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Bakgrund: Specialistsjuksköterskor arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, som  

styrs av flera lagar däribland Hälso- och sjukvårdslagen. Vård- och omsorgsarbete syftar till 

att tillfredsställa såväl individuella som grundläggande mänskliga behov, oavsett kulturell 

och etnisk tillhörighet. Distriktssköterskans jobb på vårdcentral innefattar bland annat 

mottagningsarbete och telefonrådgivning. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa 

hur distriktssköterskor upplever sin yrkesroll på vårdcentral. Metod: En systematisk 

litteraturstudie där Polit & Becks (2017) niostegsmodell har använts. Resultatet bygger på 

elva artiklar som söktes fram i databaserna CINAHL, PubMed och SweMed+. Resultat: 

Fyra kategorier identifierades som svarade på syftet med litteraturstudien: Otillräcklig 

kunskap skapar osäkerhet, En stöttande arbetsmiljö är viktig, Stress och tidsbrist påverkar 

arbetet negativt och Att skapa trygghet för patienten. Slutsats: Resultatet visar på att 

distriktssköterskeyrket är ett efterfrågat yrke som spelar en central roll inom omvårdnad och 

samordning på vårdcentral. Upplevelsen av distriktssköterskors yrkesroll är subjektiv. 

Resultatet visar också på att distriktssköterskornas upplevelse är att de är stolta över sin 

yrkesroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Title:  The district nurse´s experience of her professional role in primary 

health center 
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Course:  Degree project- nursing 15 ECTS 

Authors:  Ulrika Adolfsson & Madeleine Frykholm  

Supervisor:  Anna Josse Eklund 
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Background: Specialist nurses work on the basis of a person-centered approach, which is  

governed by several laws, including the Health Care Act. Care and care work 

aims to satisfy both individual and basic human needs, regardless of cultural and ethnic 

background. The district nurse's job at a health center includes, among other things, medical 

reception and telephone counseling. Aim: The purpose of the literature study was to 

elucidate how district nurses perceive their professional role at a primary health center. 

Method: A systematic literature study in which Polit & Beck's (2017) nine-step model 

were used. The result is based on eleven scientific papers that were found using the 

databases CINAHL, PubMed and SweMed +. Result: Four categories were identified that 

answered the purpose of the literature study: Insufficient knowledge creates uncertainty, A 

supportive work environment is important, Stress and lack of time affect work negatively 

and Creating safety for the patient.  Conclusions: The results shows that the district 

nursing work is a sought after profession that plays a central role in nursing and 

coordination at a primary health care center. The experience of the district nurses' 

professional role is subjective. The result also shows that the district nurses' experience are 

that they are proud of their professional role. 
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Introduktion 
Sjuksköterskor inom primärvård har fått en allt viktigare roll med olika specialiteter och ett 

större ansvar där de ska handlägga akuta åkommor. De har mycket kunskap och försöker avlasta 

läkarens besökslistor från att bli överbokade. Det kan exempelvis handla om att ge patienter 

egenvårdsråd eller rådet att avvakta. Om patienter överbokas leder det till att läkarna upplever 

att distriktssköterskorna pressar in patienterna på läkarnas redan pressade tider, vilket i sin tur 

påverkar arbetsklimatet mellan sjuksköterskorna och läkarna (Petersson 2009). 

Specialistsjuksköterskor arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och kan bedöma 

hälsotillståndet av hela patienten, samt ge patienter och närstående den informationen de 

behöver på individnivå (Hommel & Andersson 2018). 

 

Några viktiga inslag inom primärvårdens roll är kontinuitet i patientkontakten, samordning av 

patientens behov med olika vårdgivare och preventivt arbete. Förväntningarna på innehållet 

ökar och uppdraget blir allt mer omfattande, vilket är en utmaning för primärvården. Rollerna 

hos de olika personalkategorierna är svåra att beskriva likaså att ge en generell bild av arbetet 

på en vårdcentral, vilket beror på att verksamheten är olika organiserad på olika vårdcentraler. 

Teamarbete är det vanligaste arbetssättet och den första kontakten för patienten med 

vårdcentralen är oftast via telefon eller ett öppet mottagningsbesök (Angelis et al. 2016).   

 

International Council of Nurses, 2017 (ICN) har utarbetat en etisk kod för sjuksköterskors 

arbete. Koden handlar om hur sjuksköterskor ska främja hälsa, arbeta förebyggande, återställa 

hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskors/distriktssköterskors arbete styrs av diverse lagar och 

förordningar, bland annat Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30), Patientdatalagen (PdL 

2008:355) samt en rad förordningar från Socialstyrelsen.  Dessutom påverkas deras arbete av 

Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Sjuksköterskor har till uppgift att bedriva en säker vård 

vilket innebär att riskbedömningar ska kunna göras men också att arbeta förebyggande med 

kunskapsbaserade åtgärder.  Sjuksköterskor/distriktssköterskor på en vårdcentral arbetar med 

dessa uppgifter i det dagliga arbetet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  
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Bakgrund 

Omvårdnad   
Sjuksköterskans arbete bygger på en god omvårdnad och därigenom tillgodose de mänskliga 

behoven. Åtgärder som behövs för att lindra lidande eller förhindra att lidande uppstår är några 

av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Lidande är ett brett begrepp men kan sammanfattas som 

varje människas uppfattning av smärta, ångest och nöd. Lidande och smärta behöver dock inte 

upplevas samtidigt utan kan tolkas oberoende av varandra. Lidandet omfattas alltid av 

människans kroppsliga, andliga och psykiska behov vilket innefattar hela människan. I 

samband med lidande behöver varje människa finna en mening med lidandet, vilket 

sjuksköterskan kan hjälpa till med i främjande arbete, för att patienten ska kunna hantera 

förändringarna och meningen med lidandet (Kristoffersson et al. 2005). 

 

Omvårdnad är ett begrepp som är centralt inom vård- och omsorgsarbete vilket bedrivs av vård- 

och omsorgspersonal. Patienten/ vårdtagaren skall betraktas utifrån ett helhetsperspektiv vilket 

innebär att vård- och omsorgspersonalen tar hänsyn till de fysiska, psykiska, sociala, kulturella 

och andliga behoven.  De fysiska behoven kan innefatta behov som mat, dryck och sömn. 

Psykiska behov kan handla om att lyssna då exempelvis patienter med depression ska kunna 

erbjudas rätt slags hjälp. Sociala behov ser olika ut hos alla individer och för personalens del 

gäller det att vara lyhörd för att kunna förmedla de sociala kontakterna patienten önskar. 

Befolkningen lever idag i ett mångkulturellt samhälle där kulturer och traditioner kan se ut på 

många olika sätt, men även den socioekonomiska statusen kan variera. Vård- och 

omsorgsarbete syftar till att tillfredsställa såväl individuella som grundläggande mänskliga 

behov, oavsett kulturell och etnisk tillhörighet (Hjelm et al. 2018). 

 

Joyce Travelbee (1926–1973), en av flera omvårdnadsteoretiker, fokuserade på interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska men även en god och effektiv relation dem emellan. Travelbee 

ansåg att vissa faktorer är nödvändiga förutsättningar för att kunna tillgodose patientens behov 

(Kirkevold 2000).  Människan har olika grundläggande behov vilka beskrivs som fysiska, 

psykiska och sociala. De fysiska behoven innefattar aktivitet, vila, mat och sömn. Psykiska 

behov kan vara att känna sig accepterad och att känna självförtroende. Gemenskap och 

relationer tillhör de sociala behoven (Svensson Höstfält 2017).  
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Travelbee menade att sjuksköterskan behövde förstå hur interaktionen kunde upplevas och 

vilka konsekvenser det kunde få för patienten och patientens tillstånd. Teorin grundar sig på en 

existentialistisk syn (Kirkevold 2000).  Existentialism kan handla om gudstro, livsfrågor som 

exempelvis berör förlåtelse, meningen med livet eller vad som sker efter döden. Oavsett vilken 

livsåskådning människan har behöver alla ges utrymme för möjlighet till kommunikation om 

livsfrågor. Respekt för varje individs tro och seder är av stor vikt (Hjelm et al. 2018). De mest 

centrala begreppen inom Travelbees teori är människan som individ, mening, lidande, 

kommunikation och mänskliga relationer.   Varje människa är ovärderlig och unik, samt att den 

upplevelse en människa har när det gäller lidande i ett omvårdnadsperspektiv, också är unik 

och ses som en erfarenhet. Upplevelsen av lidande är unik för varje individ. Travelbee beskrev 

människans kunskap i att söka mening med lidande, smärta och sjukdom i lidandet. Det 

framkommer även hur detta tolkas individuellt. Generaliserad människosyn var något som 

Travelbee tog starkt avstånd ifrån då hon menade att människan är unik och oersättlig. 

Upplevelser och erfarenheter av bland annat sjukdom och förluster är individens egna 

upplevelser och ingen annans. Vidare menade hon att det är viktigare för sjuksköterskan att 

förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande, än till sin egen eller annan 

vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning (Kirkevold 2000).  

