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          Abstrakt 
 
Hälso- och sjukvård i glesbygd skiljer sig åt och beskrivs som ett annorlunda sätt att 
arbeta gentemot hälso- och sjukvård i stad eller stadsnära miljö. Syftet med denna studie 
var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av utmaningar i glesbygdssjukvård. 
Avsikten med studien är att ge ny personal inom glesbygdsinriktad omvårdnad kunskap 
beträffande dessa utmaningar. En litteratursökning genomfördes samt en 
kvalitetsgranskning av tio utvalda artiklar vilka analyserades med manifest 
innehållsanalys. Analysen resulterade i sju kategorier: Att utnyttjas till deltidsarbete 
och ej få känna uppskattning, Att sakna stöd från arbetskamrater, Att vara långt borta, 
Att förväntas hantera en stor variation av arbetsuppgifter, Att vara i behov av att lära 
nytt men ha begränsade möjligheter till detta, Att skapa en tillitsfull relation och Att 
förväntas hantera dubbla roller. Resultatet visade att glesbygdssjuksköterskans 
ensamarbete är en utmaning på grund av att det ger ett stort helhetsansvar över 
patientens vård samtidigt som de också saknar kollegor att få råd och stöd utav. De har 
en bred roll med mycket varierande arbetsuppgifter då de tillhandahåller både planerad 
sjukvård såväl som sjukvård på efterfrågan samtidigt som bristen på erfarenhet är ett 
problem och skapar oro och ett behov av ny kunskap. Personalbristen är inom 
glesbygdssjukvården större än för vanliga sjuksköterskor och gränserna mellan 
arbetsliv och privatliv mycket diffusa då glesbygdssjuksköterskan ofta förväntas stå till 
tjänst även på sin fritid. Relationen mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för 
utgången av de interventioner hon utför och den avlägsna lokalisationen av samhällen i 
glesbygd skapar utmaningar till att utföra en god vård. En slutsats som kan dras är att 
sjuksköterskans relation till patienten är av stor vikt för omvårdnaden i glesbygd och att 
man genom Sauk-modellens arbetssätt av bekräftelse kan främja patienten att känna 
god hälsa. Man kan också genom en stöttande organisation och erkännande av det 
arbete glesbygdssjuksköterskan utför få sjuksköterskor i glesbygd att känna motivation 
för sitt arbete. Vidare forskning bör ske av hur glesbygdssjukvården ser ut i Norden. 
 
Nyckelord: Omvårdnad, Glesbygd, Sjuksköterska, Utmaningar, Litteraturstudie, 

Kvalitativ 
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Nästan hälften av jordens sju miljarder invånare lever i glesbefolkade områden (Brownlee, 

2011). Termen glesbygd/landsbygd (engelskans rural) härstammar från det latinska ordet 

”ruralis” som betyder ”landområde som inte är i en stad” (Lauder, Reel, Farmer & Griggs, 

2006). Termen är svår att definiera då glesbygdssamhällen och deras metoder att definiera just 

glesbygd skiljer sig världen över (Lauder et al., 2006).  

 

Glesbygdsområden har ett färre antal människor som lever på ett större och mer avlägset 

landområde än i städer och detta påverkar ekonomin, politiken och därigenom också hälso- 

och sjukvården (Bushy, 2002). I många industrialiserade länder placeras hälso- och sjukvård 

alltmer centralt och i närheten till större städer (Lauder et al., 2006). Konsekvensen blir att 

hälso- och sjukvården blir svårare att nå, mer kostsam att ge samt att utbudet av specialistvård 

minskar för de i personer som bor i glesbygd (Lauder et al., 2006).  

 

I Sverige har vi 290 kommuner och 197 av dem tillhör kategorin lands- och glesbygd. Enbart 

34 procent utav hela Sveriges befolkning bor i dessa glesbygdskommuner, trots de mycket 

stora landområdena (Jordbruksverket, 2015).  

 

De hälso- och sjukvårdskliniker som är placerade i glesbygd, måste täcka upp för stora 

geografiska landområden och detta medför en hög arbetsbelastning för personalen (Lauder et 

al., 2006). Det betyder också att patienterna har långa avstånd till akut sjukvård och mindre 

tillgång till specialister av olika slag. Befolkningen i dessa områden är ofta äldre, har lägre 

nivåer av utbildning, sämre bostäder och tillgång till transportmedel samt att de ofta har sämre 

hälsa och fler handikapp än de som bor i städerna (Effken & Abbott, 2009). Detta beror ofta 

på att yngre människor många gånger flyttar till större städer för att hitta arbete (Bushy, 

2002). Den sociala kontakten mellan vårdpersonal och patienter ersätts av ofta av 

administrativa lösningar som är mer ekonomiskt sparsamma och detta resulterar i en brist på 

riktiga omvårdnadsmöten med vårdpersonal (Lauder et al., 2006).  

 

Omvårdnad betyder för vårdpersonal mer än att behandla sjukdom. För att kunna ge en god 

omvårdnad bör sjuksköterskan ha ett synsätt som innefattar ett helhetsperspektiv (Baernholdt, 

Jennings, Merwin, & Thornlow, 2010). Enligt Willman (2006) går helhetsperspektivet ut på 

att sjuksköterskan inte kan förstå människan i delar, utan att hon ska försöka se och behandla 

hela människan och ge vård utefter dennes individuella behov. Människan ses som en fri och 

unik individ som kan göra egna val och ta ansvar över dessa val och en god omvårdnad går ut 
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på mer än att ta blodprover, ge injektioner, sätta katetrar och dela mediciner (Willman, 2011). 

Den innefattar att ha respekt för patienten och dess närstående, att kunna bevara patientens 

värdighet i situationer som riskerar att värdigheten kränks exempelvis vid katetersättning eller 

dusch, att finnas där och vara närvarande när patienten behöver det, att kunna ta sig tid och 

sätta sig ner en stund, förmedla hopp och undervisa patienten i de frågor som dyker upp hos 

denne och att alltid kunna ge patienten det lilla extra skänkte dem en trygghet och en 

upplevelse av en god vård (Baernholdt et al., 2010; Willman, 2011). För att uppnå målet av en 

god hälsa hos patienten är relationen mellan sjuksköterskan och patienten av stor vikt för 

omvårdnaden (Willman, 2011).       

  

Omvårdnad i glesbygd har beskrivits som ett annorlunda sätt att arbeta gentemot hur arbetet 

ser ut i en stad eller stadsnära arbetsmiljö (MacKinnon, 2012). Klinikerna i glesbygden kan 

inte erbjuda specialistvård som i de större städerna utan får utmärka sig med en 

individualiserad omvårdnad som också kräver stor bredd av kunskaper hos de sjuksköterskor 

som arbetar där (Baernholdt et al., 2010). På grund av den geografiska placeringen finns 

också risker till samhällsisolering (MacKinnon, 2012). 

 

Det är vanligtvis sjuksköterskor som ger merparten av den primära vården i glesbygden och 

det innebär för sjuksköterskorna både ett socialt och yrkesmässigt engagemang i de samhällen 

där de arbetar och bor (Racher, Vollman & Annis, 2004). För omvårdnaden, som i grunden är 

liknande oavsett var den utförs och till vem, så finns ovanliga detaljer förenade med att 

praktisera den i ett geografiskt avlägset område och på dessa mindre orter, där de flesta 

människor är bekanta med varandra (Bushy, 2012). Glesbygdsjuksköterskan har vänner och 

familjemedlemmar likväl som sitt yrke och är därigenom bekant med de flesta människor i 

samhället (Lauder et al., 2006). Den privata relationen mellan sjuksköterskan och 

samhällsmedborgaren avgör ofta vilken hjälp glesbygdssjuksköterskan kan få bistå patienten 

med (Baernholdt et al., 2010).  

 

Sjuksköterskor som arbetar i glesbygdsmiljö möter utmaningar som inte finns i städer och 

förorter (McCoy, 2009) och till följd av denna skillnad som det anses vara, att arbeta som 

sjuksköterska i glesbygd jämfört med att arbeta i en stad, är det viktigt att ta reda på dessa 

glesbygdssjuksköterskors upplevelse av utmaningar. I norra Sverige lever och bor vi till stora 

delar i just glesbygdsområden och det finns ingen forskning gjord på detta område i Norden. 

Vi kan lära av andra länders glesbygdssjukvård och därigenom förbättra vår egen. Kunskap 
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om hur sjuksköterskor upplever utmaningar i glesbygdssjukvård kan bidra till att utveckla 

omvårdnaden inom detta område.      

