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ABSTRAKT 
Bakgrund Distriktssköterskors ansvarsområde innefattar att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande både på individ- och gruppnivå. För att 
åstadkomma ett effektivt hälsofrämjande arbete behöver distriktssköterskan 
kunskap och kompetens inom ett flertal områden. Få studier visar den kompetens 
distriktssköterskor besitter efter avslutad specialistutbildning och hur 
kompetensen kommer till användning inom primärvård. Syftet med denna studie 
var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av hälsofrämjande arbete i 
primärvård. Metod Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes med tio 
distriktssköterskor som arbetade inom primärvård och hade avslutat sin 
specialistutbildning inom de senaste fem åren. Intervjuerna analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Resultat Ett tema; En utmaning i det dagliga arbetet 
och fem kategorier framkom. Dessa kategorier var; Att hälsofrämjande arbete är 
centralt, Att se fram emot att arbeta hälsofrämjande, Att tillämpa sina kunskaper 
och använda lämpliga metoder, Att hinder finns i hälsofrämjande arbete och Att 
hälsofrämjande arbete genomsyrar arbetsplatsen. Slutsats Distriktssköterskor är 
motiverade till att arbeta hälsofrämjande, men det ses som en utmaning. En 
diskrepans finns mellan utbildningen och det dagliga arbetet. Distriktssköterskor 
önskar organisatoriska förändringar för det fortsatta hälsofrämjande arbetet.  
 
Nyckelord: Distriktssköterskor, upplevelser, primärvård, hälsofrämjande arbete, 
utbildning 
Key words: District nurses, experiences, primary healthcare, health promotion, education 
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BAKGRUND 

Under de senaste åren har hälso- och sjukvårdens betydelse inom folkhälsoarbetet fått en allt 

mer framträdande roll (Socialstyrelsen, 2011). Irvine (2005) belyste det faktum att konceptet 

hälsofrämjande arbete hade flyttat från den akademiska arenan och var nu erkänd som en 

betydelsefull del av hälso- och sjukvårdens arbete. Sjuksköterskors ansvarsområde innefattar 

att arbeta både hälsofrämjande och förebyggande med fokus på alla åldersgrupper både på 

individ- och gruppnivå (Wilhelmsson & Lindberg, 2007). Enligt Johansson, Stenlund, 

Lundström och Weinehall (2010a) ansåg personal inom primärvård att det hälsofrämjande 

arbetet var hälso- och sjukvårdens ansvar och att det hälsofrämjande arbetet hade stor 

betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Distriktssköterskor arbetar till stor del inom 

primärvård i Sverige. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008a) har distriktssköterskan 

fördjupad kunskap om hälsofrämjande arbete och folkhälsans bestämningsfaktorer. 

Distriktssköterskors arbete bygger på ett holistiskt, hälsofrämjande förhållningssätt och ska 

med hjälp av sin breda kompetens och förmåga stärka patienter till god hälsa genom ett 

hälsofrämjande synsätt. Studier visade att distriktssköterskor upplevde att hälsofrämjande 

arbete var betydelsefullt (Kemppainen, Tossavainen & Turunen, 2012; Johansson et al., 

2010a) och att de hade den rätta professionen för att arbeta hälsofrämjande (Wilhelmsson & 

Lindberg, 2009).  

 

Hälsa är ett komplext begrepp som inte kan definieras entydigt utan innefattar flera 

dimensioner (Svensk sjuksköterskeförening, 2008b). Världshälsoorganisationen (WHO, 

1986) beskriver hälsa som en resurs i den dagliga tillvaron, inte som målet med livet utan 

snarare som ett medel för ett gott liv. Hälsa kan delas upp i två perspektiv. Det biomedicinska 

perspektivet på hälsa menade Boorse (1977) var när människans kroppsfunktioner var 

normala och psyket fungerade normalt. I detta fall var huvuduppgiften att lindra och bota 

sjukdom och på så sätt försöka återställa hälsan. Det andra perspektivet, som de flesta 

teoretiker företräder exempelvis Pörn (2000) och Nordenfelt (2004), har ett holistiskt synsätt 

på hälsa. Grunden till holistiska hälsoteorier är att människan helt eller delvis har förmåga att 

utföra handlingar eller förverkliga vissa mål för att uppnå hälsa. När människan har god hälsa 

och är fullständigt frisk så finns förmåga att utföra handlingar och förverkliga alla mål som 

krävs. De två perspektiven utesluter inte varandra, oftast används båda två inom hälso-och 

sjukvård men den ena kan dominera (Nordenfelt, 2000, s. 29-42; Nordenfelt, 2004, s. 72-76). 

Antonovsky myntade begreppet Känsla av sammanhang (KASAM), där faktorer som orsakar 
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och vidmakthåller hälsa låg i fokus. Hälsa och ohälsa sågs som ett kontinuum och en persons 

känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet var avgörande för hur personen 

klarade av stressfyllda situationer och var därigenom avgörande för hälsa (Antonovsky, 

2005).  

 

Hälsofrämjande arbete definieras av WHO (1986) som “den process som gör det möjligt för 

människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och 

produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”. Willman och Gustafsson (2015, s. 

16-17) menade att skillnaden mellan hälsofrämjande och förebyggande arbete var att 

hälsofrämjande arbete förbättrade människans egenupplevda hälsa och omvårdnaden 

handlade om att ha kunskap kring processer som ledde till hälsa. Förebyggande arbete 

handlade om att förhindra att en viss sjukdom bröt ut och omvårdnaden byggde på kunskaper 

om vad som orsakar sjukdom. Enligt Hanson (2004, s. 68) hade hälsofrämjande arbete två 

olika definitioner. Dessa kunde definieras dels som enbart främjande och dels som ett 

paraplybegrepp innefattade både främjande och förebyggande arbete. Vidare betonade 

Hanson (2004, s. 68) att dessa begrepp borde drivas parallellt och det unika sammanhanget 

skulle avgöra om det kunde bidra till förutsättningar för bättre hälsa. Hälsofrämjande arbete 

utfört av sjuksköterskor kunde ge många positiva resultat däribland ökad livskvalitet hos 

patienterna (Keleher, Parker, Abdulwadud & Francis, 2009). Att hitta en balans mellan det 

hälsofrämjande och sjukdomsinriktade arbetet upplevdes svårt då det sjukdomsinriktade 

arbetet ofta prioriterades före det hälsofrämjande arbetet (Jerdén, Hillervik, Hansson, 

Flacking & Weinehall, 2006; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Att det hälsofrämjande arbetet 

prioriterades lågt bekräftades i en studie av Johansson et al. (2010a) där det även framkom att 

de vanligaste hindren i hälsofrämjande arbete var hög arbetsbelastning, bristande riktlinjer 

och oklara mål.  

