
 
 

     

 

 

 

 
 

 

Hur stress påverkar arbetet och 
arbetsmiljön– ur distriktssköterskors 
perspektiv 
- En intervjustudie 

How stress affects the work and work environment - from the district nurses´ 
perspective. 
 
- An interview study 

 

Malin Åberg & Linda Lundberg 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Examensarbete i omvårdnad, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska 

Avancerad nivå, 15 hp 

Handledare: Ingrid Rystedt 

Examinerande lärare: Anna Nordin 

Datum: 161128 



 

 
 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Titel: Hur stress påverkar arbetet och arbetsmiljön - ur distriktssköterskors perspektiv 

 

Fakultet: Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp 

 

Författare: Malin Åberg & Linda Lundberg 

 

Handledare: Ingrid Rystedt 

 

Examinerande lärare: Anna Nordin 

 

Sidor: 30 exklusive bilagor 

 

Datum för examination: 161128 

 

Svenska nyckelord: distriktssköterska, erfarenheter, stress, vårdcentral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom svensk hälso- och sjukvård är distriktssköterska ett självständigt yrke med vetenskaplig grund och yrket 

styrs av olika lagar, författningar och riktlinjer. Redan på 1930-talet beskrevs stress kunna leda till allvarliga 

sjukdomar eller död. Efter 1980- talet visar undersökningar att stress har ökat i arbetslivet och beskrivs idag vara 

vanligt förekommande hos hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av hur stress påverkar arbetet och arbetsmiljön på vårdcentraler. En kvalitativ design tillämpades och 

datainsamlingen genomfördes med halvstrukturerade intervjuer med sammanlagt femton distriktssköterskor. 

Datamaterialet analyserades utifrån Graneheims och Lundmans beskrivning av kvalitiativ innehållsanalys vilket 

resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. I första kategorin Patientsäkerheten riskeras 

framkom det att stress ger en ökad risk för fel och slarv i distriktssköterskornas yrkesutövning. I kategorin Den 

psykosociala arbetsmiljön hotas framgick det att stress påverkar arbetsklimatet vilket gav en ökad risk för 

konflikter, samarbetssvårigheter och att distriktssköterskornas arbete blir ostrukturerat. Sista kategorin,  Egna 

strategier för stresshantering utformas, skildrar hur stress leder till att distriktssköterskorna skapar 

arbetsrelaterade strategier för att klara av sitt arbete. Att ta på sig ansvar utanför sin yrkeskompetens, att välja bort 

återhämtning och vila samt prioritera mellan arbetsuppgifter var några av strategierna som tillämpades. Trots att 

distriktssköterskan är skyldig att förhålla sig till ledande styrdokument medför stress att dessa frångås för att orka 

och hinna utföra ålagda arbetsuppgifter, vilket leder till att både patientsäkerheten och vårdkvalitén försämras. 
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In the Swedish health care is the district nurse, a profession with a scientific basis and the profession is governed 

by different laws, regulations and policies. It was described already in the 1930s that stress could lead to serious 

disease or death. After the 1980s, studies shown that stress has increased in the workplace and is described to be 

common among health professionals. The purpose of the study was to describe nurses' experiences of how stress 

affects the work and work environment. A qualitative study was carried out with semi-structured interviews with 

fifteen district nurses. The data were analyzed on the basis of Graneheim och Lundmans description of qualitative 

content analysis. The result was presented in three main categories with associated subcategories. In the first 

category The patient safety is affected the results revealed that stress brings an increased risk of errors and 

negligence in the district nurse´s work.  In the second category The environment is threatened it appeared that 

stress affects the working climate which gave an increased risk of conflict, cooperation difficulties and that the 

district nurse´s work is unstructured. The last category, Personal coping strategies develops depicting how stress 

leads to the district nurses create work-related strategies to cope with their work. To take on responsibility beyond 

their professional skills, to opt out of recovery and rest and prioritize tasks were some of the strategies that was 

applied. Although the district nurse´s is obliged to respond to policy documents stress leads to inability to manage 

and have time to perform assigned tasks, which leads to both patient safety and quality of care deteriorates.  
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INTRODUKTION 

Distriktssköterskans profession och yrkesroll 

I Sverige är distriktssköterska en skyddad profession och ett yrke med en självständig 

och reglerad yrkestitel inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2008). 

Distriktssköterskeyrket har en vetenskaplig grund och ett bestämt kunskapsområde och 

professionen styrs av etiska riktlinjer samt att yrkesutövaren förväntas leva upp till vissa 

lagar, villkor och beteenden (Christoffersen 2007). Att arbeta som distriktssköterska 

innebär ett brett yrkesområde med fördjupad kompetens och arbetet kan förläggas inom 

ett flertal olika verksamheter såsom primärvård, kommunal hemsjukvård eller inom 

skolhälsovården. Socialstyrelsen beskriver riktlinjer gällande yrkesutövandet och vilka 

egenskaper som förväntas (Socialstyrelsen 2008). Distriktssköterskan fordras utifrån ett 

helhetsperspektiv kunna vårda, förebygga ohälsa samt ge stöd åt patienter under olika 

skeenden i livet utifrån ett fysiskt, psykiskt och existentiellt perspektiv (Socialstyrelsen 

2008). Vidare förväntas distriktssköterskan bedriva sitt arbete så att god och lättillgänlig 

vård kan erbjudas till alla samtidigt som respekt ska visas för patienternas 

självbestämmande och integritet (Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763). 

Vad är stress? 

Begreppet stress finns beskrivet redan på 1930- talet av den österrikiske läkaren Hans 

Selye. Han menade att stress är svårdefinierat eftersom alla upplever stress på olika sätt 

samtidigt som kroppens fysiologiska reaktion på stress är densamma hos alla individer 

(Szabo et al. 2012). Selye presenterade tre olika stadier som människan går igenom 

under en stressreaktion. Vid första stadiet, som han benämner som alarmfasen, utsätts 

människan initialt för fara eller prövning och där organismen svarar genom en 

aktivering av sympatiska nervsystemet så att förmåga till orientering och beslutsfattande 

skärps (Perski 2006). I nästa stadie, motståndsfasen, försöker organismen eftersträva 

och upprätthålla jämvikt genom att konfrontera situationen och undanröja faran, vilket 

understöds med hjälp av olika stresshormoner som förbereder kroppen för kamp eller 

flykt. När hotet eller påfrestningen inte upphör och blir långvarig samt när situationen 

känns för övermäktig leds organismen in i sista fasen, utmattningsfasen. I 

utmattningsfasen är människan mycket skör och en ökad risk för allvarliga sjukdomar 

eller död föreligger (Almén 2008). Känslor av leda, outhärdlig trötthet och 

sömnstörningar är indikationer på att människan befinner sig i utmattningsfasen. Även 

kroppsliga symtom som bristande immunförsvar med långdragna infektioner, 

muskelvärk samt gastrointestinala besvär förekommer i denna fas (Perski 2012).  

Idag beskrivs stress enklast som ett tillstånd som kan uppstå då det råder obalans mellan 

upplevda påfrestningar och individens kapacitet att handskas dessa (Socialstyrelsen 

2009). Stress kan delas in i en akut eller långvarig stressreaktion. Vid en akut 

stressituation är responsen kraftig men kortvarig och tid för återhämtning finns. 

Långvarig stress karaktäriseras av en mindre kraftig men däremot långvarig 

stressreaktion och en känsla av oförmåga att hantera situationen infinner sig (Almén 

2008). Vid långvarig stress, är det fysiologiska systemet extra verksamt under en längre 

tid och stresshormonerna kan då påverka organismen negativt, vilket kan ge upphov till 
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kroppsskada (Arnetz & Ekman 2005). Vid långvarig stress när tid för återhämtning och 

vila saknas ökar risken att individen drabbas av psykiska och fysiska besvär (Dedovic et 

al. 2009). Enligt Socialstyrelsen (2009) kan långvarig stress leda till att depression, 

utmattningssyndrom, hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes utvecklas. 

Stress i arbetet och arbetsmiljön 

Enligt Nationalencyklopedin [NE] (2016) definieras arbetsmiljö som en arbetsplats 

allmänna förhållande utifrån arbetstagarens fysiska, psykiska och sociala perspektiv. 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en lag vars syfte är att förhindra uppkomst av 

ohälsa och olyckshändelser på en arbetsplats samt tillgodose att arbetsmiljön är av 

tillfredställande kvalité.  Arbetet och arbetsmiljön ska organiseras i en sund och säker 

miljö samt utformas på ett sätt så att arbetstagaren inte blir utsatt för fysiska eller 

psykiska påfrestningar (Arbetsmiljölag SFS 1977:1160).  

