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Introduktion: Hälsa är hos människan något ursprungligt och naturligt. För att främja 

befolkningens hälsa görs ett så kallat hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Distriktssköterskan är en av de professioner som har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Syfte: 

Studiens syfte var att undersöka distriktssköterskans hälsofrämjande arbete på vårdcentral. 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Tio distriktssköterskor, verksamma inom 

offentliga vårdcentraler, intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Data 

analyserades utifrån en modifierad variant av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman. Resultat: Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete på vårdcentral presenteras i 

form av tre kategorier: Att se helheten i mötet med patienten, Att använda olika verktyg och 

Hälsofrämjande arbete i glesbygd. Konklusion: Distriktssköterskan betraktar det 

hälsofrämjande arbetet som en naturlig del i sitt yrkesutövande. Mötet med patienten och att 

samtala är distriktssköterskans centrala uppgift. Samarbete med andra professioner främjar 

hälsan för patienten. Genom att arbeta med en mer konsekvent uppföljning samt utveckling av 

riktlinjer kan ett mer strukturerat arbetssätt skapas. Detta arbetssätt skulle kunna bidra till att 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete blir mer effektivt.  
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 Introduction: Human health is something original and natural. To promote the health of the population, 

a so-called health promotion and preventive work is being done. The district nurse is one of the 

professions whose task is to promote health promotion. Aim: The purpose of the study was to investigate 

the district health professional's health promotion work at the health center. Method: The study was 

conducted using a qualitative method. Ten District nurses, active in public health centers, were 

interviewed using a semi-structured interview guide. Data was analyzed based on a modified variant of 

qualitative content analysis according to Graneheim and Lundman. Result: The district health 

professional's health promotion at the health center is presented in three categories: Seeing the whole of 

the meeting with the patient, Using different tools and Health-promoting work in the rural area. 

Conclusion: The district nurse considers health-promoting work as a natural part of his professional 

practice. The meeting with the patient and the conversation is the central task of the district nurse. 

Collaboration with other professions promotes health for the patient. By working on a more consistent 

follow-up and developing guidelines, a more structured approach can be created. This way of working 

could help the district health professional's health promotion work to be more effective. 
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INTRODUKTION  
 

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom levnadsvanor, 

hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper. Begreppet innefattar inte 

bara summan av individernas hälsa utan också mönster av större eller mindre olikheter i hälsa 

som råder mellan olika grupper i befolkningen (SOU, 2000). Folkhälsa anses också vara ett 

samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Begreppet tar hänsyn till både nivå och 

fördelning av hälsan (WHO, 2008). En god folkhälsa innebär att hälsan är jämlikt fördelad 

bland olika grupper i samhället. Hälsofrämjande arbete är det arbete som utförs för att främja 

befolkningens hälsa. Målet för det hälsofrämjande arbetet är att uppnå en sådan nivå av hälsa 

att det stödjer människor att kunna leva socialt och ekonomiskt produktiva liv (WHO, 1977). 

Det hälsofrämjande arbetet ses som en process vilken ger människor möjlighet att öka 

kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den. Distriktssköterskan är en av de vårdande 

professioner som utför hälsofrämjande arbete och i distriktssköterskans uppdrag ingår att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Distriktssköterskan anses 

genom sin roll och profession vara i en unik position för att utföra hälsofrämjande arbete 

(Whithead, 2009). I föreliggande studie är det av intresse att undersöka distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete inom vårdcentral.  

 

Hälsa  
Begreppet hälsa har sina rötter i filosofiska, etiska och religiösa tankesätt historiskt sett 

(Winroth & Rydqvist, 2008). Hälsa kan hos människan ses som något ursprungligt och 

naturligt. Hälsa kan dessutom ses som en helhet, dvs. kroppsligt, själsligt och andligt. 

Begreppet innefattar även begreppen sundhet, friskhet och välbefinnande. Vilket nödvändigtvis 

inte innebär frånvaro av sjukdom. Hälsa innefattar ett långt liv, friskt liv, rikt liv och jämlikt 

liv (SOU 1997:119). Ohälsa och sjukdom är hälsans motsatser och anses ha funnits lika länge 

som människan. Katie Eriksson, finsk sjuksköterska och forskare född 1943 grundade en 

vårdande teori om omsorg och hälsa. Eriksson förklarar hälsa som någonting ursprungligt och 

naturligt hos människan. Hälsan har sin grund i bilden av människan som en helhet, kroppsligt, 

själsligt och andligt samt är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Nödvändigtvis inte frånvaro av sjukdom. Hälsa är inte heller detsamma för var och en individ. 

Hälsan är subjektiv och unik. Ohälsa är en följd av att människan mött olika slags hinder och 

med varierande framgång försökt bemästra dessa hinder. Hindren kan finnas inom människan 

själv, i världen kring människan eller i samspelet mellan dessa. Lika länge som människan har 

funnits har också ohälsa och sjukdom drabbat henne och kommer troligen alltid att göra det 

(Eriksson, 1984). Mest känd är kanske WHOs definition på hälsa från 1948; Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller handikapp (WHO, 1948., Constitution). Ovannämnda definitionen av WHO är 

spridd över hela världen och beskrivs som att god hälsa är en viktig resurs för social, ekonomisk 

och personlig utveckling och en viktig dimension av livskvalitet. 

 

Hälsa är sammansatt och mångfacetterad men kan ses bestå av välbefinnande och förmåga. 

Välbefinnande består av stämningar och känslor som har sin omedelbara orsak inom individen 

själv medan förmågan innefattar grundläggande färdigheter hos individen. Hälsan speglar både 

människans aktuella och totala livssituation vilket innebär att hälsa är en integrerad del i 

människans liv (Tengland, 2010). Hälsa är ett begrepp som upptar en plats i människors liv och 

därför är det angeläget att förstå hur individer tänker kring hälsa och välbefinnande. Detta kan 

anses viktigt eftersom individens tankar påverkar beteendet kring hälsa och välbefinnande 

(Hughner & Kleine, 2004). Upplevelsen av hälsa kan påverkas negativt om en person drabbas 

av sjukdom, men känslan av hälsa kan även försvagas om livet saknar mening (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Hälsa är således ett begrepp som inte kan definieras entydigt utan innefattar 

flera olika dimensioner (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Aaron Antonovsky betonar i 

teorin om hälsa ett salutogent synsätt. Detta synsätt fokuserar på hälsans ursprung och 

efterfrågar faktorer vilka bidrar till att upprätthålla hälsa trots motgång (Antonovsky, 2005). 

Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang, KASAM, hur en individ klarar av 

stressande situationer vilket i sin tur påverkar individens hälsotillstånd. KASAM innefattar tre 

delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I samspelet mellan dessa tre skapas 

KASAM och meningsfullheten anses viktigast. Med meningsfullhet i livet menas att personen 

upplever att det känns som de utmaningar som denne möter är värda att engagera sig i 

(Antonovsky, 2005).  

 

Hälsofrämjande arbete  
År 1986 hölls den första internationella konferensen om hälsofrämjande arbete i Ottawa, USA. 

