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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Vårdcentraler är vårdsökandes första vårdinstans om inte vårdbehovet är akut 
eller livshotande. Distriktssköterskors arbete på vårdcentraler medför beredskap att möta 
människor i olika åldrar och med varierande kulturella och etniska bakgrunder. Denna 
beredskap inrymmer ett självständigt och personcentrerat arbetssätt. Examensarbetets 
teoretiska referensram utgår därmed från personcentrerad vård. Utmanande vårdsituationer 
uppstår i distriktssköterskors möten med vårdsökande människor. Begreppet komplexa 
vårdsituationer förekommer i distriktssköterskors kompetensbeskrivande och 
utbildningsreglerande dokument. Dock saknas en gemensam bild av vad detta begrepp 
karaktäriseras av.  

Syfte: Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av komplexa vårdsituationer på 
vårdcentral. 

Metod: En kvalitativ, deskriptiv innehållsanalys med en induktiv ansats har används som 
analysmetod. Sex fokusgruppsintervjuer med distriktssköterskor och sjuksköterskor som 
arbetar på vårdcentral har genomförts.  

Resultat: Distriktssköterskors erfarenheter av komplexa vårdsituationer på vårdcentral 
innehåller att balansera mellan oförutsägbara möten med människor och förutsägbara 
organisatoriska villkor. Detta beskrivs som: Att möta människor i varierande livssituationer 
och Att vårda professionellt med givna organisatoriska förutsättningar. 

Slutsats: Distriktssköterskorna erfar komplexa vårdsituationer som karaktäriseras av att 
oförutsägbara möten med människor och förutsägbara organisatoriska villkor samexisterar. 
Genom kunskapsutveckling om komplexa vårdsituationer kan distriktssköterskor 
effektivisera vården samtidigt som distriktssköterskors uppdrag förtydligas. 

Nyckelord: Komplexa vårdsituationer, Kvalitativ innehållsanalys, Erfarenheter, 
Vårdcentral, Distriktssköterskor, Oförutsägbarhet och förutsägbarhet 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Primary Healthcare Centers [PHC] represent the first healthcare contact that 
patients have, unless they are critically ill or their state is life-threathening. Distric nurse´s 
work in PHC requires preparedness to meet people in different ages and varying cultural and 
ethnical backgrounds. This preparedness includes an independent and person-centred 
workway. The study´s theoretical framework therefore proceeds from person-centred care. 
Challangeing encounters occur in district nurse´s meetings with patients. The concept 
complex healthcare encounters exists in the competence description of the district nurses and 
in educational regulatory contexts. Despite of this, there is no general definition of the 
concept and what it is characterized by.  

Aim: The aim of this study is to describe district nurse´s experiences of complex healthcare 
encounters.  

Method: A qualitative, descriptive, inductive content analysis is used as the analysis 
method. Six focusgroup-interviews were contucted with nurses and districs nurses working 
in PHC.  

Results: District nurse´s experiences of complex healthcare encounters contains to balance 
unpredictable encounters with predictable organizational terms. This is described as: To 
meet people with varying lifesituations and To care professionally within organizational 
conditions.  

Conclusion: District nurses experience complex healthcare encounters characterized by the 
coexistence of unpredictable meetings with people and predictable organizational terms. By 
developing the knowledge about complex healthcare encounters, district nurses can 
streamline the care simultaneously as the mission of the district nurse can be explicated. 

Keywords: Complex Healthcare encounters, Qualitative content analysis, Experiences, 
Primary Healthcare Center, District nurses, Unpredictability and predictability 
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1 INLEDNING   

Det förekommer komplexa och utmanande situationer inom vård och omsorg. Inom detta 
arbetsfält verkar olika yrkesprofessioner inklusive distriktssköterskor. Distriktssköterskors 
kompetens omfattar kunskaper och förhållningssätt som ger förståelse för hur dessa 
situationer kan hanteras. I samband med verksamhetsförlagd utbildning på vårdcentral har 
vi som distriktssköterskestudenter uppmärksammat hur vårdsituationer kan innehålla och 
influeras av olika faktorer och dimensioner. Distriktssköterskeutbildningen avser att bidra 
till distriktssköterskestudenters kunskapsutveckling i fråga om komplexa vårdsituationer på 
vårdcentral. Dessa kunskapsmål har skapat frågor kring vad komplexa vårdsituationer 
egentligen innehåller. En mer explicit bild av vad som karaktäriserar komplexa 
vårdsituationer kan vara av betydelse i utbildningssammanhang men även i kontexter där 
distriktssköterskors uppdrag beskrivs. 

2 BAKGRUND 

Avsnittet beskriver vårdcentraler som primärvården bas, distriktssköterskors uppdrag på 
vårdcentral samt teoretisk referensram i form av personcentrerad vård. 

2.1  Vårdcentraler som primärvårdens bas 
Den globala primärvårdens huvudsakliga mål är en bättre hälsa för alla. Detta medför att 
primärvården organiseras för att möta människors behov, förväntningar och möjlighet till 
delaktighet (Världshälsoorganisationen [WHO], 2015). I Sverige ansvarar primärvården för 
att möta befolkningens behov av grundläggande hälso- och sjukvård (Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 5 §). Vårdcentraler är de arenor som utgör 
primärvårdens bas och första instans vid vårdbehov som inte är livshotande eller kräver 
slutenvårdens särskilda kompetenser eller resurser. Vårdsökande lämnar vårdcentralerna 
efter undersökning eller behandling (Karlsson Gadea, 2015) vilket kan generera korta besök 
med diskontinuitet. 
  
På vårdcentraler arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter, psykologer, beteendevetare och dietister vilka i detta examensarbete 
refereras till som vårdpersonal. Sjuksköterskor kan vara vidareutbildade till 
distriktssköterskor som utifrån ett hälsofrämjande uppdrag leder vårdcentralers 
omvårdnadsarbete (Distriktssköterskeföreningen [DSF], 2008). 
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2.2  Distriktssköterskors uppdrag på vårdcentral 
Distriktssköterskeprofessionen medför ett fördjupat ansvar att leda och utveckla omvårdnad 
på vårdcentraler. Uppdraget motiverar en bred kunskapsbas samt en mångfacetterad 
uppsättning förmågor för att kunna hantera såväl förutsägbara som oförutsägbara komplexa 
situationer (DSF, 2008).  

Begreppet komplex definieras som ”en svåröverskådlig sammansatt helhet” 
(Nationalencyklopedin, u.å.a). Forskning visar att komplexa situationer utgörs av situationer 
där det kända och okända existerar parallellt. Fokus ligger varken på det strukturerade eller 
på det kaotiska utan på de varierat sammansatta tillstånd som existerar mellan dessa 
ytterligheter. Dessa dynamiska situationer medför behov av att kontinuerligt insamla och 
utveckla ny kunskap (Augustinsson & Petersson, 2015). Detta kan relateras till komplexa 
system som består av flera delar där kunskaper om dessa delar är otillräckliga för att förstå 
systemens helhet. Systemens delar påverkar varandra och kan ha andra egenskaper än 
systemen som helhet. Systemens egenskaper är oförutsägbara genom att kontinuerligt 
influeras av delar och omgivning. Oförutsägbarheten försvårar möjligheten till på förhand 
givna hanteringsstrategier. Människor som behöver hantera olika system behöver därför 
utrusta sig med flera strategier, varierande förhållningssätt och perspektiv. Komplexa system 
kan jämföras med komplicerade system. Dessa system kan i större utsträckning förstås, 
förutspås och kontrolleras genom expertkunskap om samspelet mellan delar och helhet 
(Kurtz & Snowden, 2003). Begreppet komplex förstås i examensarbetet utifrån kontexter 
som berör vårdsituationer. Dessa utgör distriktssköterskors möten med vårdsökande 
människor som besöker eller via telefon kontaktar vårdcentraler. I dessa möten ingår 
moment som utförs av vårdpersonal som exempelvis informationsgivning, undersökning 
eller behandling. DSF (2008) framhåller hur innehållet i dessa vårdsituationer varierar vilket 
ställer krav på distriktssköterskors handlingsberedskap och flexibilitet. 

Distriktssköterskor verksamma på vårdcentral behöver beredskap att möta människor i olika 
åldrar, med varierande etnisk tillhörighet och kulturell bakgrund. Det ställer krav på 
kompetens som genomsyras av ett holistiskt och etiskt förhållningssätt. Holismen synliggörs 
i mötet genom att psykiska, fysiska, kulturella, sociala och existentiella hälso- och 
sjukdomsaspekter beaktas. Det hälsofrämjande perspektivet involverar att stärka människor 
till i hälsa genom att möta, rådgöra med och vårda enskilda personer och deras familjer. 
Distriktssköterskors generella förmågor berör ett professionellt ansvar samt ett självständigt 
och personcentrerat arbetssätt (DSF, 2008).  

2.3  Personcentrerad vård som distriktssköterskors arbetssätt 
Distriktssköterskors arbetssätt har en naturlig utgångspunkt i personcentrerad vård (DSF, 
2008) och utgör därför den teoretiska referensramen i detta examensarbete. 

Personcentrerad vård framhåller människors frihet, värdighet och autonomi utifrån ett 
ömsesidigt mellanmänskligt beroende. Människors autonomi och självbestämmande stärks 
genom att distriktssköterskor skapar och upprätthåller en terapeutisk vårdrelation (Ekman & 
Norberg, 2013; Morgan & Yoder, 2011). I det vårdrelationella samspelet kan individuella 
förmågor och egenskaper förstärkas eller förminskas (Ekman & Norberg, 2013). Detta 
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medför ett holistiskt och vägledande förhållningssätt hos vårdpersonal där vård ges 
respektfullt och individuellt. Genom att erbjudas förhandling och alternativ kan människor 
vägledas och involveras i sina hälsorelaterade beslut (Morgan & Yoder, 2011). 
Distriktssköterskors vägledande arbetssätt synliggörs i telefonrådgivning relaterat till 
individuell hälso- och sjukvårdsrelaterad rådgivning, rådgörande och informationsgivning 
(Wahlberg, 2004).  

Distriktssköterskors förutsättningar för att skapa en god personcentrerad vård är avhängig 
vårdmiljön inrymmandes ledarskap, organisatoriska förutsättningar och relationer med 
arbetskamrater (McCormack & McCance, 2006). Studier bekräftar hur bristfälligt stöd från 
verksamhetsledning och tidsbrist motverkar distriktssköterskors arbete i hälsofrämjande 
sammanhang (Giltenane, Kelly & Dowling, 2015; Wilhelmson & Lindberg, 2009). Forskning 
kring teamarbete indikerar samband mellan ett fungerande interprofessionellt samarbete och 
distriktssköterskors upplevelser av professionalism (Hägglund, 2010). Hinder för 
interprofessionellt samarbete berör rubbning av maktbalanser (Fisher, 2010) bristfälliga 
kunskaper hos andra professioner (Estrada, Reynolds & Hilfinger Messias, 2015) samt 
svårigheter för vårdsökande att förstå andra professioners roller (Eklöf, Hupli & Leino-Kilpi, 
2014). 

I personcentrerad vård ingår tre nyckelbegrepp; partnerskapet, patientberättelsen och 
dokumentation (Tenggren Durkan, 2016; Ekman & Norberg, 2013).  

2.3.1 Partnerskapet 

Partnerskapet betonar jämlikhet där vårdsökande, anhöriga och vårdpersonal betraktas som 
likvärdiga (Tenggren Durkan, 2016). Vårdsökande, anhöriga och vårdpersonal samskapar 
vården med utgångspunkt i vårdsökandes och familjers unika behov. Samskapandet formas 
utifrån vårdsökandes och anhörigas kunskaper om sin situation samt vårdpersonals generella 
kunskaper om hälso- och sjukvård. Forskning bekräftar hur distriktssköterskors vårdande 
arbete formas utifrån möten med vårdsökande människor (Kaminsky, Rosenqvist & 
Holmström, 2009; Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2015). Detta är ett resultat 
av distriktssköterskors medvetenhet om mötens betydelse och kunskap om förutsättningar 
som krävs för att skapa goda möten. Dessa goda möten karaktäriseras av att 
distriktssköterskor bekräftar och respekterar vårdsökandes värdighet (Nygren Zotterman et 
al., 2015). Partnerskapet genomsyras på detta sätt av en ömsesidig respekt och förståelse för 
varandras kunskaper (Tenggren Durkan, 2016). Denna förståelse synliggörs när 
distriktssköterskor i telefonrådgivning utgår från vårdsökande människors egen förståelse av 
sitt problem (Kaminsky et al., 2009).  