 

Enligt Irvine (2005) behövde distriktssköterskor kunskap och kompetens inom ett flertal 

områden för att åstadkomma ett effektivt hälsofrämjande arbete. Dessa områden var kunskap 

om hälsa, livsstil och beteende samt att distriktssköterskor hade ett holistiskt synsätt och att 

respekt för individen stod i fokus. Yrkesskicklighet var ytterligare ett område som 

distriktssköterskor behövde för att bedriva ett resultatrikt hälsofrämjande arbete. Enligt 

Socialstyrelsen (2011) består det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom hälso- och 

sjukvård till stor del av rådgivning och samtal. Motiverande samtal är en samtalsmetod som 

visat sig vara effektiv när hälsorelaterade beteendeförändringar ska uppnås, vilket innebär en 
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personcentrerad metod där samtalsledaren vill locka fram individens egen motivation till 

förändring genom ett aktivt, empatiskt och reflekterande lyssnande (Rollnick, Miller & 

Butler, 2009, s. 25-35). I en studie av Branting Elgstrand och Thorsén (2012) framkom 

hälsosamtal som en metod inom primärvård vilket syftade till att främja hälsa och förebygga 

sjukdom. Genom hälsosamtal kunde personen själv få en helhetsbild av sitt hälsotillstånd, 

samt vid behov få stöd att förbättra den egenupplevda hälsan. Livsstilsråd som gavs inom 

primärvård var en viktig bidragande faktor till patienters livsstilsförändringar (Brobeck, 

Bergh, Odencrants & Hildingh, 2015). Irvine (2005) betonade att distriktssköterskor borde 

uppmuntras att utveckla sitt hälsofrämjande arbetssätt i sitt dagliga arbete. 

Sammanfattningsvis visar forskning att hälsofrämjande arbete är betydelsefullt och att detta 

område bör prioriteras högre inom primärvård.  

 

Problemformulering 

Studier har visat att distriktssköterskor ansåg att hälsofrämjande arbete var viktigt 

(Kemppainen et al., 2012; Johansson et al., 2010a) och att det hälsofrämjande arbetet var 

betydelsefullt för den långsiktiga hälsoutvecklingen (Johansson et al., 2010a). Socialstyrelsen 

(2011) menar att hälso- och sjukvården alltid ska erbjuda någon form av stöd när de möter 

personer med ohälsosamma levnadsvanor. Ett flertal hinder såsom låg prioritet (Jerdén et al., 

2006; Wilhelmsson & Lindberg, 2009) samt för lite kunskap (Brotons et al., 2005) har 

tidigare identifierats som orsaker till att hälsofrämjande arbete inte utfördes. Få studier har 

belyst distriktssköterskors upplevelse av hälsofrämjande arbete inom primärvård och hur den 

kunskap distriktssköterskor besitter gällande hälsofrämjande arbete nyttjas i den kliniska 

verksamheten. Resultatet i denna studie kan belysa hur distriktssköterskors kompetens 

gällande hälsofrämjande arbete tas tillvara inom primärvård och därigenom tydliggöra 

förutsättningarna för det hälsofrämjande arbetet.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av hälsofrämjande 

arbete i primärvård. 

 

Frågeställningar 

• Vilka upplevelser och förväntningar inom hälsofrämjande arbete har 

distriktssköterskor under utbildningen? 
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• Hur upplever distriktssköterskor hälsofrämjande arbete i primärvård? 

• Hur önskar distriktssköterskor att hälsofrämjande arbete i primärvård utförs? 

 

METOD 

Design 

För att uppnå syftet med studien har kvalitativ design med naturalistiskt perspektiv använts. 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 18) är kvalitativ metod framförallt användbar för att utforska 

fenomen och belysa underliggande processer. Kvale och Brinkmann (2014, s. 47) menar att 

målet med den kvalitativa forskningen är att utvinna nyanserade beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld. Patton (2002, s. 39) beskriver att när forskning är fokuserad på 

deltagarnas egna upplevelser antar studien ett naturalistiskt perspektiv, vilket har till avsikt att 

visa vad som händer i verkliga livet och hur det upplevs. Enligt Polit och Beck (2012, s. 12) 

har studier med naturalistiskt utgångspunkt stor vikt på att förstå människans komplexitet och 

deras förmåga att skapa sina egna upplevelser.  

 

Deltagare och procedur 

Genom ett ändamålsenligt urval rekryterades tio distriktssköterskor från fyra hälsocentraler i 

Norrbotten och tre hälsocentraler i Västerbotten till studien. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

517) används ett ändamålsenligt urval för att rekrytera deltagare som motsvarar studiens 

syfte. De aktuella urvalskriterierna vid rekryteringen av deltagare var distriktssköterskor inom 

primärvård som arbetar med vuxna och äldre och som avslutat sin specialistutbildning för 

mindre än fem år sedan. Detta för att utbildningsplanen skulle likna varandras gällande vilket 

fokus som lagts på hälsofrämjande arbete. Totalt tillfrågades elva distriktssköterskor varav en 

tackade nej. Deltagarna var i åldrarna 29-38 år (md= 35) och hade arbetat som 

distriktssköterskor mellan 1-5 år (md= 3). Nio av de tio deltagarna var kvinnor. 
 

Inledningsvis tog författarna telefonkontakt med berörda enhetschefer på hälsocentralerna och 

gav information om studien. Efter muntligt samtycke om medverkan i studien skickades ett 

informationsbrev (bilaga 1) till enhetscheferna. I brevet presenterades projektets syfte, 

information om vad deltagandet i studien innebar, hur materialet skulle hanteras, vem som 

skulle utföra studien och att medverkan var frivillig. Även ett samtyckesformulär (bilaga 1) 

bifogades. Efter att enhetscheferna gett sitt samtycke vidarebefordrades informationen till de 

distriktssköterskor som enhetschefen ansåg uppfyllde inklusionsskriterierna. Beroende på 

enhetschefernas önskemål skickades ett informationsbrev med svarstalong (bilaga 2) till 
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deltagarna antingen av författarna själva eller av enhetscheferna. Underskrifterna skickades 

sedan tillbaka till författarna per brev. 

 

Datainsamling 

Insamlingen av data genomfördes med individuella semistrukturerade telefonintervjuer. Varje 

intervju varade mellan 18-30 minuter. Enligt Polit och Beck (2012, s. 537) ska frågorna i en 

semistrukturerad intervju ställas i logisk följd. Till denna studie utformades därför en 

intervjuguide i kronologisk ordning (bilaga 3) vilken användes som stöd vid intervjuerna. En 

intervjuguide med semistrukturerade frågor ska innehålla en översikt över de ämnen som ska 

täckas och förslag till frågor skall anges (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172-177). Frågorna i 

intervjuguiden behandlade det hälsofrämjande arbetet utifrån deltagarnas upplevelser och 

förväntningar under utbildningen, befintligt hälsofrämjande arbete i den kliniska 

verksamheten samt på vilket sätt deltagarna önskar arbeta hälsofrämjande. Utöver de frågor 

som ingick i intervjuguiden ställdes även utvecklande frågor så som “kan du berätta mer om 

det” och “kan du utveckla det” för att uppmuntra intervjupersonen att berätta mer (jmf. Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 176-177). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 29) är 

det av stor betydelse hur frågorna ställs under intervjun. De menar att frågornas formulering 

kan ge olika svar och således bör frågorna prövas i förväg.  För att ta reda på om frågorna i 

intervjuguiden svarade upp till studien syfte genomfördes först en pilotintervju med en av 

deltagarna i studien. Båda författarna deltog men en av författarna var ansvarig och 

genomförde pilotintervjun. Pilotintervjun analyserades av båda författarna och därefter 

gjordes mindre omformuleringar av intervjuguiden. Författarna utförde fem intervjuer var där 

samtliga, förutom pilotintervjun, utfördes enskilt av författarna. Varje telefonintervju spelades 

in på ljudfil och skrevs därefter ner ordagrant. Polit och Beck (2012, s. 557) menar att 

forskarna måste se till att transkriberingen är korrekt och speglar intervjun i sin helhet. 