WHO (1986) hade då uppmärksammat ökade förväntningar runt om i världen kring 

bevakningen av folkhälsa och påbörjade ett arbete där WHO och även andra internationella 

organisationer uppmanades att förespråka främjandet av hälsa. Uppmaningar gavs för att 

påbörja och utveckla strategier och program för hälsofrämjande arbete i olika länder. I samband 

med detta möte definierade WHO vad ett hälsofrämjande arbete innebär; en process i vilken 

människor ges möjligheter att öka sin egen kontroll över sin hälsa och också kunna förbättra 

den. För att personen ska kunna nå ett tillstånd av fullständigt välbefinnande måste strävande 

kunna identifieras och medvetandegöras. Det handlar även om att tillfredsställa sina behov och 

förändra eller bemästra miljön som personen befinner sig inom. Hälsa anses inte vara målet i 

tillvaron utan snarare en resurs i vardagslivet och det hälsofrämjande arbetet är inte bara hälso- 

och sjukvårdens ansvar (WHO, 1986).   

 

Det hälsofrämjande arbetet är inriktat på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, 

sjukdom och lidande och präglas av en holistisk syn. För att ge varje individ eller grupp 

möjlighet att uppnå sin fulla hälso-potential skall åtgärder som syftar till att främja hälsa 

användas vilka inkluderar stödjande miljö, tillgång till information samt möjlighet att göra 

hälsosamma val (WHO, 1986). Dialog och delaktighet skall prägla hälsoarbetarens 

förhållningssätt i syfte att stödja en person till att skapa sin egen hälsa (Willman & Gustavsson, 

2015). WHO har valt att skilja på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 

Sjukdomsförebyggande arbete är inriktat mot riskgrupper, antingen de som har en sjukdom i 

ett tidigt stadium eller som löper större risk än andra att utveckla en sjukdom medan 

hälsofrämjande arbete riktar sig mer mot den friska populationen (Tengland 2009). 

Sjukdomsförebyggande arbete ses som ett komplement till det hälsofrämjande arbetet då 

innehåll och strategier delvis är likvärdiga (WHO, 1998). Det globala hälsoläget har genomgått 

drastiska förändringar under det senaste decenniet. En mer omfattande forskning visar att 

ohälsosamma levnadsvanor leder till fler dödsfall bland människor än andra faktorer 

sammantaget (Holm Ivarsson, 2014). Det anses vara av största vikt att hälso- och sjukvården 

använder ett hälsofrämjande förhållningssätt i det sjukdomsförebyggande arbetet 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete  
Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete handlar om att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och att lindra lidande (International Council of Nursing, 2005). Dessa etiska 

riktlinjer och ett vetenskapligt förhållningssätt ligger till grund för sjuksköterskans arbete likväl 

som för distriktsköterskans arbete. De etiska riktlinjerna är utarbetade av International Council 

of Nursing (ICN) och fastställer sjuksköterskans och således även distriktssköterskans 

ansvarsområde. 
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Distriktssköterskans yrkesutövning innefattas i kompetensbeskrivning legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Enligt beskrivningen skall distriktssköterskan besitta fördjupade 

kunskaper om hälsofrämjande arbete. Ett etiskt, holistiskt, patientcentrerat och hälsofrämjande 

förhållningssätt skall prägla arbetet. Att sätta patienten i centrum för att kunna integrera 

omvårdnad, medicinska och hälsofrämjande ställningstaganden är av största vikt. Genom mötet 

med patienten skapas en dialog i syfte att vägleda och främja delaktighet hos patienten. 

Hälsofrämjande arbete skall bedrivas på individ, grupp och samhällsnivå för människor i alla 

åldrar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Distriktssköterskan anses ha en hög grad av 

synlighet och trovärdighet i samhället. Distriktssköterskan är i en unik position för att fungera 

som en ledare och förebild och är viktig i utvecklandet och genomförandet av hälsofrämjande 

arbete (Whithead, 2009). Studier visar dock att trots sin position och uppgift i det 

hälsofrämjande arbete upplever distriktssköterskan att medicinska uppgifter prioriteras framför 

hälsofrämjande arbete. Resultatet av distriktssköterskans hälsofrämjande arbete efterfrågas 

sällan (Wilhelmsson Lindberg, 2009). 

 

Primärvård 
Primärvården är en verksamhet som innefattas i svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och 

sjukvården är en omfattande verksamhet som drivs inom kommuner och landsting och även 

inom privat sektorer. Ansvaret för hälso- och sjukvården är fördelat mellan stat, landsting och 

kommuner där landstinget bär ett omfattande ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30). Landstinget har till uppgift att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt medborgarna 

oavsett om de är bosatta geografiskt inom glesbygd eller tätbebyggt område inom ett landsting. 

Enligt lag skall landstinget planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt från 

befolkningens behov. Lagen ställer krav på hur landstingen skall organisera verksamheten där 

primärvården är en viktig del. Primärvårdens uppgift är att svara för befolkningens behov av 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som 

inte kräver sjukhusens eller specialistvårdens medicinska eller tekniska resurser och särskilda 

kompetens (SFS 2017:30). För att hälso- och sjukvårdens övergripande mål ska kunna uppnås 

är en omfattande primärvård viktigt (Häger Glenngård, 2015). En väl utbyggd primärvård 

bidrar till bättre tillgång på vård för befolkningen och skapar förutsättningar för att fokusera på 

förebyggande vård och tidiga interventioner (Starfield et al, 2005). De yrkeskategorier som 

skall finnas representerade inom primärvården och arbeta förebyggande är allmänläkare, 

specialistsjuksköterskor, distriktssköterskor, kurator och sjukgymnast. 

 

Problemformulering  
Det förebyggande hälsoarbetet har haft en betydande och positiv inverkan på den svenska 

folkhälsan. Utveckling av det hälsofrämjande arbetet tros ha en stor betydelse för 

befolkningens hälsoutveckling på längre sikt. Regeringen betonar därför att de hälsofrämjande 

metoderna behöver fortsätta att utvecklas och att det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektivet behöver stärkas inom hela hälso- och sjukvården. Inom 

primärvården finns förutsättningar för förebyggande vård och hälsofrämjande arbete. 

Distriktssköterskan inom primärvården är i en unik position i det hälsofrämjande arbetet och 

behöver därför få förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande. Distriktssköterskans 

erfarenheter och syn på det hälsofrämjande arbetet är värdefullt för en fortsatt utveckling av 

det hälsofrämjande arbetet. Det är därför angeläget att undersöka distriktssköterskan syn på 

dagens hälsofrämjande arbete på vårdcentral. 
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Syfte 
Syftet var att undersöka distriktssköterskans hälsofrämjande arbete inom vårdcentralens 

verksamhetsområde.  

 

METOD 

 

Design 
Studien är en empirisk studie med kvalitativ design och induktiv ansats. Kvalitativ metod 

lämpar sig väl när man vill komma nära personen och undersöka människors levda erfarenheter 

(Polit & Beck, 2012; Henricsson, 2012). Metoden anses vara holistisk och här strävas efter att 

förstå helheten (Polit & Beck, 2012). I denna studie ansågs kvalitativ metod vara lämplig då 

studien avsåg att undersöka distriktssköterskans hälsofrämjande arbete inom vårdcentralens 

verksamhetsområde. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av personliga intervjuer.  