Enligt Arbetsmiljöverket (2015a) kan stress i arbetet uppstå om arbetstagaren upplever 

för höga krav, tidspress eller en känsla av oförmåga att göra ett bra arbete. I samband 

med att sysselsättningen ökade under 1980-talet har en ökning av den psykiska ohälsan 

hos den svenska befolkningen noterats och stress i arbetet tordes vara den största 

grundläggande orsaken till detta (Socialstyrelsen 2009). Stress beskrevs vara vanligt 

förekommande hos landstingsanställda och bland hälso- och sjukvårdspersonal.  

Nixon et al. (2011) redovisar att orsaker till stress på en arbetsplats kan vara hög 

arbetsbelastning, tidspress, konflikter och osäkerhet på sin roll. The European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions [Eurofond] (2010) 

är ett europeiskt institut som inriktar sig på att kartlägga levnadsvanor och arbetsvillkor 

i Europa. I en rapport sammanställd av Eurofond redovisas resultat som behandlar 

arbetsrelaterad stress i 27 länder inom den europeiska unionen (Eurofond 2010). 

Sammanfattningsvis visade rapporten att huvudorsakerna till arbetsrelaterad stress var 

hög arbetsbörda, omorganisationer, långa arbetsdagar, relationssvårigheter med 

arbetskollegor, bristande stöd från arbetsledare samt känslor av att inte kunna påverka 

sin situation. Vidare visade rapporten att stress kan leda till bristande motivation hos 

arbetstagaren vilket i sin tur resulterar i minskad produktivitet och bristande kvalitét i 

utförda arbetsuppgifter (Eurofond 2010). I Sverige har stress visat sig vara den största 

orsaken till sjukskrivningar och enligt Försäkringskassan (2015) har antalet ökat med 

48% mellan år 2012 och 2014. 

Stress som berör distriktssköterskans yrkesprofession 

I en litteraturöversikt presenterad av Nieuwenhuijsen et al. (2010) framkom det att flera 

studier har visat ett samband mellan arbetsrelaterad stress och för hög arbetsbelastning. 

När individerna upplevde påfrestningar som bristande stöd och uppskattning från 

arbetsgivare, diskriminering eller en känsla av att förlora kontrollen ökade risken för 

utbrändhet (Nieuwenhuijsen et al. 2010).  

Enligt McVicar (2003) har stress hos sjuksköterskor ett stort samband med arbetsmiljö 

och arbetsbörda vilket påverkar omvårdnaden av patienterna negativt samt att 

skuldkänslorna hos sjuksköterskorna ökar. Sjuksköterskor beskriver att deras yrke 

upplevs som ett ”kall” med stor pliktkänsla och stolthet (Hege & Mittelmark 2007). 

Känslor som dåligt samvete, tvång att alltid vara på topp samt prestationsångest gjorde 

att många sjuksköterskor tillslut utvecklade symtom på utbrändhet (Hege & Mittelmark 
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2007). Sambandet mellan stress och symtom på utbrändhet hos sjukvårdspersonal 

redovisas även i en studie av Glasberg et al. (2007).  

Stressiga arbetsuppgifter medförde att sjuksköterskorna kände ett ansvar för både sina 

egna och kollegors arbetsutförande, vilket ökade risken för frustration och konflikter 

som i sin tur resulterade i att upplevelsen av arbetsmiljön påverkades negativt (Hege & 

Mittelmark 2007). I studien av Happell (2013) medförde bristande kompetens och 

erfarenhet hos sjuksköterskekollegor att arbetsbelastningen ökade och bristen på 

läkartider påverkade arbetsbelasningen ytterliggare. Andra källor till stress var brist på 

parkeringsplatser, krav från anhöriga, skiftarbete, avsaknad av vilorum samt få 

karriärsmöjligheter (Happell 2013). 

Rout (2000) beskriver i sin studie att distriktssköterskorna upplevde att orsakerna till 

stress var bland annat tidspress, underbemanning och för mycket administrativt arbete. 

Stress beskrevs vara nära förknippat med för tung arbetsbörda vilket ledde till att 

distriktssköterskorna var tvungna att ta med sig arbetet hem. Liknande resultat återfinns 

i studien av Haycock et al. (2008) där stress i distriktssköterskornas arbete beskrevs 

bero på för mycket administrativt arbete i kombination med tidspress vilket upplevdes 

påverka vårdkvalitén negativt. 

Även en studie av Teng et al. (2010) skildrar att sjuksköterskor som arbetar under 

tidspress och samtidigt har hög risk för utbrändhet kan påverka patientsäkerheten 

negativt. Berland et al. (2008) har observerat ett liknande samband nämligen att 

tidspress i kombination med bristande stöd från kollegor, framförallt läkare, resulterade 

i att patientsäkerheten påverkades negativt.  

Problemformulering 

Möjligheten att arbeta som distriktssköterska inom ett flertal olika verksamheter innebär 

varierande arbetsuppgifter samtidigt som professionen styrs av ett flertal lagar och 

riktlinjer oavsett arbetsplats. Enligt Socialstyrelsen (2009) har arbetsrelatead stress inom 

hälso- och sjukvården blivit mer omfattande senaste åren men huvudansvaret för 

omvårdnaden åligger fortfarande på distriktssköterskan, vilket slutligen innebär en 

högre arbetsbelastning i en alltmer komplex arbetssituation. Forskning har visat att 

stress påverkar arbetsituationen och patientsäkerheten negativt (Teng et al. 2010) (Begát 

et al. 2005). Samtidigt verkar kunskapen begränsad gällande distriktssköterskors 

erfarenheter av stress och vilka konsekvenser det medför i yrkesutövandet. Eftersom 

distriktssköterskor bland annat arbetar inom primärvården vore det av stor betydelse att 

belysa deras erfarenheter av hur stress påverkar arbetet och arbetsmiljön på 

vårdcentraler. På sikt kan resultatet skapa en djupare förståelse för främjandet av hälsa 

och vårdkvalité för både vårdtagare och vårdgivare, vilket i förlängningen kan resultera 

i en bättre och säkrare vård. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hur stress 

påverkar arbetet och arbetsmiljön på vårdcentraler.  
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METOD 

Design 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av ett fenomen och därför valdes 

kvalitativ metod som design. Enligt Henricson och Billhult (2012) är kvalitativ design 

lämplig att använda när olika beskrivningar av ett fenomen önskas ligga till grund för 

analys och tolkning och där syftet med insamlat datamaterial är att få en djupare 

förståelse och kunskap om det som studeras. Kvalitativ design innebär att ett fenomen 

studeras utifrån ett helhetsperspektiv och metoden är användbar när forskaren strävar 

efter en djupare förståelse för individers erfarenheter av olika företeelser (Polit & Beck 

2008) (Forsberg & Wengström 2013). 

En kvalitativ beskrivande intervjustudie valdes för att kunna förstå betydelsen av samt 

redogöra för distriktssköterskors erfarenheter av hur stress påverkar arbetet och 

arbetsmiljön på vårdcentraler. Som metod för datainsamling tillämpades 

halvstrukturerade intervjuer och dataanalysen utgick från Graneheim och Lundmans 

(2012) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys kan 

fokusera både på det manifesta eller latenta innehållet i olika texter. Det manifesta 

innehållet inriktar sig på det synliga som direkt utrycks i texten och det latenta 

innehållet handlar om tolkning av olika texters dolda budskap (Graneheim och 

Lundman 2004). 

Undersökningsgrupp 

För att få deltagare som hade erfarenhet av hur stress påverkar arbetet och arbetsmiljön 

på vårdcentraler samt för att få detaljerade berättelser av fenomenet användes ett 

strategiskt urval (Henricson & Billhult 2012). Ett strategiskt urval kan tillämpas när 

författarna strävar efter att erhålla breda och detaljrika svar vid datainsamlingen 

(Forsberg & Wengström 2013). 

Inklusionskriterierna var att deltagarna måste ha specialistutbildning till 

distriktssköterska, vara yrkesverksamma på vårdcentral samt förstå och prata det 

svenska språket. För att få en variation i svaren var det önskvärt att inkludera flera olika 

vårdcentraler samt att deltagarna hade varit yrkesverksamma distriktssköterskor i olika 

många år.  

Innan datainsamlingen påbörjades kontaktades ansvarig verksamhetschef för respektive 

vårdcentral. Ett informationsbrev angående studiens genomförande skickades ut via 

mail till vederbörande. Tillsammans med informationsbrevet bifogades även en 

tillståndsblankett. Efter att tillståndsblanketterna inhämtats kontaktades ansvarig 

enhetschef på respektive vårdcentral för att efterhöra om vederbörande kunde vara 

behjälplig med att selektera passande deltagare utifrån studiens inklusionskriterier. 

