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Abstrakt  
 

Bakgrund: Rätt personal på rätt plats är en förutsättning för god och säker vård. I dag ses en 

brist på specialistsjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor, vilket gör det svårt att ta tillvara på 

distriktssköterskans kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskor och distriktssköterskors syn på kompetens i det hälsofrämjande arbetet inom 

primärvården. Metod: Intervjuer med semistrukturerade frågor användes som 

datainsamlingsmetod och de analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats. Tre sjuksköterskor och åtta distriktssköterskor inom primärvården från norra, mellersta 

och södra Sverige intervjuades. Resultatet från analysen redovisas i fyra slutkategorier: Att 

kunskap är viktig för det hälsofrämjande arbetet; Att kompetensen skiljer sig åt beroende på 

erfarenheten; Att intresse är betydelsefullt för det hälsofrämjande arbetet; Att 

distriktssköterskors specialistkompetens inte tillvaratas. Slutsatsen visar bland annat att om 

sjuksköterskor och distriktssköterskor har intresse, erfarenhet och utbildning, så är 

kompetensen inom det hälsofrämjande arbetet likvärdig. Framtida studier från arbetsgivarens 

perspektiv skulle kunna belysa synen kring kompetensen i det hälsofrämjande arbetet 

ytterligare. 

 

Nyckelord: hälsofrämjande, distriktssköterskor, sjuksköterskor, kompetens, primärvård, 

omvårdnad 
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Bakgrund 
 

Hälsa handlar både om den fysiska, psykiska och det sociala välbefinnandet och inte bara 

frånvaron av sjukdom och funktionsnedsättning. Under årens lopp har synen på hälsa och 

folkhälsoarbete förändrats och ses nu mer som en process, där hälsa skapas i en relation 

mellan individ och individens omgivning och med samhället (World Health Organisation, 

WHO, 1986). Regeringens övergripande mål är att skapa ett samhälle där förutsättningar ges 

för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt viktigt att folkhälsan 

förbättras i de grupper i samhället som är mest utsatt för ohälsa (Prop 2002/03:35; prop. 

2007/08:110). Folkhälsoarbetet består i att förebygga sjukdom och att främja hälsa. Arbetet 

kan vara individinriktat, till befolkningsgrupper och/eller till hela samhällen och det syftar till 

att minska hälsoklyftorna (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Folkhälsomålen har till syfte att 

skapa förutsättningar för varje enskild individ att nå en god egen uppfattad hälsa, och specifikt 

för de grupper av individer som är mest utsatta för ohälsa (SOU, 2016:2). Ansvaret fördelas 

på samhällets olika instanser och primärvården är den nivån som alltid ska ligga närmast till 

hands för individen (SOU, 2016:2). Folkhälsoperspektivet styr riktningen med hjälp av 

strategier, kunskaper och har fokus på hälsa. Hälsofrämjande strategier och empowerment är 

viktiga begrepp här (Berg & Sarvimäki, 2003).  

 

Sverige har sedan många år kampanjer i folkhälsoarbetet för att minska riskfaktorer och 

förebygga dödsfall, detta har lett till att färre individer dör av bland annat rökning och i 

trafikolyckor. OECD (2017) rapport visar på att medellivslängden har ökat med 2,5 år under 

de sista 15 åren. I Sverige står fortfarande hjärt- och kärlsjukdomar och cancer för den största 

dödligheten. Fetma och stillasittande är ett växande problem. Eriksson, Franks och Eliasson 

(2009) har i sin studie visat att man genom livsstilsförändringar genomförda i primärvården 

kan ge positiva effekter på hjärt- och kärlsjukdom hos högriskindivider. I OECD (2017) 

sammanställning visas också att många riskfaktorer är mer vanligt förekommande bland 

låginkomsttagare och lågutbildade vilket ger en ojämlikhet i hälsan.  

Mer av sjukhusvården läggs ut på primärvården, vilket har lett till att primärvården arbetar 

mer med sjukdomsorienterad vård och den hälsofrämjande vården får då stå tillbaka 

(Socialstyrelsen, 2009). Berg och Sarvimäki (2003) definierar att hälsofrämjande omvårdnad 

är planerad omvårdnad utformad att tillgodose behoven hos patienter, familjer och samhällen i 

deras ansträngningar att hantera hälsoutmaningar som de möter i det dagliga livet eller i 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2002/12/prop.-20020335/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2008/03/prop.-200708110/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2008/03/prop.-200708110/
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framtiden. Verksamheten är baserad på ett holistiskt existentiellt utgångsläge där patienten ses 

som unik och har förmågan att utveckla självförtroende att hantera de hälsoutmaningar hen 

möter. Syftet med all omvårdnad enligt Berg och Sarvimäki (2003) är att stödja patienten i 

dennes behov av kunskap, samt att erbjuda stöd och praktisk hjälp för att klara av sjukdom 

och lidande.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL] 2017:30, kap. 2, 6 §) ska primärvården vara en del 

av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Den 

ska svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska 

resurser eller annan särskild kompetens. Målet är ett mer hälsofrämjande hälso‐ och sjukvård, 

vilket anger att ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela 

hälso‐ och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling (prop.2007/08:110). 

För att förbättra grupper som mest är utsatt för ohälsa menade Starfield (2006) att det behövs 

bredare insatser. Primärvården, med sin breda kompetens, har bättre förutsättningar att skapa 

en jämlik hälsa än vad andra vårdnivåer har. I många länder har utvecklingen gått till att 

patienter möter en sjuksköterska i stället för en läkare. Patienter upplever dessa möten på ett 

positivt sätt. Orsakerna sägs vara att kommunikationen och vårdrelationen fungerar bättre 

med sjuksköterskor, de ger bra information om sjukdomen samt att mötestiden är längre än ett 

läkarbesök (Branson, Badger & Dobbs, 2003). Enligt OECD (2017) så har sjuksköterskor i 

primärvården en tydlig roll. Sjuksköterskan utgör den första kontakten med patienter genom 

personliga möten eller telefonrådgivning. Bristen på specialistsjuksköterskor står dock i vägen 

för att på ett effektivt sätt utnyttja sjukhuset alla resurser, vilket gör att primärvården får i allt 

högre grad ta hand om de multisjuka patienter vilket deras organisation inte bygger på.  

 

Det hälsofrämjande arbetet består i stor del av rådgivning och samtal (Socialstyrelsen, 2011). 

Motiverande samtal (MI), information och stöd är det centrala i hälsofrämjande arbetet enligt 

Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson (2014). MI är ett verktyg som används i stor 

utsträckning i det hälsofrämjande arbetet och är en hjälp för sjuksköterskan att motivera 

patienten att komma till insikt, få förståelse och stöd för att nå en livsstilsförändring (Brobeck, 

Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). För att kunna använda sig av MI måste sjuksköterskan 

gå en grundutbildning som omfattar 3 till 4 dagar. Det finns flera utbildningsaktörer i Sverige 

och för att få hålla i en MI utbildning finns riktlinjer för vad den ska innehålla och hur lång 

den ska vara (Socialstyrelsen, 2011). Bakshi (2011) påvisar att det som fungerat bäst i det 
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hälsofrämjande arbetet på olika hälsocentraler i socioekonomiska områden var att ge stöd och 

hjälp med att gå ned i vikt, samt informera om kost och motion efter att ha fått delta i ett 

hälsosamtal med motiverande samtal med en sjuksköterska. I en rapport av Fritzell, Schultz, 

Burström och Bokedal (2016) har personal tagit fram nya metoder för att nå ut till fler med 

hälsofrämjande insatser. Dessa aktiviteter har varit bland annat samtalsträffar om hälsa, 

promenadgrupper, veckor med olika fokus på exempelvis diabetes, KOL, alkohol etc. Fritzell 

et al. (2016) angav också att det fanns hinder i att arbeta med hälsofrämjande insatser och 

skälen till att inte arbeta med denna typ av insatser uppgavs vara tids-, personal-, resursbrist 

och organisatoriska problem, samt brist på kunskap om vad detta gav för effekt i längden på 

folkhälsan.  