I telefonrådgivning kan distriktssköterskors möjligheter att skapa goda möten påverkas av att 
behöva förhålla sig till den motstridiga föreställningen om att vara både vårdare och 
gatekeeper för begränsade hälso- och sjukvårdsresurser (Holmström & Dall´Alba, 2002) 
Andra studier påvisar utmaningar i samskapandet av vården relaterat till vårdsökandes 
förväntningar på vården (Wahlberg, Cederlund & Wredling, 2003), tidsbegränsade 
telefonsamtal, distriktssköterskors arbetsbörda (Röing, Rosenqvist & Holmström, 2013) 
samt inskränkta hälso- och sjukvårdsresurser (Holmström & Höglund, 2007). Studier visar 
att tidsbrist är ett återkommande hinder för att skapa goda möten och bidrar till att 
distriktssköterskor upplever stress och frustration (Nygren Zotterman et al., 2015; 
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Macdonald, 2007). Tidspressen beskrivs i ett mer övergripande perspektiv bidra till att 
undertrycka det personcentrerade arbetssättet till förmån för det traditionella (Ekman et al., 
2011). 

2.3.2 Patientberättelsen 

Att berätta något för en annan människa innebär att sätta tankar, känslor, erfarenheter och 
upplevelser i en kontext som sedan kan tolkas och delas av andra. Berättelserna möjliggör för 
vårdpersonal att tolka, förstå och identifiera vårdsökandes resurser, symtom och behov 
(Tenggren Durkan, 2016). När det gäller att vårda människor med specifika tillstånd, som 
exempelvis sår och hypertoni beskrivs distriktssköterskor utgå från helhetsperspektiv med 
fokus på individuella förutsättningar och vårdbehov (Friman, Klang & Ebbeskog, 2011; Rasjö 
Wrååk, Törnkvist, Hasselström, Wändell & Josefsson, 2015). Människor med demens eller 
psykisk ohälsa involverar dock särskilda utmaningar relaterat till att skapa förutsättningar 
för patientberättelser. Distriktssköterskor beskriver sina kunskaper om vården av dessa 
människor som generellt bristfälliga (Huang et al., 2005; Haddad et al., 2005). 
Patientberättelser kräver kommunikation vilket i telefonrådgivning försvåras av 
språkförbistringar och olika uttryckssätt hos vårdsökare samt av att distriktssköterskor 
behöver kommunicera via tredje part (Wahlberg et al, 2003). Det omvända perspektivet är 
beforskat av Ernesäter, Engström, Winblad, Rahmqvist och Holmström (2016) och synliggör 
distriktssköterskors bristfälliga kommunikativa förmåga att utforska vårdsökandes oro. 

2.3.3 Dokumentationen 

Dokumentationen av hälsoplanen utgör den kommunikativa process som avser att 
säkerställa vårdens kontinuitet och kvalitet (Tenggren Durkan, 2016). Dokumentationen 
utgör en naturlig del av distriktssköterskors arbete i och med patientdatalagens 
journalföringskrav (SFS 2008:355). DSF (2008) menar att dokumentation ska omfatta 
vårdsökandes behov, problem och omvårdnadsmål och att resultatet ska utvärderas i 
förhållande till dessa. Det framkommer dock att sjuksköterskors dokumentation är bristfällig 
i fråga om människors förställningar och uppfattningar om sjukdom och behandling (Ekman 
et al., 2011). 

Forskning visar hur distriktssköterskors uppdrag på vårdcentral medför vårdsituationer som 
upplevs utmanande. Huruvida dessa vårdsituationer kan etiketteras som komplexa är dock 
outtalat. I forskning saknas en tydlig bild av vad komplexa vårdsituationer karaktäriseras av. 
Denna kunskapslucka är motiverad att fylla då högskolelagen menar att studier på avancerad 
nivå medför krav på att utveckla förmågor för att kunna hantera komplexa situationer (SFS 
1992:1434, 9§). 

Distriktssköterskor kan hantera vårdsituationer utifrån ett personcentrerat förhållnings- och 
arbetssätt. Den personcentrerade vården är integrerad i distriktssköterskors uppdrag (DSF, 
2008) och kan bidra till att distriktssköterskor erfarenheter av komplexa vårdsituationer ses i 
ett bredare sammanhang. 
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3 PROBLEMFORMULERING   

I Sverige svarar primärvården för det basala behovet av hälso- och sjukvård. Primärvårdens 
vårdcentraler utgör en arena för distriktssköterskors arbete. Distriktssköterskors uppdrag 
karaktäriseras av ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt. Uppdragets kärna 
berör att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt säkerställa 
omvårdnadsrelaterade och medicinska insatser. Distriktssköterskor behöver besitta en bred 
kunskap relaterat till möten med människor i olika åldrar, med varierande etnisk tillhörighet 
och kulturell bakgrund. Denna mångfacetterade uppsättning förmågor behövs även för att 
kunna hantera förutsägbara och icke förutsägbara komplexa situationer. Forskning belyser 
hur distriktssköterskor erfar utmanande vårdsituationer i sitt uppdrag på vårdcentraler. 
Dock saknas en gemensam bild av vad som karaktäriserar komplexiteten i dessa 
vårdsituationer. I den samlade kunskap som finns och i utbildningsreglerande dokument 
framkommer ej vad komplexa vårdsituationer innebär för distriktssköterskor på vårdcentral. 
Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av komplexa vårdsituationer på vårdcentral 
kan bidra till kunskapsutveckling och förtydligande kring vad distriktsköterskors uppdrag 
innebär. 
 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av komplexa vårdsituationer på 
vårdcentral. 

5 METOD 

Avsnittet beskriver examensarbetets design, urval, datainsamling och analys.   

5.1 Design 
Designen utgörs av en kvalitativ fokusgruppstudie med induktiv deskriptiv ansats. Designen 
innebär att samla kunskap om människors erfarenheter av ett fenomen (Henricson & 
Billhult, 2012). Examensarbetet utgör en del av ett utvecklingsprojekt på Akademin för 
Hälsa, Vård och Välfärd vid Mälardalens högskola inom specialistutbildningen med 
inriktning mot distriktssköterska. Utvecklingsprojektet gäller verksamhetsförlagd utbildning. 



   

 

6 

5.2 Urval  
I detta examensarbete medverkar 32 distriktssköterskor och sjuksköterskor verksamma på 
vårdcentral. Tillvägagångssättet för urval var strategiskt (Henricson & Billhult, 2012). Det 
innebär att de distriktssköterskor och sjuksköterskor som medverkade kunde bidra med 
beskrivningar av sina erfarenheter av komplexa vårdsituationer på vårdcentral. Kriterier för 
att bjudas in var att deltagarna hade svensk sjuksköterskelegitimation, önskvärt var även att 
deltagarna hade specialistsjuksköterskeutbildning som distriktssköterska. Sjuksköterskors 
medverkande motiveras med att de på vårdcentraler har liknande arbetsuppgifter som 
distriktssköterskor. Ett annat kriterium för inbjudan var att deltagarna hade minst två års 
yrkeserfarenhet på vårdcentral. Detta för att garantera att de erfarit en variation av komplexa 
vårdsituationer. Vid ett fokusgruppstillfälle framkom att en deltagare endast hade arbetat 
cirka ett år på vårdcentral. Denna deltagare bjöds ändå in att medverka för att inte påverka 
gruppdynamik eller atmosfär (Wibeck, 2012). 
 
Sammanlagt genomfördes sex fokusgruppsintervjuer. Antalet fokusgrupper valdes med 
hänsyn till examensarbetets syfte, omfattning och frågeställningarnas komplexitet (Wibeck, 
2012). Inbjudan till distriktssköterskor att medverka genomfördes på två sätt. För tre av 
fokusgrupperna bjöds distriktssköterskorna in att medverka i samband med 
huvudhandledardag på Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens Högskola. Dessa 
distriktssköterskor arbetade på olika vårdcentraler i Västmanland och Sörmland.  
 
För de återstående fokusgrupperna kontaktades nyckelpersoner på fyra olika vårdcentraler 
med vilka kontakt redan fanns etablerad. Dessa personer kontaktades med mejl. 
Nyckelpersonerna var behjälpliga med att sprida skriftlig och muntlig information om 
examensarbetet och att rekrytera deltagare. Verksamhetscheferna på respektive vårdcentral 
informerades om syftet med examensarbetet och godkände genomförandet av 
fokusgrupperna på respektive vårdcentral. Tre av dessa fyra vårdcentraler med fem 
sjuksköterskor/distriktssköterskor från varje enhet tackade ja till att medverka. En 
vårdcentral tackade nej på grund av hög arbetsbelastning. Se Tabell 1. om medverkande 
deltagare. 
 
Tabell 1. 
 
Antal deltagare 32 

Kön Kvinnor: 30 (93,8 %) 
Män: 2 (6,2 %) 

Ålder 30-65 år 
Medelålder: 44,5 år 

Yrkeserfarenhet på vårdcentral 1-31 år 
Medelvärde: 12,5 år 

Vidareutbildning till 
distriktssköterska 

Distriktssköterskor: 25 (78,1 %) 
Sjuksköterskor: 7 (21,9 %) 
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5.3 Datainsamling 
För att samla in data om distriktsköterskors erfarenheter av komplexa vårdsituationer på 
vårdcentral genomfördes semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Denna 
datainsamlingsmetod är lämplig för att undersöka erfarenheter av komplexa fenomen 
(Wibeck, 2012). Datamaterialet samlades in mellan den 13 maj och den 29 augusti 2016. 
 
Fokusgruppsintervjuerna inleddes med muntlig information om studien, frivillighet att 
medverka och att allt material behandlades konfidentiellt. Innan fokusgrupperna påbörjades 
läste och undertecknade deltagarna missivbreven (Bilaga A). Fokusgruppsintervjuerna 
varade från 50 minuter till en timme och 20 minuter. De spelades in med hjälp av 
mobiltelefonernas inspelningsfunktion. En semistrukturerad frågeguide med öppna frågor 
och exempel på uppföljningsfrågor användes (se Bilaga B). Detta för att generera heltäckande 
diskussioner. Vid genomförandet av fokusgrupperna antog en student rollen som moderator 
med uppgift att inleda diskussionen för att sedan anta en mer tillbakadragen roll (Wibeck, 
2012). Den andra studenten deltog som bisittare med uppgift att anteckna det som 
diskuterades och göra muntliga sammanfattningar för att ge deltagarna möjlighet att 
förtydliga sina beskrivningar. Bisittaren uppmärksammade även när deltagarna hade mer att 
tillägga (Krueger & Casey, 2015). I de första två fokusgrupperna var en student moderator 
och handledaren antog rollen som bisittare. Vid de andra fyra fokusgrupperna antog samma 
student rollen som moderator (MA) och den andra studenten var bisittare (CI). Detta anses 
bidra till resultatets trovärdighet (Wibeck, 2010). Det inspelade materialet har transkriberats 
i sin helhet.  

