse av sin arbetssituation. Det 

preventiva arbetet ansågs som sekundärt i förhållande till den mer framträdande avancerade 

hemsjukvården. Ett etiskt och moralisk dilemma speglade distriktssköterskors arbete där 

yrkesrollen stod i kontrast mot den förändrade organisationen. Bristande delaktighet ledde till 

känslan av maktlösthet att inte kunna påverka omorganisationens effekter. En ökad känsla av 

ensamhet och otillräcklighet fanns när det blev färre kollegor att konsultera på grund av 

minskade personalresurser. Många kände en oro och otrygghet i sin arbetssituation men 

förväntningarna fanns dock att omorganisationerna skulle leda till något gott. Resultatet 

visade vidare att då kraven ökade uppstod en tidsbrist där även patientsäkerheten kunde 

riskeras då dokumentation och rapportering blev fördröjd. Tidsbristen försämrade även 

förmågan att fokusera vad som skulle prioriteras och detta skapade frustration. Den ökade 
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arbetsbördan verkade också utgöra en faktor som avskärmade istället för att ena 

distriktssköterskorna i deras gemensamma arbete. Distriktssköterskorna upplevde att de 

behövde vara mer flexibla och ständigt vara uppdaterade när det gällde nya riktlinjer. Ett bra 

teamarbete med kollegor och andra yrkesgrupper var en förutsättning för att uppfylla kraven 

för en god omvårdnad. Omorganisation påverkade även privatlivet negativt. Svårigheter att 

släppa oron över patienter efter arbetstidens slut gav upphov till irritation och frustration som 

påverkade familjerelationer. Orkeslöshet, sömnproblem och bristande återhämtningsförmåga 

upplevdes av alla distriktssköterskor. 

 

Implikationer för omvårdnad 

För att genomföra omorganisationer inom sjukvården behövs en förbättrad konsekvensanalys 

hur den förändrade arbetssituationen påverkar enheten som helhet. När detta inte görs kan 

detta för vissa yrkesgrupper ibland resultera i en ohållbar arbetssituation. Omorganisationer 

där resurserna minskar påverkar förutom arbetssituationen även privatlivet och hälsan på sikt. 

Resultatet visade att distriktssköterskorna behövde få en utökad personalstyrka, bättre direktiv 

och struktur för sitt patientarbete och få hjälp med prioriteringar av arbetsuppgifter. Support 

från arbetsgivare och bättre samarbete där tid avsätts för kollegiala träffar för diskussion och 

reflektion. Ett förslag för att underlätta för distriktssköterskorna kunde vara att få en personlig 

eller en grupp handledning av utbildad terapeut inom kognitiv beteende terapi. Detta för att få 

verktyg som kan hjälpa till för att hantera den upplevda situationen. Andra studier har visat att 

motion minskar risken för utmattning inom yrkesgrupper där stress har varit påtaglig. Ett 

förslag är att återinföra friskvård på arbetstid för att förstärka samhörighet och stärka hälsan. 

En förbättrad personalvård gynnar även arbetsgivaren positivt. Trots alla upplevda känslor så 

var distriktssköterskorna nöjda med sitt jobb och känslan av att kunna hjälpa en behövande 

övervägde en betungande arbetssituation. 

 

Förslag på vidare forskning 

Det finns ett flertal studier som beskriver hur omorganisering påverkar arbetstagarens 

arbetssituation. Det hade varit intressant att få en rikstäckande studie av distriktssköterskors 

arbetssituation för att se om resultatet hade varit detsamma. Även en studie på patienters 

upplevelser av resultatet efter omorganisationen inom primärvården hade kunnat tillföra 

ytterligare kunskap om omorganisationernas effekter. 
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Slutord 

Ett stort tack till våra kollegor inom primärvården som gav oss förtroendet till att genomföra 

denna studie. Även vår handledare Lisa Skär var ett stort stöd för oss med sitt engagemang 

och sin kunskap för att möjliggöra denna studie. Det var ett nöje för oss att utföra studien som 

gett en ökad förståelse för forskningsprocessens möjligheter att utöka kunskap i 

frågeställningen. 

 

 

. 
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Luleå tekniska universitet     

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

      

      Bilaga 1a 

 

Förfrågan om tillåtelse att få genomföra studie 

 

Omorganisationer har på olika sätt förändrat distriktssköterskans arbete och från 1 januari 

2010 har Norrbottens Läns Landsting ändrat förutsättningar för distriktssköterskans 

arbetsuppgifter.  