 

Sjuksköterskors specifika kompetens är omvårdnad. Den innefattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet och är grundat i en humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskor ska ha kunskap om betydelsen av hälsa för individen och folkhälsans 

bestämningsfaktorer för att ge individen möjlighet till jämlik vård och hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Valcarenghi, Lourenco, Siewert och Alvarez (2015) visar i sin 

studie att sjuksköterskor har en stor roll tillsammans med patienter och deras familjer att 

uppnå och bibehålla hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning.  

Grunden i distriktssköterskors arbete är möten med människor i alla åldrar och hälso- och 

sjukvårdstillstånd. Distriktssköterskors yrkesutövning innefattas i kompetensbeskrivning 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskors kompetens omfattar att ha 

fördjupade kunskaper inom omvårdnad för att kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete på 

individ-, grupp- och samhällsnivå för människor i alla åldrar (Dahl, 2018). Kompetensen 

bygger på ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt och innefattar även kunskap 

om folkhälsans bestämningsfaktorer (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Silva, Sena, Silva, 

Souza och Martins (2014) menar i sin studie att distriktssköterskor har en bred kunskap och 

en beredskap att kunna möta såväl specifika som komplexa situationer hos patienten och 

dennes familj. 

 

Rätt personal på rätt plats är en förutsättning för säker vård. Vårdgivaren ansvarar att det finns 

personal med rätt kompetens (HSL, 2017:30, kap. 5, 2 §). Begreppet kompetens består av en 

kombination av kunskap, förmågor och beteende som tillämpas 

(https://www.saob.se/artikel/?seek=kompetens&pz=2 ). Vilket betyder att sjuksköterskor har 

https://www.saob.se/artikel/?seek=kompetens&pz=2
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förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdighet för att 

uppnå avsett resultat. Formellt krav på en sjuksköterska är att utföra specifikt arbete på ett 

korrekt sätt. Kompetensutveckling är en aktivitet för att utveckla och anpassa individers och 

gruppers kompetens utifrån de behov och mål verksamheten har (Socialstyrelsen, 2018). 

Problem med bristande kompetens förekommer inom de flesta verksamhetsområdena, detta 

kan medföra allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten, genom att vård- och omvårdnad 

utförs på felaktigt sätt, patienten kan bli felbehandlad, få fel diagnos eller felmedicinering 

(Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2016). En högre utbildningsnivå, längre 

yrkeserfarenhet och närvaro av specialistkompetens förbättrar patientsäkerheten 

(Socialstyrelsen, 2018). Brooten och Youngblut (2006) samt Aiken et al. (2014) ansåg att om 

fler sjuksköterskor med högre kompetens finns i organisationen leder detta till ett bättre 

resultat för patienter och genom detta bör såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet kunna öka. 

 

Bristen på såväl nyexaminerade, som erfarna sjuksköterskor är fortsatt stora, särskilt 

specialistsjuksköterskor. Tillgången till sjuksköterskor är oförändrat i förhållande till 

befolkningen, dock har Sverige färre antal sjuksköterskor i relation till befolkningsmängden 

jämfört med andra nordiska länder. Bristen på grundutbildade sjuksköterskor förväntas vara 

oförändrad fram till 2035, medan bristen på specialistsjuksköterskor kommer tillta ytterligare 

(OECD, 2017).  

 

Rational 
 

Enligt Östlund, Kristofferzon, Häggström och Wadenstein (2015) är det många sjuksköterskor 

inom primärvården som uppvisar otillräckliga kunskaper i MI, vilket inte är till gagn för 

patienter i deras försök till livsstilsförändringar. Distriktssköterskor anser att det 

hälsofrämjande arbete är viktigt men att det finns olika hinder till att utföra det i deras arbete 

som t ex kulturella och organisatoriska. Flera faktorer som påverkar det hälsofrämjande 

arbetet är bristande resurser, inte tillräckliga kunskaper för att införa hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen och oklar definition för sjuksköterskor av vad hälsofrämjande arbete är 

(Johansson, 2010; Kemppainen, Tossavainen & Turunen, 2012).  Förutom dessa ovan 

beskrivna faktorer ses även otydliga direktiv från ledningen (Dahl, 2018). Distriktssköterskor 

känner frustration över att deras kompetens då det gäller hälsofrämjande omvårdnad inte tas 
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tillvara och hur den hälsofrämjande omvårdnaden skulle kunna vara kostnadseffektivt både 

för sjukvården och för samhället (Johansson, Weinehall & Emmelin, 2010). 

Under vår utbildnings- och praktiktid till distriktssköterskor har vi fått inblick i det 

hälsofrämjande arbetet som distriktssköterskor gör, men också stifta bekantskap med 

grundutbildade sjuksköterskor som även de tillhandahåller omvårdnad och hälsofrämjande 

arbete som distriktssköterskor utför. Vår erfarenhet är att arbetsgivare inte gör någon skillnad 

på dessa två yrkeskompetenser och organisationen söker ofta efter antingen en 

distriktssköterska eller en sjuksköterska. Det finns få studier både nationellt och 

internationellt som beskriver distriktssköterskor och sjuksköterskors syn på kompetens i det 

hälsofrämjande omvårdnadsarbetet inom primärvården. I resultatet i denna studie ville vi 

försöka klargöra om det har någon betydelse vem som utför hälsofrämjande omvårdnad i 

primärvården idag. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskor och sjuksköterskors syn på 

kompetens för att bedriva hälsofrämjande arbete inom primärvården.  

 

Metod 
 

Design 

För att på ett bra sätt förstå helheten och uppnå syftet med studien valde författarna en 

kvalitativ metod med induktiv ansats där författarna samlar in information och 

förutsättningslöst analyserar materialet för att nå fram till en slutsats (Polit & Beck, 2017, s. 

50). Kvalitativa studier omfattar oftast färre antal individer men desto djupare kommer 

individernas kunskaper att undersökas angående det som ska studeras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) menar vidare att i den kvalitativa metoden 

är forskarna ett av två viktiga redskap, forskarna samlar in och tolkar data vilket gör att 

metoden blir mer subjektiv.  

 

Deltagare och procedur 
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Enligt Polit och Beck (2017, s. 492 - 496) används ett målinriktat urval vid rekrytering av 

deltagare som motsvarar studiens syfte. Studien genomfördes i tre olika primärvårdsområden, 

norra, mellan och södra Sverige. Sökningarna av deltagare gjordes via brev till 

verksamhetschefer och/eller enhetschefer (bilaga 1) samt via sociala medier (bilaga 3). 