 

 

Undersökningsgrupp 
I studien ingick slutligen tio stycken distriktssköterskor som var strategiskt utvalda. Strategiskt 

urval syftar till att välja personer som kan ge informationsrika beskrivningar av fenomenet och 

på så sätt skapa ett underlag som svarar mot studiens syfte (Henricsson, 2012). Deltagarna var 

kvinnor med arbetslivserfarenhet som distriktssköterska mellan fyra och 36 år (md= 14), 

verksamma inom allmän mottagning, specialistmottagning och BVC. Utbildningsbakgrund 

förutom distriktssköterskeutbildning var specialistutbildning till barnsjuksköterska, utbildning 

inom astma/allergi/KOL och diabetes. Studien utfördes inom ett landsting i mellersta Sverige 

och i två kommuner. Deltagande vårdcentraler blev totalt tre stycken, två belägna i 

glesbygdsnära tätort och en i glesbygd. Intervjuerna utfördes mellan juni-augusti 2017. 

 

Fem enhetschefer kontaktades via brev och personliga möten bokades. Informationsbrev om 

studien (bilaga 1) gavs ut till samtliga samt ett tillstånd för att genomföra studien (bilaga 2). 

Förfrågan om medverkan i studien (bilaga 3), medgivande till att delta i studien (bilaga 4) samt 

intervjuguide (bilaga 5) bifogades. Utvalda vårdcentralers enhetschef tog beslut gällande 

medgivande av att intervjua distriktssköterskor under deras arbetstid. Enhetscheferna ombads 

hjälpa till att identifiera distriktssköterskor utifrån bestämda inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier var distriktssköterskor med arbetslivserfarenhet i mer 

än två år på vårdcentral. Exklusionskriterier var distriktssköterskor med arbetslivserfarenhet 

kortare tid än två år på vårdcentral, sjuksköterskor utan specialistutbildning till 

distriktssköterska samt distriktssköterskor som inte arbetade kliniskt och innehade 

chefsposition. Det informerades även om att det vore önskvärt med en variation av ålder och 

kön bland deltagarna då det enligt Henriksson (2012) ger mer variationsrika berättelser. De 

distriktssköterskor som identifierades av enhetscheferna gavs sedan den bifogade 

informationen gällande studien och fick innan datainsamlingen påbörjades underteckna ett 

skriftligt samtycke till att delta i studien. Samtliga tillfrågade deltagare som samtyckte till att 

delta studien valde alla att fullfölja intervjun. I resultatavsnittet kommer distriktssköterskorna 

att benämnas deltagare. 

 

 

Datainsamling  
Kontakt togs med utvalda deltagare för att bestämma tid och plats för intervjun. Innan intervjun 

fick deltagarna intervjuguiden skickade till sig. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på 

deltagarnas arbetsplats. En av deltagarna önskade bli intervjuad i sitt hem och denna önskan 

blev tillgodosedd. Intervjuerna varade mellan 20 till 45 minuter och utfördes med hjälp av en 
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intervjuguide. Intervjuguiden utformades som en semistrukturerad intervju med öppna frågor 

då denna hjälper forskaren att anpassa sig till vad som kommer upp i intervjun (Henricsson, 

2012). Vid kvalitativ metod är det viktigt att förstå fenomenet som undersöks och betydelsefullt 

att komma nära deltagaren och därför var intervjuer lämpligt att använda (Polit & Beck, 2012). 

Intervju anses ge möjlighet att förstå deltagarens erfarenheter genom att denne berättar om sin 

syn på den aktuella frågan och beskriver med egna ord (Henriksson, 2012).  Intervjuerna 

genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide det vill säga att öppna frågor användes. 

Guiden bestod av fyra frågor om distriktssköterskans hälsofrämjande synsätt och 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. Att fråga specifikt om hälsofrämjande arbete i 

glesbygdskontext bedömdes värdefullt eftersom utvalda vårdcentraler i studien var belägna i 

glesbygd. Intervjuguiden prövades innan studiens genomförande genom två provintervjuer. 

Inga förändringar krävdes av intervjufrågorna och svaren svarade på syftet därför inkluderades 

båda provintervjuerna.  

 

 

Dataanalys  
En modifierad variant av Lundman och Graneheims (2012) kvalitativa innehållsanalys med 

induktiv ansats valdes som analysmetod. En induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys 

av texter, baserade på människors berättelser om sina upplevelser (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012).  Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och anses vara en 

lämplig metod inom vårdvetenskap. Genom att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys 

kunde distriktssköterskans perspektiv av fenomenet påvisas. Fokus vid kvalitativ 

innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i 

textinnehåll. I all text finns ett manifest innehåll och ett latent budskap. Det manifesta innehållet 

handlar om det uppenbara innehållet. Det latenta handlar om det underliggande budskapet, dvs. 

det som sägs mellan raderna (Lundman och Graneheim, 2012). I denna studie används en 

manifest innehållsanalys. I kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Lundman & 

Graneheim (2012) finns centrala begrepp som används i analysprocessen; meningsenhet, 

kondenserade meningsenheter, kodning, subkategorier samt kategorier. Däremot finns inte 

dimensioner inkluderade, vilket innebär att analysmetoden är modifierad från originalet.  

 

Inledningsvis transkriberades intervjuerna ordagrant och i nära anslutning till intervjutillfället. 

Intervjumaterialet lästes sedan igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med innehållet, 

vilket var det första steget i analysprocessen.  Utifrån studiens syfte sorterades meningsbärande 

enheter ut dvs. ord, meningar och stycken vilka svarade mot syftet. I andra steget 

kondenserades materialet ytterligare i syfte att göra texten mera lätthanterlig. I tredje steget 

abstraherades materialet vilket innebär att lyfta innehållet till en högre logisk nivå, vilket 

betyder att innehållet kodas. Koder skapades med hänsyn till meningsenhetens kontext. I fjärde 

steget identifierades likheter och skillnader i det kodade materialet och utformade inledningsvis 

subkategorier. I femte och sista steget skapades kategorier. Exempel på analysprocessen visas 

i figur 1.  
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Figur 1. Utdrag ur analysprocessen.  

 

 

Forskningsetiska överväganden  
När forskning involverar människor skall de informeras om forskningen och sin medverkan 

och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte (Codex, 2017). Innan studien påbörjades 

fick deltagarna information om syftet med studien och informerat samtycke inhämtades i 

samband med att intervjun skulle genomföras enligt gällande lag om etikprövning (SFS 

2003:460). Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att deltagaren när som 

helst under studiens gång kunde dra sig ur utan några som helst konsekvenser. Enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning finns fyra huvudkrav vid forskning (Vetenskapsrådet, 2017): Informationskravet 

vilket innebär att deltagarna får information om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. Deltagarna har givits information om att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att varje deltagare har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Samtycke inhämtades skriftligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dessa. Deltagarna i denna studie har givits information om att ingen enskild 

person kommer att kunna identifieras i studiens resultat och att materialet kommer behandlas 

konfidentiellt. De deltagande distriktssköterskornas personuppgifter skyddades i enlighet med 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål och inte får användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Studiens insamlade material har 

endast använts för avsett ändamål dvs. forskning. 

 

 

Meningsbärande 
       Enhet  

 Kondensering         Kod  Underkategori    Kategori  

”Standardfrågor 

inom hälso-

främjande oavsett 

orsak till besöket 

vore kanske bra. 

Allt med fast 

struktur blir 

gjort. Visst skulle 

man fånga upp 

fler patienter 

då”.  