5.4 Analys 
Det transkriberade materialet analyserades med Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa 
innehållsanalys. Analysprocessen bestod av faserna förberedelse, organisering och 
rapportering. Förberedelsen medförde att enskilt läsa texterna ett antal gånger för att bli 
bekant med innehållet och få en övergripande förståelse. Därefter lästes texterna enskilt 
ytterligare en gång. Vid denna genomläsning markerades meningsenheter samtidigt som 
kommentarer som sammanfattade det meningsbärande innehållet antecknades. Dessa 
kommentarer beskrev distriktssköterskornas erfarenheter av komplexa vårdsituationer på 
vårdcentral. De meningsbärande enheterna fördes därefter in i en matris för att kodas. 
Momentet inbjöd till att säkerställa att de meningsbärande enheterna tolkats och formulerats 
på ett logiskt sätt mot texten. Koderna summerade de meningsbärande enheternas innehåll 
och kontrollerades kontinuerligt mot syftet. Därpå grupperades koderna utifrån samhörighet 
till subkategorier. Kodernas samstämmighet med subkategoriernas benämningar 
kontrollerades återigen. Subkategoriernas benämningar justerades och kontrollerades mot 
syftet. Subkategorierna grupperades utifrån samhörighet till generiska kategorier: Att möta 
människor i varierande livssituationer och Att vårda professionellt med givna 
organisatoriska förutsättningar. Valda benämningar kontrollerades mot syftet och 
abstraherades sedan till en huvudkategori som beskriver distriktssköterskors erfarenheter av 
komplexa vårdsituationer på vårdcentral utifrån en samlad bild: Att balansera mellan 
oförutsägbara möten med människor och förutsägbara organisatoriska villkor (se Tabell 
2). Se analysmatris för utdrag av analysprocessen (Bilaga C). 
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Tabell 2. Översikt av huvudkategori med tillhörande generiska kategorier och 
subkategorier 
 

Subkategori Generisk kategori Huvudkategori 

Att möta människor som 
söker vård ofta eller har 
långvarigt vårdbehov 

	 	

Att möta människor som 
kräver vård 

	 	

Att möta människor med 
skilda språkliga och 
kulturella bakgrunder 

Att möta människor i 
varierande livssituationer 

	

Att möta anhöriga och 
föräldrar som söker vård för 
sina barn 

	 Att balansera mellan 
oförutsägbara möten med 

människor och förutsägbara  
Att bedöma vårdsökandes 
vårdbehov 

	 organisatoriska villkor	

Att samordna vården Att vårda professionellt med 
givna organisatoriska 

	

Att förhålla sig till 
vårdsökande 

förutsättningar 	

Att arbeta med begränsade 
resurser 

 	

 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Samtliga steg i forskningsprocessen har genomsyrats av etiska överväganden (Kjellström, 
2012). Detta examensarbete involverar människor varför principen om att inte skada har 
beaktats. För att bevara autonomi och integritet hos medverkande människor har de 
forskningsetiska huvudprinciperna om informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav utgjort etiska utgångspunkter (Vetenskapsrådet, 
2011). Informationskravet uppfylldes genom att medverkande fick muntlig och skriftlig 
information om studiens syfte, genomförande och deltagarnas roll. Missivbrev (Bilaga A) 
utdelades och undertecknades för att ge samtycke till att medverka. Deltagarna informerades 
om sina rättigheter att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Nyttjandekravet 
innebar att insamlade uppgifter om enskilda personer endast användes för forskningens 
ändamål. Deltagarna informerades om att inspelat material kommer att användas för ett 
utvecklingsprojekt på Akademien för Hälsa, Vård och Välfärd på Mälardalens högskola. 
Deltagarna informerades även om att det inspelade materialet skulle behandlas 
konfidentiellt. Konfidentialiteten upprätthölls genom att datamaterialet avidentifierades för 
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att sedan låsas in tio år utan åtkomst för obehöriga. Under examensarbetets process 
förvarades datamaterialet på personliga datorer med personliga lösenord som garanterade 
studenternas exklusiva åtkomst. Även om avidentifieringen döljer deltagarnas identitet kan 
det dock inte uteslutas att medverkande deltagare kan identifiera egna citat. 

7 RESULTAT 

Av distriktssköterskornas erfarenheter av komplexa vårdsituationer på vårdcentral 
framkommer att de i dessa vårdsituationer balanserar mellan oförutsägbara möten med 
människor och förutsägbara organisatoriska villkor. De beskriver hur okända och 
oförutsägbara aspekter i möten med människor existerar parallellt med kända och 
förutsägbara aspekter utifrån organisatoriska villkor. Denna samexistens medför en 
balansgång för distriktssköterskorna. Figur 1 illustrerar vårdsituationer som plattform för 
samexistens mellan det oförutsägbara och det förutsägbara där balansgång sker. 

I resultatet beskriver distriktssköterskorna komplexa vårdsituationer som utmanande, svåra, 
komplicerade och försvårande. De olika begreppen förstås som uttryck för komplexitet. 

Figur 1. Illustration av det oförutsägbaras och det förutsägbaras samexistens 
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7.1 Att balansera mellan oförutsägbara möten med människor och 
förutsägbara organisatoriska villkor 

Distriktssköterskornas erfarenheter av att balansera mellan oförutsägbara möten med 
människor och förutsägbara organisatoriska villkor beskrivs som: Att möta människor i 
varierande livssituationer och Att vårda professionellt med givna organisatoriska 
förutsättningar. 

7.1.1 Att möta människor i varierande livssituationer 

Distriktssköterskors erfarenheter av att möta människor i varierande livssituationer 
innehåller subkategorierna: Att möta människor som söker vård ofta eller har långvarigt 
vårdbehov; Att möta människor som kräver vård; Att möta människor med skilda kulturella 
och språkliga bakgrunder samt Att möta anhöriga och föräldrar som söker vård för sina barn. 

Distriktssköterskorna beskriver Att möta människor som söker vård ofta eller har 
långvarigt vårdbehov som människor som kommer för upprepade besök till 
vårdcentralen. Människor som söker vård ofta benämns som mångbesökare. 
Distriktssköterskorna beskriver dessa människor som vårdsökande som önskar nya 
utredningar, som upplever sig sjuka och vill ha många kontroller, som söker vård för samma 
symtom upprepade gånger och människor som uppger en orsak till att de söker vård men 
deras egentliga behov är något annat. Distriktssköterskorna uppger även att människor med 
många samtidiga vårdkontakter hör till dem som söker vård ofta. Möten med människor som 
söker vård ofta sker även som telefonsamtal. De som ringer kan vara medvetna om att 
grundorsaken till att de ringer är oro men de ringer ändå. Dessa samtal kan innebära att 
dessa mångbesökare berättar om många olika omständigheter i deras livssituation som 
inverkar på hur de mår.  

Distriktssköterskorna beskriver att deras möten med mångbesökare kan skapa irritation men 
även vaksamhet och rädsla. Denna vaksamhet och rädsla hänger samman med deras oro att 
missa allvarliga symtom. Det är en balansgång mellan vilka symtom som behöver tas på 
allvar och vilka som är möjliga att avvakta med. Distriktssköterskorna berättar att det saknas 
resurser för att möta dessa människor. Dock kan hanteringen av dessa möten underlättas 
genom regelbunden telefonkontakt och upprättande av riktlinjer för de enskilda 
vårdsökande. Andra sätt att hantera dessa komplexa möten är att sätta gränser, normalisera 
dess situation och att samarbeta kollegialt kring tidigare samtal eller besök.  

Distriktssköterskorna beskriver människor som har långvarigt vårdbehov som människor 
som har särskilda förutsättningar och behöver ses i ett helhetsperspektiv. Dessa människor 
är vårdsökande med kognitiv svikt, bensår, diabetes, hypertoni och människor som är 
multisjuka. Distriktssköterskorna beskriver även att människor med psykisk ohälsa eller som 
är beroende av läkemedel hör till gruppen vårdsökande med långvarigt vårdbehov. Möten 
med dessa människor innebär upprepade besök och behov av kontinuitet. 
Distriktssköterskorna beskriver att människor med kroniska diagnoser har varierande 
förutsättningar vilket kan skapa oro samt ge upphov till olika viljor att ta hänsyn till. 
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Komplexiteten beskrivs få ytterligare en dimension när anhöriga involveras i vården vilket 
särskilt beskrivs vid vård av människor med kognitiv svikt då vårdsökande själva vill avstå 
undersökningar och behandling. Distriktssköterskorna beskriver att de är skyldiga att kalla 
och erbjuda vård till människor med en viss diagnos trots att de själva inte inser sitt 
vårdbehov. Dessa möten beskrivs som en balansgång mellan att bevara människors autonomi 
och skydda från att fara illa. 

En fungerande vårdrelation beskrivs underlätta vården av människor som har långvarigt 
vårdbehov. Detta eftersom distriktssköterskor utforska hur behandlingar påverkar 
vårdsökandes vardagsliv. Distriktssköterskor berättar att problem kan vara mer omfattande i 
hemmiljöer. Komplexitet beskrivs även när dessa människor kan sakna anhöriga och är 
ensamboende. Distriktssköterskorna beskriver att de i möten med människor med långvarigt 
vårdbehov fungerar som ett bollplank för deras frågor och funderingar. I följande citat 
beskriver distriktssköterskorna hur vårdrelationen kan byggas upp i möten med människor 
med långvarigt vårdbehov: 

Ja, jag träffar ju mycket sårpatienter.. Och det är ju lite att när man har ett långt samtal med 
någon att det nystas upp.. Att det blir mer och mer. Där kan jag märka att det kanske inte 
kommer i första hand eller i tredje eller fjärde besöket men när man har träffats i några veckor 
då har de byggt upp en relation och då börjar det bubbla upp saker till ytan.. Att man behöver 
hjälp med det här och det här..(…) Det kan gå åt mycket tid.. Liksom relationen byggs upp 
över tid. Det blir ett ökat förtroende och då.. Ja då anförtror man sig mer. (Fokusgrupp 5). 

Distriktssköterskorna beskriver komplexitet kring att möta människor som kräver vård 
och har förväntningar på snabbt tillfrisknande. Dessa människor beskrivs som att de inte 
accepterar att vara sjuka, de inte har tid att vara sjuka och förväntar sig därför omedelbar 
vård. När dessa förväntningar ej motsvaras kan de agera hotfullt och argsint genom att ställa 
distriktsköterskorna till svars om allvarliga sjukdomstillstånd skulle uppstå. De beskrivs även 
som upplysta om sjukdomars symtom och behandlingar men att de samtidigt saknar 
kunskap om egenvård, antibiotikaresistens och att de inte tar emot råd av anhöriga. 
Distriktssköterskorna beskriver specifikt situationer där vårdsökande önskar 
antibiotikabehandling. Distriktssköterskorna beskriver att de i dessa situationer behöver 
informera, motivera och undervisa. I följande citat beskriver distriktssköterskorna dessa 
människor: 

Om man nu pratar om den här åldersgruppen, så är man ju van vid (knäpper med fingrarna) 
sånt resultat. För om dom ska lära sig nåt, förr fick man ju ta reda på det men nu googlar man 
och får svar där, då vill man också ha hjälp där och nu. Dom ska inte vara sjuka alls, gå tillbaka 
till jobbet imorgon. Man har inte tid att vara sjuk, snabbt och effektivt. (Fokusgrupp 1) 

Distriktsköterskorna beskriver komplexitet i att möta människor med skilda språkliga 
och kulturella bakgrunder. Distriktssköterskorna beskriver att skilda språkliga 
bakgrunder medför oro och svårigheter när det gäller att genomföra bedömningar av 
vårdbehov. Avsaknaden av ett gemensamt språk kan bidra till att dessa människor blir 
mångbesökare. Bristfällig kommunikationen hämmar även distriktssköterskornas möjlighet 
att informera de vårdsökande.  Det manifesterar sig som missförstånd kring förberedelser 
inför besök och uppföljning. Analfabetism och att vissa människor inte kan avläsa klockan 
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hör samman med att inte ha ett gemensamt språk. Detta medför även att allmän information 
om vården exkluderar dem med skilda språkliga bakgrunder då information ofta endast är på 
svenska. I följande citat beskriver distriktssköterskorna hur ett möte med människor med 
skilda språkliga bakgrunder kan te sig: 

Här har vi ytterligare ett jätteproblem med språkförbistringar. Du kan aldrig nå fram med 
rådgivning även om du använder nationella rådgivningsstödet, det spelar ingen roll hur 
mycket du använder det. Att övertyga, det går liksom inte, om du för det första inte ens får en 
anamnes.. Redan där hamnar du i ett stopp. Sen får du gå på det du känner, att du tror.. Eller 
skicka den ner till våran joursyster för att det är lite lättare att bedöma såhär... (Fokusgrupp 6) 

Möten med människor med skilda kulturella bakgrunder beskrivs som komplexa genom 
skilda perspektiv på sjukdom och sjukvårdssystem. Olika kulturella föreställningar kring 
vårdpersonals utbildningsnivåer beskrivs resultera i hög tilltro till endast läkarens 
kompetens. Distriktssköterskorna beskriver även svårigheter att undervisa dessa 
vårdsökande i egenvård då de är vana vid läkarbesök när vården kontaktas. 