Slutligen valdes sex deltagare till studien via tre olika hälsocentraler och sex deltagare 

rekryterades även från Facebook, en av dessa deltagare valde sedan att inte delta. Samtliga 

deltagare uppfyllde urvalskriterierna som var ett års erfarenhet som sjuksköterska utöver de 

sex månaderna inom primärvården med vuxna och äldre eller utbildad distriktssköterska. 

Rekrytering av deltagare gjordes via Facebook-gruppen “Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige”. De deltagare som ville delta från Facebook, fick kontakta oss via en e-postadress, 

som författarna hade skapat för denna studie. Efter svaren så kontaktades intresserade 

deltagare för att stämma av om de överensstämde med urvalet. Därefter informerades samtliga 

deltagare, både från Facebook och via hälsocentralerna, skriftligen via brev om studiens syfte 

och konfidentialitet (bilaga 2). Varje deltagare skrev på ett informerat samtycke om att hen 

fått information om studien och att hens deltagande var frivilligt. De intervjuer som skedde på 

arbetstid fanns ett godkännande från berörd chef, denne informerades via brev om studiens 

syfte och konfidentialitet. Totalt genomfördes 11 intervjuer, åtta distriktssköterskor och tre 

sjuksköterskor samtliga deltagare var kvinnor. Det gjordes en överenskommelse med varje 

deltagare om var intervjun skulle ske och om intervjun skulle ske via telefon eller på 

deltagarens bestämda plats. Distriktssköterskorna som deltog hade arbetat mellan 1,5 - 22 

med en median på 8 år och sjuksköterskorna hade arbetat 6 mån - 18 år inom primärvården, 

med en median på 16 år.  

 

Datainsamling 

Författarna använde sig av semi-strukturerad intervju med öppna frågor för att lättare få 

informanten att berätta fritt och med egna ord. Polit och Beck (2017, s. 510) menar att när 

semi-strukturerad intervju används ska frågorna ställas i logisk följd, därför utformade 

författarna en intervjuguide (bilaga 4). Författarna gjorde intervjuerna var för sig. Intervjuerna 

tog mellan 18 och 37 minuter, median på 20 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med 

ljudupptagningsutrustning för att underlätta datainsamlingen och för att undvika tolkning av 

data. Därefter skrevs data ut ordagrant. De data som eventuellt kunde härleda till informant 

eller hälsocentral togs inte med i utskriften. Polit och Beck (2017, s. 515 - 516) 

rekommenderar att intervjuer spelas in för att säkerställa att det som sagts under intervjun 
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verkligen är det som informanten har sagt. Författarna transkriberade sina respektive 

intervjuer men därefter kontrollerades varandras utskrifter mot det inspelade materialet för att 

säkerställa att inget missats vid utskriften. Materialet fanns i lösenordskyddad dator tills 

analysen var slutförd och studien publicerad på anvisad plats.  

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att hitta likheter och skillnader i det insamlade 

materialet i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Samtliga informanter fick ett 

nummer från 1 - 11 inför analysen för att tillvarata informanternas anonymitet. 

Analysprocessen startades med att författarna lyssnade igenom och transkriberade respektive 

intervjuer direkt efter varje intervju, för att på så sätt fortfarande höra och känna igen 

informanternas nyanseringar och skiftningar. Detta för att minska risken för att transkribera 

slentrianmässigt. Därefter lästes samtliga transkriberade intervjuer ett flertal gånger för att få 

en känsla för helheten. Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004) genom att all 

data analyserades strukturerat. Alla svaren som motsvarade studiens syfte extraherades till 

meningsenheter. Sedan kondenserades de meningsenheterna i syfte att korta ned texten men 

samtidigt behålla kärnan i innehållet. Varje meningsenhet fick därefter en kod som beskrev 

vad innehållet handlade om. Därefter fördes de koder som beskrev liknande innehåll samman 

i fyra kategoriseringssteg, vilket gav författarna fyra kategorier. Till dessa kategorier 

plockades det fram ett antal citat som kodats utifrån varje informants nummer, fråga och rad. 

Författarna diskuterades sinsemellan för att nå fram till en konsensus av analysen. Analysen 

av materialet var till för att se om syftet för studien hade fångats av informanternas svar på 

frågorna, samt beskriva variationen mellan olika informanters svar utifrån intervjuguiden 

(bilaga 4).  

 

Etiska överväganden 

Innan studien startades gjordes en forskningsetisk prövning som godkändes av det etiska 

rådet, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Författarna avsåg att 

reflektera och agera i enlighet med samtliga etiska aspekter som omgav studiens olika delar. 

Vad gällde sökning av deltagare till studien via de sociala medierna så var författarna tydliga, 

noggranna och kortfattade i informationen om studien. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) är det viktigt att vara tydlig och reflektera kring agerande på sociala medier och dess 

eventuella konsekvenser.  
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Författarna hade för avsikt att göra gott och inte skapa några konflikter. Nyttan med studien 

var att det finns få liknande studier gjorda enligt valt syfte nationellt som internationellt, och 

med färre blivande specialistsjuksköterskor så är det konkurrens om de sjuksköterskor som 

vill läsa vidare till exempelvis distriktssköterska. Kvale och Brinkmann (2014, s 107 - 111) 

anser att den skriftliga överenskommelsen kan tjäna som skydd för både deltagare och 

författare vid en eventuell konflikt på en arbetsplats. För att minska risken för eventuell 

konflikt mellan de olika yrkeskategorierna distriktssköterska och sjuksköterska beroende på 

vad resultatet visade, valde författarna att inte intervjua en distriktssköterska och 

sjuksköterska från samma hälsocentral. Frågorna i intervjun var formulerade på ett sätt så att 

informanten inte skulle uppfatta studien kränkande eller på något sätt anspela på att 

informanten kände sig otillräcklig i sin yrkesroll. För att säkra informanters personliga 

information hade endast författare och handledare tillgång till de inspelade intervjuer och de 

raderades direkt efter att studien var avslutad. Det är forskarens skyldighet att ha i åtanke 

vilka möjliga konsekvenser som studien kan få både för deltagare som individ men även den 

representerade gruppen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110–111). I enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, WMA, 2013) skyddades 

informanternas personliga information. Samtliga telefonnummer och annan personbunden 

information hanterades enbart av författarna och raderades efter avslutad studie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Resultat  
 

Analysen resulterade i fyra kategorier som beskriver sjuksköterskor och distriktssköterskors 

syn på kompetens i det hälsofrämjande arbetet inom primärvården. Kategorierna presenteras i 

tabell 1 nedan, samt med beskrivande brödtext och illustreras med citat från intervjuerna.  
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Tabell 1 Översikt av slutkategorier (n=4) 

Att kunskap är viktigt för det hälsofrämjande arbetet 

Att kompetensen skiljer sig åt beroende på erfarenheten 

Att intresse är betydelsefullt för det hälsofrämjande arbetet  

Att distriktssköterskans specialistkompetens inte tillvaratas 

 

Att kunskap är viktigt för det hälsofrämjande arbetet 

I denna kategori beskrivs att utbildning behövs för att kunna bedriva hälsofrämjande arbete. 