   
 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av utmaningar i 

glesbygdssjukvård.  
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Metod 

För att nå syftet gjordes en kvalitativ litteraturstudie med inifrånperspektiv. Denna metod 

används när forskare vill informera om och skapa en ökad förståelse för människors 

upplevelser (Holloway & Wheeler, 2010, s.3; Backman, 2008, s. 52).    

 

Litteratursökning  

Inledningsvis gjordes en sökning efter internationella vetenskapliga artiklar som enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 55) är den viktigaste och mest vanliga 

informationskällan. Sökningen utfördes i de referensdatabaser som erbjuder artiklar inom 

ämnesgruppen medicin och hälsa, såsom CINAHL, PubMed samt Svemed. Först 

genomfördes en pilotsökning för att kontrollera att tillräckligt mycket kunskap fanns 

publicerad och för att överväga korrekt vinkling av ämnet. Därefter utfördes en systematisk 

litteratursökning. Sökverktyget svensk MeSH är ett system som underlättar systematisk 

sökning av information där olika söktermer kan användas i ett och samma begrepp (Polit & 

Beck, 2012, s. 103). Detta system användes för att hitta rätt sökord till databaserna Pubmed 

och Svemed (Willman et al., 2011, s. 61-82). Söktermerna från MeSH avstämdes sedan i 

CINAHL, matchades emot Cinahl headings som sedan nyttjades för sökning i databasen. 

Söktermen ”Rural nursing”, ”Rural health nursing” upplevdes korrekt, då sjuksköterskan 

användes som målgrupp samt sökorden ”Challenges” och ”Nursing role”. I Pubmed och 

Svemed användes söktermerna ”Rural nursing” och ”Nurses role”. Även termen ”Professional 

competence” användes och ordet ”challenges” som nyttjades som fritextord då en blandning 

av de båda är mest användbar enligt Willman et al (2011, s. 72). Sökorden söktes först var och 

en för sig för att sedan kombineras med booleska sökoperatorer som OR och AND och 

begränsades med ”peer reviwed”, och till det engelska språket. Sökningen begränsades också 

till åren mellan 2000 - 2015 för att få fram så aktuella studier som möjligt (Willman et al., 

2011, s. 66-67). Se tabell 1. 
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Tabell 1 Litteratursökning 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

CINAHL 2015-10-28     

1 CH Rural nursing 2172  

2 CH Rural health nursing 1755  

3 CH Challanges 72027  

4 CH Nursing role 43024  

5  #1 OR #2 2186  

6  #3 OR #4 112900  

7 

8                                      

 #5 AND #6 

#7 AND Peer Reviewed 

391 

314 

 

 

9  #8 AND English language 312  

10  #9 AND 2000-01-01-2015-12-31 274 8 

Manuell sökning    3 

     
Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

Pubmed 2015-10-28     

1 MSH Rural nursing 290  

2 MSH Nurses role* 310  

3 MSH Professional competence 21672  

4 FT Challenges 1555852  

5  #2 OR #3 OR #4 177037  

6  #1 AND #5 43  

7  #6 AND 2000-01-01-2015-12-31 29 4 

     

Söknummer *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 

Svemed+ 2015-09-20 MSH Rural nursing 17  

1 MSH Professional competence 2289  

2 MSH Nurses role* 324  

3 FT challenges 421  

4  #2 OR #3 OR #4 2921  

5  #1 AND #5 6 0 

*) MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – Fritext sökning, * - 
trunkering 

  

Alla sökträffarnas titlar och abstract sågs över för att ta fram de artiklar som sannolikt 

överensstämde gentemot syftet. I fyra fall hittades samma artikel i två databaser och då valdes 

de bort från en av dem. Artiklar vars abstract och innehåll mötte syftet, att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av utmaningar inom glesbygdssjukvård inkluderades i studien. 
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Några artiklar visade sig inte vara vetenskapliga artiklar, efter att man öppnat upp dem till 

fulltext. Dessa artiklar exkluderades direkt. En artikel valdes bort av anledningen att den var 

kvantitativ. Av övriga artiklar som exkluderades i detta skede rörde 12 % av träffarna 

dessvärre rörde populationen som lever i glesbygd, deras utmaningar gällande sjukvård och 

inte sjuksköterskans utmaningar 30 % rörde chefernas organisatoriska ansvar och utmaningar 

gällande sjukvård i glesbygden. 15 % rörde sköterskans transition och 8 % var ur ett antingen 

historiskt eller politiskt perspektiv. En genomläsning av artiklarnas referenslista gjordes i 

förhoppning om att hitta ytterligare relevanta studier som inte funnits med i den systematiska 

sökningen och resulterande i ytterligare tre artiklar till granskning. Totalt valdes 10 artiklar ut.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

De studier (n=10) vars abstract upplevdes svara mot syftet lästes i sin helhet och 

kvalitetsgranskades med hjälp av ett formulär för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier av 

Willman et al (2011, s. 175-176). I de studier där både kvalitativ och kvantitativ metod 

använts granskades och bedömdes även den kvantitativa delen med hjälp av ett 

bedömningsformulär för kvantitativa studier för att göra en helhetsbedömning av artikelns 

kvalitét. Dock användes inte den kvantitativa delen i denna studies analys. De frågor som 

ingår i granskningsmallen behandlar studiens alla delar, det vill säga syfte, urval, 

datainsamling analys samt resultat. Varje fråga kunde vid positivt svar ge ett poäng. Vid 

negativt svar eller uteblivet positivt svar genererades noll poäng. Poängen räknades därefter 

om till procent och graderades med låg, mellan eller hög kvalité (Willman et al., 2011, s. 95-

96). Se tabell 2.  
 

Tabell 2 Översikt av kvalitetsgradering (Willman et al., 2011)  

Gradering % Antal artiklar 

Grad I (Hög) 80-100% 4 

Grad II (Medel) 70-79% 6 

Grad III (Låg) 60-69% 0  

 

Tio artiklar med gradering två och uppåt valdes in i studien och presenteras i tabell 3.  

 

 

 

 



9 
 

Tabell 3 Översikt över studier ingående i analysen (n=10)  

Författare, 
År, Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hunsberger, 
Baumann, 
Blythe, Crea, 
2009, Kanada 

Kvalitativ 44 Kvalitativa 
intervjuer. 
Tematisk analys 
 

Tre olika områden sågs ut vara källan till 
att få behålla arbetskraft inom 
glesbygdsomvårdnad: Balans mellan krav 
och resurser hos personen, graden av 
socialt stöd och inflytande samt hur 
tillgången till resurser och stöd påverkar 
sjuksköterskorna till att uppleva 
utmaningarna som stimulerande eller 
överväldigande.  
 

73 % 

Medel 

Al, Motlag, 
Mills, Birks, 
Francis. 2010, 
Australien 

Kvalitativ 35 Kvalitativa 
enskilda 
intervjuer/ 
Fokusgrupper. 
Fallstudie- 
analys 

Glesbygdssjuksköterskorna upplevde sig 
ge en första–förbandsvård pga. att tid inte 
fanns till annat än för korta interventioner. 
Ett behov av att sätta fokus på 
hälsoundervisning som riktar sig till större 
grupper och inte enskilda individer 
uppmärksammades.  
 

73 % 

Medel 

Hounsgaard, 
Jensen, 
Praest-
Wilche, 
Dolmer, 2013, 
Grönland 

Kvalitativ 8 Kvalitativa 
intervjuer/ 
Observationer. 
Fenomenologisk
/ 
Hermeneutisk 
analys 

Sjuksköterskor i glesbygden upplevde att 
de tvingades hålla tillbaka sitt 
hälsofrämjande och förebyggande arbete, 
på en arbetsplats där oförutsägbara 
uppgifter ofta ledde till prioriteringar av 
mer akuta arbetsuppgifter. Vardagen 
kännetecknades av upplevelser av 
utmaningar i flera gråzoner: omvårdnad, 
medicinsk och socialt arbete.  
 

73 % 

Medel 

Haydon-
Clarke, 
McKinlay, 
Moriarity, 
2011, Nya 
Zeeland 
 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

106/4 Enkät 
Kvalitativa 
intervjuer. 
Induktiv analys 

Studien indikerade att 
glesbygdssjuksköterskor upplevde ett 
behov av ett komplett utbud av 
primärvård: akut, kronisk vård samt 
hälsofrämjande och förebyggande vård. 
Brister som rörde besök hos andra 
vårdinstanser, frågor gällande yrkes 
isolering och professionell utveckling för 
glesbygdens sjuksköterskor rapporterades 
också. 
 