Standardfrågor 

och struktur 

skulle fånga 

upp fler 

patienter 

Struktur Att arbeta med 

struktur och 

uppföljning 

Att använda olika 

verktyg 

”Att se helheten 

hos patienten. 

Försöker att 

fråga runt så 

även de psykiska 

och social 

delarna blir med 

kring patienten. 

 

Helheten 

innefattar även 

det psykiska 

och social 

delarna.  

Helheten Att se helheten 

kring patienten 

Att se helheten i 

mötet med patienten 



 

7 
 

RESULTAT 

Resultatet i denna studie kommer att presenteras utifrån sju subkategorier och tre kategorier 

(Figur 2). Första kategorin Att se helheten i mötet med patienten beskriver hur 

distriktssköterskorna ser på sitt hälsofrämjande arbete samt betydelsen av att se helheten kring 

patienten. Andra kategorin Att använda olika verktyg beskriver hur ett strukturerat arbetssätt 

kan underlätta distriktssköterskans arbete samt uppföljningens betydelse inom det 

hälsofrämjande arbetet. Tredje kategorin Hälsofrämjande arbete i glesbygd beskriver 

möjligheter samt hinder i genomförandet av hälsofrämjande arbete i glesbygd. Resultatet 

presenteras i löpande text med citat utdrag ur intervjuerna.   

 

 

                     Subkategori 
 

                         Kategori 

- Hälsofrämjande arbete - en individuell 

prioritering 

 

- Att se helheten kring patienten 

 

 

Att se helheten i mötet med patienten 

 

 

- Att arbeta med struktur och uppföljning 

 

- Samtal - en väg till patienten 

 

- Att samarbeta med andra professioner 

 

 

 

Att använda olika verktyg 

- Möjligheter i glesbygd 

 

- Hinder i glesbygd 

 

 

 

 

Hälsofrämjande arbete i glesbygd  

Figur 2. Översikt subkategorier och kategorier 

 

Att se helheten i mötet med patienten 
I denna kategori kommer två subkategorier att redovisas: Hälsofrämjande arbete – en 

individuell prioritering och Att se helheten kring patienten. Dessa subkategorier är 

distriktssköterskornas beskrivningar av hur de ser på sitt hälsofrämjande arbete samt vikten av 

att se helheten kring patienten och att bemöta varje patient som en unik person.   

 

Hälsofrämjande arbete- en individuell prioritering 

Deltagarna beskriver att de själva är ett hinder i det hälsofrämjande arbetet. De framhåller att 

de många gånger fokuserar alltför mycket på det medicinska till förmånen för det 

hälsofrämjande arbetet. Att arbeta hälsofrämjande borde dock prioriteras ytterligare inom 

yrkeskåren och mer tid borde avsättas till detta ändamål uttalar deltagarna. Deltagarna uttrycker 

att en högre kunskapsnivå om hälsofrämjande arbete skulle öka förmågan att göra rätt 

prioriteringar. Deltagarnas individuella prioritering styr hur mycket vikt som läggs på det 

hälsofrämjande arbetet. Ett flertal deltagare vill utveckla sitt hälsofrämjande arbete, eftersom 

de anser att det skulle främja patienternas hälsa. Deltagarna har själva ett intresse att arbeta 

hälsofrämjande gentemot patienterna samtidigt som det är av vikt att det hälsofrämjande 

synsättet finns hos alla yrkeskategorier inom vårdcentralen. Genom att skapa diskussion kring 

hälsofrämjande arbete och genom att ge distriktssköterskan möjlighet att fortbilda sig inom 

ämnet skulle det hälsofrämjande arbetet underlättas. Deltagarna reflekterar över sitt arbetssätt 



 

8 
 

och den egna förmågan men också avsaknaden av denna för att kunna göra rätt prioriteringar i 

sitt dagliga arbete. 

 
Det som försvårar det hälsofrämjande arbetet är nog min egen förmåga. 

Tyvärr så prioriteras nog det medicinska före i de flesta lägen, framför 

det hälsofrämjande. Förmågan och prioritering är det största hindret för 

min egen del (Deltagare 3). 

 

Deltagarna är samstämmiga i sin syn på att hälsa är ett begrepp som betyder olika för olika 

personer. Deltagarna beskriver att hälsa inte är att endast vara fri från sjukdom, utan innebär 

också att må bra med sitt liv och de eventuella begränsningar som personen har. Deltagarna 

beskriver att det är deras uppgift att hjälpa patienten hitta sina egna resurser och att det är 

mycket viktigt att uppmuntra det som faktiskt är bra. Att förklara sjukdom och ge motivation 

till varför det är av betydelse att patienten genomför vissa livsstilsförändringar. För patientens 

skull krävs det då att deltagarna arbetar hälsofrämjande. Att möta patienten just där denne är 

och att se och lyssna är kanske den viktigaste delen i arbetet enligt deltagarna. Samtal med 

patienten om hälsan anses ha en stor betydelse parallellt med medicinsk behandling.  

Deltagarna är medvetna om sin uppgift inom det hälsofrämjande arbetet med patienten, men 

ser också en gräns för hur mycket som kan göras för att främja patientens hälsa. 

 

Min filosofi är att varje människa har ett eget ansvar över sitt liv. Jag 

kan vara behjälplig men hela ansvaret över deras hälsa kan jag inte ha  

(Deltagare 2).  

 

Deltagarna visar en frustration över att deras resurser inte räcker och menar att 

patienten också måste ta ett eget ansvar för sin hälsa.  

 

Att se helheten kring patienten 

Deltagarna betonar att i mötet med patienten är det viktigt att ha förmåga att se till hela 

patienten och dennes livssituation.  De framhåller att hälsa är en helhet som innefattar både 

fysiska, psykiska och sociala delar. Deltagarna erfar att det i vissa fall kan vara viktigare att 

stödja patienten utifrån psykiska och sociala aspekter. Detta för att patienten skall må bättre 

och klara sin sjukdom på ett bättre sätt. De olika delarna påverkar varandra och för att främja 

de olika delarna krävs riktade åtgärder. 

 

Man måste lära sig att känna in vilken fas som patienten befinner sig i. 

Man individanpassar hur djupt man går in på olika hälsofrämjande 

faktorer. Att man tar vissa saker pö om pö och inte lastar över allt på en 

gång  (Deltagare 3).  

 

 

Vidare beskriver deltagarna att hälsofrämjande arbetssätt också kan vara ett sätt att visa att jag 

som distriktssköterska bryr mig. Genom detta arbetssätt menar deltagarna att de visar hur måna 

de är om patienter och deras hälsa. Deltagarna kan uppleva en känsla av att vara speciella i sin 

kompetens och bekräftade något som vissa kanske aldrig annars får uppleva. Var patienten 

befinner sig just nu är avgörande för vilket stöd patienten bör ges i arbetet mot bättre hälsa 

berättar deltagarna. Hälsofrämjande arbete utgår enligt deltagarna från den enskilda patientens 

behov och förutsättningar. Då varje person är unik varierar också vilka hälsofrämjande insatser 

som det finns behov av. Deltagarna beskriver att de i sitt dagliga arbete också kan möta 

patienter som är motståndare till livsstilsförändringar. De upplever att detta kan kännas 
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frustrerande men att det samtidigt måste respekteras.  Deltagarna erfar att känslan av ett 

personligt misslyckande då kan uppstå.    