Alla deltagare framhöll att fortbildning och internutbildning är viktig för att upprätthålla 

kompetensen och för att kunna följa utvecklingen i de förändringar som sker i samhället. 

Genom utbildning får speciellt distriktssköterskor kunskaper i bland annat folkhälsa, 

fördjupad kunskap i skador, sjukdomar och tillstånd från pediatrik till geriatrik vilket leder till 

en ökad självständighet, förmågan att prioritera och en helhetssyn på de patienter 

distriktssköterskorna möter i det hälsofrämjande arbetet inom primärvården. All kunskap som 

sjuksköterskor och distriktssköterskor har i det hälsofrämjande arbetet ger en god kvalitet i 

vården.  

 “Att vidareutbilda sig ger mer kunskap och förståelse.” (Ssk 1) 

 

I studien framkom det att flertalet distriktssköterskor ansåg att det går att bedriva 

hälsofrämjande arbete utan att vara distriktssköterska. Nästan samtliga informanter, både 

sjuksköterskor och distriktssköterskor, ansåg att om sjuksköterskor har någon annan slags 

utbildning inom det hälsofrämjande området som till exempel diabetesutbildning eller 

utbildning i att utföra hälsosamtal så är det tillräckligt för att utföra hälsofrämjande arbete. 

Vissa distriktssköterskor tyckte inte att det är så stor skillnad på kunskapen i det 

hälsofrämjande arbetet om sjuksköterskor har gått en hälsosamtalsutbildning, för då används 

samma språk. Har sjuksköterskor däremot inte gått någon annan utbildning i det 

hälsofrämjande arbetet så är det en stor skillnad. Sjuksköterskor har då ingen kunskap i vilka 

livsstilsfrågor som ska ställas eller vad det innebär att prata om livsstil. I ett av landstingen 

vars en informant kom ifrån framkom det att vårdcentralen inte får någon ersättning vid 

hälsosamtal om inte den behandlande sjuksköterskan har rätt utbildning i hälsosamtal det vill 

säga en Motiverande samtals-utbildning (MI) eller är distriktssköterska. Tidigare har annan 
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likvärdig utbildning bedömts som godkänd, vilket visar på att rätt kunskap är viktig även ur 

ett ekonomiskt perspektiv.   

 

Distriktssköterskor menade att enbart ha grundutbildningen till sjuksköterska räcker inte för 

att arbeta inom primärvården. Eftersom det då saknas kunskaper inom bland annat det 

preventiva arbetet och omvårdnadens helhetstänk, det vill säga den fördjupade kunskapen 

som en distriktssköterska har. Flera distriktssköterskor menade att sjuksköterskor som 

kommer direkt från sjukhuset och blivit mer specialiserad inom ett visst område, har svårt att 

klara av det hälsofrämjande arbetet då sjuksköterskor förväntas ha kunskaper inom ett mycket 

större område, från barn- till äldrevård. Bristande kunskaper hos sjuksköterskor leder till fler 

bokade läkarbesök. De har inte har tillräckligt med kunskap för att ge rådgivning utifrån till 

exempel livsstilsproblem, sårvård eller pediatrik. Sjuksköterskor litar då på att läkare, i större 

utsträckning, tar ansvar för patientens vård. Flera distriktssköterskor beskrev att kvaliteten i 

det hälsofrämjande arbetet ökar om patienter får rådgivning av en distriktssköterska som har 

kunskap och kan planera, samt prioritera vad som är viktigast vid just detta patientbesök. 

 

              “När det gäller sårvård där ser jag en stor skillnad mellan en sjuksköterska och en 

distriktssköterska. Sjuksköterskan kan fortsätta lägga om ett sår gång efter en annan 

trots att det antingen har blivit bättre och inte behöver läggas om, eller så har det 

försämrats (stön). Som distriktssköterska har jag delmål och utvärderar den vård jag 

ger och tar ett större ansvar för patientens vård.” (Dsk 3) 

 

Några distriktssköterskor ansåg att en del sjuksköterskor tror att de har mer kunskap än vad de 

egentligen har, och att dessa sjuksköterskor anser att de inte har något behov av att gå 

specialistutbildningen då de redan har den kunskapen som krävs för att arbeta hälsofrämjande. 

En informant som arbetat som sjuksköterska inom primärvården i många år såg inga fördelar 

med att bli distriktssköterska då hon har läst flera andra kurser som till viss del ger samma 

behörighet som distriktssköterskor har. Vilket gör att hon tycker att distriktssköterskors roll, 

på ett sätt, har spelat ut sin funktion i det hälsofrämjande arbetet i primärvården.  

 

Flera distriktssköterskor ansåg att utbildningen till specialistsjuksköterska inom 

distriktsvården gav mer kunskap och en förståelse att arbeta med folkhälsofrågor, samt en 

fördjupad kunskap i hälsa och ohälsa från vaggan till graven. I och med utbildningen har 

distriktssköterskor fått en större förståelse för människan, en helhetssyn, vilket i sin tur gör att 
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distriktssköterskor kan arbeta mer självständigt och prioritera vården för patienten i det 

hälsofrämjande arbetet. Detta ger också distriktssköterskor en ökad möjlighet att arbeta 

utifrån ett personcentrerat synsätt.  

 

 “....efter utbildning till distriktssköterska har jag ett helt annat tänk. ….jag har en 

djupare kunskap kring sjukdomar, preventiva arbetet och att se hela 

människan.”  (Dsk 11) 

 

Samtliga informanter uppgav att fortlöpande fortbildning och internutbildningar i det 

hälsofrämjande arbetet behövs för att bibehålla kompetensen i de olika delarna som ingår i 

arbetet inom primärvården. Det behövs uppföljning på de utbildningar sjuksköterskor och 

distriktssköterskor tidigare har gått, eftersom det ger en bekräftelse på att “vi gör rätt ute på 

våra arbetsplatser och inget vi bara själva har hittat på!”.  

 

 “Jag tror att man kan aldrig kan vara fullärd, att man kan få mer..” (Dsk 2) 

 

Att kompetensen skiljer sig åt beroende på erfarenheten   

Kategorin beskriver distriktssköterskors nytta av tidigare erfarenheter som sjuksköterska, men 

också sjuksköterskors behov av erfarenhet inom det hälsofrämjande arbetet.  

 

Distriktssköterskor beskrev att de känner en trygghet i sin roll som distriktssköterska, 

beroende på att de har arbetat många år som sjuksköterska och förvärvat sig mycket 

erfarenhet från det, speciellt i att möta olika människor i olika situationer vilket gör det 

möjligt att bemöta patientens behov. Eller som en mycket erfaren distriktssköterska sa:  

 

 ”Efter många års arbete så har jag på något vis fått en annan syn på det här med 

det preventiva arbetet” (Dsk 8)  

 

Alla informanter påtalade att det är viktigt för sjuksköterskor att ha erfarenhet inom det 

hälsofrämjande arbetet för att kunna utföra detta arbete. Men samtidigt sa en 

distriktssköterska att med tiden kan en erfaren sjuksköterska arbeta likvärdigt som en 

distriktssköterska inom det hälsofrämjande arbetet. En gemensam sak för både sjuksköterskor 

och distriktssköterskor är att genom erfarenheten kan de se dess följder om inte det 



14 
 

hälsofrämjande arbetet kommer igång hos den enskilda patienten, exempelvis rökavvänjning 

hos patienter med högt blodtryck vilket i förlängning kan leda till bensår. Samtliga 

sjuksköterskor och distriktssköterskor i studien poängterade att sjuksköterskor utan erfarenhet 

inte fungerar i arbetet, och att det rent av kan vara en katastrof för både kollegor och patienter. 