 

Syfte med denna studie är att beskriva distriktssköterskans upplevelse av sin nya 

arbetssituation efter en omorganisation.  

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om du har möjlighet att förmedla förfrågan om 

deltagande i en intervjustudie till 8- 10 distriktssköterskor som har erfarenhet av hemsjukvård. 

Intervjuerna kommer att utföras på arbetsplatsen under arbetstid och varje intervju beräknas ta 

45-60 minuter. Intervjuerna kommer att göras innan sommarsemestrarna. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att deltagarna behöver ange något skäl för detta. 

Ca 1 vecka efter att du fått detta brev kommer vi att kontakta dig för att bestämma en tid då vi 

kan komma och informera om denna studie på din vårdcentral.  

 

Studiens resultat kommer att redovisas som ett examensarbete under slutet av 2010 och 

publiceras vid Luleå tekniska universitet 

http://www.epubl.ltu.se 

 

 

Vid frågor och för godkännande ta kontakt med någon av nedanstående via mail 

 

 

 

Katarina Mickelsson 

Studerande   

katmic64@hotmail.com 

 

Helena Johansson   

Studerande 

helena@setter.dk     

   

Lisa Skär 

Handledare 

Docent i omvårdnad 

lisa.skar@ltu.se             

http://www.epubl.ltu.se/
mailto:katmic64@hotmail.com
mailto:helena@setter.dk
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Avdelningen för omvårdnad 

      

      

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie  

 

Omorganisationer inom primärvårdens arbetsområde har blivit en återkommande företeelse. 

Förändrade, utökade arbetsuppgifter samtidigt med besparingar och personalindragningar 

ställer stora krav på den vårdpersonal som skall utföra arbetet. Syftet med denna studie är att 

beskriva distriktssköterskans upplevelse av sin nya arbetssituation efter en omorganisation.  

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervjustudie. Vi söker 8-10 

distriktssköterskor med erfarenhet av hemsjukvård. Ett deltagande innebär att medverka i en 

intervju som beräknas ta 45-60  minuter. Intervjun kommer att spelas in, för att sedan skrivas 

ut ordagrant och analyseras.  

 

Bestämmer du dig för att medverka i vår studie, kan du när som helst avbryta din medverkan, 

deltagandet är helt frivilligt. Allt intervjumaterial kommer att behandlas så att ingen person 

kommer att kunna identifieras vid namn, ort eller vårdcentral. Allt material kommer att 

förvaras så att endast vi som utför studien och vår handledare kommer att ha tillgång till detta. 

All data kommer att raderas när studien är godkänd och publicerad i form av en D-uppsats via 

Luleå tekniska universitets hemsida http://www.epubl.ltu.se. 

  

 

Om du önskar delta i denna studie ber vi dig att fylla i bifogad svarstalong och skicka den till 

oss i utlämnat svarskuvert eller i uppsamlingslåda på Vårdcentralen Forsen, Gällivare.  

 

 

 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss 

 

Helena Johansson 073-042 12 80 

 

Katarina Mickelsson 070- 516 22 21  

 

Lisa Skär 

   

     

  

 

 

http://www.epubl.ltu.se/
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Luleå tekniska universitet     

Institutionen för hälsovetenskap      

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Svarstalong 

 

Jag har tagit del av information om vad ett deltagande i denna studie innebär och är medveten 

om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att 

behöva ange orsak. 

 

JA, jag önskar delta i studien. 

 

JA, jag vill att ni kontaktar mig för mer information om studien. 

 

 

 

 

Namn 

 

Telefon/mobil 

 

Mail 
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Intervjuguide     

      Bilaga 2 

 

 

Berätta om dina erfarenheter vad gäller omorganisationer? 

 Hur har det påverkat din yrkesroll på ett positivt/negativt sätt? 

 Vilka positiva/negativa effekter har det haft på ditt verksamhetsområde? 

 

Berätta hur din arbetssituation ser ut idag jämfört med tidigare? 

 Berätta hur du hanterar din arbetssituation? 

 Hur upplever du att du hinner med dina arbetsuppgifter under din arbetstid? 

 Hur önskar du som distriktssköterska arbeta? 

 

Berätta hur du hanterar de krav som en omorganisation innebär? 

 Hur upplever du att kraven påverkar ditt sätt att arbeta? 

 Hur förändrar detta din arbetstillfredsställelse? 

 Om du upplever stress är den positiv eller negativ? 

 Hur påverkar stressen din hälsa? 

 Hur hanterar du eventuell stress som uppkommer? 

 Påverkar detta privatlivet? 