 

Det känns frustrerande när man nått gränsen hos vissa patienter. Hos 

vissa kan man nästan väcka aggressivitet när man påtalar hälsa, då får 

man liksom ge vika och inte ta det personligt. Det är ändå patientens val 

(Deltagare 3). 

 

 

Att använda olika verktyg 
Denna kategori kommer att presenteras utifrån tre subkategorier: Att arbeta med struktur och 

uppföljning, Samtal- en väg till patienten och Att samarbeta med andra professioner. Dessa 

subkategorier beskriver hur ett strukturerat arbetssätt kan underlätta arbetet samt vikten av 

uppföljning av insatta åtgärder. Vidare beskrivs att förmedlande av kunskap till patienten ger 

en ökad förståelse samt hur samarbetet med andra professioner underlättar det hälsofrämjande 

arbetet.   

 

Att arbeta med struktur och uppföljning 

Deltagarna ser en möjlighet att förbättra hälsofrämjande arbete på allmän mottagning genom 

att arbeta mer strukturerat och avsätta mera tid. Deltagare efterfrågar ett mer strukturerat 

arbetssätt då fast struktur gör att arbetet blir genomfört. Standardfrågor inom hälsofrämjande 

arbete, oavsett orsak till besöket, bedöms bidra till att fånga upp fler riskpatienter. Deltagarna 

framhåller att det finns ett behov av att avsätta mera tid för hälsa och hälsofrämjande arbete på 

allmän mottagning. Detta skulle ge möjlighet att tidigare identifiera risk för sjukdom och ohälsa 

samt leda till ett mera effektivt arbete inom primärvården. Framförallt gynnas patienten av en 

förbättring kring hälsofrämjande arbete men det finns också en samhällsekonomisk vinst i att 

utveckla ett mera hälsofrämjande arbetssätt. Deltagarna beskriver att ett potentiellt område för 

att underlätta hälsofrämjande arbete skulle vara att utforma tydligare riktlinjer att använda i det 

dagliga mottagningsarbetet. Deltagarna upplever att ett strukturerat hälsofrämjande arbetssätt 

implementerats inom viss specifik mottagningsverksamhet, med gott resultat och deltagarna 

upplever att arbetssättet nått långt. BVC-mottagning nämns som en verksamhet med tydliga 

riktlinjer vilket anses vara bra och liknande struktur efterfrågas även inom allmän 

mottagningsverksamhet.  

Vikten av att följa upp insatta åtgärder betonas av deltagarna.  Delvis för att se hur det gått för 

patienten men också för att höra om patienten själv tycker att det känns bra. Uppföljning bidrar 

till att skapa helhetssyn kring patienten erfar deltagarna och är viktigt för att stödja patienten 

och skapa motivation i det förändringsarbete som denne själv måste utföra. 

 

Man lägger manken till mer om man vet att det blir en uppföljning. 

Släpper man patienterna för tidigt är risken stor att de ramlar in i gamla 

banor igen (Deltagare 4). 

 

Samtal - en väg till patienten  

Deltagarna framhåller att kunskap skapar trygghet i arbetet och osäkerhet hos deltagarna anses 

minska trovärdigheten i samtalet med patienten. Förmedlande av kunskap till patienten kan 

vara i form av information och är väsentligt berättar deltagarna. Deltagarna anser att yrkeskåren 

behöver öka sin pedagogiska förmåga för att möta patienterna på ett bättre sätt i det 

hälsofrämjande arbetet. Genom att öka patientens kunskap om sin sjukdom anser deltagarna 

att de bidrar till att öka förståelsen och på så sätt kan hjälpa till att skapa ett bättre utgångsläge 

för fortsatt förändringsarbete.  
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Det viktiga är inte vad vi kan utan det viktiga är att öppna ögonen på 

patienten så att de börjar tänka själva (Deltagare 4).  

 

Flertalet deltagare påtalar att distriktssköterskans uppgift inom hälsofrämjande arbete är att ge 

stödjande insatser för patienten. Detta kan i form av information om vilka verktyg patienten 

kan använda sig av för att främja sin hälsa. Att coacha, stödja och finnas till för patienten är en 

angelägen uppgift inom det hälsofrämjande arbetet. Dock kan deltagarna också ha sin egen 

begränsning inom det hälsofrämjande arbetet. 

 

I hälsofrämjande arbete är det egentligen inte jag som skall göra jobbet 

utan jag skall ge rekommendationer till patienten och coacha igång den 

till att göra olika saker själv. Det är själva hälsofrämjandet (Deltagare 5). 

 

Min filosofi är att varje människa har ett eget ansvar över sitt liv. Jag kan 

vara behjälplig men hela ansvaret över deras hälsa kan jag inte ha 

(Deltagare 2).  

 

Deltagarna beskriver att de använder sig av olika tillvägagångssätt för att optimera 

kommunikationen med patienten. Att använda sig av olika verktyg under det hälsofrämjande 

samtalet har visat sig vara användbart beskriver deltagarna. Motiverande samtalsteknik dvs. 

MI-metoden beskrivs vara vedertagen för att plocka fram patientens egna resurser och påverka 

dem. Genom öppna frågor berättar deltagaren att denne får patienterna att tänka till själva. 

Frågorna gör att patienten reflekterar kring sin situation och mål, finner en väg och på så sätt 

skapar sin egen lösning vilket anses betydelsefullt menar deltagarna.   

 

Deltagarna berättar att dessa i sitt dagliga arbete använder sig av information och källor som 

finns tillgängliga på internet. Deltagarna framhåller att patienten ofta själv sökt information på 

nätet innan mötet. Deltagarna upplever att internet och den information som finns där kan vara 

en resurs för patienter som har kunskap om att söka information självständigt. 

 

Många gånger är de pålästa, och nutida generation som kan det här med 

Google och IT kräver att man för en annan diskussion (Deltagare 7). 

 

 

Att samarbeta med andra professioner 

Deltagarna berättar att samarbetet mellan olika professioner underlättar det hälsofrämjande 

arbetet. Målet är detsamma, att främja hälsa, men de olika professionerna ger olika 

infallsvinklar och på så sätt kan problemet angripas från flera håll samtidigt. Deltagarna anser 

att det hälsofrämjande synsättet behöver finnas hos alla yrkeskategorier som arbetar inom 

vårdcentralen. Friskvården kan finnas att tillgå när man arbetar inom primärvården. En 

deltagare påtalar att Friskvården ser på patienten på ett annat sätt och fokuserar mera på det 

friska jämfört med deltagaren. Deltagarnas samarbete med Friskvården förenklar 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete och beskrivs som en resurs.  

 

 

 

Du får mycket för dina timmar du investerar, du får någon som står upp 

för dig i ett och ett halvt år. Du får som en personlig coach och behöver 

bara betala några hundra för det (Deltagare 6).  
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Hälsofrämjande arbete i glesbygd 

Denna kategori kommer att presenteras utifrån två subkategorier: Möjligheter i glesbygd och 

Hinder i glesbygd.  Dessa subkategorier visar att deltagarna identifierat positiva faktorer för 

sitt hälsofrämjande arbete i glesbygd men visar också på hinder i arbetet. 