Flera distriktssköterskor menade att nyutbildade sjuksköterskor har fullt tillräckligt med att 

lära sig de basala sakerna som telefon- och datasystem på en hälso- eller vårdcentral, samt att 

det oftast inte finns arbetsrutiner i hur man ska ta upp med en patient om livsstilsproblem vid 

exempelvis nydebut av högt blodtryck. Detta gör att verksamheten fungerar sämre och 

patienter och kollegor blir lidande. Några distriktssköterskor ansåg att sjuksköterskor som får 

jobba mycket med hälsofrämjande arbete och får avsatt tid för att lära sig detta, får in tänket 

kring prevention och får då erfarenheten att kunna jobba vidare inom detta område.  

 

Att intresse är betydelsefullt för det hälsofrämjande arbetet  

Både sjuksköterskor och distriktssköterskor synliggjorde att det är viktigt att ha ett intresse för 

att det hälsofrämjande arbetet ska fungera. Samtliga informanter tog upp att det är viktigt att 

ha ett intresse för det hälsofrämjande arbetet. De poängterade att framför allt sjuksköterskor 

måste ha ett intresse och engagemang, eller att sjuksköterskor är inriktad på det 

hälsofrämjande arbetet men att det finns stora skillnader. Flera distriktssköterskor menade att 

sjuksköterskor som kommer in från akutsjukvården och vikarierar inom primärvården inte tar 

upp prevention med patienter, eftersom dessa vikarier inte har något intresse i det 

hälsofrämjande arbetet och anser sig inte behöva sätta sig in i det arbetet heller. Dessa 

vikarierande sjuksköterskor förstår inte vikten av detta hälsofrämjande arbete som utförs på 

hälso- och vårdcentralerna.  

 

 “... nog ska det funka med en sjuksköterska med. Det förutsätter ju att man har det 

här intresset.” (Dsk 6) 

 

 

Att distriktssköterskornas specialistkompetens inte tillvaratas 

Denna kategori beskriver distriktssköterskor inställning till att deras kompetens inte tillvaratas 

fullt ut. Att distriktssköterskor inte får arbeta och använda all den kunskap som de har på 

grund av bland annat tids- och personalbrist. Samt att arbetsgivare inte nyttjar 

distriktssköterskors profession på ett bättre sätt.  
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I studien menade distriktssköterskor i norra Sverige att efter den senaste vårdreformen 2013, 

då kommunen tog över hembesöken/hemsjukvården, har distriktssköterskor inom 

primärvården blivit färre och deras arbetsuppgifter har förändrats. Från att ha haft hembesök 

och egna specifika mottagningar har arbetsgivaren istället för den preventiva vården 

prioriterat ökad telefontillgänglighet, mer tid för akuta patienter och annat administrativt 

arbetet till exempel assistera läkaren och planera för hemsjukvården. Det har lett till färre tider 

för egen mottagning där distriktssköterskor skulle kunna använda sin specialistkompetens 

fullt ut. Distriktssköterskor menade även att patienter hamnar i kläm när de inte får tid att 

arbeta efter de uppsatta målen som åligger primärvården med till exempel hälsosamtal. På 

grund av tids- och personalbrist hinns inte alla hälsosamtalen med och uppföljningarna blir 

inte gjorda enligt de regler som är satta.   

 

 “Vi får de uppsatta målen från ledningen, absolut. Och man vill ju jättegärna följa 

dem, till exempel hälsosamtalen, men det är inte alltid man känner att man får tiden 

till det.” (Dsk 11) 

 

Idag söker arbetsgivare ofta en distriktssköterska eller sjuksköterska vid tillsättning av en 

tjänst på en hälso- eller vårdcentral. Flera informanter till studien påtalade att det är en 

okunskap hos arbetsgivare om vad en distriktssköterska och sjuksköterska kan och får göra. 

Några distriktssköterskor i studien ansåg att arbetsgivare anställer sjuksköterskor i stället för 

distriktssköterskor och många gånger vet man inte om det beror på att det är brist på 

distriktssköterskor eller om det är en ekonomisk fråga.  

 

 “Det finns ju sjuksköterskor som har läst förskrivningsrätten till exempel och vad 

gör vi med dem? De blir ju ett mellansteg, var ligger de och var ligger vi, det blir ju 

väldigt otydligt. Så vi har märkt här i södra Sverige att man har ersatt oss 

 distriktssköterskor med sjuksköterskor och man ser inga skillnader i resultatet på 

det.” (Dsk 4) 

 

Arbetsgivare sätter likhetstecken mellan distriktssköterskor och sjuksköterskor ansåg samtliga 

distriktssköterskor, vilket gör att den specifika kompetensen som distriktssköterskor har inte 

ses som något viktigt från arbetsgivares håll. Varje landsting får sätta sina egna krav på hur 

antalet distriktssköterskor ska se ut för att få ersättning för sjukvårdande behandling inom 
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primärvården, vilket tre distriktssköterskor från södra Sverige menade är helt galet. I vissa 

landsting krävs 75 % distriktssköterskor och i andra landsting en distriktssköterska per hälso- 

och vårdcentraler. De anser att det borde vara riksdagen som styr vilken profession och tillika 

kompetens som ska erbjudas de olika landstingens patienter.  

 

 “.. de som styr våra landsting har de någon aning om vilken profession/kompetens vi 

som distriktssköterskor sitter på? Det ger ingen rättvis vård…. Lika långt som 

Sverige är lika olika är vården och kompetensen i det hälsofrämjande arbetet.”   

 (Dsk 2) 

 

Vidare påtalade några distriktssköterskor att det är viktigt att värna om den specifika 

kompetensen och att ingen ska tulla på denna professionalism som en distriktssköterska 

besitter.  

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskor och sjuksköterskors syn på 

kompetens i det hälsofrämjande arbetet inom primärvården. Resultatet i denna studie 

genererade i fyra kategorier: Att kunskap är viktig för det hälsofrämjande arbetet; Att 

kompetensen skiljer sig åt beroende på erfarenheten; Att intresse är betydelsefullt för det 

hälsofrämjande arbetet; Att distriktssköterskors specialistkompetens inte tillvaratas.  

 

Resultatet av vår studie visade att lång erfarenhet gav distriktssköterskor och sjuksköterskor 

möjligheten att bli mer trygga och självständiga i sina roller vilket ger en ökad förståelse för 

varje patients unika situation. Som sjuksköterska har du ett expertområde inom omvårdnaden 

kring den sjuka patienten på sjukhuset vilket är en bra grund vid anställning inom 

primärvården som sjuksköterska eller efter avslutad utbildning till distriktssköterska. 