Distriktssköterskorna beskriver att möten med människor med skilda kulturella och etniska 
bakgrunder även medför att uttryck för symtom kan skilja sig åt. Kulturella seder och bruk 
uppges kunna begränsa informationsflödet i vårdrelationen. De berättar även att möten med 
dessa människor kan underlättas genom en förmåga att förstå hur kultur kan inverka på 
andra människors situationer och verklighetsuppfattningar då det inom vissa kulturer 
exempelvis är vedertaget att kvinnor är mindre värda än män eller där ett visst kön önskas 
hos vårdpersonal. 

Distriktssköterskorna berättar hur möten med anhöriga och föräldrar som söker 
vård för sina barn både kan vara utmanande och givande. Anhöriga beskrivs som vuxna 
barn till äldre vårdsökande eller föräldrar till vårdsökande vuxna. Dessa anhöriga kontaktar 
distriktssköterskorna eftersom de är oroliga över sina vuxna barn samt för att 
uppmärksamma vårdbehövande föräldrar som saknar sjukdomsinsikt. Komplexiteten i dessa 
möten berör att möta olika viljor hos anhöriga och vårdsökande samt aspekter kring 
sekretesshantering. Ytterligare utmaningar involverar hur anhöriga under dessa möten på 
vårdcentraler eller genom telefonsamtal söker vård för egen räkning. Distriktssköterskorna 
beskriver anhörigas närvaro som en resurs när de noterar förändringar i vårdsökandes 
hälsotillstånd eller motiverar vårdsökande att ta emot vård. 

Distriktssköterskorna beskriver komplexitet relaterat till att möta föräldrar som söker vård 
för sina barn. Denna komplexitet berör hur distriktssköterskor i möten behöver förhålla sig 
till två individer samt möta föräldrars varierande förväntningar och föreställningar om 
barnens vård. Föräldrars skilda perspektiv innebär att de medverkar på olika sätt. Detta kan 
visa sig genom att föräldrar som söker vård för sina barn redan har ställt en diagnos eller 
överdriver barnens symtom. Komplexitet beskrivs även i situationer där föräldrars 
föräldraansvar och stöd till sina barn saknas. Dessa situationer berör möten med föräldrar 
som beter sig annorlunda än normen, föräldrar som uppmanar sina barn att låtsas vara sjuka 
eller föräldrar som låter sina barn sköta sina egna och familjens vårdkontakter. Ytterligare 
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komplexa vårdsituationer beskrivs involvera barns vaccinationer och övervikt samt föräldrars 
oro. Distriktssköterskorna beskriver utmaningar i att hantera föräldrars oro på följande sätt: 

Det finns säkert såklart en annan oro, som man själv kanske inte tycker är helt befogad, man 
förstår att de är oroliga, då man är förälder själv och sådär.. Men.. Dom är så inställda på att få 
ett besök till sina barn för att dom är så oroliga liksom, och själv ser man att det är något helt 
naturligt.. Ett vanligt virus liksom.. Men det kan vara svårt att försöka mota, hålla bort dom i 
telefonerna, alltså, ibland så blir man tvungen att boka dom för att det blir en sån stor oro hos 
föräldern... (Fokusgrupp 3) 

7.1.2 Att vårda professionellt med givna organisatoriska förutsättningar 

Distriktssköterskornas erfarenheter av att vårda professionellt med givna organisatoriska 
förutsättningar innehåller subkategorierna: Att bedöma vårdsökandes vårdbehov; Att 
samordna vården; Att förhålla sig till vårdsökande och Att arbeta med begränsade resurser. 

Komplexitet beskrivs kring att bedöma vårdsökandes vårdbehov i telefonrådgivning 
och på vårdcentralers mottagning. Möten med människor genom telefonsamtal ter sig 
annorlunda jämfört med möten i ett rum med samma person. I telefonsamtal formulerar sig 
människor mer utmanande än när ögonkontakt är möjligt. Distriktssköterskorna beskriver 
att bedömning av vårdbehov i telefonrådgivning försvåras av att inte kunna se eller röra de 
vårdsökande. Bedömningarna försvårar även av kommunikativa hinder som fåordighet, 
osammanhängande tal och språkförbistringar, eller när anhöriga eller bekanta 
kommunicerar för vårdsökandes räkning. Dessa hinder bidrar till knapphändig information 
om vårdsökande och svårighet att avgöra det egentliga vårdbehovet och hur akut vårdbehovet 
är. Ytterligare faktorer som försvårar bedömning av vårdbehov är att arbeta under tidspress, 
att vårdsökandes vårdbehov varierar, att den vårdsökande är listad på annan vårdcentral, när 
människor söker vård för hela familjen samtidigt eller är agiterade för att ha ringts upp 
senare än angiven tid. 

Utifrån angivna utmaningar i att bedöma vårdsökandes vårdbehov i telefonsamtal beskriver 
distriktssköterskorna att det bidrar till svårigheter att uppskatta tidsåtgången vid inbokning 
av besök på vårdcentral. De berättar även att när vårdsökande avböjer vård behöver de vara 
noggranna med att dokumentera telefonsamtalen och bedömningarna i journalsystemet. I 
följande citat beskriver distriktssköterskorna detta: 

Det är ju mycket ibland, både hängslen och livrem.. Att om en person ringer till exempel.. Och 
så erbjuder jag en akuttid idag men så säger patienter "Nej men jag kan inte komma idag, jag 
vill ha en tid imorgon" Då säger jag att: "Nej, nu har jag gjort en bedömning att du behöver 
komma idag och är det så att du vill komma imorgon får du ringa tillbaka i så fall", och sen att 
man skriver det noga i journalanteckningen, att utifall det händer någonting med patienten 
under dagen så har jag i alla fall erbjudit en tid då... (Fokusgrupp 2) 

I sitt arbete med att bedöma vårdbehov genom telefonsamtal beskriver distriktssköterskorna 
att de behöver ställa adekvata frågor och använda rådgivningsstödets frågeguide för 
likformiga bedömningar. Rådgivningsstödets bedömningar är dock inkompatibla med 
verksamheters besökskapacitet. Det medför att stödet inte kan följas fullt ut och att de 
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behöver motivera varför deras bedömningar avviker från rådgivningsstödets 
rekommendationer. Distriktssköterskorna skildrar även att bedömningar av vårdbehov i 
telefonrådgivning underlättas av att kunna boka in besök till distriktssköterskemottagningen, 
att läkare finns tillgängliga som rådgivande konsultation och ha möjlighet att återkomma till 
vårdsökande med tidskrävande vårdbehov. 

När det gäller att bedöma vårdbehov i mötet med människor på vårdcentral beskriver 
distriktssköterskorna att detta sker självständigt men att riktlinjer och kollegialt stöd är 
nödvändigt. Omständigheter som försvårar arbetet anges vara att fler behov lyfts i mötet än 
vad som angavs när besöket bokades. De beskriver detta som att de balanserar mellan att 
begränsa mötet utifrån avsatt tid utan att neka vård. 

Distriktssköterskorna beskriver komplexitet kring att samordna vården vilket även 
innefattar att samverka med vårdaktörer och samarbeta med andra professioner. 
Distriktssköterskorna beskriver hur samordning, samarbete och samverkan är aktiviteter 
som genomsyras av komplexitet genom att vara både resurs och hinder. 

Distriktssköterskorna beskriver hur samordning involverar att skapa en helhetssyn för 
människor med många vårdkontakter samt lotsa vårdsökande vidare i vårdsystemet. 
Skapandet av en helhetssyn gynnas av ett effektivt informationsutbyte mellan vårdaktörer 
där gemensamma journalsystem underlättar. Övriga faktorer som bidrar till att skapa 
helhetsbilder berör fungerande teamarbete, distriktssköterskors kunskaper om att navigera i 
vårdsystem samt kunskaper om relevanta rutiner och riktlinjer. 

Distriktssköterskorna skildrar hur samordning försvåras av att inte kunna göra hembesök 
och att försöka lösa andra vårdaktörers problem. Samverkansvårigheter mellan vårdaktörer 
och olika professioner utgör hinder för samordningen. Dessa hinder berör bristfälliga 
kommunikationsmöjligheter, varierande professionell kompetens och avsaknad av 
kontinuitet. Samordningen uppges vara tids- och resurskrävande relaterat till att optimera 
informationsflödet och att kartlägga ansvarsfördelning mellan vårdaktörer som är ovilliga att 
ta ansvar. Distriktssköterskorna berättar att frustration skapas när vårdsökande människor 
kommer i kläm i vårdsystemet. I följande citat beskriver distriktssköterskorna hur komplex 
vården kan vara kring patienter som vårdas av flera olika vårdaktörer: 

Patienten vet inte vart man ska vända sig och då vänder man sig till den instansen där man 
tror man ska.. Det blir oftast mycket bollande fram och tillbaka, liksom vem ska ta hand om 
vem och vem är det som ansvarar för patienten? (…) Då hamnar patienten också i kläm, dom 
vet ju minst av alla. (Fokusgrupp 4) 

Distriktssköterskorna beskriver hur oförutsägbara och unika möten med vårdsökande 
människor ställer krav på att förhålla sig till vårdsökande. Valet av förhållningssätt 
beskrivs påverka möjligheterna att skapa hälsofrämjande möten. Ett öppet, ödmjukt och 
holistiskt förhållningssätt uppfattas som gynnsamt för distriktssköterskors förmåga att 
lyssna in och förstå vårdsökandes behov utifrån deras perspektiv. Distriktssköterskorna 
beskriver detta som att möta människor där de befinner sig. Hinder för detta relateras till 
vårdsökandes ointresse och avsaknad av personkemi. Distriktssköterskornas professionella 
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och humanitära förhållningssätt beskrivs dock gynna vårdsökandes upplevelser av trygghet 
och förtroende. Även ett bekräftande förhållningssätt uppfattas som gynnsamt relaterat till 
hälsofrämjande effekter för människors själsliga lidande. Dessa angivna förhållningssätt 
beskrivs medföra behov av kunskap om människors föreställningar samt reflektioner kring 
egna värderingar och föreställningar. Distriktssköterskornas tankar om att förhålla sig till 
oförutsägbara möten uttrycks i följande citat: 

Men om man tänker egentligen så är väl alla vårdsituationer mer eller mindre komplexa och 
det har väl att göra med att vi egentligen inte vet vad vi möter för någonting. (…) Då får vi 
liksom jobba med helt andra förutsättningar, så jag tänker att det ändå är en jättestor del i 
vårt jobb att det är så komplext, för det finns ingen situation som är den andra lik.. Utan där 
man hela tiden måste vara den här, öppenheten av vad vi möter för någonting, för vi har inga 
färdiga svar eller rätt eller fel..  (Fokusgrupp 4) 

Distriktssköterskorna skildrar komplexitet relaterat till att arbeta med begränsade 
resurser. Dessa resurser berör avsaknad av tid och personal på vårdcentraler. Detta 
manifesterar sig genom att arbetsuppgifter anhopas och otillräckligt antal bokningsbara 
läkartider för vårdsökande. Distriktssköterskorna beskriver hur allt fler människor upplevs 
söka vård för allvarliga hälso- och sjukdomstillstånd relaterat till att sjukhusen minskar sina 
vårdplatser. Dessa komplexa vårdsituationer beskrivs uppstå som ett resultat av 
ogynnsamma politiska beslut om resursfördelning i kombination med löften om vårdens 
tillgänglighet. Distriktssköterskorna beskriver hur de är vårdcentralernas ansikte utåt. Detta 
medför att de får stå till svars när verksamheterna inte kan motsvara vårdsökandes 
förväntningar på att få vård inom en viss tid. Stress och frustration skapas hos både 
vårdsökande och distriktssköterskorna relaterat till att inte kunna boka in vårdsökande enligt 
bedömd vårdnivå. Distriktssköterskorna beskriver att de hanterar dessa situationer genom 
att hänvisa till andra vårdinstanser och ge råd om att avvakta. De begränsade resurserna 
medför att människors vårdbehov åsidosätts och att distriktssköterskorna kommer i kläm:  

Så är det ju, som sköterska är man ju verkligen i kläm många gånger. Det kan ju vara som på 
våran vårdcentral att.. Läkartiderna är slut.. Och doktorerna vill inte att man överbokar.. Det 
får vi inte göra.. Det samtidigt som man har folk på tråden som behöver hjälp och då får vi inte 
hänvisa till jourmottagningen för att vi är skyldiga att ta emot alla på vårdcentralen dagtid. 
(Fokusgrupp 2)                                                                                                                              

8 DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i tre delar: resultatdiskussion, metoddiskussion och 
etikdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras resultatets fynd medan metoddiskussionen 
lyfter styrkor och svagheter gällande metodförfarandet. Avsnittet avslutas med en 
etikdiskussion. 