73 % 

Medel 

Medves, 
Edge, 
Bisonette, 
Stansfield, 
2015, Kanada 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

156/45 

 

Enkät 
Kvalitativa 
intervjuer/ 
Observationer 
Etnografisk 
analys 
 

Glesbygdssjuksköterskorna ansåg att de 
var nöjda med att stanna kvar på sina 
arbeten så länge som det fanns tillräckligt 
med arbete. Resultatet gav sju teman: Ett 
litet glesbygdssjukhus oförmåga att 
erbjuda fullständiga hälsovårdstjänster, 
Tron att de gav god vård, Den 
missförstådda "allmänna specialist" rollen, 
Samhällets skillnader och traditioner, 
Lokal initiativförmåga till arbete.  
 
 

80 % 

Hög 
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Författare, 
År, Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hughes, 2012, 
Kanada 

Kvalitativa  6 Kvalitativa 
intervjuer 
Tematisk analys 

Tre teman identifierades i resultatet: Det 
sätt kvinnorna berättade om upplevelserna 
av ingrepp för dem, Sjuksköterskans sätt 
att svara, Utmaningarna av att ingripa i 
glesbygdsomgivning.  
 

73 % 

Medel 

Kenny, 
Allenby, 
2012, 
Australien 

Kvalitativ 22 Kvalitativa 
intervjuer/ 
fokusgrupper 
Tolkande 
beskrivande 
tematisk analys 

Resultatet resulterade i ett globalt tema: 
”Hantering av multipla roller krav och 
relationer” samt fem teman som påverkar 
tillhandahållandet av psykosocial vård:  
Konstruktiva relationer, Professionell 
isolering, Förväntningar på de mångsidiga 
arbetet, Klient interaktioner och 
Konkurrerande krav. 
 

73 % 

Medel 

Evanson, 
2006, USA 

Kvalitativ 7 Kvalitativa 
intervjuer 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
analys 

Att leva och arbeta i glesbygdsområden 
skapar unika utmaningar relaterade till 
hinder i avslöjande av intimt partner våld, 
att kunna bibehålla sekretess, hjälpa offer 
nå resurser, hitta stöd åt dem själva, och 
grundlägga och underhålla en 
professionell-privat avgränsning.    
 

80 % 

Hög 

MacKinnon 
2010, Kanada 

Kvalitativ 51 Kvalitativa 
intervjuer/ 
Observationer 
Etnografisk 
analys 

Färdigheterna som behövdes för att 
hantera en normal förlossning var de 
svåraste att förvärva samt behålla.  

86 % 

Hög 

Molinari, 
Monserud, 
2008, USA 

Kvalitativ/ 

Kvantitativ 

103 Tvärsnittsstudie 
Enkät 
Öppna frågor 
med kvalitativ 
analys 

Glesbygdssjuksköterskorna föredrog rollen 
av varierande arbetsuppgifter. De flesta 
deltagare tänkte stanna kvar på 
arbetsplatsen och majoriteten av de som 
inte tänkte det var ogifta, utan barn och 
meddelade ingen förkärlek för ett liv i 
glesbygd.  
  

86 % 

Hög 
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Analys  

Denna kvalitativa innehållsanalys genomfördes med en manifest ansats. Det betyder att 

analysen utfördes genom att artiklarnas text och innehåll beskrevs utan att det gjordes någon 

tolkning av underliggande meningar (Graneheim & Lundman, 2004). När artiklarna var både 

kvalitativa och kvantitativa användes enbart den kvalitativa delen. Först valdes 125 

textenheter ut, dvs. hela meningar eller delar av meningar från artiklarnas beskrivande 

resultat. Textenheter är en kombination av ord eller uttalanden som har samma centrala 

innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter sattes textenheterna in i en tabell och 

översattes till svenska och därefter, i nästföljande steg, kondenserades den översatta texten. 

Kondensering innebär att textenheten kortas ner genom att irrelevant innehåll tas bort men 

själva kärnan bevaras (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter fortsatte analysen genom att 

kondenserade textenheter, med liknande upplevelser sammanfördes och sattes ihop till 

underkategorier. Sedan kombinerades dessa och huvudkategorier skapades. En underkategori 

fungerar enligt Graneheim och Lundman (2004) som en slags märkning av den kondenserade 

texten och återspeglar innebörden av de textenheter de innehåller. En huvudkategori samlar 

sedan ihop underkategorierna i ett fåtal olika grupper som tillsammans delar samhörighet. En 

huvudkategori ska vara tydligt beskrivande av innehåll för att viktiga betydelser inte ska gå 

förlorade (Graneheim & Lundman 2004). Enligt Graneheim och Lundman får inga uppgifter 

uteslutas på grund av avsaknaden av en lämplig kategori och samtidigt inte heller falla mellan 

två kategorier. De får inte heller passa in i mer än en kategori och därför fick de textenheter 

som inte passade in någonstans under analysens gång följa med i varje steg och sedan 

naturligt falla in där det passade. Därefter sammanställdes huvudkategorierna och skrevs ut i 

brödtext.  
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Resultat 

Analysen resulterade i sju kategorier som presenteras i tabell 4. 

 
Tabell 4. Kategoriöversikt (n=7) 

Kategorier 

Att utnyttjas till deltidsarbete och ej få känna uppskattning 

Att sakna stöd från arbetskamrater 

Att vara långt borta 

Att förväntas hantera en stor variation av arbetsuppgifter 

Att vara i behov av att lära nytt men ha begränsade möjligheter till detta 

Att skapa en tillitsfull relation 

Att förväntas hantera dubbla roller 

 

Att utnyttjas till deltidsarbete och ej få känna uppskattning 

Sjuksköterskor beskrev en brist på personal som tog sig uttryck i tidsbrist, att utrymmet för en 

rast, lunch eller möjlighet till några dagars semester var mycket begränsade (Al, Motlag, 

Mills, Birks,& Francis. 2010; Haydon-Clarke, McKinlay & Moriarity, 2011; Hughes, 2012; 

Hunsberger, Baumann, Blythe & Crea, 2009; Kenny & Allenby, 2013; MacKinnon 2010; 

Medves, Edge, Bisonette & Stansfield, 2015; Molinari & Monserud, 2008) I studien av 

Kenny & Allenby (2013) beskrev sjuksköterskor att underbemanningen och tidsbristen gjorde 

att till exempel psykosocial vård till patienter i glesbygd inte hanns med. Den tid som fanns 

nyttjades till att lösa de praktiska uppgifterna som att ta blodtryck, blodprover och lägga 

förband och i studien av Medves et al. (2015) upplevde glesbygdssjuksköterskorna en 

besvikelse över att de bara hade tid till att stabilisera patienten och skicka hem denne, likt en 

förstahjälpencentral.  

 

“How can you even think about psychosocial care? Just getting the tasks done for that 
morning shift is impossible… then the afternoon staff come on and they don’t get time 
because that’s when the admissions come in and A&E [Accident and Emergency Department] 
fills up… it just rolls on and on. The night staff don’t have time because there’s only two of 
them. This patient’s been here for a month. Why hasn’t this been organized? You know why. 
Because they didn’t have time on the morning shift, they didn’t have time on the afternoon 
shift, the night shift didn’t have time and it has just rolled on and on...” (Kenny & Allenby, 
2013, s. 196-197). 
 

  En stor källa till missnöje hos sjuksköterskor var att de utnyttjades till deltidsarbete 

(Molinari och Monserud, 2008;Medves et al., 2015). Genom deltidsarbetande personal kunde 
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organisationen undvika att ge de anställda sjuksköterskorna de fördelar och förmåner som 

kommer med en fast heltidsanställning (Hunsberger et al., 2009). Deltidsarbetet gav 

glesbygdssjuksköterskorna en stor osäkerhet gällande att förutse de antal timmar de skulle få 

arbeta samt den lön de skulle få ut och detta ledde till att många glesbygdssjuksköterskor tog 

flera deltidsjobb, på andra platser eller inom ett annat område och därmed blev ännu mer 

otillgängliga för extraarbete (Hunsberger et al., 2009).  

 

Glesbygdssjuksköterskorna beskrev att de hade mycket få möjligheter att byta skift, även vid 

uppkomst av viktiga familjeangelägenheter (Medves et al., 2015). Täckte sjuksköterskorna 

inte självmant upp personalbristen genom att stanna kvar längre på sitt skift eller ta sig an ett 

extra kunde de kallas in samma kväll eller i ett senare skede och de här inkallningarna 

upplevdes mycket ansträngande och utmattande för dem (Hunsberger et al., 2009; Medves et 

al., 2015). 