Erfarenhet behövs för att kunna bedriva en god och säker omvårdnad till patienten enligt 

Kieft, Brouwer, Francke och Delnoij (2014). Att då som ny eller relativt nyexaminerad 

sjuksköterska börja arbeta med hälsofrämjande gör att det blir en kunskapslucka och brist på 

erfarenhet, eller som informanterna i studien uttryckte sig - en katastrof för patienter, anhöriga 

och kollegor. I studien av Whitehead (2009) framkom det att hos sjuksköterskor finns det en 
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brist i utbildningen som innefattar det hälsofrämjande arbetet. Vår studie belyste att nya 

sjuksköterskor behöver mer stöd och hjälp av kollegor för att det ska blir patientsäkert. Enligt 

Kieft et al. (2014) borde erfarna och nyutexaminerade kollegor samarbeta i större utsträckning 

med varandra för att patienten ska få den optimala vården. 

 

Vår studie visade att de flesta distriktssköterskor anser att sjuksköterskor med utbildning inom 

det hälsofrämjande området eller diabetesutbildning kan arbeta likvärdigt som en 

distriktssköterska. Enligt studier av Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2013) samt 

Dahl (2018) framkom det att utbildning är viktigt för att kunna arbeta hälsofrämjande. Därför 

menar vi att sjuksköterskor som arbetat i många år med hälsofrämjande och som läst relevanta 

kurser såsom förskrivningsrätt, nutrition, MI med flera, ska de ses som “light” version av 

distriktssköterskor? Dagens ersättningssystem för exempelvis hälsosamtal ser olika ut 

beroende på vilket landsting hälso- och vårdcentralen ligger i och vilka krav som ställs. I 

resultatet framkom det att det är endast hälso- och vårdcentraler där distriktssköterskor eller 

sjuksköterskor med specifik MI-utbildning som får betalt för hälsosamtalet. Vårdanalys 

(2016) påpekar att för att få ersättning krävs att alla medarbetare får rätt förutsättningar när 

det gäller kunskap och kompetens, men att det ser olika ut i olika delar av landet.  

 

Vidare visades det i resultatet att efter specialistutbildning till distriktssköterska så får 

distriktssköterskor en djupare kunskap inom hälsa och ohälsa men också i folkhälsofrågor, 

prevention och motiverande samtal. Vårt resultat visade att distriktssköterskor har ett 

helhetstänk för patienten och kan själva prioritera kring patientens vård från rådgivning till 

behandling vid livsstilsförändringar. En generalist med bred kompetens för alla patienter som 

de möter i olika tillstånd och situationer är vad en bra beskrivning på en erfaren 

distriktssköterska. Distriktssköterskor är självständiga och har förståelsen tack vare djupare 

kunskap, erfarenhet och intresse menar Johansson et al. (2010); Karlsson, Moberg och 

Lagerström (2006); Kieft et al. (2014) samt Wilhelmsson och Lindberg, (2009).  

 

Som sjuksköterska eller distriktssköterska blir du aldrig fullärd. All kunskap behöver fräschas 

upp och uppdateras för att bibehålla kunskapen men också engagemanget för att bedriva det 

hälsofrämjande arbetet vidare. Resultatet i vår studie stämmer väl överens med vad Brobeck 

et al. (2013) och Wilhelmsson och Lindberg (2009) kommit fram till i sina studier gällande 

fortbildning. Karlsson et al (2006) menar att alla behöver specialisera sig inom något område, 

där de kan följa kunskapsutvecklingen och på så sätt fördjupa sin kunskap.  
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Idag saknas det distriktssköterskor i primärvården vilket ses i resultatet, vilket Karlsson et al. 

(2006) ansåg bero på att distriktssköterskor slutar när de inte kan eller får arbeta så 

självständigt utifrån sin yrkesprofession. Detta har lett till att både erfarna och oerfarna 

sjuksköterskor anställs i allt större utsträckning, samtidigt som vissa landstings krav på 

primärvårdens kompetensnivå har minskat vad gäller att arbeta med det hälsofrämjande. I 

Sverige idag är det endast tre landsting som satsar extra pengar på att primärvården ska arbeta 

förebyggande (Vårdanalys, 2016). Distriktssköterskor och även sjuksköterskor uppgav att de 

inte kan arbeta självständigt och prioritera sitt preventiva arbete som de har kompetens för att 

utföra, på grund av tids- och personalbrist, vilket även styrks av Brobeck et al. (2013), Dahl 

(2018) samt Wilhelmsson och Lindberg (2009). När distriktssköterskor måste handleda och 

vara behjälpliga andra yrkeskategorier och arbetsgivare kräver att de ska träffa fler patienter 

per dag leder till tidsbrist för det hälsofrämjande arbetet. Tidsbristen leder till personalbrist 

när distriktssköterskor slutar och vakanta platser står tomma eller att mindre erfarna 

sjuksköterskor tillsätt och det leder till ett moment 22. Sedan har inte alla arbetsgivare 

förståelsen att se skillnaden i kompetens mellan en erfaren sjuksköterska och en 

distriktssköterska i det hälsofrämjande arbetet. Och troligen inte heller de folkvalda politiker 

som styr landstingen idag. Redan 2006 när Karlsson et al. gjorde en studie om hur 

distriktssköterskor såg på sin yrkesroll, så upplevde distriktssköterskor att deras roll 

successivt urholkats då deras kompetens inom folkhälsoarbetet inte efterfrågades. Johansson 

et al. (2010) samt Wilhelmsson och Lindberg (2009) menar i sina studier att det 

sjukdomsrelaterade arbetet prioriteras före det hälsofrämjande arbetet.  

 

Ur ett patientperspektiv så visade vårt resultat att om inte rätt kompetens finns i det 

hälsofrämjande arbetet i form av intresse, erfarenhet och kunskap hos distriktssköterskor och 

sjuksköterskor samt att arbetsgivare satsar på en bred kompetens, kommer patienter inte få 

den vård och service som våra politiker har utlovat. För att få möjlighet att arbeta 

förebyggande kräver det att medarbetare på hälso- och vårdcentraler får rätt förutsättningar 

vad gäller strukturella förutsättningar i form av tid, metodstöd och redskap samt rätt 

förutsättningar som kunskap och kompetens. Preventivt arbete är en självklar del i hälso- och 

sjukvården och inte som idag ett sidospår. För att få det att ingå som en viktig del i helheten 

krävs genomgripliga förändringar av attityder och arbetssätt samt kunskaper och redskap 

(Vårdanalys, 2016).  
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Metoddiskussion 

Författarna valde en kvalitativ metod med induktiv ansats för att förstå helheten och uppnå 

syftet med studien, enligt Polit och Beck (2017, s.50) görs detta för att bättre förstå 

människors syn och erfarenheter. 