 

Människan skall betraktas som en unik individ och vara i fokus.  För att kunna tillgodose 

patientens behov så krävs en välfungerande kommunikation, relation och interaktion. Travelbee 

menade att relationen mellan patient och sjuksköterska genomgår fyra olika faser där första 

fasen innefattar det första mötet, andra fasen utvecklandet av identiteter, tredje fasen empati 

och den fjärde fasen sympati och medkänsla. Empati handlar om att kunna leva sig in i den 

andra personens situation. Sympati innebär bland annat en önskan om att lindra patientens 

lidande.  Förhållandet mellan patient och sjuksköterska byggs upp över tid och sjuksköterskan 

är den som ansvarar för att relationen skall utvecklas (Kirkevold 2000). 

 

Samarbete och kommunikation inom vård 
Enligt Edberg et al. (2013) är samarbete i team något som sjuksköterskan och 

specialistsjuksköterskan upplever som en självklarhet. För att kunna uppnå ett välfungerande 

teamarbete så förutsätter det avsaknad av dominerande personer och hierarkisk kommunikation. 

Vidare beskrivs att det är påfrestande att samarbeta i team med ett dåligt arbetsklimat. 
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Skillnader i olika yrkeskategoriers sätt att kommunicera liksom vårdorganisationens hierarkier 

kan påverka specialistsjuksköterskans omvårdnadsarbete och teamsamarbete.  

 

Internationell forskning tyder på att de utmaningar som uppstår vid exempelvis vård- och 

omsorgsplanering inte bara förekommer i Sverige utan även andra delar av världen, åtminstone 

i västvärlden, trots att vårdsystemen är olika. Enligt en fältstudie gjord i Nya Zeeland framkom 

det att vårdpersonalen har en tydlig maktposition i vårdplaneringssamtal mot bakgrund av sitt 

språkbruk. Av den anledningen är det viktigt att reflektera över det egna kommunikativa 

handlandet enligt Ehrenberg & Wallin (2014). 

 

Mellan exempelvis sjuksköterska och läkare förekommer olika kommunikationshinder, vilka 

kan innefatta exempelvis skillnader i mentala strukturer för kommunikation, men även olika 

uppfattning om vad som ska kommuniceras. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är 

ett fundament i all avancerad omvårdnad. Till den personcentrerade vården där patienten är 

delaktig kan specialistsjuksköterskans omvårdnadsarbete kopplas. Respektive yrkesgrupp bör 

ha grundläggande kunskap om och förståelse för de andra kompetenserna. Det är inte ett hot 

mot specialistkompetensen att ha ett gott teamarbete, snarare tvärtom då det innebär ett 

effektivare kompetensutnyttjande (Edberg et al. 2013).  

 

I en kanadensisk litteraturstudie vilken undersökte känslor, tankar och beteenden hos 

sjuksköterskan och familjevårdgivare när inlagda äldre personer kommunicerar med varandra. 

Konklusionen av studien var att känslor, tankar och beteenden kunde skapa både positiva och 

negativa cirkulära mönster i kommunikationen mellan vårdpersonal, men också i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter (Bélanger et al. 2017). 

 

Sjuksköterskans yrkesroll 
Sjuksköterska är den största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvård. Förutom att bidra med 

utveckling inom omvårdnad deltar sjuksköterskan också i den direkta patientvården. Fler 

uppgifter är också att sprida kunskap och spela en betydelsefull roll i människors hälsa och 

välbefinnande. Tack vare bland annat bättre mat, utbildning och hälsa lever jordens befolkning 

allt längre idag. Varje patient vilken har kontakt med hälso-och sjukvården ska kunna känna sig 

trygg och säker. Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete på ett sådant sätt att en 

säker vård kan ges (Ehrenberg & Wallin 2014).  
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Då det idag är begränsade resurser inom hälso- och sjukvård både i Sverige men även globalt, 

är det av vikt att lyfta sjuksköterskans betydelse för hälsan i befolkningen för en hållbar 

utveckling. Grundförutsättning för en hållbar utveckling är sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete genom att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner men också förebygga 

vårdskador.  Professionen sjuksköterska innebär praktiskt arbetsutövande och vetenskaplig 

kunskap inom omvårdnaden. Sjuksköterskan har genomgått minst tre års högskoleutbildning 

och förutom omvårdnad ha kompetens inom arbetsledning och forskning bland flera andra 

områden (Hjelm et al. 2018).  Efter grundutbildningen kan sjuksköterskan genomgå 

specialistutbildning. En av dessa är distriktssköterskeprogrammet.  

 

Distriktssköterskans yrkesroll  
Kompetensbeskrivningen på avancerad nivå för distriktssköterska belyser att 

distriktssköterskan har ett fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård 

oavsett huvudman. Några områden där distriktssköterskan verkar är vårdcentral med 

mottagningsverksamhet och rådgivning men också medicinsk elevhälsa, vård och 

hemsjukvård. Distriktssköterskans arbete handlar i grunden om att arbeta hälsofrämjande och 

att vara ett stöd för alla människor oavsett ålder eller åkomma. Vidare belyser 

kompetensbeskrivningen fyra vetenskapliga områden som ingår i distriktssköterskans 

kompetens där det förstnämnda är omvårdnad. Inom detta område ska distriktssköterskan kunna 

ha förmåga att lyssna och ta vara på personens berättelser och utgå från dessa vid planeringen 

av omvårdnaden. Distriktssköterskan ska kunna agera då förändringar uppstår i patientens 

hälsotillstånd men även utbilda och informera personer i egenvård för att kunna ansvara för sin 

egen hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2019).  

 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv, vilket är det andra kompetensområdet, ska distriktssköterskan 

ta hänsyn till ojämlikheten mellan män och kvinnor vilken har en negativ effekt på hälsan. 

Uppgiften är då att arbeta för att utjämna skillnaden. Distriktssköterskan ska också bedriva 

arbete inom livsstilsförändringar där bland annat psykisk ohälsa, stress och att upptäcka våld i 

nära relationer ingår (Svensk sjuksköterskeförening 2019).  

 

Medicinsk vetenskap är det tredje området där distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper, 

för att på egen hand kunna utföra undersökningar och behandlingar inom distriktssköterskans 
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kompetens. Vidare ska också ha kunskaper avseende vaccinationsbehovet och därmed kunna 

vaccinera både barn, ungdomar, vuxna och äldre (Svensk sjuksköterskeförening 2019).  

 

Vårdpedagogik och ledarskap, vilket är det fjärde kompetensområdet, innefattar fördjupade 

kunskaper i handledning och undervisning där distriktssköterskan ska kunna handleda och 

undervisa såväl omvårdnadspersonal, patienter och närstående som studenter på olika nivåer. 

Distriktssköterskan ska också kunna vara omvårdnadsledare och vara drivande i 

utvecklingsfrågor som till exempel E-hälsa som är en efterfrågad del av vården (Svensk 

sjuksköterskeförening 2019).  

 

Kompetensbeskrivningen beskriver även fler centrala delar inom distriktssköterskans arbete 

vilka är att ha ett etiskt förhållningssätt genom att visa respekt gentemot patientens integritet 

och autonomi. Distriktssköterskan ska också kunna samverka i team och ha en god relation med 

andra personalkategorier för att underlätta kommunikation och samverkan. Distriktssköterskan 

ska arbeta med ett reflekterande förhållningssätt genom att identifiera och värdera nya metoder 

inom omvårdnad och genomföra samt utvärdera dem. Det betonas också att distriktssköterskan 

bör ha ett granskande förhållningssätt i arbetet då det uppkommer nya rön inom omvårdnad, 

omorganisationer och förändrade riktlinjer (Svensk sjuksköterskeförening 2019).  

 

Distriktssköterskans arbetsuppgifter har med tiden förändrats och medfört ett bredare 

ansvarsområde. Professionen distriktssköterska på vårdcentral är för Sverige unikt då andra 

länder inte har den möjligheten till specialisering efter sjuksköterskeutbildningen. Dock finns 

yrket i andra länder men distriktsköterskorna arbetar då exempelvis på sjukhus. 

Levnadsrelaterad ohälsa medför en tung arbetsbörda för hälso- och sjukvården men också för 

samhället i stort. Både i Sverige men också globalt kommer distriktssköterskeyrket att ställas 

inför allt större utmaningar (Bökberg 2013). 

 

Vårdcentralen - en del av primärvården   
Inom primärvården arbetar flera olika yrkeskategorier bland andra läkare, distriktssköterska, 

sjuksköterska och undersköterska (Bökberg 2013). Anell (2005) beskriver distriktsläkarens roll 

i en väl utbyggd primärvård där alla patienter har möjlighet att få en individanpassad vård. 

Tanken är att läkaren fungerar som en fast vårdkontakt, vilket ger möjlighet att bygga en 
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relation med tilltro och därmed en ökad trygghet för patienten. Hälso- och sjukvården blir på så 

vis effektivare och mer rättvist fördelad bland vår befolkning. 