 

Möjligheter i glesbygd 

Vad gäller möjligheter för hälsofrämjande arbete i glesbygd framhåller deltagarna att närheten 

till naturen ger många möjligheter och att det finns ett stort utbud av varierande 

utomhusaktiviteter. Det behöver inte kosta något och är det en avgift så är den ofta lägre jämfört 

med på en större ort.  

 

Vissa vill träna i grupp och andra individuellt. Då är det bra med glesbygd 

för dem som bara vill ut i skogen och promenera med stavar eller ta 

vanliga promenader i egen takt (Deltagare 7).  

 

Deltagarna betonar att i en bygd där alla inom yrket känner till varandra underlättas samarbetet 

mellan olika professioner inom vården. Samarbetet gagnar patienten och deltagarna anser att 

det även underlättar deras dagliga arbete.  

 

Möjligheten på en liten ort är att du känner fler personer som håller på 

med olika saker så att vägen till att göra ett nät kring patienten kanske är 

lite kortare på så sätt (Deltagare 9).  

 

Hinder i glesbygd 
Deltagarna framhåller att framförallt geografiska avstånd och begränsade möjligheter till 

kommunikation utgör ett hinder i det hälsofrämjande arbetet i glesbygd. Tillsammans med 

patienten undersöker deltagarna de möjligheter som faktiskt finns för denne. 

  

Man måste ha bil för att ta sig överallt. Man får motivera utifrån de 

förutsättningar som finns. Bor patienten långt ut i skogen eller i någon av 

sockenbygderna, lite längre undan och inte har bil eller tillgång till 

kommunikationer, då får man sätta sig ner med den individen och se vilka 

möjligheter som finns (Deltagare 5).  

 

Utbudet av träningsmöjligheter samt utbudet av råvaror kan också ses som en begränsning. 

Alla deltagare ansåg inte att just utbudet av råvaror var hindret utan att kunskapen om att 

hantera råvarorna utgjorde en begränsning. Avsaknad av upplysta gångbanor försvårar fysisk 

aktivitet efter mörkrets inbrott menar deltagarna. Deltagarna uttrycker att det är svårare att 

uppmuntra patienterna till promenader under höst och vinterhalvåret. Arbetslöshet, låg inkomst 

och ensamhet nämns av deltagarna som viktiga socioekonomiska faktorer i en glesbygd och 

det är enligt deltagarna viktigt att motivera patienten utifrån de förutsättningar som finns.  I 

arbete på en ort med ett mindre antal invånare känner ofta distriktssköterskan och patienten till 

varandra. Deltagarna påvisar att detta kan utgöra ett hinder då de helt enkelt vet för mycket om 

varandra som inte har med professionen att göra.  
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors hälsofrämjande arbete på vårdcentral. 

Studiens resultat visar att distriktssköterskan har en helhetssyn på hälsa som innefattar hela 

människan, dvs. utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Distriktssköterskorna 

påtalar, i enlighet med Katie Erikssons vårdande teori, att hälsa inte nödvändigtvis innebär att 

vara fri från sjukdom. Detta synsätt präglar dagligen distriktssköterskornas hälsofrämjande 

arbete. Distriktssköterskorna ser sin egna individuella prioritering som en begränsning i sitt 

dagliga arbete. Distriktssköterskan påtalar en egen vision om att arbeta mer hälsofrämjande 

men ser också behovet av en ökad kunskap för att bli tryggare i sin hälsofrämjande arbetsroll.   

 

Resultatdiskussion 

Sveriges Folkhälsostrategi 2015-2020 beskriver det nationella målet för hälso- och sjukvården 

vilket innebär en god hälsa och vård på lika villkor utifrån alla medborgares behov. Detta mål 

innebär att svensk hälso- och sjukvård skall genomsyras av ett hälsofrämjande arbete. I 

strategin påtalas att chefer och vårdpersonal behöver fortsätta utveckla ett hälsofrämjande 

arbetssätt. Denna studie visar en samstämmighet kring att hälsofrämjande arbete borde 

prioriteras ytterligare inom distriktssköterskornas arbete. En hel del handlar också om 

distriktssköterskornas egen prioritering, vilket styr hur mycket vikt som läggs på 

hälsofrämjande arbete. Otydliga riktlinjer kring hur hälsofrämjande arbete skall prioriteras har 

påvisats i andra studier liksom att distriktssköterskorna saknade engagemang och stöd från sin 

chef (Brobeck et al. 2013). Distriktssköterskorna i denna studie påtalade inte brist på stöd från 

chefen utan såg att de själva begränsades genom sin prioritering av arbetsuppgifter. Även om 

det anses vara en omvårdnadsledares uppgift att ange för medarbetare hur prioriteringar och 

planering skall genomföras krävs att det sätts upp egna mål och planer för att arbeta effektivt 

och utveckla en egen kompetens (Scrivens, 2013). 

Studier visar att det är viktigt att samarbetet mellan professioner är välfungerande och då 

speciellt med läkarna, för implementera ett hälsofrämjande arbetssätt fullt ut i en organisation 

(Brobeck et al. 2013). Läkare och män har visat sig ha en mindre positiv attityd till ett utökat 

hälsofrämjande arbete inom hälso-och sjukvården jämfört med kvinnor och andra 

yrkeskategorier i vården (Johansson, 2010). Distriktssköterskornas i denna studie påtalar även 

de att det är av yttersta vikt att övriga yrkeskategorier inom primärvård präglas av ett 

hälsofrämjande synsätt.  Att distriktssköterskor hade längre tid avsatt för hälsofrämjande 

arbetet inom specialist-mottagningsverksamhet jämfört med allmänmedicinsk-mottagning 

visas i en svensk studie av Eriksson och Engström (2015). Distriktssköterskorna upplevde den 

avsatta tiden som betydelsefull för sitt hälsofrämjande arbete. Också distriktssköterskorna i 

denna studie påtalar att mera tid är avsatt för hälsofrämjande arbete på specialistmottagning 

jämfört med allmänmottagning. Inom specialistmottagningarna finns också mera tid för att 

kartlägga levnadsvanor. Att det hälsofrämjande arbetssättet har kommit längre inom 

specialistmottagningsverksamheter framkommer i denna studie. Distriktssköterskorna påtalar 

dock i denna studie att visionen är att arbeta hälsofrämjande. I resultatet i föreliggande studie 

framhålls behovet av ökad kunskap för att skapa ökad trygghet i sitt hälsofrämjande arbete. 

Utbildning främjar ett mer effektivt sätt att arbeta hälsofrämjande. Detta ger distriktssköterskan 

en ökad motivation medan brist på utbildning hindrar utvecklandet av ett hälsofrämjande 

arbetssätt (Brobeck et al. 2013., Carlson & Warne, 2006., Casey, 2007). Att prioritera 

utbildning av hälso- och vårdpersonal som ett steg i att förbättra folkhälsan påtalas av 

regeringen i propositionen - En förnyad folkhälsopolitik (2007:08:110). 
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Föreliggande studie visar på både möjligheter och hinder i det hälsofrämjande arbetet med 

patienter bosatta i glesbygd. Resultatet i denna studie visar bristen på gatljus, vilket medför att 

patienterna ogärna går ut efter mörkrets inbrott. På så sätt försvåras patienternas möjligheter 

att leva ett aktivt liv under årets mörkare tid. Det finns både för- och nackdelar vad gäller fysisk 

aktivitet i glesbygd påvisas även i en studie av Frost et al. (2008).  I resultatet i föreliggande 

studie framkommer att låg inkomst och ensamhet som viktiga socioekonomiska faktorer att ta 

hänsyn till i det hälsofrämjande arbetet i glesbygd. Socioekonomiska förhållanden och 

geografiska lägen anses vara avgörande faktorer för en optimal hälsa (Scrivens, 2013). Studier 

visar att många unga och friska personer söker sig till städerna medan äldre och sjuka individer 

stannar kvar i glesbygdsområden (Socialstyrelsen, 2005). Arbete med patienter i en bygd där 

de känner till varandra underlättar och gynnar arbetet med patienten och ses som en möjlighet 

visar denna studie. Att den ”sociala närheten” som finns i glesbygdskommuner ger goda 

förutsättningar för hälsofrämjande arbete samt samarbete kring folkhälsofrågor 

(Folkhälsoinstitutet, 2011). 