Vidare kontaktades potentiella deltagare och information angående studiens 

genomförande presenterades och förfrågan om att delta lämnades ut. Skriftligt och 

muntligt medgivande om att delta i studien inhämtades innan datainsamlingen 

påbörjades.   

Av sex tillfrågade verksamhetschefer valde tre att underteckna tillståndsblanketten 

medan resterande tre verksamhetschefer hänvisade till ansvarig enhetschef på respektive 

vårdcentral. Ett omarbetat exemplar av informationsbrevet och tillståndsblanketten 

formulerades därmed och skickades via mail till ansvarig enhetschef med hänvisning 
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från verksamhetschef. Efter att tillståndsblanketterna inhämtats kontaktaktades 

enhetscheferna därefter enligt samma förfarande som tidigare och potentiella deltagare 

erhöll samma information samt behandlades likvärdigt som ovannämnda 

tillvägagångssätt. 

I samband med kontakt med enhetschef och deltagarna inhämtades även önskemål 

angående tid och plats för en eventuell intervju. 

Sammanfattningsvis deltog sju olika vårdcentraler i studien. Av femton  tillfrågade 

distriktssköterskor valde samtliga att medverka i studien. Alla deltagare var kvinnor och 

åldern varierade mellan 31 – 60 år. Deltagarna hade varit specialistutbildade 

distriktssköterskor mellan 1 – 28 år samt yrkesverksamma distriktssköterskor på 

vårdcentral mellan 1 – 28 år.  

Datainsamling 

Till datainsamlingen användes halvstrukturerade intervjuer utifrån en förberedd 

intervjuguide med nio frågor. Intervjufrågorna bestod av öppna frågor och diskuterades 

noggrant med handledaren innan intervjuguiden sammanställdes. Enligt Danielson 

(2012) kan intervjufrågor vara bra att använda när en ökad förståelse för olika 

upplevelser och erfarenheter önskas. Intervjuguidens inledande frågor handlar om 

bakgrundsinformation för att få en överblick om bland annat distriktssköterskornas 

ålder och yrkeserfarenhet. Huvudfrågorna i intervjuguiden är utformade utifrån syftet 

med studien och avslutningsvis formulerades följdfrågor som stöd till huvudfrågorna för 

att optimera möjligheten att erhålla detaljrika och grundliga svar av deltagarna 

(Danielson 2012). Utöver intervjuguidens följdfrågor användes även följdfrågor som: 

Varför? Kan du berätta mer om?  

Intervjuerna delades upp mellan författarna. Innan datainsamlingen påbörjades utfördes 

en provintervju för att undersöka om intervjuguiden behövde korrigeras ytterligare. 

Intervjuguiden omarbetades inte och provintervjun inkluderades därför i studiens 

resultat.  

Intervjuerna spelades in och både verbal och icke verbal kommunikation registrerades. 

Datainsamlingen ägde rum på deltagarnas arbetsplatser under januari till och med mars 

månad år 2016, intervjuerna varade mellan 15 och 45 minuter.  

Dataanalys 

För att bearbeta insamlat datamaterial användes kvalitativ innehållsanalys. Dataanalysen 

utgick från Graneheim och Lundmans (2012) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att insamlat datamaterial analyseras på ett 

objektivt sätt utifrån olika individers beskrivna erfarenheter (Graneheim & Lundman 

2012).  

Enligt Graneheim och Lundman (2012) kan kvalitativ innehållsanalys användas när data 

ska bearbetas från exempelvis intervjuer eller berättelser. Vid kvalitativ innehållsanalys 

går metoden ut på att identifiera och redogöra för olika likheter och olikheter i insamlat 

textmaterial vilket sedan tolkas och grupperas i olika teman och kategorier (Graneheim 

& Lundman 2012).  
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Inledningsvis avlyssnades inspelningarna grundligt och respektive intervju 

transkriberades ordagrant. För att få en förståelse för textinnehållet och dess helhet 

genomlästes datamaterialet igenom ett flertal gånger, först enskilt och sedan av båda 

författarna. Vidare identifierades så kallade meningsbärande enheter vilket innebär att 

textinnehåll som svarade på studiens syfte markerades utifrån sin kontext för ytterligare 

bearbetning. Text som inte svarade på studiens syfte avlägsnades. Vidare kondenserades 

de meningsbärande enheterna för lättare hantering men budskapet i datamaterialet 

bevarades fortfarande. Det kondenserades datamaterialet abstraherades till en högre nivå 

och namngavs med en kod som i korthet skildrade innebörden i respektive enhet.  

Analysprocessens utformning redovisas i en analysmatris (Figur 1).  

Avslutningsvis kategoriserades koderna utifrån likheter och olikheter i innehåll vilka 

sedan tillsammans bildade studiens resultat i form av underkategorier och 

huvudkategorier (Graneheim & Lundman 2004). Underkategorierna representerade det 

manifesta innehållet och huvudkategorierna skildrar det latenta innehållet (Graneheim 

& Lundman 2004). Under analysprocessen fick inte bearbetat datamaterial uteslutas av 

någon orsak eller passa in under flera kategorier (Graneheim & Lundman 2012).  

 

Figur 1. Översikt av analysmatris. 
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Forskningsetiska överväganden 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och lag (SFS 2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor, är två centrala lagar som författarna har utgått ifrån 

gällande forskningsetiken i examensarbetet. Syftet med lagarna är att värna och 

respektera varje enskild individs lika värde och deras rättigheter vid forskning 

(Kjellström 2012).  

Innan, under och efter studiens genomförande förhöll sig författarna till de 

grundläggande principerna som återfinns i de etiska riktlinjerna för 

omvårdnadsforskning i Norden (Northern Nurses’ Federation [NNF] 2003). 

Autonomiprincipen, rättviseprincipen, godhetsprincipen samt principen om att icke 

skada har därmed beaktats och efterföljts av författarna.  

Autonomiprincipen som innebär att alla individer har rätt till självbestämmande togs i 

beaktande genom att muntligt och skriftligt samtycke att delta i studien efterfrågades 

och inhämtades av författarna innan datainsamlingen påbörjades. Deltagarna deltog 

därmed frivilligt och hade även rätt att avbryta intervjun när som helst utan förklaring 

(NNF 2003). Konfidentialitet utlovades och beaktades vilket innebar att varken 

deltagarna eller geografisk placering kunde identifieras av någon obehörig innan, under 

eller efter studiens resultatsammanställning (Kjellström 2012). Varje intervju spelades 

in och förvarades som en ljudfil på ett USB minne utom räckhåll för obehöriga och 

transkriberat material har förvarats i ett låst utrymme hemma hos författarna (Kjellström 

2012). 

Rättviseprincipen beaktades genom att samtliga deltagare behandlas på samma villkor 

samt att allt insamlat datamaterial har behandlats, värderats samt presenterats på ett 

likvärdigt och noggrant sätt (NNF 2003). 

Godhetsprincipen beaktades då studiens resultat kan diskuteras i relation till annat 

forskningsmaterial vilket kan bidra till nytta och ny kunskap för distriktssköterskor och 

sjukvårdens organisation, vilket på sikt kan leda till att hälsa och vårdkvalité främjas. 

Genom att publicera studien elektroniskt bidrar det till att ny kunskap sprids (NNF 

2003). Deltagarna erbjöds även att ta del av studien efter att den sammanställts. 

Principen om att inte skada innebar att deltagarna skyddades från skadlig påverkan 

(NNF 2003). Innan datainsamlingen påbörjades diskuterade och reflekterade författarna 

tillsammans med handledaren över hur deltagarna eventuellt kunde påverkas av 

intervjuerna. Stress är nära förknippat med hälsan och för att minska risken för skadlig 

påverkan valde författarna att noggrant diskutera och omformulera intervjufrågorna 

innan intervjuerna inleddes. 
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RESULTAT 

Deltagarna benämns i resultatet som ”distriktssköterskorna”. I resultatet presenteras 

distriktssköterskors erfarenheter av hur stress påverkar arbetet och arbetsmiljön på 

vårdcentraler. Vid dataanalysen framkom tre huvudkategorier vilka var; 

Patientsäkerheten riskeras, Den psykosociala arbetsmiljön hotas och Egna strategier 

för stresshantering utformas. Kategorin Patientsäkerheten riskeras består av 

underkategorierna; Ökad risk för fel och Ökad risk för slarv. Kategorin Den 

psykosociala arbetsmiljön hotas innehåller underkategorierna; Ökad risk för konflikter, 

samarbetet förhindras och oförmåga att strukturera. Den sista kategorin Egna 

strategier för stresshantering utformas innefattar underkategorierna; Ett utökat ansvar, 

Otillräcklig återhämtning och Att tvingas prioritera mellan arbetsuppgifter (Figur 2).  