 

Distriktssköterskans yrkesroll i teamet runt patienten 
Stora delar av distriktssköterskans arbete på vårdcentral innefattar telefonrådgivning där de 

tidsmässiga kraven är höga. Telefonrådgivning har blivit en allt viktigare del i 

distriktssköterskans arbete då kravet på tillgänglighet har ökat. Förutom tidspressen i telefon är 

det även medicinskt komplicerat att bedöma vilken instans och vårdnivå patienten skall tillhöra 

(Nordgren & Almerud Österberg 2014).  

 

Distriktssköterskans uppgift i teamet runt patienten kan beskrivas som “spindeln i nätet” och 

samordnar de olika yrkeskategoriernas arbete. Några funktioner inom denna samordning kan 

bestå av tidsplanering eller telefonsamtal men kan även vara en omvårdnadsåtgärd med 

patienten i fokus.  För att kunna möta behovet av vård och omsorg i samhället krävs ett stort 

arbete av kommuner och regioner med att rekrytera personal. Många kommer att lämna 

yrkeskåren och det är betydligt färre som utbildar sig i distriktssköterskeprogrammet än de 

distriktssköterskor som lämnar arbetsmarknaden varje år. Synen på vård och yrken inom vård 

och omsorg är negativ hos många och därför behöver bilden bli mer attraktiv för att locka fler 

att utbilda sig. Det kan exempelvis vara faktorer som arbetstid och arbetsformer med en mer 

flexibel arbetsorganisation, men också lön, vidareutbildning och arbetsmiljö. Inom vård och 

omsorg, som ständigt förändras, är det viktigt att man följer med i utvecklingen för att kunna 

bedriva en god vård och för att kunna möta de krav på kunskap som finns i samhället. Många 

människor kommer även mest troligt framöver att vilja bli vårdade i hemmet om vårdbehov 

finns. Det behövs även ny kunskap om kulturella skillnader då det kommit hit många människor 

från andra länder till Sverige (Ehrenberg & Wallin 2014).  

 

Teamarbete är en sammansättning av två eller flera yrkeskategorier, vilka lär av varandra och 

skapar en större kompetens för patientens bästa. Respekt för varandras kompetens är en viktig 

del i ledet. Arbetet bygger på en gemensam värdegrund där kommunikation och koordination 

är två viktiga faktorer för att i slutet få rätt kompetens på rätt plats. Teamet har en gemensam 

vision för sitt ansvar och uppdrag (Hommel & Andersson 2018).  Teamet som arbetar omkring 

patienten bör tillsammans utarbeta en vårdplan där samtliga professioner bidrar med sin egen 

kunskap. Sjuksköterskan som är en del av teamet bär ansvaret för omvårdnadsåtgärderna i 
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omvårdnadsplanen. Delaktighet i vården både från patient och närstående är en av teamets 

visioner (Ehrenberg & Wallin 2014).  

 

Tidigare var vardagskunskap i mötet mellan vårdtagare och vårdgivare tillräcklig, men numera 

krävs specifik kunskap och inträdeskrav hos vårdpersonalen. Samverkan kan vara en utmaning 

då flera aktörer med olika mål och ansvar skall samarbeta kring patenten, som även den skall 

känna sig delaktig. Respekt och insikt i varandras arbete är två faktorer som är betydelsefulla 

för att uppnå målen (Bökberg 2013).  

 

Problemformulering 
Arbetet som distriktssköterska har utvecklats till att omfatta ett större ansvarsområde vilket 

kräver samarbete med flera olika personalkategorier. Då arbetet är mångfacetterat för det med 

sig konsekvenser för omvårdnadsarbetet, som är grunden i distriktssköterskans kompetens.  

Distriktssköterskan på vårdcentralen har en samordnande roll och fungerar som en länk mellan 

patienten och andra professioner. Det finns lite forskning kring distriktssköterskans uppfattning 

om sin yrkesroll på vårdcentral och vad det innebär. Därför är det viktigt att sammanfatta de 

forskningsresultat som finns för att skaffa en övergripande bild av forskningsläget och därmed 

främja förbättringsmöjligheter.  

 

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur distriktssköterskor upplever sin yrkesroll på 

vårdcentral. 
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Metod 
Examensarbetet utfördes i form av en systematisk litteraturstudie som baseras på tidigare 

forskning inom området. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att skapa en 

sammanställning av data från tidigare genomförda empiriska studier. Arbetet innefattade flera 

steg; en problemformulering där det motiveras varför studien görs. Frågor som är möjliga att 

besvara formulerades. Det utformades en plan för litteratursökningen och beslut fattades 

angående sökord och strategi för sökningen. Stegen innefattade också att identifiera och välja 

litteratur i form av vetenskapliga artiklar. Vidare gjordes en kritisk värdering, 

kvalitetsbedömning, av den funna litteraturen och därefter valdes den litteratur som skulle ingå. 

Resultatet analyserades och diskuterades. Slutligen gjordes en sammanställning där också 

slutsatser drogs (Forsberg & Wengström 2014). I denna studie har Polit & Becks (2017) 

niostegsmodell för systematisk litteraturstudie använts, där det i första steget (se figur 1.) 

formulerades syftet med litteraturstudien. 

 

 

Figur 1. Polit & Becks (2017) niostegsmodell.  

 

Litteratursökning  

I steg två (se figur 1) valde författarna ut sökord, databaser och tillvägagångssätt i sökningarna. 

AMSTAR (Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews) är en utvecklad 

1. Formulera syfte.

2. Planera sökningarna, 
utse databaser och  

sökord till 
litteraturstudien.

3. Utföra sökningarna i 
PubMed CINAHL och 

SweMed+.

4. Välja ut artiklar som 
svarar på syftet.

5. Läsa utvalda artiklar. 

6. Samanfatta utvalda 
artiklar.

7. Kritiskt granska 
utvalda artiklar.

8. Analysera och 
sammanställa fakta 
från utvalda artiklar.

9. Sammanställa och 
summera resultat.



 

15 
 

internationell granskningsmall vilken används vid kvalitetsgranskning av systematiska 

översikter, vilken kräver att minst två databaser används för att sökningen ska bedömas vara 

tillfredsställande (amstar.ca). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

själva använder oftast minst tre databaser (SBU 2017). Till denna litteraturstudie utfördes 

databassökningarna i PubMed, CINAHL och SweMed+. Sökorden som valdes ut var district 

nurse, primary care, work, nursing, influence, caring, leadership, health care, working 

environment, nurse, teamwork och caring.  

I steg tre (se figur 1) genomfördes sökningen i databaserna där sökorden först söktes var för sig 

för att därefter kombinera dem. Under sökningen genomfördes inga begränsningar för att få 

med så mycket data som möjligt i den initiala delen.  

  

Tabell 1 Sökning i CINAHL. 

Sökning  Sökord Antal träff Urval 1 Titel 

och abstrakt 

Urval 2 lästa 

artiklar 

Urval 3  

Granskade och 

inkluderade 

artiklar 

Artikel 

nummer:** 

1 District nurse 17 738     

2 Primary care 230 700     

3 Work 362 715     

4 Nursing 436 700     

5 Influence 187 463     

6 Caring 59 809     

7 leadership 71 990      

8 Health care 825 307     

9 1 AND 2 AND 3  362 100 18 4  2 ,6, 7, 9 

10 1 AND 2 AND 4 2 576 100 28 3  1, 3, 11 

11 1 AND 2 AND 5 74 74 1 0  

12 1 AND 7 AND 2 163 100 4 0  

13 1 AND 6  388 40 3 0  

14 1 AND 6 AND 8 1 523 140 2 1 10 

15 1 AND 2 AND 6 449 140 10 3  7, 8, 11 

Totalt  2 197 957 694 66 11  

 

** Se artikelmatris (bilaga 1)  
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Tabell 2 Sökning i PubMed. 

Sökning  Sökord Antal träff Urval 1 Titel 

och abstrakt 

Urval 2 lästa 

artiklar 

Urval 3  

Granskade och 

inkluderade 

artiklar 

Artikel 

nummer: 

** 

1 Working 

environment  

136 754     

2 District nurse  6 154     

3 Primary care  413 664     

4 Nurse 370 809     

5 Health care 1 904 878     

6 Teamwork 9 411     

7 Caring 68 679     

8 1 AND 2 AND 3 38 38 11 (10*) 1 4 

9 1 AND 3 AND 7 67 1 0 0  

10 2 AND 3 1 291 100 3 (3*) 0  

11 4 AND 5 AND 6 1 634  100 17 (13*) 3 (3*) 2, 7, 9 

12 2 AND 6 AND 3  29 29 5 (5*) 1 (1*) 6 

Totalt   2 913 388 268 36 (31*) 5 (4*)  

 

*Dubbletter  

** Se artikelmatris (bilaga 1)  

 

Tabell 3 Sökning i SweMed+. 