 

Dataanalys  

För att finna likheter och skillnader i textinnehållet användes kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Inledningsvis användes en manifest utgångspunkt där 

författarna strävade efter att tolka så lite som möjligt och det som faktiskt uttrycktes i texten 

analyserades. Analysen utfördes av båda författarna där hela intervjun, analysenheten, först 

transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för helheten. 

Meningsenheter i texten identifierades och extraherades utifrån studiens tre frågeställningar. 
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Frågeställningarna besvarades genom att sortera meningsenheter med liknande budskap från 

intervjutexterna under respektive frågeställning. Varje meningsenhet fick en sifferkod för att 

lättare kunna härledas till den ursprungliga texten. Meningsenheterna utgjordes av stycken, 

meningar eller ord som förknippades med varandra genom sitt innehåll och sammanhang. 

Dessa meningsenheter kortades ner, det vill säga kondenserades, utan att plocka bort 

väsentliga delar för att göra dem mer lätthanterliga. De kondenserade meningsenheterna 

abstraherades, vilket innebar att innehållet lyftes till en högre logisk nivå. De kondenserade 

meningsenheterna kodades, jämfördes och grupperades in i kategorier med liknande budskap. 

De kategorier vars innehåll liknade varandra fördes därefter samman till allt bredare 

kategorier tills dessa var fullständiga och uteslutande, vilket innebar att ingen kategori 

passade in i mer än en kategori. Totalt framkom fem kategorier. Genom tolkning av den 

underliggande meningen i kategorierna framkom temat En utmaning i det dagliga arbetet. 

Temat beskriver den röda tråden genom kategorierna (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 

 
Etiska överväganden 

Enligt SFS 2003:460, 1, 8 § fastställs att forskning endast får godkännas om den kan 

genomföras med respekt för människovärdet. Människors välbefinnande skall ges företräde 

framför vetenskapens och samhällets behov. Innan datainsamlingen påbörjades skickades en 

forskningsetisk ansökan till Etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitet som godkände ansökan. Därefter skickades ett informationsblad och 

samtyckesformulär ut till hälsocentralerna, där enhetscheferna och deltagarna fick skriftlig 

information om studiens syfte och förfrågan om att delta i studien. Både underskrift av 

enhetschef och deltagare begärdes in innan studien påbörjades. I informationsbrevet framgick 

att medverkan var frivillig och deltagarna hade möjlighet att när som helst avbryta sin 

medverkan utan att behöva ange orsak. Deltagarna i studien hade rätt till konfidentialitet 

vilket innebar att all data behölls i säkerhet och deltagarnas identitet skyddades (jmf. Polit & 

Beck, 2012, s. 162). För att säkra deltagarnas personliga information skrevs deras namn inte 

ner i transkriberingen och ljudfilerna raderades direkt efter att studien var färdig. Endast 

författarna och handledare till denna studie har haft tillgång till de inspelade intervjuerna. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 110) är det forskarens skyldighet att ha i åtanke vilka 

möjliga konsekvenser som studien kan få både för deltagarna som individer men även den 

representerade gruppen. Då denna studie inte behandlar ett etiskt problematiskt ämne har 

författarna till denna studie inte kunnat förutse några risker eller konsekvenser, varken för 

deltagarna som individer eller för distriktssköterskor som grupp, under eller efter intervjun. 
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RESULTAT 

I resultatet framkom ett tema med fem kategorier som utgick från tre frågeställningar (tabell 

1). Citat har används för att illustrera resultatet.  
 

Tabell 1. Frågeställningar, kategorier och tema 

Frågeställning Kategori Tema 

Vilka upplevelser och förväntningar 
inom hälsofrämjande arbete har 
distriktssköterskor under 
utbildningen? 

Att hälsofrämjande arbete 
är centralt 
 
Att se fram emot att arbeta 
hälsofrämjande 

 

Hur upplever distriktssköterskor 
hälsofrämjande arbete i 
primärvård? 

Att tillämpa sina 
kunskaper och använda 
lämpliga metoder 
 
Att hinder finns i 
hälsofrämjande arbete   

En utmaning i det 
dagliga arbetet  

Hur önskar distriktssköterskor att 
hälsofrämjande arbete i 
primärvård utförs? 

Att hälsofrämjande arbete 
genomsyrar arbetsplatsen 

 

 

En utmaning i det dagliga arbetet 

Att det hälsofrämjande arbetet upplevs som en utmaning för distriktssköterskor sågs som en 

röd tråd genom kategorierna. Det hälsofrämjande arbetet upplevdes centralt under 

utbildningen vilket kan tänkas ställa krav på distriktssköterskors kunskap och kompetens 

inom området. Distriktssköterskor upplevde dock att de inte hade möjlighet att använda sin 

fulla kompetens och kunde inte utföra hälsofrämjande arbete i den utsträckning de ansåg 

nödvändigt. Ett flertal faktorer framhölls som hinder för att arbeta hälsofrämjande i den 

kliniska verksamheten vilket försvårar det hälsofrämjande arbetet. De krav och hinder som 

distriktssköterskor upplever, samt att inte få möjlighet att nyttja sin kompetens kan upplevas 

som en utmaning för distriktssköterskor.  
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Vilka upplevelser och förväntningar inom hälsofrämjande arbete har 

distriktssköterskor under utbildningen? 

Frågeställningen representerar hur distriktssköterskor beskrev att utbildningen var upplagd 

gällande hälsofrämjande arbete och vilka förväntningar de hade på det hälsofrämjande arbetet 

i primärvård under sin specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska. Nedan 

framkommer även vilka kunskaper inom hälsofrämjande arbete distriktssköterskor förvärvade 

under utbildningen.  

 

Att hälsofrämjande arbete är centralt 

Flera distriktssköterskor beskrev att det hälsofrämjande arbetet hade en central plats i 

utbildningen och att utbildningen hade flera inslag gällande hälsofrämjande och förebyggande 

arbete, vilket de menade var ett bra upplägg. Fyra distriktssköterskor beskrev att de antog att 

verksamheten förväntade att de skulle ha stor kunskap och kompetens inom området, vilket 

uppfattades som kravfyllt. De flesta ansåg att de lärt sig mycket om både hälsofrämjande och 

förebyggande arbete. Det hälsofrämjande arbetet genomsyrade ett flertal kurser och lyftes 

fram som betydelsefullt under utbildningen.  
 

Alltså man kände att det var viktigt under utbildningen [hälsofrämjande och 

förebyggande arbete] och vi lade ju ner väldigt mycket tid och engagemang på 

det. (Intervju 4) 

 

Två distriktssköterskor hade en annan uppfattning om detta. En distriktssköterska efterlyste 

mer hälsofrämjande arbete under utbildningen och den andra upplevde att utbildningen hade 

för stort fokus på detta ämne. Distriktssköterskor uttryckte att de fick en bra teoretisk grund 

under utbildningen gällande hälsofrämjande arbete både på individ- och samhällsnivå. De 

menade att de förvärvade utökade kunskaper om livsstilsfaktorer som påverkar hälsan och hur 

det hälsofrämjande arbetet kring dessa livsstilsfaktorer kan genomföras. Distriktssköterskor 

beskrev att de fick ökad förståelse för betydelsen av hälsofrämjande arbete och vilka vinster 

för patienten detta arbete kunde resultera i. De praktiska momenten under utbildningen 

upplevdes som betydelsefulla och givande. Samtalsteknik framkom av samtliga 

distriktssköterskor som en berikande del i utbildningen. De fick lära sig om motiverande 

samtal och vikten av en god samtalsteknik för att kunna motivera patienten till 

livsstilsförändring. Att låta patienten själv komma på lösningar genom att ställa öppna frågor 
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beskrevs som något de dragit lärdom av. Två distriktssköterskor efterlyste dock mer både 

praktiskt arbete och teoretisk kunskap kring motiverande samtal.  