 

 

Figur 2. Översikt av resultatet utifrån dataanalysen 
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Patientsäkerheten riskeras 

I distriktssköterskornas redogörelser för hur stress kan påverka arbetet och arbetsmiljön 

på vårdcentraler fanns en betoning på att patientsäkerheten riskeras. Detta beskrivs i 

underkategorierna; Ökad risk för fel samt Ökad risk för slarv.  

Ökad risk för fel 

Samtliga distriktssköterskor i studien redogjorde för erfarenheter från där stress i arbetet 

och arbetsmiljön hade lett till fel eller kunnat leda till fel. Stress i kombination med 

tidspress och en risk för att bli avbruten uttrycktes vara de vanligaste orsakerna till att 

fel begicks. Att arbeta under stress resulterade i att patienter blev utsatta för omedvetna 

risker som förorsakade eller som kunde ha försorsakat vårdskada, enligt 

distriktssköterskorna. Vidare framkom det att de vanligast förekommande felen vid 

stress var; felbokningar, feldokumentationer, felbedömningar eller att fel råd gavs ut. 

 Jag vet av egen erfarenhet att jag och många av mina kollegor gjort felbedömningar 

när det har varit stressigt, vilket kan ha lett till att man har gett fel råd till exempel. (9) 

Flera av distriktssköterskorna berättade om allvarliga händelser och situationer som 

inträffat och hur tydligt det blev att stress var orsaken när händelseanalysen skulle 

författas. Händelser i samband med läkemedelshantering var ett återkommande 

diskussionsämne under intervjuerna. Samtliga distriktssköterskor beskrev erfarenheter 

från när de själva eller deras kollegor begått misstag i samband med 

läkemedelsadministration, i synnerhet under tidspress i kombination med en orolig och 

stökig omgivning. 

 […] barnen var rädda och dom skrek och ville inte bli stuckna och föräldrarna va med 

och försökte lugna, folk kom och ryckte i dörren och allting.. så gav jag fel vaccin. (10) 

Vidare redogjorde några av distriktssköterskorna att stress ofta leder till att viktiga 

detaljer glöms bort eller missas i deras arbetsuppgifter. På grund av tidspress upplevde 

distriktssköterskorna att de ofta förhindrades i att inhämta en fullständig anamnes av 

patienterna, detta var vanligast förekommande framförallt i telefonrådgivningarna.  

Det är en ju en stress över att man inte får prata för länge och då kanske man missar 

något symtom.. och det är ju också det här med patientsäkerheten. (6) 

När distriktssköterskorna kom på att något hade missats eller glömts bort fick 

patienterna oftast kontaktas åter.  Detta resulterade i att patienterna fick återkomma till 

vårdcentralerna för att slutföra eller göra om en behandling på grund av att 

distriktssköterskorna hade missat väsentliga moment.  

[…] det händer ju titt som tätt att man får kalla tillbaka för att man inte har gjort det 

som skulle göras. (8) 

Ökad risk för slarv 

Stress i arbetet och arbetsmiljön beskrevs även medföra en ökad risk för att det 

medvetet slarvades med olika arbetsmoment, enligt distriktssköterskorna. Det framkom 

att det ofta slarvades med hygienrutiner och följsamheten till dessa när det var stressigt. 

Majoriteten av distriktssköterskorna berättade om att de själva eller deras kollegor 

medvetet och dagligen slarvade med att rengöra och desinfektera händerna mellan olika 
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patienter och arbetsmoment. Några av distriktssköterskorna uttryckte att följsamheten 

till hygienrutiner ofta förbigicks för att spara tid. 

[…] man ”glömmer bort” det här med handsprit före, handsprit efter och tvätta 

händerna. (11) 

Vid stress slarvade distriktssköterskorna med att stanna upp och reflektera innan olika 

arbetsmoment exempelvis över att sängar, britsar och andra underlag måste rengöras 

och desinfekteras mellan patienterna för att förhindra smittspridning. 

 […] om du inte gör rent innan nästa patient kommer och slarvar med det då och tar in 

nästa och inte tänker på att du inte har spritat av.. då kan ju den får pseudomonas i 

såret. (8) 

Distriktssköterskorna poängterade att stress ofta medför att det saknas tid att planera 

och förbereda inför olika patientmöten. Detta beskrevs leda till att material kunde 

saknas vid en tidskrävande eller komplicerad omläggning och att momentet då fick 

avbrytas för att inhämta det material som behövdes. Två distriktssköterskor beskrev att 

patientförberedelser och hygienrutiner oftast försummas för att kunna lösa situationen 

snabbare och därmed vinna mer tid. 

 […] är man stressad så förvinner ju det här med hygienen och man irrar runt och 

springer ut från rummet med handskar och in i sterilförrådet.. och.. det leder till såna 

saker.. gör det. (3) 

En distriktssköterska uttryckte en medvetenhet över sambandet mellan stress och slarv 

och hon exemplifierade hur patientsäkerheten kan riskeras om hygienrutiner inte följs 

men att tid till förberedelser ofta saknas. 

Nu ska vi ju inte tumma på det här med hygienen sägs det ju.. men säg att vi ska sätta 

en kateter eller att vi ska byta den.. och att du då i stressen inte ”tänker på” att du har 

fått nått på den och för in den och patienten får en urinvägsinfektion.. det är ju en 

allvarlig patientkomplikation som kan bli för att jag inte hade tid att förbereda mig och 

vara noggrann […] (8) 

Den psykosociala arbetsmiljön hotas 

Distriktssköterskorna reflekterade över att den psykosociala arbetsmiljön hotas när det 

är stressigt. Stress beskrevs medföra att arbetsklimatet påverkades avsevärt och utifrån 

flera olika aspekter. Hur stress påverkar den psykosociala arbetsmiljön beskrivs i 

underkategorierna; Ökad risk för konflikter, Samarbetet förhindras och Oförmåga att 

strukturera. 

Ökad risk för konflikter 

Flertalet av distriktssköterskorna menade att stress ofta medför ett sämre arbetsklimat 

och att arbetsmiljön således kan påverkas negativt ur ett psykosocialt perspektiv. Stress 

uttrycktes leda till en sämre sinnestillstånd hos många individer vilket ökade risken för 

irritation och osämja mellan kollegorna på arbetsplatserna. Några av 

distriktssköterskorna hade erfarenheter från andra arbetsplatser där stressnivåerna 

upplevdes mer hanterbara och det visade sig att konflikter således förekom mer sällan i 
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de arbetsgrupperna. Klagomål, ilska och konflikter kan förhindras om stressnivåerna på 

arbetsplatsen minskas enligt distriktssköterskorna. 

Eftersom vi alla är olika individer som tål olika mycket stress så kan det ju bli lite gnäll 

och irritation mellan oss i arbetsgruppen. (12)  

Distriktssköterskorna upplevde att stress ofta orsakade klagomål och konflikter på deras 

arbetsplatser. Tre av de intervjuade distriktssköterskorna beskrev erfarenheter från 

situationer där de hamnat i konflikter med andra yrkeskategorier och där orsakerna 

handlade om en tro att kollegor gör mindre eller mer än andra. 

Det blir skitprat sinsemellan.. den gör inte det och den gör det.. varför gör inte den det 

och varför gör den det.. varför jobbar inte den jourtid.. det påverkar ju arbetet 

jättemycket.. gör det. (8) 

Vidare uttryckte hälften av distriktssköterskorna att patienterna märkte av när det var 

stressigt vilket även ledde till irritation och frustration hos patienterna. Stress i 

kombination med för lång väntetid i telefonkön, förseningar eller brist på läkartider 

kunde resultera i att distriktssköterskorna istället blev utskällda. 

[…] nej, det finns inga tider föränns nästa vecka.. eller om 2 veckor.. då kan 

patienterna bli sura och irriterade och det händer att man får sig en utskällning eller 

två. (9) 

Samarbetet förhindras 

Några av distriktssköterskorna berättade att samarbetet med andra yrkesprofessioner 

förhindras när det är stressigt. Olika personlighetsdrag och attityder i kombination med 

ett stressigt arbete beskrevs påverka samarbetet negativt mellan de olika 

yrkeskategorierna på vårdcentralerna. Distriktssköterskorna menade att stress är ett 

känslosamt ämne som kan vara svårt att samtala kring då det ofta är förknippat med 

våra och andras förväntningar, attityder och förhållningssätt.  