Sökning  Sökord Antal träff Urval 1 Titel 

och abstrakt 

Urval 2 lästa 

artiklar 

Urval 3 

Granskade och 

inkluderade 

artiklar 

Artikel 

nummer: 

** 

1 District nurse   95     

2 Caring   24 780     

3 Primary care  4 951     

4 Health care 29 807     

5 1 AND 4 64 64 14 (10*) 1  5 

6 1 AND 2 59 59 5 (5*) 1 (1*) 6 

7 1 AND 3 32 32 8  0  

Totalt  59 788 155 27 (15*) 2 (1*)  

*Dubbletter  

** Se artikelmatris (bilaga 1)  
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Inklusions- och Exklusionskriterier  

De artiklar som inkluderades var skrivna på svenska och engelska. Artiklarna var publicerade 

under perioden 2010-01-01–2019-09-06 och innefattade endast europeiska studier. Artiklar 

som innehöll en specifik diagnos eller sjukdomstillstånd och som var gjorda på sjukhus 

exkluderades, likaså studier som var skrivna utifrån studenters eller handledares perspektiv.   

Urval 

I steg fyra (se figur 1) Urval 1 sökte författarna tillsammans artiklar där titel och abstract lästes 

var och en för sig. Därefter lästes de tillsammans för att se att de uppfattats likadant av båda 

författarna. Vid tveksamheter lästes abstract tillsammans på nytt. Vidare granskades titel och 

abstract för att klargöra om artiklarna motsvarade syftet med litteraturstudien. Slutligen valdes 

129 artiklar ut och av dessa var 46 stycken dubbletter vilket gjorde att totalt 83 artiklar lästes.  

I steg fem (se figur 1) Urval 2 lästes artiklarna från urval 1 var för sig i dess helhet, innan de 

lästes tillsammans. Vid tveksamheter lästes artiklarna tillsammans på nytt. Artiklar som inte 

var skrivna på svenska eller engelska exkluderades, likaså artiklar som innehöll en specifik 

diagnos eller ett sjukdomstillstånd. Artiklar som var gjorda på sjukhus eller beskrevs utifrån 

studenters eller handledares perspektiv exkluderades också.  Efter detta steg återstod elva 

artiklar som valdes ut i urval 1.  

I sjätte steget (se figur 1) gjordes en sammanfattning av artiklarna.  

I sjunde steget (se figur 1) Urval 3 granskades artiklarna kritiskt av båda författarna 

tillsammans, enligt Polit & Becks (2017) granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Dessa mallar kräver en noggrann granskning och utesluter artiklar med bristfälligt 

innehåll.  Artiklarnas kvalitetsbedömning presenteras i tabell 5. Då det högsta antal poäng (antal 

”ja”) i granskningsmallarna är 5 beslutades att artiklar som höll hög kvalitet hade 46-52 poäng, 

medan artiklar som hade mellan 40-45 poäng var av medelhög kvalitet. Artiklar med 40 poäng 

eller lägre ansågs av författarna vara av låg kvalitet och skulle exkluderas. Samtliga av de elva 

artiklar som valts uppnådde kriterierna att inkluderas i arbetet.  Antal artiklar med medelhög 

kvalitet resulterade i sex stycken och fem stycken höll hög kvalitet. Se översikt i tabell 5 nedan. 
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Tabell 5 Kvalitetsbedömning av artiklar i resultatet. 

Artikel 

Nummer: 

Författare, År, Land  Syfte Studie kvalitet  

1 Blanck & Engström (2014) 

Sverige 

The aim was to describe district nurses’ 

prescribing practice and examine associations 

between district nurses´ self-reported prescribing 

frequency, options about prescribing, and 

structural conditions/empowerment. 

42/52 

 

Medel  

2 Bos et al. (2015) Sverige To gain understanding of supercisors´experiences 

of supervising undergraduate students at primary 

health care units. 

44/52 

Medel  

3 Goodman et al. (2011) 

England 

The aim was to discover the current level of nurse-

led involvement in activity promotion for older 

people in primary care and to explore the 

knowledge and attitudes of primary care nurses 

about health benefits of activity promotion for 

older people. 

46/52 

Hög 

4 Hahtel et al. (2015) 

England  

This study aimed to describe nurses’ perceptions 

of workplace culture, especially in regard to stress 

levels, job satisfaction and the practice 

environment in primary health care. 

44/52 

 

Medel  

5 Hermansson et al. (2014) 

Sverige 

The aim was to describe district nurse´s 

experiences of giving telephone advice to young 

people via a third part. 

50/52 

 

Hög 

6 Janlöv et al. (2017) Sverige  The aim was to explore district nurses ´experience 

of encountering and dealing with mental ill-health 

among adult patients at healthcare centres. 

46/52 

Hög  

7 Lagerin et al. (2017) 

Sverige 

The aim was investigate district 

nurses´experiences of caring for leg ulcers in 

accordance with clinical guidelines at seven 

primary health care centres in Stockholm, Sverige. 

44/52 

Medel  

8 Mamhidir et al. (2010) 

Sverige 

To describe primary helathcare personel´s 

knowledge of multidrug- resistant and preventive 

hygiene measures. 

40/52 

Medel  

9 Sundborg et al. (2015) 

Sverige  

To improve the understanding of district 

nurses´experiences of encountering women 

exposed to intimate partner violence. 

47/52 

Hög 

10 Zotterman et al. (2014) 

Sverige  

District nurses’ view on quality of primary 

healthcare encounters. 

47/52 

Hög  

11 Östlund et al. (2014) 

Sverige 

The aim was to describe motivational interview 

trained nurses´experiences of motivational 

interviewing in primary care settings. 

43/52 

Medel  

 

Därefter sammanställdes innehållet i en matris där författare, årtal, land, tidskrift, syftet med 

studien, metod och resultat redovisades (Polit & Beck 2017). Se bilaga 1. 
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Dataanalys 

I åttonde steget (se figur 1) analyserades data från artiklarna enligt konventionell 

innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (2005).  

Konventionell innehållsanalys 

Hsieh & Shannon (2005) beskriver att innehållsanalys är en vanligt förekommande kvalitativ 

forskningsteknik där det finns tre olika metoder vilka är konventionell, direkt och summativ 

innehållsanalys. Samtliga tre metoder används för att tolka betydelsen av innehållet och för att 

hålla fast vid det naturalistiska mönstret. Vi valde att använda oss av den konventionella 

innehållsanalysen. Utmaningen med den här typen av innehållsanalys är att inte lyckas skapa 

en fullständig förståelse av innehållet och på så vis misslyckas med att identifiera 

huvudkategorier, vilket kan resultera i resultat som inte riktigt representerar fakta. 

Konventionell metod är begränsad i både teoriutvecklingen och beskrivning av livserfarenhet 

då det teoretiska sambandet mellan begreppen i resultaten är svåra att dra slutsatser ifrån. För 

det mesta är resultatet av konventionell innehållsanalys begreppsutvecklande eller 

modellbyggnad (Hsieh & Shannon 2005).  Inledningsvis läste vi alla artiklarna var för sig för 

att sedan läsa dem tillsammans. Gemensamt kom vi fram till vilka data i artiklarna som 

överensstämde med syftet. Resultaten från artiklarna skapade kategorier vilka ligger till grund 

för resultatet som diskuterades i resultatdiskussionen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg & Wengström (2014) betonar vikten av att välja studier som enligt en etisk kommitté 

fått tillstånd att genomföras eller att författarna diskuterat den etiska betydelsen i arbetet. 

Studien ska också redovisas eller presenteras på ett korrekt etiskt sätt. Samtliga artiklar i denna 

litteraturstudie var skrivna på engelska förutom en vilken var skriven på svenska.  
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Resultat 

Denna litteraturstudie baseras på totalt elva vetenskapliga artiklar varav sju artiklar var 

kvalitativa och fyra var kvantitativa (se tabell 4). Fyra kategorier som beskriver hur 

distriktssköterskor upplever sin yrkesroll på vårdcentral var följande; Otillräcklig kunskap 

skapar osäkerhet, En stöttande arbetsmiljö är viktig, Stress och tidsbrist påverkar arbetet 

negativt och Att skapa trygghet för patienten (se figur 2).  

 

Figur 2 Resultatets kategorier. 

 

Otillräcklig kunskap skapar osäkerhet 

Hermansson et al. (2014) beskrev i sin svenska studie om upplevelsen av de utmaningar som 

kan uppstå vid rådgivningssamtal, där en tredje part förutom den vårdsökande var inblandad. 

Det förekom en upplevelse av osäkerhet hos distriktssköterskor vid bristfällig och 

omformulerad information. När informationen återberättades genom en tredje person upplevdes 

en osäkerhet hos distriktssköterskan avseende patientsäkerheten, och det framkom en önskan 

om att inte kommunicera via tredje part.  En distriktssköterska utryckte sig så här: ”…ibland 

kan det ju vara så att de har ungdomen bredvid sig och de kan ställa frågan direkt. Och då kan 

man känna sig tryggare för det är som att man får aktuella svar på något sätt…” (Hermansson 

et al. 2019, s. 24). 