   

 

16 

8.1 Resultatdiskussion 
Examensarbetets syfte är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av komplexa 
vårdsituationer på vårdcentral. Följande avsnitt diskuterar resultatets fynd vilka är att 
balansera mellan oförutsägbara möten med människor och förutsägbara organisatoriska 
villkor, att möta människor i varierande livssituationer samt att vårda professionellt med 
givna organisatoriska förutsättningar. Dessa fynd diskuteras och förstås utifrån begrepp 
inom personcentrerad vård och relateras till tidigare presenterad forskning. 

8.1.1 Att balansera mellan det oförutsägbara och det förutsägbara utifrån ett 
personcentrerat perspektiv 

Att balansera mellan det oförutsägbara och det förutsägbara kan problematiseras utifrån 
Olanders (2003) teori om hantering av dubbelsidighet i ett uppdrag. Olander (2003) 
beskriver hur barnhälsovårdens distriktssköterskor eftersträvar syntetisering av det 
befolkningsorienterade folkhälsouppdraget och det individorienterade familjeuppdraget. 
Syntetiseringen av uppdragen hanteras genom ett pendlande arbetssätt som kallas 
befolkningsindividualisering. Resultatet i denna studie framhåller hur distriktssköterskors 
arbete utgår från förutsägbara organisatoriska rutiner och nationella riktlinjer men även 
utifrån oförutsägbara möten med individer i varierande livssituationer. Uppdragens likartade 
dubbelsidighet indikerar att den befolkningsindividualiserande strategin skulle kunna 
implementeras även i vårdcentralssammanhang. Resultatet i detta examensarbete uttrycker 
dock att distriktssköterskor snarare balanserar mellan det oförutsägbara och det 
förutsägbara än att de syntetiserar dessa. Att balansera kan tyda på svårigheter att förena 
dubbelsidighetens motstridigheter. Detta behöver dock inte utesluta att distriktssköterskor 
på vårdcentral kan ha nytta av ett befolkningsindividualiserat arbetssätt. Att balansera 
involverar att skickligt manövrera mellan olika intressen (Nationalencyklopedin, u.å.b) eller 
att upprätthålla jämviktsläge trots försvårande omständigheter (Nationalencyklopedin, 
u.å.c). Denna balansgång mellan olika intressen eller försvårande omständigheter kan utifrån 
Holmström och Dall´Alba (2002) förstås som distriktssköterskors lojalitetskonflikter 
gentemot vårdsökande människor och hälso- och sjukvårdssystemet. Holmströms och 
Dall´Albas (2002) forskning synliggör dessa intressekonflikter utifrån telefonrådgivande 
kontext. Detta resultat beskriver hur dessa intressekonflikter även återfinns i kontexter 
gällande distriktssköterskors mottagningsarbete. Personcentrerade hanteringsstrategier kan 
dock medföra att dessa intressekonflikter upplöses. Detta som ett resultat av att 
personcentrerad vård framhåller vårdsökande människors intressen framför organisatoriska 
dito (McCormack & McCance, 2006). Att distriktssköterskorna i detta resultat balanserar kan 
tolkas som att deras fokus är tudelat. Detta medför komplexitet då den personcentrerade 
vårdens centrering är kompromisslös till sin natur.  

Det balanserande momentet i resultatet kan även betraktas som en rörelse där det 
oförutsägbara representerar det följsamma och dynamiska medan det förutsägbara 
representerar det statiska och konservativa. Distriktssköterskors följsamhet kan utifrån ett 
personcentrerat perspektiv förstås medföra ett öppet förhållningssätt (Tenggren Durkan, 
2016). De organisatoriska villkoren är för distriktssköterskor kända på förhand. Detta kan 
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bidra till att det öppna förhållningssättet snävas in genom att de organisatoriska villkoren 
medvetet eller omedvetet utgör ett ramverk. Komplexiteten kan relateras till hur 
distriktssköterskor i dessa vårdsituationer eftersträvar dynamiska rörelser utifrån 
odynamiska ramverk. 

Distriktssköterskorna i detta examensarbete beskriver komplexitet relaterat till att möten 
med vårdsökande människor är oförutsägbara. Detta kan utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt förstås som att vårdsökandes och anhörigas unika och varierande kunskaper 
bidrar till att vården utformas av på förhand okända faktorer (Morgan & Yoder, 2011). Den 
samskapande dimensionen kan därmed innebära att distriktssköterskor uppfattar att vården 
formas av både kända och okända aspekter vilket kan relateras till komplexa situationers 
parallella inslag av kontroll och icke-kontroll. Komplexitet beskrivs som varierande tillstånd 
mellan ytterligheterna kaos och ordning (Augustinsson & Petersson, 2015). Detta medför en 
möjlighet att problematisera sammansättningen av situationers inslag av oförutsägbarhet 
och förutsägbarhet. Det kan reflekteras över om situationer med övervägande andel 
oförutsägbarhet medför mer omfattande komplexitet i jämförelse med situationer med 
övervägande andel förutsägbarhet. Ett sådant resonemang medför att den personcentrerade 
vårdens komplexitet intensifieras när vårdsökandes och anhörigas delaktighet ökar i 
omfattning. Diskussionen kring det oförutsägbara och förutsägbaras samexistens och 
inbördes förhållande kan kontrasteras mot att distriktssköterskors kompetensbeskrivning 
endast involverar kompetens för att möta oförutsägbara och förutsägbara situationer var för 
sig (DSF, 2008). Ett annat perspektiv involverar att oförutsägbara möten kan förstås som 
komplexa system. Detta innebär att oförutsägbarhet uppstår till följd av att dessa möten 
oupphörligen formas av mötets ingående delar och varierande kontexter. Hanteringen av 
dessa komplexa system berör multistrategiska och varierande förhållningssätt (Kurtz & 
Snowden, 2003). Denna hanteringsstrategi beskrivs i examensarbetets resultat genom att 
distriktssköterskorna framhåller hur de utrustar sig med flera olika förhållningssätt i möten 
med människor.  

I examensarbetets resultat framkommer att distriktssköterskorna uppfattar möten med 
människor i varierande livssituationer som komplexa och oförutsägbara. Betoningen av 
människors varierande livssituationer och förutsättningar kan utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt förstås som distriktssköterskors respekt för människors unika egenskaper, 
värdighet och frihet (Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård framhåller hur 
människors individuella förmågor influerar det vårdrelationella samspelet (Morgan et al., 
2011). Oförutsägbarheten kan därmed förstås som att variationen av kontextuella och 
individuella förmågor skapar unika vårdsituationer. Wahlbergs (2004) studie bekräftar 
distriktssköterskors individuella och vägledande arbetssätt i telefonrådgivning.  

Det framkommer i detta resultat att distriktssköterskorna erfar komplexitet relaterat till att 
vårda professionellt med givna organisatoriska förutsättningar. Detta kan förstås som att 
komplexiteten bottnar i begränsade förutsättningar för att kunna utöva personcentrerad vård 
(McCormack & McCance, 2006). Resonemanget antyder att distriktssköterskor uppfattar ett 
personcentrerat arbetssätt som synonymt med att vårda professionellt. Tanken motiveras av 
att de moment som distriktssköterskorna beskriver relaterat till professionell vård tangerar 
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de förutsättningar som McCormack och McCance (2006) beskriver relaterat till 
personcentrerad vård. Dessa gemensamma beröringspunkter involverar distriktssköterskors 
kompetenser och förhållningssätt samt vårdmiljön inrymmandes interprofessionellt 
samarbete och organisatoriska aspekter. Distriktssköterskorna framhåller komplexitet kring 
att samverka med andra vårdaktörer snarare än att arbeta i interprofessionella team. Detta 
kan kontrasteras mot att interprofessionella aspekter av distriktssköterskors samarbete är 
beforskat i större omfattning än samverkan (Giltenane et al., 2015; Wilhelmson & Lindberg, 
2009; Hägglund, 2010; Fisher, 2010; Estrada et al., 2015; Eklöf et al., 2014). 

8.1.2 Partnerskapet 

Resultatets beskrivning av att distriktssköterskorna balanserar mellan oförutsägbara möten 
och förutsägbara organisatoriska villkor kan tolkas utifrån begreppet partnerskap. Det 
oförutsägbara kan förstås som ett uttryck för partnerskapets jämlikhet. Med detta menas att 
samskapandet bidrar till att distriktssköterskor saknar kontroll och vetskap om vårdens 
kommande utformning (Tenggren Durkan, 2016). Distriktssköterskorna kan betraktas 
representera vårdens förutsägbarhet, sprunget ur organisatoriska villkor. Utifrån 
partnerskapets jämlikhet medför detta att vårdsökande människor och organisationer 
behöver visa varandra ömsesidig hänsyn. Detta kan kontrasteras mot beskrivningar av 
organisatoriska villkor som förutsättningar (McCormack & McCance, 2006) eller som 
överordnat ramverk för vårdens utformning. Beskrivningen av organisatoriska villkor som 
ramverk för vården återkommer i detta resultat. Funktionen som ramverk kan 
problematiseras utifrån att vårdrelationers redan asymmetriska maktbalans kan förstärkas 
ytterligare (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Examensarbetets resultat påvisar komplexitet i möten med människor med varierande 
perspektiv och förväntningar. Denna komplexitet kan utifrån partnerskapet förstås som 
svårigheter att skapa ömsesidig förståelse mellan vårdsökande och distriktssköterskor 
relaterat till skilda kunskaper och förväntningar (Tenggren Durkan, 2016). Vårdsökandes 
förväntningar på vården som hinder för ömsesidig förståelse bekräftas i tidigare studier om 
telefonrådgivning (Wahlberg et al., 2003). Resultatet i detta examensarbete visar hur 
distriktssköterskor formar vården utifrån människors specifika förutsättningar. Detta 
arbetssätt kan förstås som en hanteringsstrategi för att samskapa vården (Nygren Zotterman 
et al., 2015). Forskning beskriver detta som att distriktssköterskor utgår från vårdsökandes 
egen förståelse av sina problem (Kaminsky et al., 2009). 