 

För att uppnå tillförlitlighet i en kvalitativ studie beskrivs de olika begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Trovärdigheten stärks genom att välja deltagare med erfarenhet 

inom det område som ska studeras samt att studiens sammanhang är väl beskriven 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Författarna använde tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier för att få deltagare till studien som kunde ge svar på syftet. Författarna 

intervjuade åtta distriktssköterskor och tre sjuksköterskor från åtta hälsocentraler och 

vårdcentraler i norra, mellan och södra Sverige, vilket gör att studien täcker stora delar av 

Sverige och därmed stärker trovärdigheten av resultatet. Om trovärdigheten försvagades av att 

studien hade färre sjuksköterskor är svårt att säga, men författarnas syfte var inte att jämföra 

distriktssköterskors inställning på kompetens i det hälsofrämjande arbetet med 

sjuksköterskors. Att bara vända sig till en yrkesgrupp hade inte speglat hur yrkesfördelningen 

ser ut i dagens Sverige och hade därför inte varit trovärdigt. Författarna kan inte generalisera 

resultatet till att gälla alla sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar med 

hälsofrämjande arbete inom primärvården. Deltagarna var i olika åldrar och hade en 

blandning av olika lång arbetslivserfarenhet vilket ses som en styrka i överförbarheten i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). En svaghet i både överförbarhet och 

trovärdighet kan vara att det endast var kvinnor med i studien, vilket kan vinkla resultatet till 

ett kvinnligt/homogent perspektiv. På de arbetsplatser som svarade arbetade inga män och 

inga män svarade på författarnas Facebook annons. Att annonsera efter intervjupersoner via 

sociala medier är ett relativt nytt angreppssätt men författarna av denna studie har inte gjort 

någon skillnad i information om studien till deltagare eller vad det gäller inklusionskriterier, 

därför har författarna inte kunnat se något negativt vad gäller trovärdigheten och 

överförbarheten. 

 

Kvalitativa studier omfattar oftast färre antal individer men desto djupare kommer 

individernas kunskaper att undersökas angående det som ska studeras (Graneheim et al., 

2017). Författarna till denna studie upplevde att det material som framkom vid de 11 
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intervjuer gav svar på studiens syfte. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att vid 

kvalitativa studier har forskaren en stor betydelse, både under intervjun och i analysen av 

materialet. Studiens författare har ringa erfarenhet av att göra intervjuer med en kvalitativ 

intervjuguide, men båda har lång erfarenhet som sjuksköterskor och i det ingår att intervjua 

patienter och anhöriga men i en annan kontext. Då en av författarna har tidigare erfarenheter 

från primärvården, dock inte vid tidpunkten då studien utfördes, kan det ha haft en påverkan 

om förförståelsen inför ämnet. Författarna har diskuterat sinsemellan sina egna föreställningar 

inom det studerade ämnet och hur det skulle kunna påverka tolkningen av resultatet. Därför 

valde författarna att den hälsocentral som en av författarna hade arbetat på inte skulle ingå i 

studien. Graneheim et al. (2017) poängterar att egna erfarenheter och kunskaper i ämnet är en 

viktig faktor att ta hänsyn till vad gäller tillförlitlighet.  

 

Författarna har beskrivit processen urval, datainsamling och analys, så att det ska gå att följa 

hur studien är utförd, vilket Graneheim och Lundman (2004) menar stärker trovärdigheten, 

tillförlitligheten och överförbarheten. Analysprocessen gick inte så rakt som författarna har 

beskrivit det utan pendlade fram och tillbaka mellan de olika faserna. Analysprocessen är den 

del som båda författarna upplevt som svårast. Under arbetets gång har författarna fått stöd av 

handledare och andra studenter under de olika seminarier som varit, detta är något som även 

stärker trovärdigheten i resultatet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

analysprocessen är den svåraste eller den delen som forskaren bör lägga ned mycket tid på, 

för att få ett bra resultat. Graneheim et al. (2017) påpekar att svårigheten i de flesta studierna 

är att klargöra de röster som hörs i arbetets olika delar det vill säga informanternas röster eller 

forskarnas tolkningar genom hela arbetet.  

 

 

 

 

Slutsats 
 

Vårt resultat visade att om sjuksköterskor och distriktssköterskor har intresse, erfarenhet och 

utbildning, så är kompetensen inom det hälsofrämjande arbetet likvärdig. Allt börjar med ett 

intresse för ämnet, något som både sjuksköterskor och distriktssköterskor måste ha för att 

förståelsen för patienten och dess sammanhang ska bilda en klarhet. Distriktssköterskor i 
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norra Sverige ansåg att annan utbildning inom det hälsofrämjande arbetet ger samma nivå av 

kunskap inom detta område som de själva innehar som distriktssköterskor. Kunskapen som 

erhålls tillsammans med erfarenheten och intresset bildar en triad som leder till ett 

helhetsperspektiv för patienten. Den kompetens som distriktssköterskor besitter tillvaratas inte 

fullt ut av arbetsgivare idag på grund av olika anledningar som svårigheter att se skillnad på 

erfarna sjuksköterskor och distriktssköterskor och brist på distriktssköterskor som leder till att 

sjuksköterskor anställs på liknande grunder. Vid en uppföljande studie skulle det kunna vara 

att fokusera på den kunskap som finns hos arbetsgivarna och politiker om vad en 

distriktssköterska och sjuksköterska kan och får göra i det hälsofrämjande arbetet. 
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Bilagor     Bilaga 1 
 

      
  

Luleå Tekniska Universitet  Till vederbörande chef vid… 

Institutionen för hälsovetenskap  Hälsocentralen 

Avdelningen för omvårdnad    

              
  

 

Förfrågan om genomförande av intervjustudie 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor och i vår specialistutbildning 

ingår att inhämta kunskaper i att bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och 

samhällsnivå för människor i alla åldrar.  Syftet med denna studie är att beskriva 

distriktssköterskors och sjuksköterskors inställning till behov av kompetens för att bedriva 

hälsofrämjande arbete inom primärvården. Nyttan med denna studie är att 

yrkeskompetenserna behövs på olika sätt inom primärvården, vilket kan leda till förändringar 

i respektives utbildningar, fortbildningar, samt synen på varandras kompetenser. Fördel kan 

vara att arbetsrutiner skulle kunna förbättras. 

 

Med detta brev vill vi fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid din enhet. 

Deltagarna ska vara legitimerade sjuksköterskor och distriktssköterskor och ska ha arbetat 

minst 6 mån med vuxna och äldre. För sjuksköterskor krävs dessutom ett års erfarenhet inom 

yrket.  

 

Studien kommer att genomföras mellan juli-september 2018. Intervjuerna kommer att 

genomföras via telefon eller på deltagarens bestämda plats och beräknas ta ca 60 minuter. 

Samtalen kommer att spelas in samt skrivas ut. All information som deltagarna delger 

handhas konfidentiellt och allt material kommer att förvaras så ingen obehörig kommer åt det. 

I resultatet kommer intervjumaterialet att avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och 

deltagaren kan när som helst under studien avbryta sin medverkan utan förklaring. Studien 

kommer att publiceras på http://www.ltu.se/lib/Publicering//Publicera-examensarbete 

 

Meddela oss via telefon eller mail om du ger tillåtelse till att intervjustudien genomförs på 

arbetstid. 

.  

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna. 

Med vänlig hälsning 

 

Berit Hieta, student Luleå Tekniska Universitet, specialistsjuksköterska med inriktning 

distriktssköterska, berhie-6@student.ltu.se tfn: 070-3007810 

 

Nina Johannesson, student Luleå Tekniska Universitet, specialistsjuksköterska med inriktning 

distriktssköterska, inaoja-7@student.ltu.se tfn: 0760-151762 

 

Handledare: Annette Johansson, Luleå Tekniska Universitet, distriktssköterska, 

Universitetslektor, Fil.doktor i omvårdnad. annette.johansson@ltu.se Tfn: 0920-491978 

http://www.ltu.se/lib/Publicering/Publicera-examensarbete
mailto:berhie-6@student.ltu.se
mailto:inaoja-7@student.ltu.se
mailto:annette.johansson@ltu.se
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Distriktssköterskor och sjuksköterskors inställning till kompetensen i det hälsofrämjande 

arbetet inom primärvården. 