Janlöv et al. (2017) beskrev i sin svenska studie problematiken i mötet mellan 

distriktssköterskor och patienter med psykisk ohälsa. Resultatet visade att 

distriktssköterskornas kunskap var grundläggande för att känna en säkerhet i sin yrkesroll. 

Otillräcklig kunskap skapar osäkerhet En stöttande arbetsmiljö är viktig

Stress och tidsbrist påverkar arbetet 
negativt 

Att skapa trygghet för patienten 

Distriktsköterskans 
upplevelse av sin roll 

på vårdcentral
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Emellertid fanns dock en osäkerhet hos distriktssköterskorna att träffa denna patientgrupp på 

grund av otillräcklig utbildning och arbetslivserfarenhet. Distriktssköterskorna upplevde både 

avsaknad av tillräcklig utbildning men också erbjudande från arbetsgivaren till 

vidareutbildningar inom området psykisk ohälsa. Några distriktssköterskor upplevde däremot 

en säkerhet i sitt yrke, vilket berodde på vidareutbildning i psykisk ohälsa men också i 

arbetslivserfarenhet. En distriktssköterska uttryckte sig så här: ”I feel confident in my 

knowledge of mental ill-health but that´s probably because I have my training´” (Janlöv et al. 

2017, S 991). 

Blanck et al. (2014) beskrev i sin svenska studie gjord på 32 vårdcentraler hur diskussioner på 

arbetsplatsträffar (APT) kunde bidra till att distriktssköterskor kände en större säkerhet i 

läkemedelsförskrivning, genom att låta kollegor aktivt söka ny information och delge övriga 

medarbetare om detta på APT. Ju färre förskrivningar desto mer osäker upplevde sig 

distriktssköterskorna. En faktor som påverkade antalet förskrivningar var ålder och antal år i 

yrket.  

Goodman et al. (2011) beskrev i sin engelska studie hur distriktssköterskor aktivt arbetade för 

att främja fysisk aktivitet hos äldre inom primärvården, där det behövdes en strategisk metod 

för att optimera denna möjlighet. Det fanns dock organisatoriska och individuella hinder för 

deras möjligheter att kunna engagera sig i hälsofrämjande arbete, då riktlinjer saknades och 

delvis osäkerhet och okunskap förekom. Studiens resultat visade även på att 

distriktssköterskorna behövde förutsättningar i form av utbildning och erfarenhet för att kunna 

utföra hälsofrämjande omvårdnad i form av ökad aktivitet hos äldre personer.  

 

Enligt Lagerin et al. (2017) framkom det att distriktssköterskorna upplevde en känsla av 

osäkerhet i samband med omvårdnaden av bensår. Studien var gjord i Stockholm där 30 

distriktssköterskor ingick. De använde sig av kompenserande strategier för att minska risken 

för negativa konsekvenser som exempelvis förlängd behandlingstid. Exempel på 

kompenserande strategier kunde vara att konsultera dermatologer, se till att samma 

distriktssköterska följde patienten men också att skapa individuella behandlingsplaner för 

patienterna. 

Mamhidir et al. (2010) visade på i sin svenska enkätstudie, bland primärvårdspersonal där 10 

läkare, 38 distriktssköterskor och 10 undersköterskor deltog, att det fanns ett stort behov av 

hygienförebyggande arbete.  Behovet var större hos både distriktssköterskor och 
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undersköterskor då läkarna hade en större kunskap om hygienåtgärder.  Det fanns en 

självsäkerhet hos vårdpersonalen om hur man förhindrade smittspridning, så som MRSA1 och 

ESBL2, vilket dock inte efterlevdes.  

Bos et al. (2015) framhöll i sin svenska studie, till skillnad från Blanck et al. (2014), 

Hermansson et al. (2014), Lagerin et al. (2017) , Goodman et al. (2011) och Janlöv et al. (2017) 

som ovan beskriver osäkerhet i kompetens, att distriktssköterskor kände sig säkra i patientmötet 

och stolta över sitt yrkesval.  

 

En stöttande arbetsmiljö är viktig 

Hahtela et al. (2015) visade på i sin finska studie att yrke, ålder och arbetstider var några av 

faktorerna som påverkade hur distriktssköterskorna uppfattade sin arbetsmiljö. De flesta 

upplevde arbetsmiljön som varken positiv eller negativ. Dock var en positiv arbetsmiljö den 

viktigaste faktorn för att få distriktssköterskor att stanna kvar i yrket men också för att rekrytera 

personal. 

Bos et al. (2015) belyste distriktssköterskors uppfattning om faktorer som kan bidra till ett 

försämrat arbetsklimat vilket exempelvis kunde vara avsaknaden av stöd från kollegor, dålig 

support från universiteten, framför allt gällande handledning av studenter, men de beskrev även 

vikten av att kollegor emellan måste respektera varandra. 

Zotterman et al. (2014) lyfte i sin svenska intervjustudie, betydelsen av att behandla patienter 

med respekt för att vårdmötet skulle bli så bra som möjligt. Resultatet som framkom var att 

patienten vände sig till distriktssköterskorna då upplevelsen av läkarbesöket inte var 

tillfredsställande. En distriktssköterska beskrev på följande sätt: ”As DNs, we are occasionally 

the patient´s negotiator, and that is also because of our own interest to help, so that everything 

works out as well as possible for the patient” (Zotterman et al. 2014 s. 421). Teamet kunde då 

lyfta problem som uppstod i syfte att underlätta för både patienten, distriktssköterskan och 

läkaren.  

 

 
1 MRSA: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (Folkhälsomyndigheten 2018) 
2 ESBL: Extended Sprctrum Beta-Lactamase (Folkhälsomyndigheten 2018) 
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Sundborg et al. (2015) belyste i sin svenska studie vikten av en god arbetsmiljö genom stöttande 

kollegor för att våga lyfta obekväma frågor i patientmötet så som exempelvis om våld i nära 

relationer.  Distriktssköterskorna upplevde en säkerhet i sin profession när de fick professionellt 

stöd för att hantera denna komplexa patientgrupp. Upplevdes frånvaro av kollegialt stöd, tog 

distriktssköterskorna hjälp av sin partner eller en nära vän för att känna sig tryggare i sin 

yrkesroll. 

Janlöv et al. (2017) lyfte att det fanns samarbetssvårigheter mellan distriktssköterskor och andra 

professioner på vårdcentral då det saknades resurser med specialkompetens. Utmaningar 

uppkom också då husläkare ersattes med hyrläkare vilket orsakade att patienternas fasta kontakt 

på vårdcentralen upphörde. Distriktssköterskorna i sin tur ersatte den fast läkarkontakten vilket 

bidrog till att distriktssköterskorna fick ett större ansvar för det totala vårdbehovet hos patienten. 

Resultatet visade också att det krävdes ett bättre samarbete mellan psykiatrin och primärvården 

bland annat på grund av de långa väntetiderna inom psykiatrin. 

 

Stress och tidsbrist påverkar arbetet negativt 

Hahtela et al. (2015) påvisade i sin studie att arbetsbelastningen var orsaken till att 

distriktssköterskorna kände sig stressade i sitt arbete, samtidigt som stressnivåerna på de 

tillfrågade vårdcentralerna var relativt låga. Trots att yngre distriktssköterskor upplevde en lägre 

grad av stress än de äldre, framkom det att äldre distriktsköterskor hanterade stress annorlunda 

på grund av längre arbetslivserfarenhet och arbetsplatskännedom. 

Resultat i en studie av Janlöv et al. (2017) beskrev att distriktssköterskorna kände sig stressade 

i arbetet med patienter som lider av psykisk ohälsa på grund av att det var tidskrävande. Det 

fanns för lite tid avsatt för samtal. Andra delar som prioriterades mer kunde exempelvis vara 

blodtryckskontroller och läkemedelshantering.  

Enligt Östlund et al. (2014) framgick det att MI-metoden3 bidrog till att öka patienternas 

motivation till livsstilsförändringar. Distriktssköterskorna upplevde en öppenhet att använda 

metoden då den utvecklade färdigheter hos både patienterna och distriktssköterskorna. Dock 

framkom att tidsbristen gjorde att de inte använde metoden i den utsträckning de önskade. 

 
3 MI: Motivational Interviewing vilket är en samtalsmetod som syftar till att framkalla motivation till 
beteendeförändringar hos patienten (Holm Ivarsson 2017). 
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Zotterman et al. (2014) beskrev att stress och tidsbrist hos distriktssköterskorna resulterade i en 

sämre vårdkvalitet för patienterna. Patientrelationen förbättrades enligt distriktssköterskorna 

om det avsattes tillräcklig med tid till patientmötet.  

 

Att skapa trygghet för patienten   

Zotterman et al. (2014) beskrev att distriktssköterskor upplevde sig som en trygg profession att 

vända sig till då patienten inte upplevt att mötet med exempelvis läkare hade fungerat väl. 