Det kan reflekteras över om variationen av möten med människor bidrar till komplexitet i 
sig. Resultatet visar att distriktssköterskorna uppfattar det som utmanande att bedöma 
vårdsökandes vårdbehov relaterat till varierande möten och växlande vårdbehov. Detta kan 
kontrasteras mot partnerskapets naturliga utgångspunkt i vårdsökande personers 
individuella behov (Morgan & Yoder, 2008). Resultatet kan utifrån detta tolkas som att 
distriktssköterskor betraktar människors unika förutsättningar, kunskaper och behov som 
hinder snarare än resurser i utformning av vården. Ett sådant synsätt ger partnerskapet ett 
problemorienterat innehåll snarare än ett resursorienterat kunskapsutbyte. Det 
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resursorienterade perspektivet involverar att distriktssköterskor lägger tyngdpunkten på 
människors unika särdrag. Ett sådant förhållningssätt medför att i möten förvänta sig det 
oförväntade (Augustinsson & Petersson, 2015).                                                 

Det framkommer i resultatet att distriktssköterskorna vårdar med begränsade resurser. 
Distriktssköterskorna framhåller hur tidsbrist, arbetsbörda och personalbrist utgör hinder 
för att vårda vilket även styrks i tidigare forskning (Röing et al., 2013; Holmström & 
Höglund, 2007, Nygren Zotterman et al., 2015; Macdonald, 2007). Utifrån partnerskapet kan 
denna resursbrist förstås som hinder för vårdsökandes och distriktssköterskors möjligheter 
att samskapa vården (McCormack & McCance, 2006). Resonemanget stämmer överens med 
studier som framhåller tid och stödjande organisatoriska system som förutsättningar för 
utövandet av personcentrerad vård (McCormack & McCance, 2006; Ekman et al., 2011). I 
resultatet framkommer att begränsade resurser medför att distriktssköterskorna kommer i 
kläm. Detta kan utifrån Holmström och Dall´Alba (2002) förstås som att distriktssköterskor 
behöver förhålla sig till motstridiga föreställningar relaterat till att både vara vårdare och 
gatekeeper för begränsad hälso- och sjukvårdsresurser. Det kan reflekteras över om ett mer 
syntetiserande förhållningssätt till dessa föreställningar underlättar samskapandet genom att 
vårdsökande möter distriktssköterskor som är i samförstånd med sin roll. 

8.1.3 Patientberättelsen  

I resultatet framhåller distriktssköterskorna hur möten med människor med långvarigt 
vårdbehov involverar komplexitet. Detta kan utifrån begreppet patientberättelser förstås som 
att distriktssköterskorna uppfattar komplexitet relaterat till dessa människors uttryckssätt 
och till det som förmedlas (Tenggren Durkan, 2016). Distriktssköterskorna synliggör behovet 
av att identifiera individuella förutsättningar och att se till helheten i möten med människor 
med långvarigt vårdbehov. Detta kan förstås som att dessa människor behöver särskilda 
förutsättningar för att kunna uttrycka sina patientberättelser (Huang et al., 2005; Haddad et 
al., 2005). Det holistiska perspektivet befäster distriktssköterskornas utgångspunkt i ett 
personcentrerat förhållningssätt (Morgan & Yoder, 2011). Holismens närvaro bekräftas i 
tidigare forskning som beskriver hur distriktssköterskor skapar helhetsbilder som formar 
vården (Friman et al., 2011; Rasjö Wrååk et al., 2015).  

Av resultatet framkommer att distriktssköterskornas möten med människor med skilda 
språkliga och kulturella bakgrunder innehåller utmaningar. Detta kan utifrån begreppet 
patientberättelsen förstås som att kommunikativa svårigheter utgör hinder för 
distriktssköterskors möjligheter att förmedla, tolka och förstå vårdsökandes resurser, 
symtom och behov (Tenggren Durkan, 2016). Vårdsökandes kommunikativa svårigheter kan 
relateras till språkförbistringar, varierande uttryckssätt samt kommunikation via tredje part 
(Wahlberg et al., 2003) medan distriktssköterskors kommunikativa svårigheter berör att 
bemöta och utforska vårdsökandes oro (Ernesäter et al., 2016). 
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8.1.4 Dokumentationen 

I resultatet framkommer hur distriktssköterskorna antar ett öppet förhållningssätt i 
oförutsägbara möten med vårdsökande människor. Detta kan utifrån ett 
dokumentationsperspektiv förstås som att vårdsökandes oförutsägbara och varierande 
behov, problem och hälsorelaterade mål ställer krav på flexibilitet i dokumentationens 
utformning (Tenggren Durkan, 2016). Förutsägbarheten kan i dokumentationssammanhang 
förstås som den kvalitetssäkrande, strukturgivande och professionella funktion som 
distriktssköterskors dokumentationskrav medför (Tenggren Durkan, 2016; DSF, 2008; SFS 
2008:355). Det kan reflekteras över om det medför motsättningar när distriktssköterskor 
balanserar mellan oförutsägbara dokumentationsinnehåll och förutsägbara 
dokumentationsstrukturer. En problematiserande tanke innebär dock att 
dokumentationsstrukturer kan färga dokumentationsinnehåll och i förlängningen även 
vården. Forskning synliggör exempelvis hur sjuksköterskors medicinorienterade 
dokumentationssätt är mer utbrett än det personcentrerade dokumentationssättet (Ekman et 
al., 2011). Detta kan vara en konsekvens av att dokumentationssystem är utformade utifrån 
ett medicinskt perspektiv. 

8.2 Metoddiskussion 
Kvalitativa studiers vetenskapliga kvalitet bedöms utifrån trovärdighet som inrymmer 
tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Elo et al., 2014). Examensarbetet och dess 
genomförande kommer i detta avsnitt att diskuteras utifrån dessa begrepp. 

Hur tillförlitlig en studie anses vara berör hur noggrant tillvägagångssättet för urval, 
datainsamling och analysen beskrivits (Elo et al., 2014). Om en studies design inte är 
anpassat efter syftet kan inte resultatet ses som giltigt. Henricson och Billhult (2012) menar 
att urvalet ska vara varierat i kvalitativa studier. Gällande kön var det svårt att få ett jämnt 
fördelat urval, dock medverkade två män och 30 kvinnor i fokusgrupperna. Detta anses 
representera båda könen tillräckligt eftersom det är hur verkligheten ser ut bland 
sjuksköterskor/distriktssköterskor på vårdcentral. Vad gäller yrkeserfarenhet varierade detta 
mellan 1-31 år bland deltagarna vilket anses vara tillräckligt för rika beskrivningar av 
erfarenheter av komplexa vårdsituationer på vårdcentral. 

Wibeck (2010) menar att datainsamlingens tillförlitlighet gynnas av att deltagarna känner sig 
bekväma i miljön. Tre fokusgrupper genomfördes på vårdcentraler och medförde att 
deltagarna var bekanta med miljön och med varandra. Dessa deltagare tillhörde redan 
existerande grupper. Fördelar med redan existerande grupper innebär att gruppinteraktioner 
allt mer närmar sig naturliga data genom fördjupad inblick i gruppens sociala kontext. Risker 
innebär att grupper kan selektera bort ämnen som inom gruppen uppfattas som axiom eller 
för att minska risken för uppkomst av motsättningar inom gruppen (Wibeck, 2010).    

Elo et al. (2014) menar att tillförlitligheten i en studie kontrolleras i relation till författarnas 
självmedvetenhet. Frågor gällande detta berör huruvida deltagarna har ställts alltför öppna 
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eller slutna frågor samt om de manipulerats genom ledande frågor. Genom självmedvetenhet 
och genom att reflektera kring sin förförståelse kan risken för att deltagarna influeras av 
författarna minimeras. Reflektioner kring dessa frågor har genomgående under arbetets gång 
även stärkt trovärdigheten i examensarbetet. 

De tre sista fokusgrupperna genomfördes under avsatt tid under arbetsdagen för 
distriktssköterskorna/sjuksköterskorna. Detta kan ha medfört en känsla av tidspress vilket 
kan ha bidragit till att dessa deltagares beskrivningar inte var lika detaljerade eller målande 
som de kanske kunde ha varit om mer tid hade funnits till förfogande. Dock anses det 
sammanlagda materialet innehålla nyanserade beskrivningar av deltagarnas erfarenheter av 
komplexa vårdsituationer. 

Genom att inleda fokusgruppsdiskussionerna med ramar för samtalet och moderatorns roll 
att hålla samtalet inom det givna ämnet (Kreuger & Casey, 2015) gavs deltagarna möjlighet 
att dela med sig av sina erfarenheter kring komplexa vårdsituationer på vårdcentral. 
Kvalitativa studier medför att forskare påverkar datainsamlingen (Henricson & Billhult, 
2012). Denna utgångspunkt innebar att moderatorn under datainsamlingen tog hänsyn till 
sin placering i rummet, antog en tillbakadragen roll och gav respons utifrån en opartisk och 
empatisk anda (Wibeck, 2012). Både moderator och bisittare uppfattade att förmågorna att 
genomföra fokusgruppintervjuer utvecklades efter varje tillfälle. Dessa förvärvade kunskaper 
kan ha gynnat effektiviteten i de tre sista fokusgruppernas något mer tidspressade 
datainsamlingar. 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) användes som analysmetod eftersom 
den är anpassad för analys av fokusgruppsintervjuer och eftersom denna analysmetod 
använts tidigare. För att konstruera giltiga och för utifrån materialet rimliga kategorier (Elo 
et al, 2014) kodades materialet först självständigt av studenterna var för sig, därefter 
jämfördes dessa för att utesluta stora skillnader. Därefter analyserades materialet 
gemensamt. Detta stärker noggrannheten i analysförfarandet och därmed examensarbetets 
trovärdighet (Elo et al, 2014). Detta medför även att risken för feltolkning minimerats. I 
examensarbetet används matriser för att tydliggöra relationen mellan data och de slutgiltiga 
kategorierna. Autentiska citat från fokusgrupperna används i resultatet för att visa hur 
tolkning gjorts och från vilket originalmaterial kategorier bildats (Elo & Kyngäs, 2008). En 
kontinuerlig öppen diskussion studenterna emellan har förts under hela examensarbetets 
gång och därmed har samtliga moment i uppsatsskrivandet genomgåtts tillsammans för att 
bibehålla en närhet till materialet. 

Genom medvetenhet om vår förförståelse och att genomgående under analysarbetet ha 
kontrollerat resultatet mot syftet, anses resultatet inte medvetet ha influerats av egna tankar 
och perspektiv (Wallengren & Henricson, 2012). Förförståelsen har diskuterats innan 
datainsamlingen påbörjades och har reflekterats kring under själva analysprocessen. Under 
analysen har ett öppet förhållningssätt eftersträvats genom att inte låta vår förförståelse färga 
de tolkningar som gjorts. Trots detta är det möjligt att vår förförståelse om komplexa 
vårdsituationer kan ha påverkat analysen.  
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Examensarbetets samtliga delmoment har diskuterats och genomförts tillsammans. Detta 
anses ha bidragit till nyanserade perspektiv och helhetsförståelse vilket anses styrka 
examensarbetets trovärdighet. 

Danielson (2012) menar att resultat från kvalitativ innehållsanalys inte kan generaliseras 
men att de kan överföras till kontext med andra situationer eller grupper. En studies 
tillförlitlighet och giltighet påverkar dock möjligheten att överföra resultatet (Danielson, 
2012). Vårdsituationer förekommer inom alla vårdsammanhang, därmed även komplexa 
vårdsituationer. Dock kan kontexten vara en annan, men själva essensen av komplexiteten i 
distriktssköterskornas och sjuksköterskornas arbete på vårdcentral anses kunna överföras till 
liknande vårdsammanhang. Exempel på detta skulle kunna vara arenor där 
mottagningsarbete och företagshälsovård bedrivs men även exempelvis olika 
vårdsammanhang inom förlossningsvård.  

8.3 Etikdiskussion    
Examensarbetet har utgått från Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska principer. Dessa 
medför att deltagarna har fått skriftlig och muntlig information om examensarbetets syfte, 
frivillighet och rättigheter att avbryta sin medverkan, att de ej kommer att kunna identifieras 
samt att examensarbetet kommer att användas till ett utvecklingsprojekt och publiceras i 
offentligt arkiv för examensarbeten. 

Etisk försvarbarhet involverar en avvägning mellan examensarbetet meningsfullhet och 
potentiella risker för medverkande (Kjellström, 2012). Meningsfullheten kan relateras till hur 
examensarbetet bidrar till kunskapsutveckling om komplexa vårdsituationer på vårdcentral. 
Resultatet kan även nyttjas i syfte att förtydliga vad distriktssköterskors uppdrag inrymmer. 