 

“We call, but no one can come—so we are committed to stay. That’s an issue.” (Hunsberger 
et al., 2009, s. 22). 
 
 “We have all lived with ordering in… you answer the phone, you have to report to work… it 
doesn’t take into account that you have a life.” (Hunsberger et al., 2009, s. 22). 
 

Glesbygdsjuksköterskor kunde också uppleva en form av oförståelse från andra. Både från 

samhället, dess nya invånare som ännu inte kände till rutinerna för deras arbete, (Haydon-

Clarke et al., 2011) men också från personal från andra vårdmiljöer som hade svårigheter att 

uppfatta utmaningarna i glesbygdssjuksköterskans arbete och se de skillnader som fanns 

mellan deras olika arbetsplatser, något som kunde medföra en känsla av att inte ha gjort ett 

bra jobb (Hunsberger et al., 2009; Medves et al., 2015).  

 

I studien av Hunsberger et al (2009) upplevde glesbygdssjuksköterskor en brist på 

uppskattning då de trots flertaliga intyg av vidareutbildningar inte fått någon löneförhöjning 

eller extra förmån av organisationen och glesbygdssjuksköterskorna i studien av Molinari & 

Monserud (2008) upplevde sig också vara underbetalda i jämförelse med den stora mängd 

ansvar de ansåg sig ha.  

 

“I have done a gerontology certificate, an oncology certificate and there are no bonuses.” 
(Hunsberger et al., 2009, s. 22). 
 



14 
 

 
Att sakna stöd från arbetskamrater 

För glesbygdssjuksköterskor innebär arbetet mycket ensamarbete då de ofta saknar kollegor 

att samarbeta tillsammans med eller att få råd och stöd utav. När stöd fanns att få från 

medarbetare upplevdes detta mycket betydelsefullt särskilt för deras egen förmåga att hantera 

stress och i sin tur kunna stötta sina patienter (Evanson, 2012). De upplevde ett stort behov att 

få resonera med någon som upplevde eller tidigare upplevt samma sak samt att förmågan att 

ge stöd, psykosocial vård, till andra var beroende av den mängd stöd de själva fick från 

kollegor och organisation (Kenny och Allenby, 2013). Stöd från eventuella medarbetare, 

någon att vända sig till för feedback eller uppmuntran och uppskattning, var enormt viktigt för 

denna grupp av sjuksköterskors förmåga att orka med det självständiga arbetet (Hughes, 

2012). 

 

“How do we provide great psychosocial care to clients if we can’t provide psychosocial 
support to each other?” (Kenny & Allenby, 2013, s. 196) 
 

“You depend on your colleagues… who you can debrief with, who would experience the 
same” (Kenny & Allenby, 2013, s. 196) 
 
I och med att glesbygdssjuksköterskor upplevde att de ofta saknade möjligheter till 

handledning och stöd från arbetskamrater tvingades de utföra arbetsuppgifter de kände att de 

saknade kompetens för (MacKinnon, 2010). Detta då det inte fanns någon annan till hands att 

utföra uppgifter som glesbygdssjuksköterskan kände sig osäker inför än henne själv (Evanson, 

2012; Haydon-Clarke, 2011; Hughes, 2012; Kenny & Allenby, 2013; MacKinnon, 2010). 

 

“If you work in bigger hospitals you seem to have more support . . . here you are limited” 
(Kenny & Allenby, 2012, s. 196). 
 

Att vara långt borta  

Den avlägsna lokalisationen av samhällen i glesbygd gjorde att glesbygdssjuksköterskor 

upplevde begränsade möjligheter att utföra en god vård då hem på isolerade platser och ibland 

svårframkomlig terräng gjorde det svårt för hjälp och hjälpmedel att nå ut till de som bodde 

där (Haydon-Clarke et al., 2011).   

 

“People that are stuck at home in wheelchairs and you know they want to live here still but 
there are problems in accessing the services they deserve... we have to get OTs (occupational 
therapists) over in order to do assessments to get ramps into people’s homes... It`s got to be 
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brought across the strait... so just the remoteness of the place and the fact that everything 
comes by boat and by plane is a barrier in itself”(Haydon-Clarke et al., 2011, s. 88). 
 

Kommunikationen med andra sjukvårdsinrättningar upplevdes som otillräcklig (Al-Motlaq et 

al, 2010). Glesbygdssjuksköterskor fick inte information gällande patienter som åter skickats 

hem och denna kommunikationsbrist ansågs vara orsaken till att god vård i form av 

uppföljning i hemmet missades (Al-Motlaq et al, 2010). Sjuksköterskorna i studien av 

Hounsgaard, Jensen, Praest-Wilche och Dolmer (2013) kände en stor besvikelse gentemot 

andra myndigheters engagemang rörande händelser och problem i deras glesbygdssamhälle. 

De upplevde ett särskilt ointresse från den myndighet som skötte bemötandet av 

glesbygdssjuksköterskornas inrapportering av exempelvis barn som for illa (Hounsgaard et al, 

2013). 

 

”When they come back from Cairns or Townsville.. Often they´re back in town and we don´t 

even know they´re back… so no opportunity to follow them up...” (Al-Motlaq et al, 2010, s. 

475). 

 

Att förväntas hantera en stor variation av arbetsuppgifter. 

En stor variation av arbetsuppgifter upplevdes av glesbygdssjuksköterskor som både som 

negativt och positivt (Hounsgaard et al., 2013; Hunsberger et al., 2009). Arbetet sågs 

innehålla många arbetsuppgifter som pressade sjuksköterskorna men som också gav dem 

möjlighet utnyttja hela deras kompetens (Hunsberger et al., 2009; Molinari & Monserud, 

2008). Ensamarbetet uppfattades av glesbygdsjuksköterskor vara ett stort och mycket 

övergripande ansvar, ett helhetsansvar över patientens vård, där de tvingades ta många 

initiativ till beslut som de sedan fick godkända av en läkare i efterhand (Hunsberger et al, 

2009). Denna självständighet upplevdes förutsättas av organisationen då 

glesbygdsjuksköterskorna tyckte att konsultationsmöjligheter och möjligheter till hjälp från 

annan vårdpersonal var mycket små (Hounsgaard et al., 2013; Hunsberger et al., 2009).     

 

“You have to be extremely independent and self-confident... we don’t have a doctor here in 
the building... sometimes they are at least 20 minutes away. So if we have a code 4 emergency 
come through the door, you have to deal with it…” (Hunsberger et al., 2009, s 20). 
 
“One nurse said that when someone calls and tell her to prepare the trauma team for an 
accident victim, she responds: -I am the trauma team!” (Hunsberger et al., 2009, s 20) 
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De förväntades också att rotera runt inom flera mycket kompetenskrävande arbetsområden 

(Hunsberger et al., 2009; Hounsgaard et al., 2013) likväl som att utföra praktiska 

arbetsuppgifter, som att skotta snö, leverera post till patienter (Hounsgaard et al., 2013) eller 

städa klinikens lokal i och med att ingen lokalvårdare fanns anställd för att göra detta 

(Hunberger et al., 2009). 

 

“It involves all kinds of practical work, which has nothing to do with clinical practice… you 
cannot be too grand to shovel snow in front of the entrance to the nursing station, and when 
salt-grit has to be put down, you have to collect it and do it yourself”(Hounsgaard et al., 
2013, s. 4). 
 

Glesbygdssjuksköterskor beskrev att de under en och samma arbetsdag kunde möta allt från 

planerad verksamhet av mödravård, blodtrycks och diabetes kontroller till akuta sjukdoms 

eller olycksfall, förlossning samt palliativ vård av en döende patient (Haydon-Clarke et al. 

2011; Hounsgaard et al., 2013; Hunsberger et al., 2009). Många glesbygdssjuksköterskor 

upplevde också att allt fler arbetsuppgifter från andra professioner i glesbygden lades på deras 

axlar i och med att de läkare och andra medicinskt kunniga som arbetade i glesbygden 

minskade allt eftersom (Haydon-Clarke et al 2011; Kenny & Allenby, 2013)  

 

“You need to be able to go to emergency room and help out there. You need to go back and 
help deliver a baby, you need to do medical-surgical nursing, you need to do critical care, 
you know, with a small ICU unit” (Hunsberger et al., 2009, s.20). 
 

“A typical week is clinic in the morning 10 till 12.30 or till we’ve got through everybody. 
Home visits before and after clinic to patients for ‘cares’ or whatever in their own homes. We 
might get called out we’d have to close the clinic, put a sign up if there’s time and re-run it 
later in the day” (Haydon-Clarke et al. 2011, s. 86). 
 