Distriktssköterskan fungerade då som en länk för att kunna skapa en god vårdrelation. Vidare 

ansåg distriktssköterskan att om patienten inte själv var delaktig i sin vård eller blev sedd av 

vårdpersonalen, så var det en signal på en låg vårdnivå. Vikten av en god relation och att 

behandla alla patienter på lika villkor samt med respekt, var betydelsefulla delar som 

distriktssköterskorna beskrev i sin yrkesroll.  
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Diskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa distriktssköterskornas upplevelse 

av sin yrkesroll på vårdcentral. Fyra kategorier som beskriver hur distriktssköterskor upplever 

sin yrkesroll på vårdcentral var följande; Otillräcklig kunskap skapar osäkerhet, En stöttande 

arbetsmiljö är viktig, Stress och tidsbrist påverkar arbetet negativt och Att skapa trygghet för 

patienten.  

 

Resultatdiskussion  

Enligt Hermansson et al. (2014) framkom det att distriktssköterskor upplevde en osäkerhet i 

telefonrådgivning med tredje part. Författarnas reflektion är att det är komplext med 

telefonrådgivning då distriktssköterskan inte i något telefonrådgivningssammanhang, helt kan 

försäkra sig om ifall det är rätt slags information som ges för att kunna göra en korrekt 

medicinsk bedömning. Zotterman et al. (2014) beskrev även de att det var svårt med 

telefonrådgivning och att det var viktigt att lyssna på varje patients unika situation. 

 

Andra arbetsuppgifter inom distriktssköterskors profession innefattar att förskriva läkemedel, 

vilket beskrivs i SOFS (2001:16) där det framkommer vilken utbildning som krävs för att få 

förskriva läkemedel samt läkemedelslista på preparat som får förskrivas. Wilhelmsson & 

Foldevi (2002) beskrev ett motstånd från läkarna som uppkom i samband med att 

distriktssköterskor fick rätt att förskriva vilket var år 1994. Hindi et al. (2018) motsatte sig detta 

då de belyste att distriktssköterskorna upplevde att de fick stöd av läkarna, denna artikel 

exkluderades i resultatet av denna studie då den var gjord ur ett patientperspektiv.  Wilhelmsson 

& Foldevi (2002) och Hindi et al. (2018) hade dock en gemensam faktor i resultatet vilket var 

att utbildning och samarbete var viktiga förutsättningar för att känna sig trygga i sin roll som 

förskrivare, vilket även bekräftades i examensarbetets resultat av Blanck et al. (2014). 

  

Hälsofrämjande och förebyggande arbete är några av distriktssköterskors arbetsuppgifter, vilket 

visas i resultatet av denna litteraturstudie. Irvine (2004) beskrev om vikten av kompetens och 

samarbete i arbetsteamet, samt eventuella hinder som kan uppkomma vid hälsofrämjande 

arbete, vilket stöds av Goodman et al. (2011). Vi kan tycka det är anmärkningsvärt att 

utvecklingen inte har kommit längre på femton år, då samma känsla av okunskap och otrygghet 

fortfarande kan finnas hos distriktssköterskor. Utbildningen torde ha förändrats under denna 

långa tidsperiod till att få distriktssköterskor att uppleva en större trygghet i det hälsofrämjande 

arbetet, då detta arbete även innefattas av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30).  
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Vår bild är att hygien kan kopplas både till praktisk och teoretisk kunskap då vårdpersonal 

behöver ha en konstant medvetenhet kring hygien, men även rent praktiskt kunna tillämpa det 

korrekt i den kliniska verksamheten.  Resultatet i vår studie visar på hur Lagerin et al. (2017) 

beskrev hur vårdpersonal stötte på hinder i arbetet inom sårvård. Känslan av osäkerhet förekom 

hos vårdpersonalen, då de riktlinjer som fanns inte alltid var möjliga att följa. Konsekvenserna 

av detta kunde orsaka en fördröjd behandlingstid. I en tidigare studie av Blomberg et al. (2007) 

belystes också avsaknaden av riktlinjer vid komplex sårvård, men att det fanns tydliga sådana 

inom andra områden som exempelvis diabetes. Vi kan därmed dra slutsatsen att det på tio år 

inte har skett någon större förändring inom riktlinjer för sårvård.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2019) beskriver att distriktssköterskan ska ha ett granskande 

förhållningssätt i arbetet. Det uppkommer nya rön inom omvårdnad men också förändrade 

riktlinjer, vilket i studiens resultat visade sig kunna vara svårt enligt Lagerin et al. (2017). 

Kompetensbeskrivningen stämmer väl överens med mycket av det som beskrivs i de olika 

artiklarnas resultat som ledde fram till delar av resultatet i denna studie. Precis som 

kompetensbeskrivningen men också flera av artiklarnas resultat handlar distriktssköterskors 

arbete om hälsofrämjande moment, men också om att vara ett stöd för alla människor oavsett 

ålder eller åkomma. Folkhälsa är ett av fyra kompetensområden som beskrivs i 

kompetensbeskrivningen vilken betonar att distriktssköterskor ska arbeta med 

livsstilsförändringar. Vidare framgår av kompetensbeskrivningen att distriktssköterskor ska 

kunna samverka i team med andra personalkategorier vilket belystes i denna studies resultat.  

 

God och stöttande arbetsmiljö beskrevs i flera artiklar. Både Bos et al. (2015), Zotterman et al. 

(2014), Janlöv et al. (2017) samt Sundborg et al. (2015) betonade vikten av arbetsplatsträffar 

med flera yrkeskategorier var betydelsefullt för vården kring patienterna. Avsaknad av stöttning 

från kollegor kunde medföra en känsla av osäkerhet i sin yrkesroll. Exempel på betydelsen av 

ett starkt kollegialt stöd förekom vid samtal som berörde våld i nära relationer enligt Sundborg 

et al. (2015). Bos et al. (2015) beskrev att det var viktigt med stöttande kollegor och chefer då 

distriktssköterskor handledde studenter. Det var även viktigt att respektera om det fanns 

anställda som inte ville vara handledare. Handledarna var stolta över sin profession och 

handledning. Författarnas tankar kring samarbete men också kommunikation är stommen i 

arbetet för att kunna bedriva en god och säker vård. Brister inom dessa kan påverka hela 

arbetsklimatet. Sättet att kommunicera och agera på med andra kompetenser är också en viktig 

aspekt för att trivas i sin yrkesroll. Författarna instämmer med Edberg et al. (2013) där det 
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tydligt framgick att kommunikationssätt och organisatoriska hierarkier kan påverka 

distriktssköterskans omvårdnadsarbete och arbetsmiljö. Vidare beskrevs också att kunskap och 

förståelse är nödvändigt för de andra kompetenserna men också att ett gott samarbete innebar 

ett effektivt kompetensutnyttjande.  

 

Zotterman et al. (2014) såg i sin studie att distriktssköterskorna bedömde att vårdkvalitet blev 

sämre då tiden med patienterna var bristfällig. Vilket även kan styrkas av Janlöv et al. (2017) 

som beskrev att för lite tid avsattes till samtal med patienter med psykisk ohälsa. Istället 

prioriterades andra arbetsmoment mer som exempelvis blodtrycksmätning och 

läkemedelshantering. Liknande resultat kunde påvisas i Östlund et al. (2014) som handlade om 

MI-samtal där tidsbristen var påtaglig i mötet med patienterna.  Författarnas egna uppfattningar 

om tidsbrist är att det stämmer väl överens med vad som framkom från artiklarnas resultat. Då 

alltfler arbetsuppgifter ska rymmas inom samma tidsram, blir tiden för respektive moment och 

möte med patienterna allt snävare. Det i sin tur medför en känsla av stress, sämre arbetsmiljö, 

påverkan på den psykiska hälsan men också en upplevelse av att patientsäkerheten kan påverkas 

negativt. Prioriteringar och triageringar av patienterna blir därmed enligt författarna en komplex 

situation. Vikten av vidareutbildningar lyfts i flertalet artiklar för att distriktssköterskor ska 

kunna känna sig tryggare i sin yrkesroll.  Hahtela et al. (2015) betonade i deras studie att en hög 

arbetsbelastning resulterade i en känsla av stress men att sjuksköterskorna i stort trivdes med 

sitt yrke. 

 

Det bör även finnas andra incitament för att vilja söka sig till vården. Storey et al. (2009) 

beskrev i sin studie om vikten av att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö för att 

distriktssköterskan skulle stanna kvar i sitt yrke. Ehrenberg och Wallin (2014) skrev också att 

dagens bild av vården är negativ vilket behöver förändras, för att locka flera till att utbilda sig. 

Exempel på det kan vara lön, arbetstider och arbetsbelastning vilket också bekräftas av Storey 

et al. (2009). 

 

Östlund et al. (2014) visade på betydelsen av kommunikationen med patienterna som var 

personcentrerad. MI-metoden var den metod som belystes där det visade på hur den framkallade 

och utvecklade förmågor hos både patienter och distriktssköterskor. Metoden syftade till att 

arbeta med livsstilsförändringar och att skapa en större motivation till förändring. Vidare i 

resultatet framkom det också att tidsbrist var en bidragande orsak till att distriktssköterskan 
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upplevde MI-metoden som tidskrävande, vilket resulterade i en känsla av stress. Detta medförde 

att de heller inte blev skickliga utövare i metoden. 