Risker med att genomföra fokusgrupper berör hur det sociala samspelet i gruppen formas 
och hur delgivande av känslig information påverkar enskilda deltagare (Wibeck, 2012). 
Datainsamlingen har innehållit känslig information relaterat till att specifika vårdsituationer 
med vårdsökande beskrivits. En medvetenhet om dessa risker har medfört en etisk 
vaksamhet. Detta har föranlett att deltagarna har ombetts att avidentifiera vårdsökande i sina 
berättelser. 

Kvalitativ forskning medför risk att deltagare kommer till skada eller känner sig tvingade att 
medverka relaterat till närheten mellan forskare och deltagare (Kjellström, 2012). 
Fokusgruppsintervjuerna som har genomförts under handledardagarna på Mälardalens 
högskola har utgjort en del i dessa dagars scheman. Trots muntlig och skriftlig information 
om frivillighet, avsatt betänketid och erbjudande om annan aktivitet kan deltagare ha känt 
sig tvingade att medverka. 

Trots att insamlad data har behandlats konfidentiellt finns risker att deltagare kan känna 
igen sig eller andra i examensarbetets citat. Dessa citat har därför valts ut med omsorg för att 
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tydligt illustrera resultatet, visa analysens hållbarhet men samtidigt inte lämna ut känslig 
information.  

Sammantaget bedöms nyttan med detta examensarbete överväga riskerna för att någon 
människa ska komma till skada. 

9 SLUTSATSER 

Resultatet visar att distriktssköterskorna möter människor i varierande livssituationer och att 
de eftersträvar att vårda professionellt inom givna organisatoriska förutsättningar. Dessa 
komplexa vårdsituationer medför att distriktssköterskorna balanserar mellan det 
oförutsägbara i möten med människor och de förutsägbara organisatoriska villkor som råder 
på en vårdcentral. Examensarbetets resultat bidrar med kunskapsutveckling avseende 
distriktssköterskors uppdrag. Detta genom att beskriva hur komplexa vårdsituationer 
karaktäriseras av att okända och kända aspekter existerar parallellt. Denna samexistens 
medför att balansera vilket kan relateras till distriktssköterskornas hantering av sitt 
dubbelsidiga uppdrag. Distriktssköterskor verksamma på vårdcentral möter komplexa 
vårdsituationer och behöver därför kunna förstå och hantera den komplexitet som 
oförutsägbara möten med människor och förutsägbara organisatoriska villkor medför. 
Adekvat hantering av komplexa vårdsituationer främjar vårdsökandes hälsa och förtroende 
för vården. Detta bidrar till att vårdsökande människors behov av att söka vård minskar. 
Distriktssköterskors arbetssituation främjas genom att förmågan att hantera komplexa 
vårdsituationer stärks. Av detta följer att vårdprocesserna flödar smidigare och att nyttjandet 
av verksamheters resurser effektiviseras. I ett sammantaget och kortsiktigt perspektiv medför 
detta att hälso- och sjukvårdsresurser frigörs till förmån för andra vårdbehövande 
människor. På sikt	involverar denna effektivisering av vården hälsofrämjande effekter för 
vårdsökande samt samhällsekonomiska vinster. 
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10 YTTERLIGARE FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSBEHOV 

Resultatet visar att det finns behov av ytterligare kunskap för att belysa vad som utmärker 
komplexa vårdsituationer samt hur distriktssköterskor hanterar dessa. En begreppsanalys 
kan vara av intresse för att utveckla kunskap om komplexa vårdsituationers innehåll samt 
skapa samstämmighet kring hur begreppet används och förstås i praxis. Det vore av värde att 
spinna vidare på detta examensarbetes fokus på det oförutsägbara och det förutsägbara. En 
infallsvinkel kan vara att granska hur vårdsituationers fördelning av oförutsägbarhet och 
förutsägbarhet påverkar graden av komplexitet. Av intresse är även att studera hur det 
påverkar distriktssköterskors arbete att balansera mellan det oförutsägbara och det 
förutsägbara samt hur distriktssköterskor uppfattar dessa balanserande aktiviteter.  
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KOMPLEXA VÅRDSITUATIONER INOM PRIMÄRVÅRD 
Vi som arbetar med specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 
distriktssköterska genomför ett forskningsbaserat	utvecklingsprojekt	som	innebär	att	
vidareutveckla	och	kvalitetssäkra	verksamhetsförlagd	utbildning,	VFU.	Projektet	är	ett	samarbete	
mellan	Akademin	för	Hälsa,	Vård	och	Välfärd,	Mälardalens	Högskola	och	primärvården	i	Västmanland	
och	Södermanland.	Den	del	av	projektet	som	innefattar	Din	medverkan	kommer	användas	som	
underlag	för	att	utveckla	arenaspecifika	underlag	för	bedömning	av	VFU	samt	för	examensarbeten	på	
magisternivå	för	studenter	inom	utbildningen. 

Att	delta	i	projektet	innebär	att	Du	medverkar	i	dagens	fokusgrupp.	Det	innebär	att	Du	i	samtal	med	
andra	distriktssköterskor	delar	med	Dig	av	dina	erfarenheter	kring	komplexa	vårdsituationer	på	
vårdcentral.	Fokusgruppssamtalen	kommer	spelas	in	för	att	sedan	skrivas	ut	och	analyseras.	Allt	
material	kommer	att	förvaras	inlåst	och	behandlas	konfidentiellt.	Din	medverkan	i	dagens	fokusgrupp	
är	frivillig	och	Du	kan	avbryta	Din	medverkan	när	Du	vill	utan	att	motivera	varför.	 

För	projektets	genomförande	behöver	vi	följande	bakgrundsdata 

Ålder	 	

Yrkesår	som	dsk	
på	vårdcentral	

	

 

Informerat samtycke 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till intervju:  
 
 
Underskrift, ort och datum 
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BILAGA B - FRÅGEGUIDE 
  

  

-              Vad är komplexa vårdsituationer på vårdcentral? 

  

  

-              Vad är det som gör dem komplexa? 

  

  

-              Hur hanterar ni dessa komplexa situationer? 

  

  

-              Vilken kunskap behöver ni/använder ni er av för att hantera dessa situationer? 

  

  

Fokusgrupperna genomförs som semistrukturerade. Denna på förhand sammanställda 
frågeguide behöver inte användas i exakt ordning och utrymme för följdfrågor finns för att 
öka flexibiliteten för deltagarna och även moderatorn. 
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BILAGA C – UTDRAG UR ANALYSPROCESSEN 
Meningsbärande enheter Koder Subkategori Generisk 

kategori 
Huvudkateg

ori 

”Sen blir man samtidigt rädd, 
att alltså hallå, om jag inte 
lyssnar den gången det 
verkligen är nåt, så det är ju 
det där att man ska samtidigt 
som man känner en slags 
irritation så måste man 
samtidigt vara redo på.. att 
snart är det ju nånting…” 

(Fokusgrupp 1) 

Att möten med 
mångbesökare 

skapar irritation 
men även rädsla och 

vaksamhet för att 
missa något 

allvarligt symtom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 

 

	

”Och framförallt med dom 
som är multisjuka äldre. Jag 
som hjärtsviktssköterska 
träffar ju också mycket äldre.. 
och där är det ju också.. där 
blir det ju komplext då.. där 
blir det ju helheten i sig… 
men då är det inte bara 
hjärtat.. utan det kan vara allt 
från stödstrumporna till 
kisseskydd.. till.. att grannens 
hund dog ju igår…”  

(Fokusgrupp 5) 

Att möta människor 
som är äldre och är 

multisjuka 

Att möta 
människor som 
söker vård ofta 

eller har 
långvarigt 
vårdbehov 

 

 

 

 

 

Att möta 
människor med 

skiftande 
livssituationer 

 

 

Att balansera 
mellan 

oförutsäg-
bara möten 

med 
människor 

och förutsäg-
bara 

organisator-
iska villkor 

” Ja, men de beskriver att det 
är akut och att man är 
jättedålig, jättesjuk och så 
där.. och sen när man har 
försökt och prata en stund 
och så kommer man fram till 
att det är en vanlig 
förkylning.” 

(Fokusgrupp 2) 

Att möta människor 
från andra kulturer 
som uppfattar sig 
vara med sjuka än 

vad 
distriktssköterskor 

uppfattar 

 

 

 

Att möta 
människor med 
skilda kulturella 

och språkliga 
bakgrunder 
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”Här har vi ytterligare ett 
jätteproblem med 
språkförbistringar. Du kan 
aldrig nå fram med 
rådgivning även om du 
använder nationella 
rådgivningsstödet, det spelar 
ingen roll hur mycket du 
använder det. Att övertyga, 
det går liksom inte, om du 
ens för det första inte ens får 
en anamnes… redan där 
hamnar du i ett stopp. Sen får 
du gå på det du känner, att 
du tror… eller skicka ner den 
till våran joursyster som att 
det är lite lättare med 
bedömningar där…” 

(Fokusgrupp 6) 

Att möta människor 
i situationer där 

språkförbistringar 
uppkommer i 

telefonrådgivningen 

 

 

  

 

 

 

 

Att balansera 
mellan 

oförutsäg-
bara möten 

med 
människor 

och 
förutsägbara 
organisator-
iska villkor 

” Sen är det mycket där här.. 
eh, ja jag brukar kalla det 
spindeln i nätet, det här med 
sköterskan liksom.. vem har 
gett den här medicinen 
tidigare? Är det någon 
mottagning på sjukhuset? Är 
det inte dit du ska vända dig 
då? Man får ha väldigt 
mycket koll liksom, att 
personen hamnar rätt.” 

(Fokusgrupp 2) 

 

Att hänvisa 
vårdsökande rätt i 

vårdsystemet 

 

 

 

 

 

 

Att samordna 
vården 
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”Han kommer till mig en 
gång i veckan och sen sköts 
han av hemsjukvården. Och 
sen har han personliga 
assistenter och sen har han 
under senkvällen och natt 
hemtjänst och då väldigt 
många olika personer.. och 
hemtjänsten har väldigt 
många som inte pratar 
jättebra svenska som dom 
har svårt att förstå, alltså om 
man säger att ni måste göra 
såhär och såhär.. då förstår 
dom inte..” (Fokusgrupp 3) 

Att nå ut med 
information till alla 

berörda parter då en 
människa vårdas av 

flera vårdaktörer 

  

 

 

 

 

Att vårda 
professionellt 

med givna 
organisatoriska 
förutsättningar 

 

”Sen är det ju komplext också 
med tanke på att vi har en 
tidspress, ja, tiden är ju också 
en.. även om vi försöker att 
inte låta den påverka oss så 
indirekt så gör den ju det i 
slutändan.. så är det ju…”  

(Fokusgrupp 4) 

Att arbeta under 
tidspress 

 

 

 

 

Att arbeta med 
begränsade 

resurser 

 Att balansera 
mellan 

oförutsäg-
bara möten 

med 
människor 

och 
förutsägbara 
organisator-
iska villkor 

” Så det är ju, som sköterska 
är man ju verkligen i kläm 
många gånger. Det kan ju 
vara som på våran 
vårdcentral att.. läkartiderna 
är slut… och doktorerna vill 
inte man överbokar.. det får 
vi inte göra.. det samtidigt 
som man har folk på tråden 
som behöver hjälp och då får 
vi inte hänvisa till 
jourmottagning för att vi är 
skyldiga att ta emot alla på 
vårdcentralen dagtid.” 
(Fokusgrupp 2) 

Att vårdsökande 
behöver läkartider 

samtidigt som 
läkartiderna är slut 

och jour-
mottagningen ej får 

hänvisas till 

   



   

 

 1 

BILAGA D – ARTIKELMATRIS 
 

Artikelreferens Syfte Metod Resultat 

Augustinsson, S., & 
Petersson, P. 
(2015). On 
discharge 
planning: Dynamic 
complex processes: 
Uncertainty, 
surprise and 
standardisation. 
Journal of 
Research in 
Nursing, 20(1), 39-
53. doi: 
10.1177/174498711
4564257                     

Att beskriva hur 
vårdplanering 
på sjukhus kan 
förstås och 
utvecklas 
utifrån teorier 
om 
komplexitet.  