 
Glesbygdssjuksköterskors önskan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande innebar också 

en utmaning då de upplevde att de oftast inte fick tid eller möjligheter till det (Al-Motlaq et 

al., 2010; Haydon-Clarke et al. 2011; Hounsgaard et al., 2013). I studien av Al-Motlag et al. 

(2010) beskriver en sjuksköterska att hon ofta fastnade i att möta, hjälpa och följa upp de 

patienter som sökte upp henne och hennes hjälp. Ofta kunde hon utföra korta interventioner 

såsom första förbandsvård men tid fanns inte till mer. Glesbygdssjuksköterskor ansåg att 

oförutsägbarheten i arbetet var orsak till att det krävdes en särskild ansträngning för att kunna 

utföra ett förebyggande och hälsofrämjande arbete samt att detta arbete var tvunget tas i akt 
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när dessa sällsynta tillfällen visade sig (Al-Motlaq et al., 2010; Haydon-Clarke et al. 2011; 

Hounsgaard et al., 2013). 

  

För att få befolkningen boende i glesbygdsområden att delta i hälsofrämjande projekt eller 

komma på kontroller och planerade sjukvårdsbesök var socialt tänkande, kreativitet och 

anpassning en nödvändighet för glesbygdssjuksköterskorna (Hounsgaard et al., 2013).  

 

Knowing the “cultural practices” can for example mean that you do not plan check-ups and 
screenings during the different hunting and fishing seasons, as it may be more important for a 
Greenlander to go on a hooded seal hunt than to be available for a check-up (Hounsgaard et 
al., 2013, s. 5). 
 
“It is necessary to think socially and creatively to implement organizational strategies; for 
example, when the station nurse chooses to give a course on lifestyle diseases in association 
with Bingo in the village or when setting up health events to include the whole family” 
(Hounsgaard et al., 2013, s. 4). 
 

Man kunde genom att samordna hälsofrämjande arbete med en social händelse, som till 

exempel bingo, och dessutom nyttja lokala volontärer till detta arrangemang, skapa ett slags 

event som befolkningen ville medverka i och därmed också skapa ett engagemang för hälsa 

hos dem (Hounsgaard et al., 2013). 

 
Glesbygdssjuksköterskor upplevde att de var tvungna att föra dubbel dokumentation, i form 

av handskrivna anteckningar som sedan skulle föras över till journalprogram på dator. 

Utmaningen för dem med detta system var att tolka sina anteckningar rätt, inte glömma, eller 

förbise viktig information (Hounsgaard et al., 2013). I Evansons (2012) studie beskriver 

glesbygdssjuksköterskor att de dessutom, i ett litet samhälle, är i en utsatt position och kan bli 

tvingad till att hårt hålla på sekretessen (Evanson, 2012). Hon har ingen möjlighet till att 

anförtro sig åt familjemedlemmar gällande sin dag, detta oavsett om hon skulle avpersonifiera 

både patient och händelse och utmaningen ligger ofta i att aktivt undanhålla sanningen från 

både familjemedlemmar och de andra medlemmarna av samhället som sjuksköterskan möter. 

 

“In [a very small town], it turns that out of the three [pregnant mothers] that I was visiting in 
[that town], they all delivered in a span of three or four months - and they all knew each 
other… They would say, ‘weren’t you just over at so-and-so’s?’… But whatever they tell me is 
private and I hope they know that I won’t disclose anything. ‘Didn’t you just see so and- 
so?’ And I’ll say, ‘Well, you know I can’t say.’ So it puts you in a spot with a small 
community that they know where you are going, who you’re seeing” (Evanson, 2012, s. 12) 
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Glesbygdssjuksköterskorna i studien av Hunsberger et al (2009) ansåg att det var 

komplexiteten och mångfalden i deras arbete som var det stora hindret i att hitta 

sjuksköterskor som ville bo och leva i ett mer avskilt samhälle och som var bekväma med att 

göra de olika arbetsuppgifter som de förväntades utföra. Själva kände de sig till exempel inte 

bekväma med att medverka i patienttransporter av svårt sjuka patienter. Resurserna för att 

genomföra en sådan patienttransport upplevdes ofta otillräckliga och avstånden var mycket 

långa. Glesbygdssjuksköterskorna kände ofta en stark motvilja inför dessa transporter 

eftersom att det kändes både professionellt krävande men också mycket krävande av dem som 

person (Hunsberger et al., 2009). Enligt studierna av Hunsberger et al. (2009) och Medves et 

al. (2015) såg glesbygdssjuksköterskorna sitt mångdimensionella arbete som positivt. De 

upplevde sig få en helhetssyn och att intresset hölls uppe för arbetet till följd av mötena med 

alla de olika sidorna av vården (Hunsberger et al., 2009; Medves et al., 2015). 

 

Att vara i behov av att lära nytt men ha begränsade möjligheter till detta 

Glesbygdssjuksköterskor upplevde att förmågan till att fatta självständiga beslut stärktes i och 

med att åren gick och deras arbetslivserfarenhet blev större (Hunsberger et al., 2009). Trots 

det fanns behovet av mer kunskap och det självständiga arbetet var en stor drivkraft till ett 

fortsatt lärande (Hunsberger et al., 2009). Glesbygdssjuksköterskorna kände att de för att 

upprätthålla sin kompetens, ofta var i behov av att uppdatera sig om förändringar och att få 

lära mera genom exempelvis vidareutbildningar (Medves et al., 2015). Deltagandet låg dock 

främst på sjuksköterskornas eget ansvar och från organisationens sida gavs det få möjligheter 

för dem att medverka vid dessa utbildningar (Haydon-Clarke et al., 2011; Hounsgaard et al., 

2013; Hunsberger et al., 2009).  

 

Sjukvårdskliniker, både statliga och privata lades ner allt eftersom och därigenom kände de 

Glesbygdssjuksköterskor som fortfarande arbetade i det aktuella glesbygdsområdet att allt 

mer medicinskt ansvar lades över på dem och det skapade en oro inför arbetssituationen och 

en allt större efterfrågan på mer kunskap (Hounsgaard et al., 2013; Hughes, 2012; 

MacKinnon, 2010).  

 

“You must remember that rural GP (General Practitioner) retention in NZ is a massive 
problem. Keeping GPs in rural practices is very, very difficult and there’s a lot of rural areas 
now where there’s no GP so we’ve had to step into that role. Therefore, that’s why 
we’ve advanced our training” (Haydon-Clarke et al., 2011, s. 85). 
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Glesbygdssjuksköterskor upplevde att bristen på erfarenhet var ännu en källa till oro och 

glesbygdens utsatta läge gjorde det svårt för dem att behålla sin kompetens då få tillfällen och 

möjligheter till att använda kunskapen de fått erbjöds. (Hunsberger et al., 2009; MacKinnon, 

2010¸Medves et al., 2015).  

 

“You don’t expand your knowledge base here as much as you would in a bigger hospital” 
(Medves et at., 2015, s.19). 
 
I studien av MacKinnon (2010) påvisades att tillfällena för att lära sig exempelvis mödravård 

i glesbygd upplevdes få samt att bristen på mentorskap försvårade detta lärande.  

Möjligheter till vidareutbildning var svårt att hitta eftersom glesbygdssjuksköterskor inte 

kunde få ledigt från arbetet, i och med att inga ersättare fanns (MacKinnon, 2010) och de 

lokala studieprogrammen började att stänga ner på grund av finansieringsproblem (Haydon-

Clarke, 2011). 

 

Det varierande och kompetenskrävande arbetet upplevdes många gånger som svårt och 

överväldigande (Hunsberger et al., 2009; Medves et al., 2015; McKinnon, 2010).  

Komplexiteten av glesbygdssjuksköterskors arbete tycktes många gånger vara särskilt 

krävande och gav dem ofta en känsla av negativ stress inför att utföra vård som de inte kände 

sig trygg med (Hunsberger et al., 2009; McKinnon, 2010).  

 

“The nurses spoke of the stress of having to maintain a broad range of skills, yet indicated 

that they thrived on the challenge involved. Although maintaining these skills was a stressor, 

it was also viewed as a motivator to continue learning” (Hunsberger et al., 2009, s. 20).  