 

Att se fram emot att arbeta hälsofrämjande  

Ett flertal distriktssköterskor hade förväntningar på det hälsofrämjande arbetet under 

utbildningen och trodde att det skulle finnas stora möjligheter att arbeta med detta i den 

kliniska verksamheten. De upplevde sig motiverade till att använda sig av sina nyvunna 

kunskaper inom hälsofrämjande arbete och trodde att det skulle vara en stor del av arbetet 

som distriktssköterska.  

 

Nej men alltså utbildningen, det var ju så man ville jobba. Det var precis så man 

tänkte att jobbet skulle bli när man blev klar. Att det skulle finnas möjlighet till det 

[hälsofrämjande arbete]. (Intervju 1) 

 

En distriktssköterska beskrev att det var roligt att vidareutbilda sig detta för att få möjlighet 

att arbeta hälsofrämjande i framtiden. Med tanke på att utbildningen lade stor vikt vid detta 

ämne upplevde ett flertal distriktssköterskor att ambitionsnivån höjdes och de förväntade sig 

att arbeta mycket hälsofrämjande i den kliniska verksamheten. Två distriktssköterskor 

beskrev att de inte hade några förväntningar på det hälsofrämjande arbetet under utbildningen. 

De visste inte vad de skulle förvänta sig och hade inte reflekterat över vad hälsofrämjande 

arbete innebar. 

 

Hur upplever distriktssköterskor hälsofrämjande arbete i primärvård? 

Denna frågeställning representerar distriktssköterskors upplevelse av det hälsofrämjande 

arbetet inom primärvård. På vilket sätt de upplever att deras kunskaper inom hälsofrämjande 

arbete tas tillvara, hur de arbetar hälsofrämjande samt vilka hinder som finns i den kliniska 

verksamheten. 

 

Att tillämpa sina kunskaper och använda lämpliga metoder 

Flertalet distriktssköterskor upplevde att de hade nytta av sina kunskaper efter avslutad 

utbildning och att de kände sig förberedda på att arbeta hälsofrämjande. Majoriteten av 

distriktssköterskor ansåg att de hade tillräcklig kompetens för att arbeta hälsofrämjande. De 

beskrev att de till viss del har möjlighet att använda sig av sina kunskaper men att de besitter 
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betydligt mer kompetens inom området än vad de har möjlighet att utföra i den kliniska 

verksamheten.  

 

Det blev liksom lite av en kalldusch när man kom ut i den kliniska verksamheten, 

för att man är ju laddad för att jobba preventivt efter utbildningen. Det blir ju en 

annan verklighet som man ställs framför. (Intervju 6) 

 

Distriktssköterskor betonade betydelsen av att använda sina kunskaper för att fånga upp 

patienter och sätta in insatser i ett tidigt skede för att minska mängden sjuka patienter. 

Distriktssköterskor beskrev att de under utbildningen fick lära sig en sak men att det i den 

kliniska verksamheten ser annorlunda ut. Distriktssköterskor beskrev en hög ambitionsnivå 

gällande hälsofrämjande arbete direkt efter utbildningen men detta raserades snabbt då de 

upplevde att detta område inte prioriterades och kunskaperna inom detta område inte 

tillvaratogs.  

 

Nej det blev inte riktigt så i verkligheten men så är det väl med mycket av det man 

läser, liksom att det är en sak på pappret men en annan sak i verkligheten. 

(Intervju 3) 

 

Att motivera patienterna till livsstilsförändring upplevdes av distriktssköterskor som en av de 

viktigaste uppgifterna inom hälsofrämjande arbete. Motiverande samtal (MI) upplevdes vara 

en metod som kunde användas i mötet med de flesta patienter. Distriktssköterskor beskrev att 

genom att använda sig av MI och ställa öppna frågor gavs patienterna möjlighet att reflektera 

över sina egna levnadsvanor. Genom denna metod kunde patientens egen kunskap och 

motivation upptäckas och en tanke till förändring väckas, vilket enligt distriktssköterskor kan 

resultera i att patienten genomförde en livsstilsförändring. Distriktssköterskor beskrev att MI 

kunde användas både i det individuella mötet med patienter samt inom gruppverksamhet. 

Trots att distriktssköterskor ansåg att denna metod var betydelsefull upplevdes det som en 

utmaning att implementera denna metod i det dagliga arbetet på grund av tidsbrist.  

 

Vidare betonade distriktssköterskor betydelsen av att ge patienter stöd och resurser för att 

klara sig själv. Patientens delaktighet och att hitta individanpassade lösningar upplevdes av 

distriktssköterskor som viktigt för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. 

Distriktssköterskor upplever att vissa patienter behöver strikta riktlinjer medan andra patienter 
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själva behöver komma fram till en lösning. Att individanpassa informationen som ges till 

patienterna anses vara betydelsefullt för att öka patientens delaktighet. En ökad delaktighet 

beskrivs av distriktssköterskor kunna medföra att patientens följsamhet till vården 

förbättras.    

 

Jag tänker väl att i så stor utsträckning som möjligt så vill man ju hjälpa dem att 

hjälpa sig själva. Jag ser det väl mer som att man ger dem resurser för att klara 

sig själva och hålla sig friska. För det är väl egentligen det som det här i 

förlängningen handlar om; Hur håller vi dem friska? (Intervju 5) 

 

Ytterligare ett viktigt område i det hälsofrämjande arbetet som beskrevs av distriktssköterskor 

var rådgivning vilket både inkluderar livsstils- och egenvårdsråd. Att hjälpa patienter att ta 

tillvara på sina egna resurser samt att ge stöd och råd om livsstilsfaktorer såsom fysisk 

aktivitet och matvanor beskrevs som betydelsefullt i det hälsofrämjande arbetet. Några 

distriktssköterskor belyste vikten av att ge patienter stöd på rätt nivå och att se hela patienten, 

inte enbart problemet som de sökt primärvård för. Även hälsoundersökningar med planerad 

uppföljning belystes av distriktssköterskor som en viktig och central del i det hälsofrämjande 

arbetet. De poängterade att under dessa möten finns möjlighet att fånga upp patienter i 

riskzonen och att samtala om levnadsvanor, samt att påverka patienters vardag och därigenom 

motivera dem till förändring.  
 

Jag försöker jobba mycket med den här egenvårdsbiten som jag tycker är 

hälsofrämjande … även att se patienten man möter och att ge råd på rätt nivå. 

(Intervju 10) 

 

Att konsultera sina kollegor och andra professioner ansågs av distriktssköterskor vara 

betydelsefullt. En distriktssköterska ansåg att genom konsultera sina kollegor i det 

hälsofrämjande arbetet kan ett problem ses från olika perspektiv, vilket kan bidra till en ökad 

förståelse för situationen. Distriktssköterskor beskrev att de rådfrågade sina kollegor för att få 

hjälp och stöd i det hälsofrämjande arbetet, vilket resulterade i att de kände sig tryggare i sina 

beslut.  
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Att hinder finns i hälsofrämjande arbete 

Ett antal faktorer såsom tidsbrist, prioritet, resurser och struktur framkom av 

distriktssköterskor som hinder för att kunna arbeta hälsofrämjande och utföra detta arbete på 

ett tillfredsställande sätt.  