Alla kollegor drar inte åt samma håll och vi ser inte på samma sätt på situationen […] 

(5) 

Distriktssköterskorna reflekterade även över att samarbetet med kollegor ofta 

försvårades då tid för att rådfråga varandra ofta saknades eftersom stressen i 

kombination med tidsbrist beskrevs förhindra detta. Samtidigt menar 

distriktssköterskorna att det är viktigt att den som behöver hjälp säger till eftersom det 

inte alltid finns tillfälle att erbjuda hjälp till varandra.  

Arbetsmiljön påverkas ju genom att man inte riktigt har tid att bara fråga en kollega om 

råd alla gånger. (8) 

Oförmåga att strukturera 

Att arbeta som distriktssköterska och utsättas för samtidig stress resulterade i en 

oförmåga att strukturera och lösa olika arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 

Distriktssköterskorna uttryckte svårigheter att fokusera och lösa problem under stress 

vilket beskrevs leda till ett onödigt spring istället för att finna lösningen på problemet. 

Vidare upplevdes det frustrerande eftersom situationen då istället fick lösas av någon 

annan, enligt distriktssköterskorna. 
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Ja men alla irrar runt, det blir inget gjort för någon. Man lägger mer tid på det som är 

kring arbetsuppgiften istället för att lösa arbetsuppgiften. (3) 

Egna strategier för stresshantering utformas 

Resultatet visar att stress i arbetet och arbetsmiljön resulterar i att distriktssköterskorna 

utformar egna strategier för stresshantering för att klara av sitt dagliga arbete, vilket 

presenteras i underkategorierna; Ett utökat ansvar, Otillräcklig återhämtning och Att 

tvingas prioritera mellan arbetsuppgifter. 

Ett utökat ansvar 

Majoriteten av distriktssköterskorna beskrev att de under stress tog på sig ett ansvar som 

egentligen inte tillhörde deras yrkeskompetens. Brist på läkartider i kombination med en 

sjukare och åldrande befolkning med olika och ökade omvårdnadsbehov upplevdes leda 

till att patienterna inte fick den vård de behöver och har rätt till. Detta resulterade i att 

distriktssköterskorna kände stress och ett ökat patientansvar och kunde då lösa 

situationen genom att boka in patienter i sin egen tidbok som egentligen skulle behöva 

en läkarbedömning. 

Och då blir det ju många gånger så här att jag kan antingen sätta den på mig fast det 

egentligen inte är mitt kompetensområde. (10) 

Distriktssköterskorna redogjorde för att brist på tider leder till svårigheter att kunna ge 

och erbjuda rätt vård till patienterna. För att lösa situationerna kunde 

distriktssköterskorna dubbelboka i sin egen eller i kollegornas tidbok eftersom de inte 

vågade släppa ansvaret. Distriktssköterskorna menade att patienterna då åtminstonde 

fick en första bedömning av ”någon” fast att de egentligen skulle behöva en läkartid. 

Och många gånger så gör vi ju bedömningar vi kanske inte borde göra.. Vi säger att det 

är fullt hos läkaren när patienten ringer.. då kanske man gör en dubbelbokning på sig 

själv.. för att man inte vågar släppa patienten. (9) 

Dubbelbokningarna medförde en högre arbetsbelastning på dem själva och deras 

kollegor samtidigt som redan inbokade patienter fick vänta längre. Sammanfattningsvis 

resulterade detta i mer stress, frustration och en känsla av att inte utföra ett bra arbete. 

Samtidigt som om du behöver ta in extrapatienter på dig själv under dagen som 

egentligen skulle ha varit till en doktor, vilket du gör för att inte vågar släppa det helt 

och då får ju andra patienter sitta och vänta i väntrummet. (10) 

Otillräcklig återhämtning 

Flera av distriktssköterskorna uttryckte att stress i arbetet och arbetsmiljön resulterade i 

otillräckliga återhämtningsmöjligheter. Möjligheterna att ta ut raster eller att gå hem i 

tid saknades ofta och distriktssköterskorna bortprioriterade detta för att hinna med sina 

arbetsuppgifter. 

 […] har man mycket att göra och är stressad då tar man inte ut varken kafferaster eller 

lunchraster efter ordning utan då minskar man ju ned på det och det är ju inte bra. (2) 

[...] Och sen kan det ju vara så att man inte hinner få ut sin rast helt eller tar en kortare 

rast. Du kanske inte går hem prick fem utan du gör färdigt. (6) 
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En känsla av samhörighet med kollegor beskrevs viktigt och var något som 

distriktssköterskorna eftersträvade på deras arbetsplatser för att känna glädje, vila och 

återhämtning. När det är stressigt och tid för raster inte finns eller bortprioriteras så 

missas ofta gemenskapen med kollegor i exempelvis fikarummet, enligt 

distriktssköterskorna. 

 […] när det gäller arbetsmiljö så är att det är ganska så stressigt och så där att den 

här stunden för att sitta och småprata och ha trevligt med kollegor.. den tiden finns ju 

nästan aldrig. (10) 

En kunskap om att stress är skadligt, ohälsosamt och att risken för sjukskrivningar ökar 

fanns bland distriktssköterskorna. Några hade erfarenheter ifrån där kollegor hade blivit 

sjukskrivna på grund av stress och det framkom att det berodde på att möjligheter till 

återhämtning och vila i deras arbetsmiljö ofta saknades.  

Men många gånger så.. är det stressigt en eller två dagar så går det, för då kan du 

återhämta dig. Men om du då har stressigt dag ut och dag in.. det är då det kan bli 

farligt […] (8) 

Distriktssköterskan med längst erfarenhet berättade om flera fall på andra vårdcentraler 

där stress hade lett till sjukskrivningar vilket resulterade i mer stress eftersom andra då 

måste dubbelarbeta för den som är frånvarande eftersom utbudet av vikarier är så 

begränsat. Vidare ökade arbetsbördan på resterande anställda och risken för 

sjukskrivningar ökade ytterliggare. 

[…] det blev sjukskrivningar, långa sjukskrivningar och partiella sjukskrivningar.. och 

det innebar ju helt enkelt att det blev ännu färre som var ute och jobbade på golvet för 

vi hade ju ingen tillgång till vikarier[…] (5) 

Att tvingas prioritera mellan arbetsuppgifter  

Samtliga distriktssköterskor berättade att stress påverkade deras arbetsuppgifter 

eftersom det saknades tid att hinna med. Detta förklarades leda till att prioriteringar fick 

göras mellan olika arbetsuppgifter. Det framkom framförallt en frustration över att det 

finns för lite administrativ tid i förhållande till det distriktssköterskorna är ålagda att 

göra. 

Man har för lite administrativ tid för det man ska göra. (7) 

Det framkom även att distriktssköterskorna ofta åsidosätter eller bortprioriterar 

dokumentation, journalföring och uppföljningar eftersom det många gånger saknas tid 

för detta.  

När det är stressigt.. dokumentationen eller det administrativa delen i 

distriktssköterskans arbete åsidosätts. (9) 

När distriktssköterskorna väl hann med det administrativa arbetet så framkom det att 

dokumentationen ofta påskyndades vilket medförde brister och avvikelser i 

journalföringen. Detta resulterade i sin tur att uppföljningar glömdes bort eller blev 

uppskjutna samt att patienter inte blev uppringda som utlovat.  

Man har lovat att man ska ringa upp patienterna, men man hinner inte. (7) 
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Två av distriktssköterskorna berättade att tid för att läsa mail, följa med i nya riktlinjer 

samt att diskutera fram policy glömdes bort eller bortprioriterades när det var stressigt. 

Ibland hände det att materialet skyndsamt lästes igenom för att få en överblick men att 

tiden för att sedan reflektera och diskutera kring materialet ofta saknades eller glömdes 

bort. 

[…] man kanske inte kommer ihåg det här nya för det har man liksom bara läst igenom 

och så har man lagt undan det.. och det kan ju bli dumt. (2) 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hur stress påverkar 

arbetet och arbetsmiljön på vårdcentraler. Resultatet presenterades i tre huvudkategorier 

med tillhörande underkategorier. I resultatet framkom att patientsäkerheten riskerades 

då stress medförde en ökad risk för fel och slarv. Distriktssköterskorna hade även 

erfarenheter av att den psykosociala arbetsmiljön hotades vid stress. Det fanns en ökad 

risk för konflikter, samarbetet förhindrades samt en oförmåga att kunna strukturera och 

lösa arbetsuppgifter. Avslutningsvis resulterade stress i att distriktssköterskorna 

utvecklade egna strategier för stresshantering för att orka med sitt arbete. Strategierna 

innefattade ett utökat ansvar, otillräcklig återhämtning samt att distriktssköterskorna 

tvingades prioritera mellan arbetsuppgifter.  