 

Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ metod då syftet var att beskriva 

distriktssköterskors syn på sitt hälsofrämjande arbete. Kvalitativ intervju bedömdes som 

lämplig metod då denna ger deltagarna möjlighet att formulera sig med egna ord om ämnet 

(Yin, 2013). En studie kan dock aldrig ta sin början i empirin då forskaren måste veta en del 

om ämnet som skall studeras för att kunna formulera ett syfte och en forskningsfråga, så kallad 

förförståelse (Henricsson, 2012). Under arbetet med denna studie har reflektioner skett kring 

den egna förförståelsen. Tillsammans har förförståelsen diskuterats vilket innebär att 

förförståelsen har arbetats med under hela analysarbetet för att på så vis minska risken för att 

påverka resultatet i en felaktig riktning.  

Ett strategiskt urval valdes och tio verksamma distriktssköterskor inom primärvården 

inkluderades i studien. Kvalitativa studier kan bestå av ett mindre antal deltagare (Henricsson, 

2012). Ett strategiskt urval som innebär olika erfarenheter kan ge rika beskrivningar av ett 

fenomen och anses således vara en lämplig strategi i denna studie. 

Inledningsvis godkände verksamhetschef och enhetschef att intervjuer genomfördes med 

distriktssköterskorna under arbetstid. Tre vårdcentraler belägna i två olika glesbygdskommuner 

deltog i studien. Den geografiska spridningen kan ha ökat chansen för ett varierat resultat. Att 

studien är utförd på vårdcentraler belägna enbart på landsbygden kan ses som en begränsning 

i resultatet och även en styrka.  Dock kan det minska överförbarheten. Deltagandet i studien 

var frivilligt och verksamhetscheferna ombads hjälpa till att välja ut distriktssköterskor enligt 

inklusionskriterierna. Tidpunkten då intervjustudien genomfördes kan ifrågasättas då dessa 

genomfördes under sommarperioden. Detta innebar att det var problematiskt att få tillräckligt 

många distriktssköterskor att frivilligt delta i intervjuerna. Tidsperioden för genomförandet av 

intervjuerna försenades därför. Det slutgiltiga antalet distriktssköterskor var tio stycken. Alla 

distriktssköterskor var kvinnor och de arbetade på vårdcentral. Distriktssköterskornas 

arbetslivserfarenhet varierade. Arbetslivserfarenheten varierade mellan fyra till 36 år. Det hade 

varit önskvärt att manliga distriktssköterskor ingått i studien, men tyvärr var detta inte möjligt 

då inga manliga distriktssköterskor arbetat på dessa arbetsplatser. Detta kan ses som en 

begränsning i resultatet då det är värdefullt att även få manliga distriktssköterskors syn på sitt 

hälsofrämjande arbete. Genom att inkludera distriktssköterskor som arbetar inom 
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barnhälsovård på vårdcentral i studien kom även hälsofrämjande synsätt kring barn med i 

studiens resultat. I och med att flera distriktssköterskor arbetar på specialistmottagning på 

vårdcentral framkom variation i det hälsofrämjande synsättet.  

Distriktssköterskorna fick ta del av intervjuguiden innan intervjun och därför sändes den till 

samtliga innan intervjun skulle genomföras. Anledningen var att distriktssköterskorna skulle 

ges möjlighet att fundera igenom frågorna innan intervjun. Intervjuerna utfördes på 

distriktssköterskornas arbetsplats samt i hemmet. Med utgångspunkt i resultatet syns inte val 

av plats för intervjun ha påverkat intervjuerna. Intervjuerna transkriberades i nära anslutning 

till genomförandet vilket stärker analysen och studiens validitet (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). 

I studien används en semistrukturerad intervjuguide då denna innehåller öppna frågor och ger 

distriktssköterskan möjlighet att använda sig av egna ord och inte ord som intervjuaren har 

uppställt i förväg. Denna typ av intervjumetod ger intervjuaren möjlighet att anpassa sig till 

vad som kommer upp i intervjun, ställa lämpliga följdfrågor för att förstå deltagarnas värld 

(Henricsson, 2012; Yin, 2013). Denna typ av semistrukturerad intervjuguide gör att intervjun 

kan stramas upp med frågor om de mest väsentliga delar som behöver ställas inom den tidsram 

som finns (Henricsson, 2012).  

En pågående diskussion har förts om val av kategorier och subkategorier för att utkristallisera 

kärnan och ge en helhetsbild av det som framkommit i intervjuerna. Studiens giltighet stärks 

genom citat från intervjuerna (Granskär & Höglund-Nielsen 2012; Graneheim & Lundman, 

2004). Genom att tydligt beskriva analysprocessen och bifoga intervjuguiden kan studiens 

giltighet tydliggöras för läsaren (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Arbetslivserfarenhet 

som distriktssköterska mer än två år sattes som inklusionskriterie. Distriktssköterskornas 

varierande arbetslivserfarenhet bidrar till att öka studiens giltighet. Studiens resultat torde vara 

representativt trots att inga manliga informanter deltagit. Detta då största delen av 

distriktssköterskor i Sverige är kvinnor. 

 

KONKLUSION 

Föreliggande studie visar att mer tid finns avsatt för hälsofrämjande arbete inom 

specialistmottagningsverksamheterna jämfört med vårdcentralerna. Detta trots det ökade 

behovet att utföra ett mer hälsofrämjande arbete gentemot patienterna.  Distriktssköterskornas 

hälsofrämjande synsätt är en naturlig del i deras yrkesutövande. Även om ett hälsofrämjande 

synsätt finns hindrar de själva att det hälsofrämjande arbetet utförs genom den prioritering de 

gör av arbetsuppgifter. Mötet med patienten är en central punkt för distriktssköterskorna då de 

menar att det är just i mötet med patienten som det hälsofrämjande arbetet kan ske. 

Distriktssköterskorna anser att patienten gynnas av att det hälsofrämjande arbetet utvecklas. 