 

Jag tror att en del upplever samma typ av hinder som jag, att vi inte genomför det 

[hälsofrämjande arbete] i den utsträckning som vi borde.… Vi är ganska 

överbelastade med arbete, så vi har inte hunnit prioritera det. (Intervju 2) 

 

Samtliga distriktssköterskor upplevde tid som ett av de främsta hindren till att arbeta 

hälsofrämjande i den kliniska verksamheten. De beskrev att det hälsofrämjande arbetet kan ta 

lång tid och att tiden framförallt prioriteras till det sjukdomsinriktade arbetet. 

Distriktssköterskor betonade att de vid patientmöten ofta försökte inflika någon form av 

hälsofrämjande upplysning, men att de inte hade tid att prata om detta i den utsträckning som 

ansågs nödvändigt. Distriktssköterskor gav uttryck för att tidsbristen medförde att de inte 

kunde följa riktlinjerna kring hälsofrämjande arbete. Trots att hälsofrämjande arbete ansågs 

vara viktigt så upplevde distriktssköterskor att detta inte hanns med och att de därför ibland 

valde att inte föra detta ämne på tal vid möte med patienterna. Distriktssköterskor belyste 

vikten av att se hälsofrämjande åtgärder som ett långsiktigt arbete där effekterna kan bli 

synliga först efter lång tid.  

 

Det blir mer att ta hand om [patienterna] så gott det går och vad de söker för och 

inte grotta in sig så mycket i det [hälsofrämjande arbete] som man kanske skulle 

vilja göra för att tiden räcker inte till, det är inte riktigt prioriterat inom 

primärvården tycker jag. (Intervju 1) 

 

Att arbeta inom primärvård upplevdes av distriktssköterskor som ett arbete med hög 

påfrestning och arbetsbelastning där prioriteten läggs på de som är sjukast och därför finns 

inte utrymme att hjälpa de patienter som är i behov av hälsofrämjande stöd. Vidare beskrev 

distriktssköterskor resurser i form av brist på personal och ekonomi som bidragande faktorer 

till att det hälsofrämjande arbetet inte utförs. Struktur i form av hur arbetet är upplagt 

framställdes som ytterligare en faktor som påverkar det hälsofrämjande arbetet. Vidare 

beskrev distriktssköterskor att patienters mottaglighet och inställning kan innebära svårigheter 

för att arbeta hälsofrämjande. Patientens grad av motivation upplevdes av distriktssköterskor 
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som avgörande för det slutliga resultatet av hälsofrämjande arbete. Det upplevdes svårt att 

motivera till livsstilsförändring när patienten hade sökt primärvård för ett specifikt problem 

som de förväntades få snabb hjälp med genom medicinering. Ytterligare ett hinder som 

framkom för att arbeta hälsofrämjande var att patienter inte kontaktade primärvård förrän de 

hade symtom på sjukdom. 

 

Hur önskar distriktssköterskor att det hälsofrämjande arbetet i primärvård utförs? 

I denna frågeställning presenteras distriktsköterskors önskningar gällande hälsofrämjande 

arbete inom primärvård. Distriktssköterskor beskriver på vilket sätt de önskar arbeta 

hälsofrämjande och hur organisatoriska förändringar kan gynna det hälsofrämjande arbetet.  

 

Att hälsofrämjande arbete genomsyrar arbetsplatsen 

Att arbeta mer hälsofrämjande i den kliniska verksamheten uttrycktes som en önskan av 

distriktssköterskor. Distriktssköterskor menade att arbeta med patienter i grupp skulle kunna 

inspirera till förändring och att patienterna då kan fungera som stöd till varandra. Även att 

arbeta i team med andra professioner så som sjukgymnast och dietist framkom som önskemål 

i det fortsatta hälsofrämjande arbetet. Distriktssköterskor önskade även utföra hälsosamtal 

med patienter. De önskade mer tid och möjlighet att samtala kring livsstilsfrågor för att kunna 

uppmärksamma patienter innan de hamnar i riskzonen för olika sjukdomar.  

 

Det gäller att försöka skapa utrymme för att kunna jobba mer med det 

[hälsofrämjande arbetet] … man måste nog medvetet jobba för att det ska hända 

nånting … för att fånga upp patienter i tid. (Intervju 9) 

 

Distriktssköterskor ansåg att organisatoriska förändringar som skulle gynna det 

hälsofrämjande arbetet var att integrera detta arbete i större omfattning i den kliniska 

verksamheten. Att denna typ av arbete skulle införas som en rutin och vara mer 

uppstrukturerat sågs av distriktssköterskor som en förutsättning för ett fungerande 

hälsofrämjande arbete. Det ansågs även viktigt att planera och att skapa utrymme för att 

kunna arbeta med denna arbetsuppgift och önskemål fanns att denna typ av arbete skulle 

genomsyra hela arbetsplatsen. För att hälsofrämjande arbete skulle genomsyra arbetsplatsen 

menade distriktssköterskor att detta arbete skulle diskuteras i större utsträckning i 

arbetsgruppen och att det hälsofrämjande arbetet skulle utvärderas för att få en uppfattning 
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om resultat och behov. Genom att nyttja resurser på ett mer effektivt sätt påpekade 

distriktssköterskor att deras kompetens inom området skulle kunna användas i större 

omfattning än vad det görs i dagsläget. 

 

RESULTATDISKUSSION  

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av hälsofrämjande arbete i 

primärvård. I resultatet framkommer ett tema och fem kategorier som beskriver upplevelser 

och förväntningar på hälsofrämjande arbete under utbildningen, upplevelse av hälsofrämjande 

arbete inom primärvård och önskningar om hur hälsofrämjande arbete i primärvård utförs. 

 

Föreliggande studie visar att distriktssköterskor upplever att de efter avslutad 

specialistutbildning har utökat sin kompetens inom hälsofrämjande arbete, att de har erhållit 

både teoretisk och praktisk kunskap inom ämnet och majoriteten anser att de har tillräcklig 

kompetens för att arbeta hälsofrämjande. Tidigare studier (Johansson et al., 2010a; Johansson, 

Weinehall, Emmelin, 2010b; Johansson, 2010c; Wilhelmsson & Lindberg, 2009) har visat att 

sjuksköterskor inom primärvård upplevde att de hade tillräcklig kompetens för att utföra 

hälsofrämjande arbete. Motsägande resultat har framkommit i andra studier (Irvine, 2005; 

Casey, 2007) som visade att distriktssköterskor upplevde att de behövde kompetenshöjning 

och fortbildning för att kunna arbeta hälsofrämjande. I föreliggande studies resultat 

framkommer att distriktssköterskor upplever att utbildningen fokuserar mycket på 

hälsofrämjande arbete och de är eniga om att de kunskaper de förvärvat under utbildningen 

inte tas tillvara på ett tillfredsställande sätt i den kliniska verksamheten. Enligt Wilhelmsson 

och Lindberg (2009) fanns en diskrepans mellan vad distriktssköterskor lärt sig under sin 

specialistutbildning och deras arbete i den kliniska verksamheten. Lindberg och Wilhelmsson 

(2005) beskrev i sin rapport att sjuksköterskor såg diskrepansen mellan utbildningens innehåll 

och den praktiska verkligheten som ett hinder för att kunna arbeta hälsofrämjande. Resultatet i 

rapporten visade att beredskap saknades för att ta tillvara ny kunskap i verksamheten, vilket 

beskrevs hade kunnat leda till att utvecklingen inom området stagnerade. Studier (Johansson 

et al., 2010a; Johansson et al., 2010b; Johansson, 2010c) har visat att sjuksköterskors 

kunskaper inom hälsofrämjande arbete inte utnyttjades eller efterfrågades på ett optimalt sätt 

och vidare menade Johansson et al. (2010a) att verksamheten borde ta tillvara de kunskaper 

och färdigheter som redan finns bland de anställda och arbeta för att skapa struktur som 

underlättar förvärv av ytterligare kompetens. I Johanssons avhandling (2010c) framkom att 
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nästan en fjärdedel av personalen hävdade att de besatt kunskap som inte efterfrågades och att 

det fanns potential för hälsofrämjande arbete som inte utnyttjades på ett optimalt sätt. 