 

Att skapa en tillitsfull relation  

De interventioner som glesbygdssjuksköterskor utför är mycket beroende av den relation som 

de lyckas skapa till patienten och det förtroende de inger och kan upprätthålla (Evanson, 

2012; Hounsgaardet al., 2013; Hughes, 2012). Sjuksköterskor ”utifrån” kunde ofta av 

befolkningen anses vara ”utbölingar” under mycket lång tid, trots att de under många år 

arbetat i yrket. Det upplevdes av dessa glesbygdssjuksköterskor som en enorm utmaning att få 

befolkningen att ta emot och följa hennes råd och uppmaningar och att tillslut börja lita på 

henne (Hounsgaard et al., 2013). Så småningom kunde hon vinna deras förtroende och 

därmed ses som en samhällsmedborgare vilken befolkningen delade vardagslivet med. 
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Glesbygdssjuksköterskor födda i bygden upplevde oftast inte samma utmaning då de redan 

ansågs vara en i mängden (Hounsgaard et al., 2013).  

 

I studierna av Evanson (2012) och Hughes (2012) beskrivs att det för glesbygdssjuksköterskor 

var en utmaning att skapa en nära relation till kvinnor som lidit offer för intimt partnervåld 

samtidigt som de också var tvungna att hålla en professionell distans gentemot dem. De 

behövde stötta sina patienter utan att döma dem, knyta an till dem och bygga upp en tillitsfull 

relation innan dessa kvinnor var villiga att lita på dem. (Evanson, 2012; Hughes, 2012).  

 

“The women with whom I am doing home visits, they definitely want the relationship first and 
sometimes it’s three, six months, a year, two years before they’re willing to disclose anything 
about what’s happening between them and their partner” (Evanson, 2012, s. 40). 
 

Att förväntas hantera dubbla roller 

Glesbygdssjuksköterskors gränser mellan arbetsliv och privatliv upplevdes av dem själva som 

suddigt och diffust (Evanson, 2012; Haydon-Clarke, 2011; Hunsberger et al., 2009). Arbetet 

förväntades gå före privatlivet och glesbygdssjuksköterskan förväntades stå till tjänst även på 

sin fritid och kunde bli konsulterad gällande hälso- och sjukdomsfrågor i matvarubutiken 

likväl som på fotbollsmatchen (Haydon-Clarke, 2011; Hunsberger et al., 2009).  

 

“You get calls at home- a lot of calls. I was called at midnight to provide first aid before the 
ambulance arrived.” (Hunsberger et al., 2009, s. 21). 
 
“You don’t have a lot of your own personal privacy.” (Haydon-Clarke et al., 2011, s. 86). 
 
Denna brist på privatliv gjorde att en del glesbygdssjuksköterskor slutade vara med i de 

sociala aktiviteter där hon åter kunde tvingas in i sin arbetsroll samt att de ofta planerade sina 

arbetsveckor på ett sådant sätt att de fick möjlighet till en anständig paus och kunde resa bort 

från hemmet i några dagar (Haydon-Clarke et al., 2011). Deras starka ansvarskänsla för 

arbetet kunde också leda till ett dåligt samvete inför deras familjer, när de allt som oftast 

ringdes in för extra arbete (Hunsberger et al., 2009). Det var också på grund av olika 

familjeåtaganden som glesbygdssjuksköterskor ofta upplevde att de inte kunde lämna 

hemorten för vidareutbildning på annan plats (McKinnon, 2010).  

 

Glesbygdssjuksköterskors välkända person i det lilla samhället, kunde göra att patienter 

upplevdes reserverade gentemot dem gällande ett känsligt ämne (Haydon-Clarke et al., 2011). 
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Bekantskapen med sjuksköterskan, som en vän och som en rådgivare av livets alla frågor, 

kunde försvåra vården genom att göra patienter tystlåtna och ovilliga att dela känslig 

information som exempelvis intima besvär, med henne (Evanson, 2012; Kenny & Allenby, 

2013; Hounsgaard et al., 2013).  

 

”Like one gal I had, I had taught her in Sunday school. And she found out I was her nurse, 
and she said, ‘Oh, no.’...  I’m sure she thought she couldn’t possibly share her sexual history 
with her Sunday school teacher, now could she?” (Evanson, 2012, s. 12). 
 

“I guess one of the main barriers is that they know us quite well and maybe they might have 
reservations about what they might want to talk about, that’s concerning at times, wondering 
if there was something else.” (Haydon-Clarke et al., 2011, s. 87). 
 

Att glesbygdssjuksköterskor också var de som andra vände sig till, gällande just hälsa, gjorde 

att de kände att det ställdes ett indirekt krav på dem, att vara någon att se upp till som ett 

exempel på någon med god hälsa och stark moral (Hounsgaard et al., 2013).  
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Diskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av utmaningar i 

glesbygdssjukvård. Studien resulterade i sju kategorier: Att utnyttjas till deltidsarbete och ej få 

känna uppskattning, Att sakna stöd från arbetskamrater, Att vara långt borta, Att förväntas 

hantera en stor variation av arbetsuppgifter, Att vara i behov av att lära nytt men ha 

begränsade möjligheter till detta, Att skapa en tillitsfull relation och Att förväntas hantera 

dubbla roller. I den följande diskussionen kommer jag att först jämföra detta resultat med 

annan forskning för att sedan särskilt lyfta relationens och mötets betydelse.  

 

Denna studie visade på att underbemanning av vårdpersonal ledde till tidsbrist för de 

sjuksköterskor som arbetade i dessa glesbygdssamhällen. I en studie av De Cordova, Phibbs 

och Stone (2013), framkom att helg och nattarbetande sjuksköterskor också upplevde 

otillräckliga personalresurser då organisationen minskade på bemanningen allt eftersom med 

anledning av att helg och nattpass ansågs vara betydligt mindre krävande. De nattarbetande 

sjuksköterskornas uppfattning var, likt glesbygdssjuksköterskorna, att de allt mer fick överta 

ansvar och arbetsuppgifter av andra yrkesgrupper, exempelvis vårdbiträden och 

undersköterskor, eftersom organisationen även drog ner på denna bemanning (De Cordova et 

al., 2013). Nattsjuksköterskorna upplevde också en brist på uppskattning då de erfor att det 

fanns en uppfattning om att nattsjuksköterskor överhuvudtaget inte behövde arbeta på sitt pass 

(De Cordova et al., 2013). Sjuksköterskorna i studien ansåg att många patienter var rädda och 

otrygga nattetid och därmed uppskattade omvårdnaden än mer än under dagen. De Cordova et 

al (2013) nämner också att den höga stressnivån och arbetsbelastning för sjuksköterskor 

identifierats i flertalet internationella studier redan för tjugo år sedan och att det dessvärre 

fortsätter att vara så även i nutid.  

 

I en studie av Kenny och Duckett (2003) framkom, i enighet med denna studie, att 

glesbygdssjuksköterskor saknade stöd av annan sjukvårdspersonal och att det därför lades en 

extra stor press på dem. De skrev också att sjukvårdsklinikerna ansåg att deras personal 

behövde mer utbildning men att de inte hade någon möjlighet att låta personal medverka vid 

utbildningarna då det inte fanns någon att ersätta dem med. Detta stöds också av Nayda och 

Cheri (2008) som menar att en vanlig sjuksköterskeexamen inte är tillräcklig för att förbereda 

nyexaminerade sjuksköterskor på omvårdnadsarbetet i glesbygd och att det därför behövs ett 

samarbete mellan högskolor och klinikchefer för att skapa en förbättrad grundutbildning och 

därmed underlätta för den personal som ska komma att arbeta inom området. Crow, Conger 
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och Knoki Wilson (2011) konstaterar att orsakerna till sköterskebristen inom 

glesbygdsomvårdnad är flera men att ett av dessa skäl kan vara att, i de fall där sjuksköterskor 

kommer till glesbygden och ofta är obekanta med befolkningen, deras kultur, sätt och seder 

får svårigheter i arbetet, saknar stöd och vill därför inte stanna kvar. Studiens resultat visade 

att ett mentorprogram avsett att förse anställda med information som stärkte deras förmåga att 

ge relevant omvårdnad utefter kulturella olikheter fungerade mycket bra. Deltagarna i 

mentorprogrammet menade att det var detta de hoppats få lära sig i grundutbildningen (Crow 

et al., 2011).  