 

Svarstalong 

 

Jag har tagit del av informationen om studien och ger tillåtelse till mina anställda deltar i 

studien på arbetstid.  

 

Jag önskar mer information om studien: Ja/Nej 

 

Namn:  

Befattning: 

Telefonnummer: 

Mailadress: 

 

Underskrift 

 

…………………………… 
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      Bilaga 2 
 

      
       

Luleå Tekniska Universitet                                                                                     

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor och i vår specialistutbildning 

ingår att inhämta kunskaper i att bedriva ett hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och 

samhällsnivå för människor i alla åldrar. Syftet med denna studie är att beskriva 

distriktssköterskors och sjuksköterskors inställning till behov av kompetens för att bedriva 

hälsofrämjande arbete inom primärvården. Nyttan med denna studie är att 

yrkeskompetenserna behövs på olika sätt inom primärvården, vilket kan leda till förändringar 

i respektives utbildningar, fortbildningar, samt synen på varandras kompetenser. Fördel kan 

vara att arbetsrutiner skulle kunna förbättras. 

 

Med detta informationsbrev vill vi fråga dig om deltagande i vår studie som är ett 

examensarbete i vår specialistutbildning till distriktssköterska. Din enhetschef har givit sitt 

medgivande och att du uppfyller kriterierna för studien. Deltagarna ska vara legitimerade 

sjuksköterskor och distriktssköterskor och ska ha arbetat minst 6 mån med vuxna och äldre.  

Studien kommer att genomföras mellan juli-september 2018. Intervjuerna kommer att 

genomföras via telefon eller på din angivna plats och beräknas ta ca 60 minuter. Samtalet 

kommer att spelas in samt skrivas ut. Den information som du delger under intervjun kommer 

att handhas konfidentiellt och allt material kommer att förvaras så ingen obehörig kommer åt 

det. I resultatet kommer allt material att avidentifieras så ingen individ kan kännas igen. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studien avbryta sin medverkan utan 

förklaring. Studien kommer att publiceras på http://www.ltu.se/lib/Publicering//Publicera-

examensarbete 

 

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Berit Hieta, student Luleå Tekniska Universitet, specialistsjuksköterska med inriktning 

distriktssköterska, berhie-6@student.ltu.se tfn: 070-3007810 

 

Nina Johannesson, student Luleå Tekniska Universitet, specialistsjuksköterska med inriktning 

distriktssköterska, inaoja-7@student.ltu.se tfn: 0760-151762 

 

Handledare: Annette Johansson, Luleå Tekniska Universitet, distriktssköterska, 

Universitetslektor, Fil.doktor i omvårdnad. annette.johansson@ltu.se Tfn: 0920-491978 

 

 

 

http://www.ltu.se/lib/Publicering/Publicera-examensarbete
http://www.ltu.se/lib/Publicering/Publicera-examensarbete
mailto:berhie-6@student.ltu.se
mailto:inaoja-7@student.ltu.se
mailto:annette.johansson@ltu.se
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Distriktssköterskor och sjuksköterskors inställning till kompetensen i det hälsofrämjande 

arbetet inom primärvården. 

Svarstalong 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag kan när som helst under studiens gång 

avbryta samarbetet utan förklaring. 

 

Jag önskar delta i studien:  Ja/Nej 

Jag önskar mer information om studien: Ja/Nej 

 

Namn:  

Befattning: 

Telefonnummer: 

Mailadress: 

 

Underskrift 

 

……………………………. 
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Texten till annonsering via Facebook:   Bilaga 3 

 

Hej, 

 

Vi söker Dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska och som arbetar inom primärvården 

till vårt examensarbete/magisteruppsats i specialistutbildningen till distriktssköterska. Du som 

deltagare bör ha arbetat minst sex månader i primärvården med vuxna och äldre. Som 

sjuksköterska krävs ett års erfarenhet utöver de sex månaderna inom primärvården, BVC är 

exkluderande.  

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskor och distriktssköterskors inställning till 

behovet av kompetens för att bedriva hälsofrämjande arbete inom primärvården. Intervjun tar 

max 40 minuter. Om du väljs ut kommer du att informeras via mail om studiens syfte och 

konfidentialitet. I mailet kommer det finnas en svarstalong om informerat samtycke att du 

deltar frivilligt och är helt anonym genom hela processen. Vi kommer överens om intervjun 

ska ske på arbets- eller ledig tid och om intervjun ska ske via telefon eller på deltagarens 

bestämda plats. Utförs studien på arbetstid ska det finnas godkännande även ifrån berörd chef, 

denne informeras via mail om studiens syfte och konfidentialitet. Du kan när som helst under 

studien avbryta din medverkan utan förklaring.  

 

Vi berättar mer när du har anmält ditt intresse till systernina@gmail.com märk mailet: 

“Intervju magisteruppsats”.  

 

Har du någon liten fråga eller fundering ställ den i kommentarsfältet annars maila din 

intresseanmälan till ovanstående mailadress.   

 

Med vänlig hälsning 

 

Berit & Nina, distriktssköterskestuderande  

Luleå Tekniska Universitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:systernina@gmail.com
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Intervjuguide    Bilaga 4 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska och eventuellt distriktssköterska? 

 Har du läst andra kurser/utbildningar som ssk/dsk? 

 Hur många distriktssköterskor respektive sjuksköterskor är ni på HC/VC? 

 

Intervjufrågor: 

 

 Berätta vad hälsofrämjande arbete innebär för dig?  

 Berätta på vilket sätt pratar ni om hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen? 

 Kan du beskriva på vilket sätt känner/anser du att du har kompetens för att utföra 

hälsofrämjande insatser i ditt arbete? 

 Kan du berätta på vilket sätt du arbetar hälsofrämjande på VC/HC du arbetar på? 

 Hur skulle du vilja arbeta hälsofrämjande (om du fick helt bestämma själv)? 

 Kan du beskriva om du tror att det finns skillnader i sjuksköterskan och 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete? 

 Varför tror du att det finns skillnader mellan dessa yrken?  

 Kan du beskriva vilka skillnader du ser i sjuksköterskans och distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete?  

 Kan du beskriva varför man behöver vara distriktssköterska för att bedriva 

hälsofrämjande arbete? 

 Kan du beskriva hur du tänker om att läsa vidare till distriktssköterska? (ssk) 

 På vilket sätt gav specialistsköterskeutbildningen till dsk dig den kompetens du 

behöver för att utföra hälsofrämjande arbete på VC?    

 Vilken inställning har du som dsk (eller ssk) på ssk (eller dsk) kompetens? 

(Vilken inställning har distriktssköterskan respektive sjuksköterskan på varandras kompetens?) 

  Behövs distriktssköterskans kompetens för att bedriva hälsofrämjande arbete inom 

primärvården, utveckla gärna ditt svar? (En sista sammanfattande fråga) 

 

Följdfrågor: 

 

 Vill du utveckla det vidare? 

 Hur menar du då? 

 Kan du beskriva/beskriva mer? 

 Kan du förklara? 

 Berätta gärna lite mer, ge gärna något exempel 

 Något du vill tillägga? 

 