Johansson et al. (2010b) beskrev det faktum att den befintliga kompetensen inte tillvara togs 

ansågs vara ett betydligt större problem än bristande kompetens inom ämnet. Utifrån detta kan 

författarna konstatera att utbildningen inte överensstämmer med den kliniska verksamheten 

gällande hälsofrämjande arbete och att distriktssköterskor besitter outnyttjad kompetens inom 

området. Att ta tillvara på och nyttja all den kompetens som finns hos distriktssköterskor 

gällande hälsofrämjande arbete skulle kunna medföra hälsovinster både på individ- och 

samhällsnivå.  

 

Denna studie visar att distriktssköterskor anser det viktigt att hitta individanpassande 

lösningar och att göra patienten delaktig i sin egen vård. Både vikten av att individualisera det 

hälsofrämjande arbetet (Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson, 2014) och att få patienten 

delaktig i sin egen vård har framkommit i tidigare studier (Rasjö Wrååk, Törnkvist, 

Hasselström, Wändell & Josefsson, 2015; Chang, Fritschi & Kim, 2012). För att uppleva 

delaktighet måste en person inneha en känsla av att kunna påverka situationen. Genom att 

vara delaktig i sin egen hälsa kan en känsla av meningsfullhet infinna sig. En person som 

känner en hög grad av meningsfullhet tar sig lättare an en utmaning istället för att se det som 

ett problem och upplever att de utmaningar den möter är värda att engagera sig i. 

Meningsfullhet beskrivs som en motivationskomponent och avgör om det vi möter i livet är 

värt vårt engagemang. För att finna motivation måste en person känna att det finns en mening 

i det tillsynes meningslösa. En persons känsla av sammanhang (KASAM) är avgörande för 

hälsotillståndet (Antonovsky, 2005). Således konstaterar författarna att patienters grad av 

KASAM är av stor betydelse för distriktssköterskors hälsofrämjande arbete. Om 

distriktssköterskor arbetar aktivt för att göra patienten delaktig i sin egen hälsa, ökar chansen 

till att patienten upplever en känsla av att det hälsofrämjande arbetet är meningsfullt. Känner 

patienten meningsfullhet kan motivationen till att främja sin egen hälsa öka.  

 

Distriktssköterskor upplever att en av de viktigaste uppgifterna inom hälsofrämjande arbete är 

att motivera patienter till livsstilsförändring. Distriktssköterskor framhåller MI som en 

betydelsefull metod för att stödja patienter till livsstilsförändring. Tidigare studier (Östlund, 

Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2015; Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 

2011) har visat att MI kunde ses som en värdefull metod för att hjälpa sjuksköterskor att 

vägleda patienter och skapade möjlighet till livsstilsförändring. MI har visat sig vara en 
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effektivare metod för att motivera patienter till förändring än traditionell rådgivning (Van Nes 

& Sawatzky, 2010). Fokus i ett MI-samtal bör anpassas till patientens motivation eller 

beredskap för förändring. Att skaffa sig en uppfattning om graden av motivation för 

förändring innan samtalet inleds är av betydelse för en framgångsrik livsstilsförändring (Holm 

Ivarsson, 2016). Att patienters motivation till livsstilsförändring var viktig för att främja 

hälsan betonades i en studie av Jallinoja et al. (2007). Betydelsen av patientens mottaglighet 

och inställning till livsstilsförändring framkommer i denna studies resultat, där patienters egen 

motivation upplevs som avgörande för att kunna arbeta hälsofrämjande. En tidigare studie 

(Butler et al., 2013) har visat att användning av MI som metod resulterade i att patienter blev 

stärkta av att deras levnadsvanor blev uppmärksammade, vilket medförde att patienters försök 

till förändring förbättrades. I studier (Brobeck et al., 2011; Cronk et al., 2012) har det 

framkommit att MI upplevdes som ett värdefullt verktyg i det hälsofrämjande arbetet men att 

metoden även kunde vara en utmaning att använda i praktiken, då MI uppfattades vara en 

tidskrävande metod som kunde vara svår att tillämpa i arbetet. Att MI är en utmaning i det 

dagliga hälsofrämjande arbetet styrks i föreliggande studie där distriktssköterskor upplever att 

MI kan vara svårt att implementera i det dagliga arbetet på grund av tidsbrist.  

 

Resultatet visar att brist på tid anses vara ett hinder för att arbeta hälsofrämjande. Att tidsbrist 

är en bidragande orsak till att hälsofrämjande arbete inte utförs framkommer i både nationella 

och internationella studier (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013; Casey, 2007; 

DeCola, Benton, Peterson & Matebeni, 2012; Jerdén et al., 2006; Joffres et al., 2004; 

Johansson, et al., 2010b; Roden, Jarvis, Campbell-Crofts & Whitehead, 2015; Wilhelmsson & 

Lindberg, 2009). I en studie av Dympna (2006) framkom att hälsofrämjande arbete endast 

förekom i mån av tid och deltagarna ansåg att det hälsofrämjande arbetet skulle integreras mer 

i det dagliga arbetet. Förhoppningar om att det hälsofrämjande arbetet skulle integreras bättre 

framkommer även i föreliggande studie där distriktssköterskor även uttrycker en önskan om 

att få mer tid till att arbeta hälsofrämjande. Att sjuksköterskor efterfrågar mer tid till 

hälsofrämjande arbete har även framkommit i tidigare studier (Johansson 2010a; DeCola et 

al., 2012). Distriktssköterskor i föreliggande studie upplever att det hälsofrämjande arbetet 

föregås av det sjukdomsinriktade och att tiden framförallt prioriteras till det 

sjukdomsinriktade arbetet. I Brobeck et al. (2013) studie beskrev distriktssköterskor att det 

sjukdomsinriktade arbetet hade förtur framför det hälsofrämjande arbetet och att de upplevde 

svårigheter att föra en djupare diskussion med patienter om hälsofrämjande arbete då de 

befarade att inte hinna slutföra ett påbörjat samtal. Detta kunde medföra att distriktssköterskor 
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valde att inte beröra detta ämne. I föreliggande studie beskriver distriktssköterskor att de inte 

har möjlighet att samtala med patienter om detta ämne i den utsträckning de anser nödvändigt 

på grund av tidsbrist. Vidare visar föreliggande studie att distriktssköterskor önskar mer tid 

och möjlighet att samtala kring livsstilsfrågor för att kunna fånga upp patienter innan de 

hamnar i riskzonen för olika sjukdomar. Enligt Brobeck et al. (2013) uttryckte 

distriktssköterskor en önskan om att i större utsträckning nå de personer som ännu inte 

uppvisat symtom på en ohälsosam livsstil, för att uppnå ett bättre hälsofrämjande arbete. För 

att undvika att det hälsofrämjande arbetet inte utförs på grund av tidsbrist är det av betydelse 

att mer tid i verksamheten avsätts för denna typ av arbete, vilket kan medföra att 

distriktssköterskor i större utsträckning har möjlighet att stötta och hjälpa patienter till en 

hälsofrämjande livsstil.  