Resultatdiskussion 

Att arbeta under tidspress, brist på läkartider, underbemanning samt för tung 

arbetsbörda beskrevs vara huvudorsakerna till stress i distriktssköterskornas arbete och 

arbetsmiljö. Ett liknande resultat återfinns i en studie av Bhatia et al. (2010) där 87,4% 

av sjuksköterskorna upplevde stress i sitt arbete och där huvudorsaken var att arbeta 

under tidspress. Vidare menar Bhatia et al. (2010) att stress på arbetsplatserna fick 

sjuksköterskorna att ifrågasätta sitt yrkesval. 

Resultatet i vår studie visade att stress i arbetet och arbetsmiljön riskerade 

patientsäkerheten negativt då det fanns en ökad risk för fel och slarv i 

distriktssköterskans yrkesutövande. I en rapport presenterad av Socialstyrelsen (2012) 

framkommer det att över 100 000 patienter skadas i svensk hälso- och sjukvård varje år. 

År 2014 tog patientnämnderna emot cirka 33 000 klagomål och där primärvården stod 

för 26% av fallen (Socialstyrelsen 2016). Inom primärvården var klagomål gällande 

undersökningar och utredningar vanligast. Näst vanligast var klagomål rörande 

kommunikation och bemötande (Socialstyrelsen 2016). Ett liknande resultat gällande 

kommunikation och bemötande framkommer i vår studie där stress påverkade 

distriktssköterskornas kommunikation med patienter, framförallt i 

telefonrådgivningarna. Detta beskrevs leda till felbokningar och felbedömningar samt 

ilska från patienter och anhöriga. Vidare uttryckte distriktssköterskorna att stress 

medförde svårigheter för dem att vara professionella och att de kände sig förhindrade att 

kunna inhämta en fullständig anamnes från patienterna. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har alla patienter rätt till en god och säker vård. Detta 

borde innebära att sjuksköterskor bör få den tid som behövs för att kunna prioritera 

patientens vårdbehov utifrån en fullständigt inhämtad anamnes. Därmed är det 

förvånande att resultatet i vår studie indikerar att distriktssköterskorna arbetar under 

omständigheter som inte överensstämmer med bestämmelserna i Hälso- och 
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sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Även  Holmström och Höglund (2007) redogör för att 

stress i telefonrådgivningarna beror på begränsad samtalslängd, långa telefonköer samt 

svårigheten att erbjuda läkartider. Resultatet i vår studie avslöjar att när 

distriktssköterskorna inte kunde erbjuda läkartider så blev de också utsatta för både 

ilska och utskällningar av patienterna. Samtidigt har alla patienter, trots brist på tider, 

rätt till skyndsam bedömning efter att kontakt ha tagits med vården enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  

Vidare visar resultatet att stress hos distriktssköterskorna medförde att patienterna 

märkte av när det var stressigt vilket skapade irritation och frustration hos dem. I en 

studie av Nygren et al. (2015) upplevde distriktssköterskorna att stress och tidsbrist 

påverkade deras arbete såpass att bemötandet gentemot patienterna försvårades, vilket 

upplevdes leda till sämre vårdkvalité. Likaså visar vårt resultat att förutom brist på 

läkartider och lång väntetid kunde även förseningar leda till frustration hos patienterna. 

Detta liknar resultatet i studien av Hallin och Danielsson (2007) där stress och tidsbrist 

uttrycktes leda till att sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte kände sig 

uppmärksammade, vilket gjorde att känslan av trygghet inte kunde garanteras. Hallin 

och Danielsson (2007) menar också att sjuksköterskor många gånger tar genvägar för att 

hinna med, vilket resulterar i att viktiga och väsentliga moment glöms bort eller att 

information från patienter missas eller förnekas. Att inte hinna samtala med varken 

patienterna eller anhöriga på grund av tidspress har också visat sig skapa skuldkänslor 

hos sjuksköterskor (Chan et al. 2012). Enligt Chan et al. (2012) kan rutiner på en 

arbetsplats leda till att tidspressen minskar bland sjuksköterskor och att en känsla av 

ordning istället då infinner sig. I förlängningen torde detta möjligen kunna leda till att 

patientsäkerheten och därmed vårdkvalitén förbättras. Samtidigt menar Chan et al. 

(2012) att inarbetade rutiner kan vara ett hinder då det kan leda till att patienternas 

individuella behov förbises och att förmågan till eftertanke och vakenhet äventyras. 

Distriktssköterskorna erfar att stress även medförde fel eller slarv vid mottagningsbesök 

vilket yttade sig som läkemedelsavvikelser, felbokningar, feldokumentation, 

felbedömningar samt felaktig rådgivning. Ett liknande samband finns i en studie av 

Elfering et al. (2006) där det i resultatet framkommer att  stress i sjuksköterskors arbete 

och arbetsmiljö leder till brister gällande journalföring, felmedicinering samt att mindre 

viktiga uppgifter bortprioriteras. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är 

vårdgivaren skyldig att vidta åtgärder för att undvika att patienter drabbas av 

vårdskador. En sådan åtgärd torde kunna innefatta stressreducering eftersom 

distriktssköterskorna i vår studie hänvisade till andra arbetsplatser där stress förekom i 

mindre utsträckning vilket gjorde att arbetsmiljön upplevdes bättre där. En intressant 

jämförelse kan göras med en studie presenterad av Aiken et al. (2011) där resultatet 

visar att en tillfredställande och god arbetsmiljö för sjuksköterskor minskar risken för 

att patienter drabbas av vårdskada med 14%. 

Kalisch et al. (2009) samt Joolaee et al. (2011) beskriver att när sjuksköterskor tvingas 

prioritera mellan arbetsuppgifter och när vårdmisstag begås beror det oftast på stress, 

överbelastning, personalbrist eller tidspress. Majoriteten av distriktssköterskorna i vår 

studie beskrev att risk för fel och slarv ökade vid stress och samtliga kunde beskriva 

negativa händelser som uppstått på grund av stress. Slarv gällande hygienrutiner 

förekom och bortprioriterades ofta av distriktssköterskorna, t.ex. att använda tvål och 

desinfektionsmedel mellan varje patient. Enligt Socialstyrelsen (2015) samt Hälso- och 
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sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska all vårdpersonal följa gällande basala hygienrutiner 

för att förhindra smittspridning i vården. I vår studie framkom det att stress resulterade i 

att distriktssköterskorna medvetet och dagligen slarvade med hygienrutiner för att spara 

tid vilket kan vara det viktigaste och mest förvånande i vår studie. Samtidigt visar 

statistik att miljontals människor världen över drabbas av vårdrelaterade infektioner 

varje år, vilket leder till onödigt lidande och dödsfall (Folkhälsomyndigheten 2016). Det 

framkom att distriktssköterskorna ändock var medvetna om att patientsäkerheten 

riskerades när händer, britsar eller sängar inte rengjordes. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016) drabbas cirka var tioende patient av vårdrelaterade infektioner varje år och 

smittan sprids vanligt via vårdpersonalens händer.  

Distriktssköterskorna i vår studie beskrev att stress medförde brister i journalföringen 

vilket upplevdes riskera patientsäkerheten eftersom uppföljningar och 

kvalitetsregistreringar glömdes bort eller bortprioriterades. Även  Elfering et al. (2006) 

presenterar i sin studie att stress i sjuksköterskornas arbete påverkade patientsäkerheten 

negativt och där de vanligaste misstagen var brister i dokumenationen (40,3%) samt 

avvikelser vid läkemedelshanteringen (21%). Att sjuksköterskor tvingas prioritera 

mellan arbetsuppgifter framkom även i en studie av Alotaibi et al. (2016) där 

sjuksköterskorna ofta bortprioriterade dokumentationen vid stress. Sjuksköterskor är 

skyldiga, enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355), att föra patientjournal vilken ska 

innehålla all information som behövs för att tillgodose patienten en god och säker vård. 

Samtidigt visar resultatet i vår studie att tid till detta ofta saknas.  