 

Omvårdnadsarbete är distriktssköterskans huvudsakliga uppgift. Kommunikation genomsyrar 

hela vårdkedjan och är en grundförutsättning för att samarbetet ska kunna fungera med andra 

personalkategorier. Precis som Hermansson et al. (2014) beskrev att både verbal och icke verbal 

kommunikation är det viktigas instrument i distriktssköterskans profession, poängterades även 

det av Travelbee. För att kunna bedriva en god och säker vård där självförtroende och trygghet 

är en viktig beståndsdel hos distriktssköterskan, förutsätter det en positiv och 

tillfredsställande arbetsmiljö. Detta är faktorer som kan få distriktssköterskor att vilja stanna 

kvar i yrket. Enligt Zotterman et al. (2014) upplever distriktssköterskorna att de är en trygg 

profession vilket också skapade trygghet hos patienterna.  

 

 

Metoddiskussion  

Polit & Beck (2017) har utformat en niostegsmodell och låg till grund för denna systematiska 

litteraturstudie. Tillförlitlighet är en förutsättning för denna välbeprövade modell vilken 

skapade strukturen i arbetet. För att uppnå tillförlitlighet (trustworthiness) krävs enligt 

Graneheim & Lundman (2004) vissa åtgärder vilka är trovärdighet (credibility), pålitlighet, 

(dependability) och överförbarhet (transferability).  

För att uppnå ett pålitligt resultat användes CINAHL, PubMed och SweMed+ som databaser 

där tidigare forskning inom omvårdnad förekommer. Databaserna kompletterar varandra då 

CINAHL innefattar omvårdnadsforskning och PubMed har som huvudsakligt innehåll en 

medicinsk karaktär vilka är tillräckliga för detta ändamål i studien (Forsberg & Wengström 

2014; Polit & Beck 2017).  SweMed+ innehåller artiklar från tidskrifter publicerade i 

Skandinavien, vilket författarna lade till för att få en bredare träffbild där distriktssköterskeyrket 

på vårdcentral framförallt bedrivs. I CINAHL användes sökorden district nurse, primary care, 

work, nursing, influence, caring, leadership och health care. Sökorden i PubMed innefattade 

working environment, district nurse, primary care, nurse, health care, teamwork och caring. 

Anledningen till att det inte gjordes identiska sökningar i samtliga databaserna var för att få ett 

större urval då det med samma sökord kom fram samma artiklar i de olika databaserna 

SweMed+ sökningen innehöll orden district nurse, caring, primary care och health care.  



 

29 
 

Studiens grad av trovärdighet anser vi vara hög då resultatens kategorier är relevanta utifrån 

studiens syfte. Studien innehåller också citat vilket stärker trovärdigheten. Detta beskriver även 

Graneheim & Lundman (2004) att är kriterier för att stärka trovärdigheten. Det finns en tydlig 

beskrivning över hur studien är genomförd och vi anser att studiens syfte är besvarat genom de 

resultat som framkom i artiklarna. Vi jobbar båda på vårdcentral och våra egna värderingar har 

inte vägts in i resultatet. Vi har inte heller kunnat påverka valet av artiklar utifrån egna åsikter 

på grund av relativt få antal artiklar som hittades och som svarade på syftet, vilket i sin tur 

stärker trovärdigheten i studien och för att få ett så pålitligt resultat som möjligt.  Studiens 

resultat är också överförbart då det kan tillämpas i klinisk verksamhet inom primärvården.  

Svårigheter med artikelsökningarna som svarade på syftet var att det fanns få studier som 

berörde just arbetet på vårdcentral. Många studier var utförda på personal inom sjukhusmiljö, 

framförallt inom akutsjukvård eller ur ett patient- eller studentperspektiv. Samtliga av dessa 

artiklar exkluderades.  Distriktssköterskeyrket är en profession som med tiden har förändrats. 

Vi ville ha så aktuell forskning som möjligt och valde att inkludera artiklar skriva mellan 2010-

01-01-2019-09-06 samt endast europeiska artiklar. Det fanns däremot några undantag då vi 

ansåg att det var relevant att jämföra äldre artiklar med resultatet. Författarna läste de första 

hundra respektive hundrafyrtio titlar och abstrakt i varje sökning, framkom färre antal artiklar 

lästes samtliga.   

Artiklarna lästes av författarna var för sig för att därefter läsas tillsammans. Därefter fördes en 

diskussion i syfte att komma fram till att en likvärdig bedömning hade gjorts. Vidare gjordes 

en kvalitetsgranskning enligt Polit & Becks (2017) granskningsmall. Då vi redan i 

artikelsökningen var kritiska och selektiva kom samtliga artiklar att ingå i resultatet.  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska förutom en vilken var skriven på svenska. Ett engelsk-

svenskt lexikon användes för att säkerställa att översättningarna blivit korrekta. Citaten som 

användes var återgivna på originalspråk för att undvika misstolkning. Författarna valde att 

presentera samtliga artiklars syften på originalspråk för att inte förvränga eller riskera att blanda 

in egna tolkningar.  

Enligt Henricson (2012) ska resultatet redovisas på ett objektivt sätt utan egna värderingar. 

Trots att båda författarna arbetar på vårdcentral har resultatet i studien granskats opartiskt där 

egna åsikter och erfarenheter har åsidosatts.  
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Fortsatt forskning  
Författarna upplever att ämnet är intressant och professionen distriktssköterska samt arbete på 

vårdcentral är unikt för Sverige. Resultatet av det är att det förekommer begränsad mängd 

forskning inom området. Behovet av distriktssköterskeyrket är stort och kommer så att vara i 

framtiden. Därför är det relevant med vidare forskning i hur distriktssköterskor upplever sin 

yrkesroll på vårdcentral, men också vilka specifika arbetsuppgifter distriktssköterskan utövar. 

Nya utmaningar och arbetsuppgifter tillkommer i rollen som distriktssköterska, inte minst med 

tanke på utvecklingen inom e-tjänster.  

Konklusion  
Resultatet visar att distriktssköterskeyrket har en stor betydelse inom omvårdnad och har en 

central roll inom samordning på vårdcentral. Några områden inom professionen är kompetens 

och trygghet vilka framkom i resultatet av denna litteraturstudie. Osäkerhet var det mest 

framträdande resultatet, vilket visar på det stora ansvar som distriktssköterskors arbete omfattas 

av. Upplevelsen av distriktssköterskors yrkesroll är subjektiv, men visar samtidigt på en enighet 

om att professionen i många avseenden är komplex och utmanande. Resultatet visar också på 

att distriktssköterskornas upplevelse är att de är stolta över sin yrkesroll.  
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Årtal 

Syfte Metod 

Analys 

Urval 

Bortfall 

Summering av resultat 

Blanck, S. & 

Engström, M. 

District 

nurses´prescribi

ng practice and 

it slink to 

structural 

conditions 

Sverige 

2014 

 

The aim was to describe 

district 

nurses´prescribing 

practice and examnie 

associations between 

district nurses´ self-

reported prescribing 

frequency, oprions about 

prescribing, and 

structursl 

conditions/empowerment

. 

Kvantitativ  

Tvärsnittss

tudie 

150 

distriktssköterskor 

på 32 

vårdcentraler.  

2st var inte 

behöriga att 

förskriva  

Resultatet visade på hur distriktssköterskans möjligheter att 

förskriva var relativt liten.  

Det var svårt att hålla sig uppdaterad och bibehålla kunskapen 

vid förskrivning någon gång per månad vilket ledde till att 

distriktssköterskorna kände sig osäkra vid förskrivning. 

Betydelsefullt med utbildningar och arbetsplatsträffar.  

 

Bos, E., Silén, C 

& Kaila, P.   

Clinical 

supervision in 

primary health 

care; 

Experiences of 

district nurses as 

clinical 

supervisors – a 

qualitative study 

Sverige 

2015 

To gain understanding of 

supercisors´experiences 

of supervising 

undergraduate students at 

primary health care units. 

Kvalitativ 

 

Innehållsa

nalys 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer 

utfördes med 6 

grupper med 24 

handledande 

sjuksköterskor i 

respektive grupp. 

Tre teman framkom vilka beskrev handledarnas 

erfarenheter. Handledarna kände sig övergivna av både 

lärarna på universiteten och av sina chefer.       

Det förekom en ambivalens då de handledde studenter,  

samtidigt som de skulle sköta sitt jobb. 

Tillfredsställelse över att kunna dela en helhetsbild inom 

patientvård tillsammans med studenterna.  

Distriktssköterskorna upplevde en tillfredsställelse i sitt yrke.  