 

Denna studie visade på att avlägsenheten i glesbygdsmiljön ofta gjorde det svårt för vård och 

hjälpmedel att nå ut till patienter samt att kommunikationen mellan glesbygdssjuksköterskor 

och andra sjukvårdsinrättningar upplevdes som otillräcklig och var en utmaning och ett hinder 

i att kunna ge en god vård. Detta kan förstås genom studien av Arora, Johnson, Lovinger, 

Humphrey & Meltzer (2005) som handlar om hur viktig kommunikationen är av 

slutenvårdens överföring av patientvård. Utelämnas innehåll som rör aktiva problem, 

läkemedel eller information om kommande provtagningar, undersökningar eller behandlingar 

leder detta till en osäkerhet inför nya beslut gällande patientens fortsatta vård. Studien visar 

också på att denna osäkerhet kunde leda till ineffektiv vård eller upprepning av vård och 

onödiga tester samt sluta i patientskador. Deltagarna i studien föreslog åtgärder som 

exempelvis ett övergripande ”utskrivnings-formulär”, det vill säga en mer omfattande 

checklista med punkter att fylla i och ta upp vid överrapportering (Arora et al., 2005).    

 

I denna studie framkom att glesbygdssjuksköterskors arbete innebar mycket ensamarbete och 

att detta i sin tur krävde en stor mängd självständigt beslutsfattande. Det framkom också att 

glesbygdssjuksköterskors förmåga till beslutsfattande stärktes i och med att arbetserfarenheten 

blev större. Drar man den jämförelsen till en studie av Sedgwick, Grigg och Dersch (2014) 

gällande sjuksköterskors beslutsfattande anses detta inte stämma. Där framgick att åren av 

erfarenhet inte alls var direkt kopplat till förmågan att engagera sig i resonemang och ta beslut 

och att de mindre erfarna sjuksköterskorna inte förlitade sig på erfarenhet utan 

uppmärksammade information så som vitala parametrar och lyssnade till patientens egna 

upplevelser. De gick enbart på vad de visste om patienten och kunde också engagera denne i 

diskussionen gällande patientens egna behov samt att de också såg till att engagera andra 

vårdgivare i patientens vård (Sedgwick et al., 2014). Dessa mindre erfarna sjuksköterskor 
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krävde dock betydligt mer bekräftelse jämfört med deras mer erfarna kollegor angående att de 

beslut de tog var rätt beslut (Sedgwick et al., 2014).   

 

Resultatet av denna studie visade också att glesbygdssjuksköterskors arbetsroll ansågs vara 

mycket bred. De kunde under en arbetsdag stöta på akut sjukvård av en olyckspatient, 

mödravård och förlossningar samt också palliativ vård av en döende patient. Detta går även 

att finna i den teoribildande studien av Long och Weinert (1989) och i studien av Lee och 

Winters (2004) vars studie hade till uppgift att bekräfta begreppen av Long och Weinerts teori 

gällande glesbygdsomvårdnad. Sjuksköterskorna ansågs i dessa studier ha mångdimensionella 

arbetsuppgifter exempelvis genom att utföra åtaganden tillhörande sin, men också andra 

yrkesgrupper samt att de också nämner hur viktigt det är för sjuksköterskan att kreativt kunna 

skräddarsy vården utefter patientens preferenser (Long & Weinert, 1989; Lee & Winters, 

2004).  

 

I denna studie framkom att det fanns stora svårigheter att hitta personal, sjuksköterskor som 

vill arbeta och bo i ett mer avskilt samhälle. I en studie av Norbye och Wollff Skaalvik (2013) 

har möjligheterna till rekrytering av glesbygdssjuksköterskor undersökts via ett 

utbildningsprogram lokaliserat i norra Norge, kallat DNE, mellan åren 1994 och 2011. 

Programmet gick ut på att erbjuda en högre utbildning till sökande som var boende i 

glesbygd, med ansvar och skyldigheter som hindrar dem från att flytta till andra städer för 

utbildningsmöjligheter och att stärka denna form av arbetskraft i utvalda glesbygdskommuner. 

Studiens resultat visade att 85 % av deltagarna fortfarande arbetade kvar som sjuksköterskor 

år 2012. 

 

Det visade sig i denna studie att glesbygdssjuksköterskor hade en stor efterfrågan på mer 

kunskap samt att detta också var drivkraften till fortsatt lärande. Enligt en studie av Toode, 

Routasalo, Helminen och Suominen (2014) har en sjuksköterskas inre arbetsmotivation ett 

tydligt samband med hur hon upplever meningsfullhet för arbetet och därmed också tar ansvar 

för sitt arbetes resultat. Studien visar att sjuksköterskors individuella prestationer, deras 

förmåga till självständighet samt kunskapen som de skaffat sig genom utbildning eller 

erfarenhet var viktiga faktorer som påverkade deras motivation att arbeta. 
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Från denna studies resultat kan vikten av den relation som sjuksköterskan lyckas skapa till 

patienten förstås genom Lee och Winters (2004) begrepp ”förtrogenhet” och de positiva 

fördelar detta begrepp för med sig i relationen mellan sjuksköterska och patient.  

Utvecklingen av ett förtroende är enligt Dinc och Gastmans (2013) en process där tillit både 

kan upprättas men också brytas ner. Att utveckla detta förtroende krävde tid och det var 

viktigt att sjuksköterskan försökte bekanta sig med patienten, lära känna patientens 

bakomvarande person snarare än som enbart patient. Andra förutsättningar för att skapa ett 

gott förtroende var att sjuksköterskan skulle visa sig tillgänglig för patienten, vara närvarande 

i möten och samtal men också när det gällde olika praktiska sysslor (Dinc & Gastmans, 2013). 

Patienterna efterfrågade en kontinuitet i vården och ville gärna möta samma personal, till 

vilken de skapat en relation till, och att personalen skulle visa att de njöt av arbetet (Dinc & 

Gastmans, 2013). I en studie av Mok och Chiu (2004) gällande sjuksköterskors relation till 

patienter i palliativ vård uppmärksammas att sjuksköterskan var den som tog initiativet till 

relationsskapandet. Det innebar inte att hon var påträngande utan att hon gav patienterna både 

tid och utrymme att avslöja sina djupare känslor. Allt eftersom sjuksköterskan svarade på 

patientens behov både snabbt och på bästa lämpliga sätt växte relationen dem emellan (Mok 

& Chiu, 2004). Författarna menar att en förtroendefull relation utvecklas mellan sjuksköterska 

och patient när hon ser till att svara på dennes behov och lidande på ett trovärdigt, förstående 

och omtänksamt sätt. Sjuksköterskorna i studien fann att deras relationer med patienter i 

många fall utvecklades till riktig vänskap och de upplevde sig bli en del av patienternas 

familjer (Mok & Chiu, 2004). Studien av Miner-Williams (2007) stöder detta och visar på att 

det i varje möte mellan sjuksköterska och patient finns ett behov av omvårdnad. Det är olika 

typer av behov så som lindring av sjukdomssymtom, information, träning och mentalt stöd 

(Miner -Williams, 2007). Studien konstaterar att dessa uppenbara behov inte nödvändigtvis är 

de enda, att patienter ibland har djupt liggande själsliga behov som dessvärre förbises och blir 

otillfredsställda (Miner-Williams, 2007). Dock visar studiens resultat också på att en 

kompetent sjuksköterska, villig att möta dessa själsliga behov kan utveckla en meningsfull 

process som inte bara lyfter patientens behov till ytan utan ibland också sjuksköterskans egna. 

Denna process visade sig kunna påverka även sjuksköterskan på ett kraftfullt sätt och främja 

läkning, utveckling och välbefinnande såväl i henne som i patienten (Miner-Williams, 2007). 

Grunden till att kunna skapa relationer är enligt Carlander, Eriksson, Hansson och Wikander 

(2001) kontakt och möten mellan människor och i vården förutsätts att alla möten mellan 

vårdpersonal och patienter samt deras anhöriga upplevs positiva och trygga. Gustafsson 

(2004) skriver att ett bekräftande möte mellan sjuksköterskan och hennes patient kan stärka 
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patientens resurser genom att både bevara och/eller förstärka patientens själv bedömning på 

ett positivt sätt. SAUK-modellen är en arbetsmodell utformad för att mäta det abstrakta och 

innebär att omvårdnaden utgår från just ett bekräftande bemötande av patienten (Gustafsson, 

2004). Modellen har tagits fram av författaren som ett led i att utveckla kvaliteten i 

omvårdnaden. SAUK-modellens omvårdnadsideal är att bevara och främja den sjukes 

kompetens till att skapa ett gott liv och hjälpa sjuksköterskor att tillämpa ett arbetssätt som 

främjar patienters förmåga att på olika sätt förverkliga sin livsplan. Bekräftelsen tolkas i 

SAUK-modellen som en rörlig process i fyra faser där olika omvårdnadmål följer varandra. 