Studien visar att distriktssköterskorna ansåg att den psykosociala arbetsmiljön hotas och 

att det finns en ökad risk för konflikter och samarbetssvårigheter vid stress. Enligt 

Agervold (2001) har gemenskapen mellan arbetskollegor en viktig funktion när det 

gäller effektivitet och sammanhållning på en arbetsplats. Agervold (2001) beskriver att 

en arbetsgrupp som utsätts för yttre press eller hot har en ökad risk för konflikter och 

mobbning vilket också nämns i studien av Berland et al. (2008). Samtidigt som stress 

ger en ökad risk för en sämre psykosocial arbetsmiljö är arbetsgivaren skyldig att 

förhindra att detta uppstår enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (2015b). Det vore därför lämpligt att distriktssköterskorna framför 

sina åsikter till verksamhetsledningen så att lösningar på stressrelaterade problem kan 

identifieras, vilket således ökar möjligheten att kunna förbättra den psyksociala 

arbetsmiljön.   

Distriktssköterskorna beskrev att stress medförde svårigheter att lösa problem vilket 

resulterade i att problemen istället fick lösas av någon annan.  Chan et al. (2012) 

beskriver att samarbete mellan olika yrkesprofessioner ingår i sjuksköterskans 

arbetsutövande men att samarbetssvårigheter kan existera. Sjuksköterskor som 

överlämnar arbetsuppgifter till nästkommande skift ökar risken för att hamna i 

konflikter sinsemellan eftersom arbetsbördan då blir högre på kollegan som tar över 

(Chan et al. 2012) (Happell 2013). Liknande resultat framkommer i studien av 

Laschinger (2014) där konflikter, mobbning och trakasserier även uppges kunna 

påverka patientsäkerheten negativt eftersom kommunikationen mellan 

yrkeskategorierna försvåras. Vidare visar resultatet i vår studie att distriktssköterskorna 

upplevde en oförmåga att kunna strukturera vid stress. Ett liknande resultat 

framkommer i studien av Berland et al. (2008) som menar att sjuksköterskor som utsätts 

för stress i sitt arbete har lättare att drabbas av koncentrationssvårigheter, 
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minnessvårigheter, svårigheter att vara uppmärksam samt att lösa problem vilket leder 

till att fel lättare begås och att patientsäkerheten riskeras. Samtidigt menar Hallin och 

Danielsson (2007) att stress kan vara positivt och stärkande så länge sjuksköterskan 

upplever kontroll över sin situation och har den kunskapen och erfarenheten som krävs 

för problemlösningar.  

I en studie av Johansen och Newmark (2014) framkommer det att hög arbetsbelastning 

leder till att sjuksköterskor måste prioritera mellan arbetsuppgifter för att hinna med. 

Prioriteringarna hamnar ofta i konflikt med varandra vilket i sin tur påverkar stressnivån 

på arbetsplatsen ytterliggare. Ofta saknas tid för att lösa konflikter vilket gör att 

sjuksköterskor väljer ett undvikande beteende eftersom det minskar risken för att 

ytterligare bli avbruten och mer ostrukturerad i sitt arbete (Johansen & Newmark 2014). 

Detta kan jämföras med resultatet i vår studie som visar att stress medförde svårigheter i 

att hålla sig uppdaterad i verksamhetens utveckling då tid för att hinna med att läsa nya 

riktlinjer och rutiner inte fanns, vilket förhindrade distriktssköterskorna att arbeta 

evidensbaserat. Även Hallin och Danielsson (2007) beskriver svårigheter för 

sjuksköterskan att ständigt hålla sig uppdaterad och att detta leder till en känsla av 

otillräcklighet. Samtidigt finns det tydligt beskrivet i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor att sjuksköterskan har ett personligt ansvar gällande att bevara och 

utveckla sitt lärande i yrkesrollen.   

Trots att distriktssköterskorna i föreliggande studie uttryckte gedigna kunskaper om hur 

skadligt stress är och hur viktigt det är med återhämtning och vila framkom det att detta 

åsidosattes. Sjukskrivningar på grund av stress förekom på flera av 

distriktssköterskornas arbetsplatser men även så bortprioriterades raster eller att gå hem 

i tid för att hinna göra klart sina arbetsuppgifter. I studien av Currid (2009) beskrivs 

stress vara en bidragande faktor till att sjuksköterskor glömmer olika moment i sitt 

arbete. Sjuksköterskor tar ofta med sig arbetet hem samt oroar sig över outförda eller 

bortglömda arbetsuppgifter, vilket även påverkar deras privatliv negativt. Currid (2009) 

menar att detta medför att sjuksköterskor mister tid till återhämtning och vila. Arnetz 

och Ekman (2005) beskriver en skillnad gällande yrkesarbetande kvinnor och män 

gällande återhämtningmöjligheter efter arbetsdagens slut. Yrkesarbetande kvinnor har 

sämre arbetsvillkor än män med samma kompetens, samtidigt som kvinnorna beskrivs 

ha en mer omfattande belastning i sitt privatliv (Arnetz & Ekman 2005). Detta kan va 

en förklaring till varför majoriteten av sjukskrivningar och hälsorelaterade åkommor 

rapporteras hos kvinnor (Arnetz & Ekman 2005). I ICN:s kod för sjuksköterskor finns 

riktlinjer beskrivna gällande yrkesutövningen. Sjuksköterskan är skyldig att ta hand om 

sin hälsa så att kapaciteten att utföra en god vård inte äventyras (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] 2014). Resultatet i vår studie indikerar att 

distriktssköterskornas återhämtningsmöjligheter är för få eftersom prioriteringar mellan 

arbetsuppgifter ständigt måste göras samt att de tar på sig ansvar utanför sin kompetens.  

Ramanujam et al. (2008) menar att dagens sjuksköterskor har en högre arbetsbelastning 

samtidigt som samhället har ökade förväntningar på sjukvården. Sjuksköterskorna i 

studien uttryckte svårigheter med att uppnå målen med en god vård och menar att 

patientsäkerheten skulle öka om arbetsuppgifterna var färre (Ramanujam et al. 2008).   

Hög arbetsbelastning och få återhämtningsmöjligheter uttrycktes i vår studie ligga till 

grund gällande sjukskrivningarna på distriktssköterskors arbetsplatser. I en rapport 

sammanställd av Försäkringskassan (2014) presenteras sjukfrånvaron I Sverige mellan 

år 2012-2014. Rapporten visar att vård och omsorgspersonal, som är den största 
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arbetsgruppen på arbetsmarkanden, stod för 1/5 av sjukfallen i Sverige år 2014, vilket är 

en ökning med 10% från år 2012. Mellan dessa år ökade sjukfrånvaron med 8,6% bland 

sjuksköterskor vilket kan jämföras med 10% bland specialistutbildade sjuksköterskor 

(Försäkringskassan 2014). 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av hur stress 

påverkar arbetet och arbetsmiljön på vårdcentraler. Innan utformning av ämnesval och 

syftesformulering genomfördes en databassökning för att få en överblick över 

kunskapsläget. Efter databassökningen skapade författarna ett intresse inför ämnesvalet 

eftersom det erhölls ett bristande och ouppdaterat kunskapsunderlag, framförallt utifrån 

distriktssköterskors yrkesprofession.  

För att besvara syftet med studien valdes en kvalitativ metod och dataanalysen 

genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Polit & Beck (2008) är kvalitativ metod att föredra när 

erfarenheter och upplevelser av ett fenomen ska tolkas och beskrivas för att erhålla en 

djupare förståelse utifrån ett helhetsperspektiv.  

För att bedöma resultatets trovärdighet diskuterades metoden utifrån termerna 

tillförlitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och giltighet (Graneheim & Lundman 

2004). Utifrån syftet skapades urvalskriterier för att säkerställa att passande deltagare 

valdes ut till studien. Ett strategiskt urval tillämpades med tydliga inklusion- och 

exklusionskriterier. Enligt Forsberg & Wengström (2013) kan ett strategiskt urval 

användas när en önskan existrerar om att få variationsrika och detaljerade svar på 

forskningsfrågan.  

Vidare formulerades ett informationsbrev till verksamhetschefer och där vederbörande 

tillfrågades om att vara behjälplig med att selektera passande deltagare utifrån studiens 

inklusions- och exklusionskriterier. Sammanlagt tillfrågades sex verksamhetschefer 

varav tre valde att underteckna tillståndsblanketten medan resterande hänvisade till 

ansvarig enhetschef på respektive vårdcentral. Hänvisningen bör inte ha påverkat 

resultatet då deltagarna tordes ha samma chans att bli utvalda till en intervju oavsett om 

verksamhetschefen eller enhetschefen identifierat lämpliga deltagare.  