Goodman, C., 

Davies, S.L., 

Dinan, S., See 

Activity 

promotion for 

community-

dwelling older 

England 

2011 

The aim was to discover 

the current level of 

nurse-led involvement in 

Kvantitativ 

 

971 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna var engagerade och bidrog till möjligheter att 

främja fysisk aktivitet hos äldre. Dock fanns organisatoriska och 

individuella begränsningar till detta vilket ledde till en viss 
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Tai, S. & Iliffe, 

S.  

people: a survey 

of the 

contribution of 

primary care 

nurses.  

 activity promotion for 

older people in primary 

care and to explore the 

knowledge and attitudes 

of primary care nurses 

about health benefits of 

activity promotion for 

older people.  

Semistrukt

urerad  

 

450 st svarade 

inte  

osäkerhet. Det framkom att det fanns ett behov av att 

vidareutveckla synsättet för att optimera möjligheterna.  

Hahtela, N., 

Paavilaiinen, E., 

Mccormarck, 

B., Helminen, 

M., Slater,. P. & 

Suominen, T. 

Nurses 

´perceptions of 

workplace 

culture in 

primary health 

care in Finland 

England 

2015 

This study aimed to 

describe nurses’ 

´perceptions of 

workplace culture, 

especially in regard to 

stress levels, job 

satisfaction and the 

practice environment in 

primary health care.  

Kvantitativ 

 

Tvärsnittss

tudie 

22 enkäter 

i 9 

sjukvårdsd

istrikt i 

Finland. 

340 st tillfrågade  

Bortfall på 120 

som inte svarade 

på enkäten  

De flesta distriktssköterskor var osäkra på huruvida 

arbetsplatskulturen var positiv eller negativ. Yrke, ålder och 

arbetsskift hade en inverkan på uppfattningen av 

arbetsplatskulturen. Yngre deltagare var mer positiva än äldre 

och rotationsarbete hos arbetskollegor upplevde kulturen mer 

negativ.  

Hermansson, 

V., Nordell. M. 

& Josefsson. K. 

Distriktssköters

kors 

erfarenheter av 

telefonrådgivnin

g till ungdomar 

via tredje part 

Sverige 

2014 

Syftet var att beskriva 

distriktssköterskors 

erfarenheter av 

telefonrådgivning till 

yngre personer via tredje 

part.  

Kvalitativ  

Intervjustu

die 

10 

Distriktsskötersko

r 2 vårdcentraler i 

mellan Sverige.  

Alla svarade, 

inget bortfall. 

Informationen från tredje part kunde vara missvisande. 

Distriktssköterskorna ville helst prata med ungdomen direkt. 

Och skulle ha kompetens inom flera områden varav ett var 

omvårdnad. Tredje part hade lättare för att överdriva symtomen 

för att snabbare få hjälp. Informationen var också missvisande 

och bristfällig vilket ledde till att distriktssköterskorna upplevde 

en viss osäkerhet.. Omformulerad information gjorde det 

svårare att tolka vårdbehovet  

Janlöv, A-C, 

Johansson, L. & 

Clausson E K.  

Mental ill-

health among 

adult patients at 

healthcare 

centers in 

Sverige 

2017 

The aim was to explore 

district nurses’ 

experience of 

encountering and dealing 

Kvalitativ  

Intervjustu

die 

10 

distriktssköterskor 

Tre huvudkategorier framkom: Kompetens: en förutsättning för 

att känna sig säker. Omvårdnad av mental hälsa var 

tidskrävande. Tiden räckte inte till att ta hand om patienternas 

psykiska ohälsa då tid fick läggas på saker som sårvård, 
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Sweden: district 

nurses 

experiences. 

with mental ill-health 

among adult patients at 

healthcare centres. 

vid 6 

vårdcentraler,  

Inget bortfall 

blodtryck, läkemedelshantering m. Det krävdes ett engagemang 

att arbeta i en organisation utan beredskap. Omvårdnad av 

psykisk ohälsa krävde specifik kompetens och organisatoriskt 

stöd. Bristande kunskap hos distriktssköterskorna upplevdes 

genom osäkerhet i bemötandet med patienterna. Ett förbättrat 

teamarbete krävdes via vårdcentralerna och ett effektivt 

samarbete med psykiatrin och andra vårdgivare.   

Lagerin, A., 

Hylander, I. & 

Törnkvist, L.  

District 

nurses´experien

ces of caring for 

leg ulcers in 

accordance with 

clinical 

guidelines: a 

grounded theory 

study 

Sverige 

2017 

The aim was to 

investigate district 

nurses’ experiences of 

caring for leg ulcers in 

accordance with clinical 

guidelines at seven 

primary health care 

centres in Stockholm, 

Sverige. 

Kvalitativ 

 

Gruppintervjuer 

med 30 stycken 

sjuksköterskor 

Resultatet visade att det var en utmaning avseende komplex 

patientpatologi, komplex sårvård men också svårigheter med 

patientuppföljning. Det var utmanande kring samarbetet med 

allmänläkarna. Det fanns en bristfällig organisation kring 

sårbehandling vilket ledde till en känsla av osäkerhet. 

 

  

Mamhidir, A-G, 

Lindberg, M., 

Larsson, R.,  

Fläckman,B. & 

Engström, M. 

Deficient 

knowledge of 

multidrug- 

resistant 

bacteria and 

preventive 

hygiene 

measures 

among primary 

healthcare 

personnel 

Sverige 

2010 

To describe primary 

helathcare personel´s 

knowledge of multidrug- 

resistant and preventive 

hygiene measures.  

Kvantitativ 

 

Deskreptiv 

studie 

77 tillfrågade 

Bortfall på 18st  

Deltagare: En 

enkätundersöknin

g med 10 läkare, 

38 

distriktssköterskor 

och 10 

undersköterskor 

samt 1 

oidentifierad. 

Läkarna visade ett signifikant bättre resultat än de övriga 

avseende hygienrutiner. Kunskap och medicinsk insikt var 

bristfällig men även kunskap om olika synvinklar av 

hygienprevention. Det fanns en hög kunskap bland samtliga 

deltagare avseende handhygien och användning av personlig 

skyddsutrustning. Det fanns en självsäkerhet kopplat till 

hygienrutinerna samt resultatet av behandlingen hos patienterna. 
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Sundborg, E., 

Törnkvist, L, 

Saleh-Stattin, 

N., Wändell,P 

& Hylander, I.  

To ask, or not to 

ask: the 

hesitation 

process 

described by 

district nurses 

encountering 

women exposed 

to intimate 

partner violence 

Sverige 

2015 

To improve the 

understanding of district 

nurses´experiences of 

encountering women 

exposed to intimate 

partner violence. 

Kvalitativ 

Intervjustu

die  

11 

distriktssköterskor

.  

Inget bortfall 

Resultatet beskrev distriktssköterskors svårigheter att våga fråga 

om våld i nära relationer. Inledningsvis fanns utmaningar med 

samtalet, men allt eftersom de kände sig förberedda i mötet att 

ställa frågor gick det lättare. Det var viktigt med en god 

arbetsmiljö och ett bra kollegialt stöd för att ha modet att prata 

med patienterna om våld i nära relationer.  

 

Zotterman N,A., 

Skär,L., Olsson, 

M. & 

Söderberg, S 

District 

nurses´view on 

quality of 

primary 

healthcare 

encounters. 

Sverige 

2014 

To discribe district 

nurse´s views on quality 

of healthcare encounters 

in primary healthcare. 

Kvaltitativ 

Intervjustu

die 

27 

distriktssköterskor

, 26 kvinnor och 1 

man på fem 

vårdcentraler i 

norra Sverige.  

 

Inget bortfall 

Distriktssköterskorna upplevde vissa svårigheter med 

telefonrådgivning och att det fanns språkförbistring i mötet med 

patienter. Stress och tidsbrist resulterade i en sämre vårdkvalitet. 

Distriktssköterskorna ansåg sig vara förespråkare för 

patienterna. Då patienterna hade upplevt ett dåligt möte med 

läkare vände de sig till distriktssköterskan som fick prata med 

läkaren för att förbättra kommunikationen mellan patienten och 

läkaren. Vidare framkom det i resultatet att det var viktigt att ha 

en god relation med patienten och att bemöta patienten med 

respekt med betoning på allas lika värde. Distriktssköterskorna 

upplevde att det fanns ett behov av att få ventilera viktiga frågor 

i ett team för att kunna lära av varandra. 

Östlund, A-S., 

Wadensten,B., 

Kristofferzon, 

M-L. & 

Häggström, E.  

Motivational 

interviewing: 

Experiences of 

primary care 

nurses trained 

in the method.  

Sverige 

2014 

The aim was to describe 

motivational interview 

trained 

nurses´experiences of 

motivational 

interviewing in primary 

care settings.  

Kvalitativ  

Semi-

strukturera

de 

Intervjuer  

20 

distriktssköterskor  

Resultatet visade på att distriktssköterskor upplevde en 

öppenhet till metoden, dock krävdes övning och utbildning för 

att känna sig säker i att använda metoden.  Motiverande 

intervjuer framkallade och utvecklade förmågor hos både 

patienter och distriktssköterskor. MI metoden underlättade 

arbetet med patientens motivation till livsstilsförändringar.  

 