 
METODDISKUSSION 

För att få svar på studiens syfte användes kvalitativ metod som har för avsikt att förstå och 

framhäva djupet av människors upplevelser och strävar efter att studera fenomen i ett naturligt 

sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 14-15). Som datainsamlingsmetod användes 

semistrukturerade intervjuer vilket ger deltagarna möjlighet att med egna ord berätta fritt om 

sina upplevelser. Intervjun berör ett visst fenomen men forskaren kan ändå inte förutse vad 

svaret kommer att bli (Polit & Beck, 2012, s. 537).  

 

Genom ett ändamålsenligt urval rekryterades tio distriktssköterskor som uppfyllde studiens 

kriterier. Enligt Polit och Beck (2012, s. 517) innebär denna typ av urval att de deltagare som 

är mest lämpade för att gynna studien väljs ut. Vidare menar Polit och Beck (2012, s. 521) att 

mängden information som erhålls bör vara avgörande för deltagarantalet då kvalitén i 

informationen är av större betydelse än antalet deltagare. Totalt tillfrågades elva 

distriktssköterskor varav en tackade nej. Detta bortfall anses inte ha påverkat studiens resultat 

då detta inträffade i ett tidigt skede under forskningsprocessen. Ett deltagarantal på tio 

distriktssköterskor ansågs vara rimligt för att få djup och variation, för att uppnå studiens 

syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar en studies trovärdighet när tillräckligt 

många deltagare medverkar så att studiens syfte besvaras. Ett inklusionskriterium var att 

deltagarna skulle ha avslutat sin specialistutbildning under de senaste fem åren. Anledningen 

till att författarna valde distriktssköterskor som relativt nyligen fått sin specialistexamen var 

att deras utbildningsplan skulle likna varandras gällande vilket fokus som lagts på 

hälsofrämjande arbete. Denna studie har fokuserat på hälsofrämjande arbete för vuxna och 
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äldre, därför var ett exklusionskriterium distriktssköterskor som enbart arbetar med 

barnhälsovård. Ytterligare ett exklusionskriterium var distriktssköterskor som varit 

verksamma som legitimerad distriktssköterska i mindre än sex månader, detta för att 

distriktssköterskan skulle ha fått insikt i arbetet inom primärvård. Det faktum att deltagarnas 

åldrar endast varierade mellan 29-38 år samt att nio av de tio deltagarna var kvinnor kan ses 

som en begränsning med studien då Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det är 

eftersträvansvärt att välja deltagare med varierad ålder och kön för att öka studiens 

trovärdighet.  

 

Intervjuguiden som var utformad efter frågeställningarna var i kronologisk ordning. Trots att 

frågorna i intervjuguiden var i kronologisk följd var författarna uppmärksamma och medvetna 

om att deltagarna själva kunde ge information om frågor som kom senare i intervjuguiden 

(jmf. Polit & beck, 2012, s. 537). Intervjuerna utfördes via telefon. Fördelen med 

telefonintervjuer är att det är användbart när syftet är specifikt och inte alltför personligt (Polit 

& Beck, 2012, s. 265). Vid intervjuer som görs öga mot öga finns möjlighet att studera och 

tolka deltagarens kroppsspråk och de osagda orden. Vi anser inte att studien skulle fått mer 

tyngd eller att möjligheten att tolka de icke-verbala signalerna skulle ha gjort resultatet mer 

tillförlitligt. Genom telefonintervjuer fanns ingen risk att varken deltagare eller intervjuare 

skulle bli påverkad av den andres egna upplevelser och uppfattningar genom kroppsspråk 

eller ansiktsuttryck. Vid intervjuerna var fokus för oss författare att lyssna noga och vara 

bekväma med pauser och tystnader samt låta deltagarna bestämma takten (jmf. Polit & Beck, 

2012, s. 543). Att användas sig av fokusgruppsintervju istället för telefonintervju som metod i 

denna studie tror författarna hade kunnat generera i en rikare beskrivning av 

distriktssköterskors upplevelse av hälsofrämjande arbete. Polit och Beck (2012, s. 537) 

beskriver att fokusgruppsintervju är en effektiv metod för att samla en större mängd 

information där nytta dras av den rådande gruppdynamiken för att insamla rik information.  

 

Materialet transkriberades av respektive intervjuare i nära anslutning till intervjutillfället. 

Risken för feltolkning minskar när samma person som utför intervjun även transkriberar 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 221). Det transkriberade materialet analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet bearbetades och 

meningsbärande enheter plockades ut. För att uppnå trovärdighet måste lämpliga 

meningsbärande enheter väljas. För stora meningsbärande enheter kan bli svåra att hantera 

eftersom de troligtvis innehåller olika betydelser, medan för begränsade meningsbärande 
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enheter kan resultera i att materialet fragmenteras. I båda fallen kan viktig information falla 

bort (Graneheim & Lundman, 2004). Detta har författarna varit medvetna om under analysen 

och hjälpts åt under bearbetningen av det transkriberade materialet. Under analysprocessen 

har materialet och de kategorier som växt fram ständigt diskuterats mellan författarna för att 

försäkra sig om att dessa ger en helhetsbild och överensstämmer med intervjuerna, vilket 

torde stärka studiens trovärdighet (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har försökt 

ge en tydlig beskrivning av hela forskningsprocessen för att öka studiens överförbarhet och 

tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Som Kvale och Brinkmann (2014, s. 111-112) 

betonar har författarna varit uppmärksamma på sina egna uppfattningar och empatiska 

förmåga för att inte påverka resultatet. Det faktum att författarna var oerfarna i sin roll som 

intervjuare kan ha påverkat intervjutekniken och därmed intervjuns kvalitet. Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 532-535) kan intervjuarens kunskaper och förhållningssätt ha inverkan på 

utfallet. Citat har använts i resultatet för att illustrera och styrka resultatet och för att kunna 

göra en bedömning av resultatets trovärdighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

SLUTSATS 

Distriktssköterskor är motiverade och intresserade av att arbeta hälsofrämjande i primärvård 

men det ses som en utmaning i det dagliga arbetet. I resultatet framkom en tydlig diskrepans 

mellan specialistutbildningens fokus på hälsofrämjande arbete och i vilken utsträckning 

distriktssköterskor arbetar hälsofrämjande i primärvård. Det är av stor betydelse att 

distriktssköterskan arbetar för att få patienten delaktig i sin egen hälsa och får denne att känna 

att det hälsofrämjande arbetet är meningsfullt. De hinder som framkom i föreliggande studie 

var samtliga på organisatorisk nivå. Hur stort utrymme hälsofrämjande arbete får i den 

kliniska verksamheten tycks till stor del hänga samman med tid och prioriteringar. 

Verksamheten bör ta tillvara på det faktum att distriktssköterskor upplever detta arbete som 

betydelsefullt och att de önskar arbeta mer hälsofrämjande, därför bör verksamheten 

implementera denna typ av arbete mer och låta det hälsofrämjande arbetet genomsyra hela 

arbetsplatsen. För att öka förståelsen för distriktssköterskors betydelse inom hälsofrämjande 

arbete i primärvård behövs fortsatt forskning som undersöker distriktssköterskors upplevelse 

av hälsofrämjande arbete i primärvård samt deras kompetens inom ämnet och hur den 

tillvaratas. Enligt författarna kan detta medföra långsiktiga hälsovinster på både individ- och 

samhällsnivå.   
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Bilaga 1 

       Till enhetschef   
         vid XXX hälsocentral 
 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om genomförande av intervjustudie 
I specialistutbildningen till distriktssköterska är ett av målen att studenten ska förvärva 
fördjupade kunskaper inom hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och samhällsnivå. 
Distriktssköterskan ska med hjälp av sin breda kompetens och förmåga stärka patienter till 
god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt.  
 
Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors upplevelse av hälsofrämjande 
arbete i primärvård. Vår önskan är att beskriva distriktssköterskors förväntningar på 
hälsofrämjande arbete under utbildningen, hur kompetensen kommer till användning i det 
kliniska arbetet samt hur distriktssköterskan önskar arbeta hälsofrämjande utifrån den 
kunskap de besitter.  
 
Genom detta informationsbrev vill vi fråga Dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 
Din enhet. Deltagarna ska vara legitimerade distriktssköterskor som avslutat sin utbildning 
någon gång under de senaste fem åren. De ska även ha arbetserfarenhet som 
distriktssköterskor i minst sex månader och arbeta med vuxna och äldre.  
 
Studien kommer att genomföras mellan maj till september 2016. Intervjun utförs genom 
telefon och beräknas ta cirka 60 minuter och kommer att spelas in samt skrivas ut i text. Den 
information som deltagarna lämnar kommer att behandlas säkert och redovisningen av 
resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Deltagandet är helt frivilligt 
och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan utan närmare motivering.  
 
När studien är klar kommer den att publiceras på Luleå tekniska universitetsbiblioteks 
hemsida http://pure.ltu.se/portal/. 
 
 
Vid funderingar, kontakta någon av oss eller vår handledare 
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Med vänlig hälsning 
 
Johanna Nordlund, Student Specialistutbildningen Distriktssköterska, Luleå tekniska 
universitet, ojaonu-5@student.ltu.se, telefon 070-3079292 
 
Johanna Stenvall Student Specialistutbildningen Distriktssköterska, Luleå tekniska 
universitet, ojaesa-5@student.ltu.se, telefon 070-214 60 17 
 
Handledare: Carina Nilsson, Distriktssköterska, Universitetslektor, Fil doktor i omvårdnad 
Luleå tekniska universitet, carina.i.nilsson@ltu.se och telefon 0920-493816 
 
Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid…………………………… 
samt att verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 
 
 
Namn: ………………………………………........... 
 
 
Befattning: ………………………………………… 
 
 
Underskrift: ………………………………………... 
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	 	 	 	 	 Bilaga 2 
  

      Informationsbrev angående 
        deltagande i studie 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
I specialistutbildningen till distriktssköterska är ett av målen att studenten ska förvärva 
fördjupade kunskaper inom hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och samhällsnivå. 
Distriktssköterskan ska med hjälp av sin breda kompetens och förmåga stärka patienter till 
god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt. 
 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelse av hälsofrämjande arbete i 
primärvård. Vår önskan är att beskriva distriktssköterskors förväntningar på hälsofrämjande 
arbete under utbildningen, hur kompetensen kommer till användning i det kliniska arbetet 
samt hur distriktssköterskan önskar arbeta hälsofrämjande utifrån den kunskap de besitter.  
 
Vi vill med detta informationsbrev fråga Dig om deltagande i en intervju som kommer att 
ingå i vårt examensarbete till distriktssköterska. Din enhetschef/verksamhetschef har uppgett 
att Du uppfyller de kriterier som gäller för att delta i studien. Deltagarna ska vara legitimerade 
distriktssköterskor som avslutat sin utbildning någon gång under de senaste fem åren. De ska 
även ha arbetserfarenhet som distriktssköterska i minst sex månader och arbeta med vuxna 
och äldre. 
 
Studien kommer att genomföras mellan maj till september 2016. Intervjun utförs genom 
telefon och beräknas ta cirka 60 minuter och kommer att spelas in på ljudfil. Den information 
Du lämnar kommer att behandlas säkert och redovisningen av resultatet kommer att ske så att 
ingen individ kan identifieras. De enda som kommer att ha tillgång till materialet är 
författarna till denna studie samt handledare. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som 
helst avbryta Din medverkan utan närmare motivering.  
 
När studien är klar kommer den att publiceras på Luleå tekniska universitetsbibliotekets 
hemsida http://pure.ltu.se/portal/ . Efter publikation kommer allt insamlat material att 
kasseras. 
 
Om du samtycker till att delta i studien fyller du i bifogad svarstalong och lämnar till din 
enhetschef/verksamhetschef. 
 
 
Vid eventuella funderingar eller om du önskar mer information om studien, kontakta gärna 
någon av oss eller vår handledare. 
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Med vänlig hälsning 
 
Johanna Nordlund, Student Specialistutbildningen Distriktssköterska, Luleå tekniska 
universitet, ojaonu-5@student.ltu.se, telefon 070-3079292 
 
Johanna Stenvall, Student Specialistutbildningen Distriktssköterska, Luleå tekniska 
universitet, ojaesa-5@student.ltu.se, telefon 070-2146017 
  
Handledare: Carina Nilsson, Distriktssköterska, Universitetslektor, Fil doktor i omvårdnad 
Luleå tekniska universitet, carina.i.nilsson@ltu.se och telefon 0920-493816 
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Svarstalong 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 
jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 
anledning. 

 

Jag önskar delta i studien:    Ja / Nej 

 

Namn: 

Befattning: 

Telefonnummer: 

Email: 

 

 

Underskrift: 

 

….......................................................... 

 

 

 
                                                               

  



	
	

34	

Bilaga 3 
Intervjuguide       
 

Under utbildningen 

Problemformulering: 

Vilka förväntningar på det hälsofrämjande arbetet hade distriktssköterskorna under sin 

specialistutbildning 

 

Intervjufrågor: 

- Hur upplevde du att utbildningen var upplagd gällande hälsofrämjande arbete? 

Tillräckligt mycket? För lite? Berätta mer… 

- Vilka förväntningar på det hälsofrämjande arbetet hade du under studietiden?  

- Berätta vilka kunskaper inom hälsofrämjande arbete du förvärvade under studietiden? 

 

I det kliniska arbetet 

Problemformulering: 

Hur upplever distriktssköterskorna att deras kompetens inom hälsofrämjande arbete tillvaratas 

i arbetet inom primärvård? 

 

Intervjufrågor: 

- Beskriv hur du arbetar hälsofrämjande. Ge exempel… 

- Beskriv på vilket sätt dina kunskaper inom hälsofrämjande arbete kommer till 

användning i ditt arbete? 

- Upplever du att du får möjlighet att använda alla de kunskaper du har inom 

hälsofrämjande arbete? Kan du förklara… 

- Vilka hinder eller möjligheter finns för att arbeta hälsofrämjande på din arbetsplats? 

 

Önskningar 

Problemformulering: 

På vilket sätt önskar distriktssköterskor arbeta hälsofrämjande i den kliniska verksamheten 

 

Intervjufrågor: 

- Hur skulle du önska att det hälsofrämjande arbetet såg ut? 

- Beskriv på vilket sätt din kunskap om hälsofrämjande arbete skulle kunna användas 
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Stödfrågor: 

- Du säger att… 

- Kan du berätta mer… 

- På vilket sätt… 

- Kan du utveckla… 

- Intressant… Kan du förklara… 
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