Intervjuer kan användas när forskaren strävar efter att få en djupare inblick gällande 

andra indivders upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck 2008). Halvstrukturerade 

intervjuer med öppna frågor tillämpades vilket gav en ökad möjlighet för deltagarna att 

samtala fritt om egna erfarenheter utifrån en förberedd intervjuguide. Intervjuguiden 

formulerades utifrån studiens syfte och för att säkerställa dess kvalité utfördes en 

provintervju för att undersöka om frågorna behövde justeras ytterliggare. Att använda 

sig av halvstrukturerande intervjuer ger en ökad möjlighet att ställa följdfrågor vilket 

kan resultera i mer uttömmande svar, vilket stärker tillförlitligheten (Polit & Beck 

2008). Dock saknades tidigare erfarenheter gällande intervjuteknik hos båda författarna 

vilket kan ha påverkat intervjuförfarandet negativt och kan således betraktas som en 

svaghet. Däremot upplevdes det att intervjutekniken förbättrades efter varje genomförd 

intervju. 

Innan respektive inspelning påbörjades valde författarna att presentera studiens 

genomförande för att minska deltagarnas nervositet och dess eventuella inflytande på 
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svaren (Polit & Beck 2008). Även Kvale och Brinkmann (2009) poängterar betydelsen 

av att noggrant presentera studiens genomförande för deltagarna innan datainsamlingen. 

Att deltagarna erhöll presentation angående studien innan intervjutillfället kan ses som 

en styrka eftersom deltagarna fick tid att förbereda sig vilket ökade möjligheten till fler 

detaljerande svar (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuerna varade mellan 15 och 45 

minuter, några intervjuer var korta men innehållsrika och inkluderades därför i studien. 

Samtliga deltagare valde att bli intervjuade på sina arbetsplatser och i avskilda rum. 

Författarna tog hänsyn till deltagarnas önskemål om intervjuplats men frågan kvarstår 

om innehållet i intervjuerna hade blivit annorlunda om författarna valt plats och därmed 

kunnat förhindra olika störningsmoment (Danielsson 2012).  

Distriktssköterskornas ålder och yrkeserfarenhet varierade vilket ökar studiens 

trovärdighet och kan ses som en styrka då möjligheten fanns att få flera och varierande 

svar på syftet (Graneheim & Lundman 2004). Även en geografisk spridning erhölls då 

författarna genomförde intervjuer på sju olika vårdcentraler fördelat på två regioner i 

Sverige. I studien förekommer endast kvinnor vilket kan ses som en svaghet, eftersom 

kvalitativ innehållsanalys handlar om att få variationsrika svar utifrån olika erfarenheter 

(Polit & Beck 2008) (Graneheim & Lundman 2004). I litteraturen finns det beskrivet en 

skillnad gällande yrkesarbetande kvinnor och mäns arbetsvillkor, belastningar i 

privatlivet samt återhämtningmöjligheter (Arnetz & Ekman 2005). Avsaknaden av 

manliga distriktssköterskor i vår studie kan således betraktas som en svaghet eftersom 

det finns en möjlighet att deras erfarenheter av stress kunde ha påverkat vårt resultatet. 

Dock kan urvalet ses som lämpligt eftersom majoriteten av distriktssköterskorna idag är 

kvinnor (Josefsson et al. 2007). 

Hur sant studiens resultat är handlar om giltighet. Giltigheten stärks genom att ett 

strategiskt urval har tillämpats eftersom deltagarna som intervjuades uppfyllde 

inklusionskriterierna (Graneheim & Lundman 2004). 

För att analysera insamlat datamaterial användes kvalitativ innehållsanalys. 

Dataanalysen utgick från Graneheim och Lundmans (2012) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Initialt analyserades och transkriberades intervjuerna enskilt för att 

sedan bearbetas tillsammans av båda författarna, vilket stärker studiens tillförlitlighet 

(Polit & Beck 2008). Tillsammans har datamaterialet diskuterats och noggrant 

analyserats för att kunna abstrahera intervjuernas centrala innehåll utifrån 

meningsenheter i texten och för att minska risken för att relevant datamaterial inte 

exkluderades. Enligt Graneheim och Lundman (2004) leder både för korta och breda 

meningsenheter till en ökad risk att textens innebörd går förlorad. Noggrann 

redovisning av analys och abstraktionsprocessen underlättar för läsaren att bedöma 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). Författarna har strävat efter att 

presentera resultatet på ett tydligt sätt och citat har använts vilket stärker trovärdigheten 

samtidigt som det ger läsaren en ökad förståelse för resultatinnehållet (Polit & Beck 

2008) (Graneheim & Lundman 2004). Författarna har begränsade erfarenheter gällande 

utförandet av kvalitativ innehållsanalys vilket kan ses som en svaghet. Däremot har 

författarna strävat efter att noggrant följa de olika forskningsstegen samt diskuterat 

datamaterialet tillsammans med handledaren under processens gång vilket bör öka 

trovärdigheten och bör således kunna ses som en styrka (Polit & Beck 2008).  
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Graneheim och Lundman (2004) menar att en studies tillförlitlighet innebär att 

forskaren verifierar sina åsikter under forskningsprocessen. Studiens tillförlitlighet ökar 

då datainsamligen genomfördes under en kort period eftersom risken minskar för att 

motsägelser skapas allteftersom. Författarna har under forskningprocessen varit 

medvetna och distanserade till sin förförståelse för att minska risken att förutfattade 

meningar skulle kunna påverka resultatet. Samtidigt kan förförståelsen ge möjlighet för 

författarna att identifiera underliggande budskap, som i sin tur kan ha betydelse för 

studiens resultat (Graneheim & Lundman 2004). Enligt Polit & Beck (2008) stärks 

studiens bekräftelsebarhet när författarna är medvetna och kan hantera sin förförståelse.  

Genom att presentera en noggrann redovisning av metoddelen stärks studiens 

tillförlitlighet (Polit & Beck 2008). Studiens överförbarhet underlättas genom att det 

finns en klar och tydlig presentation av metodens tillvägagångssätt (Graneheim & 

Lundman 2004). En tydlig presentation av studiens resultat samt med tillhörande citat 

underlättar för läsaren att förstå resultatinnehållet (Graneheim & Lundman 2004). 

Resultatet bör vara överförbart till andra verksamheter där sjuksköterskor, oavsett 

specialistutbildning, arbetar vilket torde öka studiens trovärdighet. Däremot kan det 

vara svårt att överföra till verksamheter som inte tillhör hälso- och sjukvårdens 

organisation (Graneheim & Lundman 2004). 

Förslag till fortsatt forskning och klinisk betydelse 

Resultatet i studien påvisar att stress påverkar distriktssköterskors arbete och 

arbetsmiljö på vårdcentraler negativt. Det vore intressant att undersöka hur stress 

påverkar vårdkvalitén utifrån patienternas och anhörigas perspektiv. Det vore också 

intressant att genomföra en kvantitativ studie för att granska och sammanställa vilka 

anmälningar eller vårdhändelser som beror på stress samt ge förslag på hur detta skulle 

kunna förhindras. Att undersöka vilka åtgärder som kan minska stress hos 

distriktssköterskor genom att studera arbetsplatser där verkningsfulla insatser har 

genomförts vore betydelsefullt. Detta kan sedan jämföras med den forskning som finns 

gällande stressreducerande åtgärder, vilket skulle kunna ligga till grund för ett 

förbättringsarbete. Även vårt resultat skulle kunna vara en del i utformningen av ett 

åtgärdsprogram för att förbättra distriktssköterskornas arbetsmiljö och därmed kunna 

presentera förslag på hur stressnivåerna kan reduceras på arbetsplatserna. 

Patientsäkerheten och vårdkvalitén skulle således kunna förbättras. Avslutningsvis vore 

det av nytta att kartlägga det psykiska och fysiska välmåendet hos distriktssköterskor 

som arbetar under stress för att få en ökad förståelse och kunskap att i tid kunna 

förhindra utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar.  

KONKLUSION 

Stress i distriktssköterskors arbete och arbetsmiljö på vårdcentraler påverkar både 

vårdtagare och vårdgivare. Vårdkvalitén försämras och distriktssköterskornas 

psykosociala arbetsmiljö hotas. För att klara av och orka med sitt dagliga arbete skapar 

distriktssköterskorna egna strategier vilket omfattar ett utökat ansvar, att välja bort vila 

och återhämtning samt att tvingas prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Det vore 

betydelsefullt att identifiera orsaker till stress samt presentera förslag samt genomföra 

åtgärder för att minska dess uppkomst. Kan detta genomföras ökar möjligheten att både 

patienternas och distriktssköterskornas hälsa främjas vilket gör att en god vårdkvalité 

kan bibehållas.  
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