Ett utökat samarbete med andra professioner inom hälso- och sjukvården skulle kunna gynna 

det hälsofrämjande arbetet och därmed främja patientens hälsa Även informationen som 

patienter själva kan söka via internet främjar patientens hälsa och det hälsofrämjande arbetet   

Klinisk betydelse 

Denna studie ger möjlighet till att öka förståelsen och vikten av att det finns tillräckliga resurser 

och tid för att genomföra hälsofrämjande arbete gentemot patienter inom vårdcentraler. Studien 

är också av betydelse för att öka kunskapen om hur distriktssköterskor ser på sitt 

hälsofrämjande arbete och vilken inverkan det har på patientens hälsa.  
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Förslag fortsatt forskning 

Det vore av intresse att studera distriktssköterskornas syn på sin egen prioritering av det 

hälsofrämjande arbetet och vad som påverkar distriktssköterskan när hon gör dessa 

prioriteringar. Lämpligtvis genom kvalitativa studier för att på så sätt få fram 

distriktssköterskans uppfattning och erfarenhet. Det behövs också undersökas vilken kunskap 

distriktssköterskan anser sig behöva för att kunna arbeta mera effektivt med det hälsofrämjande 

arbetet. 
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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap  

Institutionen för hälsovetenskaper  

  

Informationsbrev till verksamhetschef om studien:  

Hälsofrämjande arbete i primärvården- Distriktssköterskans syn på sin arbetsroll 

  

Vi är två sjuksköterskor, Annicka Barhammar och Susanne Gunnarsson som studerar till 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot distriktssköterska via Karlstads universitet. I 

utbildningen görs ett examensarbetet på avancerad nivå, och som en del i detta görs en 

intervjustudie. Detta brev avser en förfrågan om er verksamhet kan tänka sig medverka.   

  

Information angående studien:   

Studien ämnar beskriva distriktssköterskans syn på sin arbetsroll i det hälsofrämjande arbetet 

på vårdcentral. Sammanlagt kommer ca tio distriktssköterskor intervjuas. Inklusionskriterierna 

är legitimerad distriktssköterska, mer än två års erfarenhet av yrket och anställd inom 

primärvård. Gärna informanter med olika lång arbetslivserfarenhet och om möjligt av båda 

könen. Exklusionskriterier är distriktssköterskor med mindre än två år i yrket eller med 

chefsposition och inte arbetar kliniskt. Deltagande i studien innebär att en personlig intervju 

kommer att genomföras. I intervjun kommer vi be deltagande att berätta om sin syn på sin 

arbetsroll inom hälsofrämjande arbete. Intervjun ljudinspelas och tar cirka 45 min att 

genomföra. Intervjuerna kommer att genomföras någon gång under juni till augusti. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen obehörig får tillgång till 

materialet. Deltagarna kommer att få muntlig och skriftlig information och kan när som helst 

avbryta deltagandet under studiens gång. Det färdiga resultatet kommer att presenteras i vårt 

examensarbete under hösten 2017. Karlstads universitet är studiens forskningshuvudman 

Ni får gärna kontakta oss om ni har frågor kring vårt arbete. 

 

 



 

 
 

 

Med vänliga hälsningar 

Annica Barhammar, leg. Sjuksköterska  Susanne Gunnarsson, leg. 

sjuksköterska 

Mobil nr: 070-598 00 23    Mobil nr: 070-308 60 51 

E-post; barhammar76@msn.com   E-post; 

susanne096@hotmail.com 

Handledare: Ingrid Rystedt 

E-post; ingrid.rystedt@kau.se 
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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap  

Institutionen för hälsovetenskaper  

  

 Tillstånd att genomföra intervjustudie  

  

Härmed ges tillstånd till Annica Barhammar och Susanne Gunnarsson som studerar på 

distriktssköterskeprogrammet, att genomföra intervjuer med distriktssköterskor inom tillfrågad 

verksamhet i enlighet med information jag erhållit.    

  

Studien genomförs av Annica Barhammar och Susanne Gunnarsson under handledning av 

Ingrid Rystedt, Karlstads universitet.   

  

  

  

Ort____________________________________     Datum_________________  

  

  

  

______________________  

Namnteckning  

  

  

______________________________________________________________________  

Namnförtydligande, titel, telefonnummer  
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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap  

Institutionen för hälsovetenskaper  

  

Förfrågan om att medverka i intervjustudien: 

Hälsofrämjande arbete i primärvården- Distriktssköterskans syn på sin arbetsroll 

Vi studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning mot distriktssköterska via Karlstads 

Universitet och kommer i vår magisteruppsats att genomföra en intervjustudie gällande 

distriktssköterskans syn på sin hälsofrämjande arbetsroll. Din medverkan är frivillig och du 

kan när som helst välja att avbryta din medverkan under intervjuns eller studiens gång.  Studien 

ämnar studera distriktssköterskans syn på sin arbetsroll i det hälsofrämjande arbetet på 

vårdcentral. Genom öppna frågor vill vi att du berättar utifrån dina erfarenheter av 

hälsofrämjande arbete. Studien utförs inom primärvården i landstinget i Värmland. Er 

verksamhetschef har gett sitt godkännande att personal vid er vårdcentral får delta i studien.  

Du som deltar kan få ta del av resultatet efter studiens avslut i form av en kopia av uppsatsen. 

 

Vi planerar en personlig intervju, som ljudinspelas med planerad tidsåtgång ca 45 minuter. 

Frågeguiden bifogas detta dokument. För att medverka i studien meddela oss via sms eller e-

post, våra kontaktuppgifter finner du nedan. Efter vi fått kännedom om att du önskar delta i 

studien kommer vi att kontakta dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Du kommer 

innan intervjustart att få ge ett skriftligt samt muntligt samtycke gällande deltagande. Ingen 

enskild person kommer att kunna identifieras i studiens resultat och materialet kommer 

behandlas konfidentiellt.   

Du får gärna kontakta oss om du har frågor kring vårt arbete.  

 

 



 

 
 

Med vänliga hälsningar 

Annica Barhammar, leg. Sjuksköterska  Susanne Gunnarsson, leg. 

sjuksköterska 

Mobil nr: 070-598 00 23    Mobil nr: 070-308 60 51 

E-post; barhammar76@msn.com   E-post; 

susanne096@hotmail.com 

Handledare: Ingrid Rystedt 

E-post; ingrid.rystedt@kau.se 
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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap  

Institutionen för hälsovetenskaper  

 

Medgivande att delta i studien:  

Hälsofrämjande arbete i primärvården- Distriktssköterskans syn på sin arbetsroll 

Jag ger mitt medgivande till att delta i ovanstående studie som genomförs av Annicka 

Barhammar och Susanne Gunnarsson, studenter vid Karlstad universitet under 

handledning av Ingrid Rystedt, Karlstads universitet. Tillstånd att genomföra studien 

och intervjuer har givits av din verksamhetschef.  

  

Jag har tagit del av information om studien och vet att jag kan avbryta min medverkan 

i intervjun och studien när som helst under arbetets gång.  

  

  

 Ort________________________________     Datum____________________  

  

  

  

______________________  

Namnteckning  

  

  

______________________  

Namnförtydligande 
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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap  

Institutionen för hälsovetenskaper  

 

Intervjuguide 

 

 

1) Vad innebär ett hälsofrämjande synsätt för dig? 

 

     2)  Hur ser du på din hälsofrämjande arbetsroll? 

          Har du som mål att utveckla din hälsofrämjande arbetsroll? 

 

     3)  Vad underlättar ditt hälsofrämjande arbete? 

          Vad försvårar ditt hälsofrämjande arbete? 

 

      4) Finns några särskilda utmaningar/möjligheter när det gäller 

      hälsofrämjande arbete i glesbygd? 

 

     

 

 

  

 

 

 

 