Exempelvis är S-fasens omvårdnadsmål att utrycka sympati, A-fasens omvårdnadsmål att 

skapa accepterande och möjliggöra samtal genom att låta patienten utrycka det denne önskar 

och upplever som viktigt. U-fasens omvårdnadsmål är att skaffa kunskap om patientens 

upplevelse gällande sin livssituation till exempel genom patientens egna berättelser och 

reflektioner men också från sjuksköterskans tidigare funna kunskap och erfarenhet och K-

fasens omvårdnadsmål är att formulera en framträdande kompetens baserad på kunskaperna 

om patientens upplevelse av sin livssituation (Gustafsson, 2004).   

 

I denna studies resultat upplevde glesbygdssjuksköterskor att gränsen mellan privatliv och 

arbetsliv var diffus då arbetet förväntades gå före privatlivet och de förväntades att stå till 

tjänst även på sin fritid. I likhet med denna studie konstaterar Long och Weinert (1989) att 

glesbygdssjuksköterskor nästan alltid är kända av deras patienter och att de ofta möter dem i 

olika sociala eller personliga sammanhang. Lee och Winters (2004) nämner att invånarna i en 

liten stad kommer uppleva att ”alla känner alla” och att ”alla vet vad alla andra gör.” Detta 

kan förstås genom artikeln av Rosenthal (2000) där författaren beskriver att 

glesbygdssjuksköterskan har en större chans till att sköta om en för henne känd person på 

grund utav det lilla samhälle hon lever och arbetar i. Detta i jämförelse till en sjuksköterska 

som arbetar i en stadsnära miljö och sällan tar hand om patienter som hon känner personligen 

(Rosenthal, 2000). Författaren tar även upp exempel på hur familjemedlemmar självklart 

vänder sig till den kända sjuksköterskan när de är sjuka eller har ont och att även turister med 

någon form av anknytning till glesbygdssjuksköterskans bekantskapskrets också i första hand 

kommer att vända sig till henne. Tidigare patienter kunde också närma sig 

glesbygdssjuksköterskan på hennes fritid för att rapportera ett framsteg, kommentera den vård 

de fått på ett sjukhus eller ställa en fråga gällande ett nytt läkemedel (Rosenthal, 2000).  
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Problemet med att patienter i glesbygd kunde upplevas reserverade och ovilliga att dela 

känslig och/eller intim information med sin sjuksköterska uppmärksammas i studien av Lee 

och Winters (2004). Där nämns att detta var särskilt vanligt gällande gynekologiska samt 

mentala hälsoproblem (Lee & Winters, 2004).  

 

Metoddiskussion  
För att värdera trovärdigheten i denna studie, och annan kvalitativ forskning, används 

begreppen: pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 298-300).  

 

Pålitlighet innebär att det ska vara enkelt för läsaren att förstå hur den genomförda studien är 

uppbyggd. Läsaren ska kunna se alla steg i studiens gång för att därmed kunna utvärdera om 

studien är korrekt utförd och så ska möjligheten finnas för andra forskare att återskapa studien 

och få liknande resultat (Holloway & Wheeler, 2010, 302-303). Författaren har i denna studie 

tydligt visat tillvägagångsättet utav sökningen av artiklar i representativa tabeller (Se tabell 1). 

De artiklar som denna studie baseras på är också redovisade i en tabell (Se tabell 3) för att ge 

en väl synlig överblick. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av granskningsprotokoll 

(Willman et al. 2011, s. 175-176) och valet av analysmetod är motiverad och beskriven.  

För att kunna stärka pålitligheten i studien, trots det höga antalet slutgiltiga träffar i 

litteratursökningen, har författaren nogsamt grupperat de sökträffar som rörde andra teman än 

det eftersökta och därmed kunnat redovisa anledningen till varför de exkluderats.  

 

Tillförlitlighet handlar om att deltagarna i studien ska kunna gå tillbaka och känna igen sig i 

det slutgiltiga resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, 303). Denna studie är en litteraturstudie 

och är baserad på redan genomförda studier så denna form av tillförlitlighet är inte möjlig. 

Dock har studien har granskats av både handledare och studiekamrater under arbetets gång 

och tillförlitligheten har på så sätt kunnat stärkas. Artiklarna som lästs och granskats av 

författaren har alla varit skrivna på engelska och detta kan vara en risk till felkälla då 

översättning av textenheter och upplevelser kan ha misstolkats och därmed blivit felaktigt 

beskrivna. De artiklar som används i denna studie visar på ny forskning då de dateras från år 

2000 och framåt med undantag för en artikel, som i denna studie använts i diskussion och 

dateras ända tillbaka till år 1989. Long och Weinerts studie genererade en teori som sedan 

stärktes och bevisades av författarna Lee och Winters år 2004 och därmed upplevs denna 

studie fortfarande vara aktuell. En studie som nyttjas i diskussionen, Rosenthal (2000), är en 
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kortare beskrivning över resultatet från författarens doktorsavhandling och bedöms ha ett 

innehåll av tydligt beskrivna och betydelsefulla upplevelser trots bristfällig redogörelse av 

metodiken bakom studierna i just denna artikel.  

 

Bekräftelsebarhet innebär att allt material som använts i en studie tydligt ska beskrivas och 

kunna spåras tillbaka till originalkällan samt att det finns en öppenhet rörande författarens 

egen förförståelse (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Genom att noggrant beskriva 

tillvägagångssättet av hur data framtagits och analyserats kan läsaren förstå och kontrollera 

exempelvis hur kategorier tagits fram. Referenser presenteras i både löpande text samt i 

referenslistan och gör spårning till originalkällan möjlig. Holopainen et al (2008) 

rekommenderar att analysen görs individuellt, av minst två forskare. De menar att författarnas 

samstämmighet rörande resultatet av analysen sedan kan tas med i beräkningen utav evidens 

(Holopainen et al., 2008). På grund av att det, i denna studie, enbart finns en författare kunde 

detta inte göras och det kan därför också vara en källa till bias. Författaren har också försökt 

vara medveten om sin egen förförståelse och strävat efter att inte göra egna tolkningar av 

texten. Kategoriseringar har gjorts i flera steg, så textnära som möjligt i förhoppning att inte 

tappa viktiga nyanser och undvika tolkning dock kan en viss del av tolkning inte uteslutas 

inom kvalitativ forskning. 

 

För att uppnå överförbarhet krävs att resultatet från studien ska kunna överföras till ett 

liknande sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). De artiklar som granskats i denna 

studie är alla överens om att det finns en skillnad på sjuksköterskors arbete/arbetsuppgifter i 

glesbygd jämte stad eller stadsnära sjukvård. Det vill säga att denna studies resultat skulle gå 

att använda i ett liknande sammanhang, i ett annat land som exempelvis Sverige. Att dessa 

upplevelser av att hälso- och sjukvård i glesbygd skulle kunna komma att stämma in även på 

vården i alla de stora glesbygdsområden vi har i Norden och i Sverige. Dock benämns redan i 

introduktionen i denna studie att sätt att definiera ”rural”, lands- och glesbygd kan skilja sig 

världen över och förutsättningarna för en så kallad överförbarhet länder emellan, kan därmed 

också bero därpå.  

 

 
 
 
 



29 
 

Slutsats  
Utifrån resultatet av denna studie kan slutsatsen dras att hälso- och sjukvårdarbetet i 

glesbygden kräver en sjuksköterska som kan vara mycket självständig, ensam bära ett stort 

ansvar och ta självständiga beslut. Hennes arbetsuppgifter varierar över ett brett spann av 

olika åtaganden och brist finns på stöd från medarbetare. Resultatet visar också på att 

glesbygdssjuksköterskors relation till patienten och den förtrogenhet de lyckas att skapa dem 

emellan har stor betydelse för omvårdnaden. Studien visar att ett förtroende tar tid att bygga 

upp och att det utvecklas under den tid som sjuksköterskan svarar på patientens behov efter 

bästa möjliga och omtänksamma sätt. Ett arbetssätt som kan hjälpa sjuksköterskor att skapa 

denna relation till patienter och stärka kvaliteten av omvårdnad är SAUK-modellen som är 

utformad utifrån att man i ett möte med patienten skall bekräfta denne och därmed kunna 

främja dennes förmåga till en god hälsa.  

 

I denna studie ges även kunskap om att en sjuksköterskas inre arbetsmotivation, genom 

hennes kunskap, erfarenhet och förmåga till självständighet, har ett samband med hur hon 

upplever meningsfullhet för sitt arbete. Genom en stöttande organisation, som förslagsvis kan 

ge glesbygdssjuksköterskan möjligheter till utbildning och ny kunskap kan man 

förhoppningsvis förändra hennes villkor och i henne skapa en inre trygghet.  
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