Kvalitativ design. 
Sjuksköterskor 
ansvariga för 
utskrivnings-
planering på 
sjukhus-
avdelningar i 
Sverige. 
Datainsamling 
genom enskilda 
intervjuer av 
narrativ karaktär 
samt 
gruppdiskussioner. 
Microstoria analys 
användes. 

Sjuksköterskor förhåller 
sig kontinuerligt till 
osäkerhet, överraskningar 
och okända aspekter. De 
förstår och tar kommando 
relaterat till dynamiska 
komplexa händelser och ny 
kunskap samt hanterar 
komplexa relationer och 
information.  

Ekman, I., 
Swedberg, K., Taft, 
C., Lindseth, A., 
Norberg, A., Brink, 
E., et al. (2011). 
Person-centered 
care: Ready for 
prime time. 
European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing, 10(4), 
248-251. doi: 
10.1016/j.ejcnurse.
2011.06.008 

Att skapa 
rutiner för en 
enklare 
övergång till 
patient-
centrerad vård.  

Teoretisk artikel. 
Med teorier från 
tidigare forskning 
som grund 
utvecklas förslag på 
rutiner för 
personcentrerad 
vård. 

 

Resultatet presenterar tre 
enkla rutiner för hur 
patientcentrerad vård skall 
implementeras. Dessa 
innehåller att initiera 
partnerskap genom 
patientberättelser, upprätta 
hålla partnerskapet genom 
gemensamt beslutsfattande 
och säkerställa 
partnerskapet genom att 
dokumentera berättelserna. 
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Eklöf, N., Hupli, 
M., & Leino-Kilpi, 
H. (2014). Nurses’ 
perceptions of 
workning with 
immigrant patients 
and interpreters in 
Finland. Public 
Health Nursing, 
32(2), 143-150. doi: 
10.1111/phn.12120  

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
om vilka 
faktorer som 
kan beaktas vid 
tolksamtal med 
patienter med 
invandrarbak-
grund i 
primärvården 

Kvalitativ design. 
Urvalet består av 
åtta sjuksköterskor 
verksamma på 
vårdcentraler i 
Finland med 
erfarenheter av 
tolksamtal. 
Enskilda intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Faktorer att beakta i 
relation till tolksamtal 
involverar tolkars 
professionella kompetens, 
professionella roll och 
personlighet. Andra 
faktorer berör patienters 
svårigheter att förstå tolkars 
roll, skydd av patienters 
sekretess och patienters 
önskemål rörandes tolkar.  

Ernesäter, A., 
Engström, M., 
Winblad, U, 
Rahmqvist, M. & 
Holmström, I. 
(2016). Telephone 
nurses' 
communication 
and response to 
callers' concern: A 
mixed methods 
study. Applied 
Nursing Research, 
29, 116–121. doi: 
http://dx.doi.org/1
0.1016/j.apnr.2015
.04.012  

Syftet med 
studien vad att 
beskriva 
telefonsjuk-
sköterskors och 
uppringares 
kommunika-
tion, utforska 
relationer inom 
en dyad och 
därmed 
utforska 
telefonsjuksköte
rskors direkta 
respons till 
uppringarnas 
uttryck för oro. 

Designen är 
utforskande, 
beskrivande och 
undersöker 
korrelation. Mixad 
metod. 
Urvalskriterium 
berör personer som 
ringt sjukvårdsråd-
givning i ett 
område i Sverige 
där de erhållit 
rekommendationer 
från telefon-
sjuksköterskor om 
lägre vårdnivåer än 
förväntat. Utefter 
postade enkätsvar 
har 25 inspelade 
telefonsamtal till 
sjukvårdsråd-
givning analyserats. 
Analays genom 
RIAS och 
innehållsanalys. 

Resultatet visar att 
telefonsjuksköterskor oftast 
använder sig av slutna 
frågor och att öppna frågor 
används sparsamt. En 
relation mellan uppringares 
oro kunde ses med 
distriktssköterskors 
ogillande då orsaken till oro 
sällan utforskades. 
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Estrada, R.D., 
Reynolds, J.F., & 
Hilfinger Messias, 
D.K. (2015). A 
conversation 
analysis of verbal 
interactions and 
social processes in 
interpreter-
mediated primary 
care encounters. 
Research in 
Nursing and 
Health, 38(4), 278-
288. doi: 
10.1002/nur.21660
  

Att undersöka 
sociala 
kommunikation
sprocesser som 
uppstår i 
tolksamtal i 
primärvård.  

Mixad metod. 
Urval involverar 
fem möten med 
professionell tolk 
mellan 
vårdpersonal och 
spansktalande 
vuxna patienter på 
vårdcentral i 
Spanien. Data 
insamlats genom 
postade enkäter 
och inspelade 
konversationer. 
Konversations-
analys. 

Studien påvisar potentiella 
kommunikationsproblem 
som exempelvis tolkars 
antagande, förståelse av 
medicinskt fackspråk och 
tystnad.  

Fisher, R. (2010) 
Nurse prescribing: 
A vehicle for 
improved 
collaboration, or a 
stumbling block to 
inter-professional.  
working? 
International 
Journal of Nursing 
Practice, 16(6), 
579–585. 
doi:10.1111/j.1440-
172X.2010.01884.x 

 

Att undersöka 
hur distrikts-
sköterskors 
förskrivnings-
rätt fungerar i 
verkligheten.  

 

Kvalitativ design 
med etnografisk 
ansats. Strategiskt 
urval med 
distriktssköterskor, 
sjuksköterskor, 
farmaceuter och 
läkare verksamma 
på vårdcentral i 
Storbritannien. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analyseras utifrån 
Weber och 
Foucaults teorier 
om dominans, 
makt och 
legitimitet. 

Resultatet visar att trots 
statliga försök till förbättrat 
samarbete, styr hierarkiska 
relationer till en stor del i 
vårdsammanhang. 

Friman, A., Klang, 
B., & Ebbeskog, B. 
(2011). Wound care 
by district nurses 
at primary 
healthcare centres: 
A challenging task 

Att beskriva 
distriktssköters
kors upplevelser 
av sina 
vårdande 
aktiviteter vid 
sårbehandling 

Kvalitativ design. 
Urval åtta 
distriktssköterskor 
utbildade i sårvård 
från fyra 
vårdcentraler i 
Sverige. 

Distriktssköterskor känner 
sig ansvariga för 
administrering av sårvård 
och de känner sig trygga i 
att göra självständiga 
bedömningar. 
Distriktssköterskor 
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without authority 
or resources. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, 25(3), 
426-434. doi: 
10.1111/j.1471-
6712.2010.00839.x 

på vårdcentral 
och i 
hemsjukvård   

Datainsamling 
genom enskilda 
intervjuer. Data 
analyseras med 
kvalitativ 
innehållsanalys.    

anstränger sig för att 
analysera alla aspekter av 
betydelse i patienters 
situationer och att 
upprätthålla kontinuitet i 
både vårdrelation och 
behandling.  

Giltenane, M., 
Kelly, M., & 
Dowling, M. (2015) 
Public health 
nurses' (PHNs) 
experiences of their 
role as part of a 
primary care team 
(PCT) in Ireland. 
Australian Journal 
of Advanced 
Nursing, 32(3), 6-
15. Hämtad 20 
oktober, 2016 från 
http://search.infor
mit.com.au/docum
entSummary;dn=1
16702429405838;r
es=IELHEA>  

Studiens syfte 
var att utforska 
distriktssköters
kors åsikter och 
erfarenheter om 
distriktssköters
kors roll som en 
del i ett 
primärvårds-
team. 

Kvalitativ design. 
Urval innefattar tio 
distriktssköterskor 
verksamma på 
vårdcentral på 
Irland. Enskilda 
intervjuer. 
Tolkande 
fenomenologisk 
analys.  

Resultatet lyfte främst 
positiva erfarenheter med 
teamarbetet men hindrande 
förutsättningar och 
frustration på grund av 
resursbrist påpekas.  
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Haddad, M., 
Plummer, S., 
Taverner, A., Gray, 
R., Lee, S., Payne, 
F., & Knight, D. 
(2005). District 
nurses’ 
involvement and 
attitudes to mental 
health problems: A 
three-area cross-
sectional study. 
Journal of Clinical 
Nursing, 14(8), 
976–985. doi: 
10.1111/j.1365-
2702.2005.01196.x 

Studiens syfte 
var att skaffa 
information om 
personalens 
kontakt och 
insats gällande 
psykisk ohälsa 
samt att 
utforska 
personalens 
erfarenheter, 
utbildning och 
attityder kring 
psykisk ohälsa. 

Kvantitativ 
tvärprofessionell 
design. 
Randomiserat urval 
som involverar 
distriktssköterskor 
verksamma på 
vårdcentral i tre 
olika områden i 
Storbritannien. 
Datainsamling 
genom postade 
frågeformulär. Data 
hanteras och 
analyseras med 
EpiInfo och SPSS, 
faktoranalys och 
linjär regression. 

Resultatet påvisar att 
psykisk ohälsa står för 
omkring 16 % av de 
problem som deras 
patienter söker för. De 
vanligaste problemen gäller 
demens, depression och 
ångestproblematik. 
Distriktssköterskorna 
beskrev sig ha lite kunskap 
om psykisk ohälsa. Viljan 
att utvecklas och utbildas 
fanns bland 
distriktssköterskorna och 
en optimistisk syn beskrivs i 
den fortsatta behandlingen 
av psykisk ohälsa. 

Holmström, I., & 
Dall´Alba, G. 
(2002). Carer and 
gatekeeper': 
conflicting 
demands in nurses' 
experiences of 
telephone advisory 
services. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science, 16(2), 142-
148. doi: 
10.1046/j.1471-
6712.2002.00075.x 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
sjuksköterskor 
erfar 
patientmötet i 
telefonrådgivni
ng. 

 

Kvalitativ design. 
Strategiskt urval 
med fem 
sjuksköterskor 
verksamma på 
vårdcentral i 
Sverige. 
Datainsamling 
genom enskilda 
intervjuer. Data 
analyseras med en 
empirisk 
fenomenologisk, 
psykologisk metod. 

 

 

Resultatet visar att 
sjuksköterskornas 
patientmöten karakteriseras 
av motstridiga 
förväntningar på 
sjuksköterskan som skall 
inneha rollen som både 
vårdare och gatekeeper. 
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Holmström, I., & 
Höglund, A.T. 
(2007). The 
faceless encounter: 
Ethical dilemmas 
in telephone 
nursing. Journal of 
Clinical Nursing, 
16(10), 1865-1871. 
doi: 10.1111/j.1365-
2702.2006.01839.x
  

  

Att beskriva 
etiska 
dilemman i 
form av 
motstridiga 
värderingar, 
normer och 
intressen som 
telefonsjuksköte
rskor upplever i 
sitt arbete.   

Kvalitativ design. 
Strategiskt urval 
med tolv 
telefonsjuksköt-
erskor i Sverige. 
Enskilda intervjuer 
vid två tillfällen. 
Data analyseras 
med kvalitativ 
tematiskt metod.  

Telefonsjuksköterskor 
upplever etiska dilemman 
relaterat till att 
kommunicera via en tredje 
person, diskutera 
personliga och känsliga 
problem per telefonen, 
otillräckliga resurser och 
bristande organisation, 
balansera uppringares 
informationsbehov mot det 
professionella ansvaret och 
olika syn på uppringares 
trovärdighet.  

Huang, H.-L., 
Lotus Shyu, Y.-I., 
Huang, H.-L., 
Chen, S.-T., Li, H.-
J., Shiu, M.-N., & 
Pong, M.-C. (2013). 
Factors associated 
with dementia care 
practices among 
community health 
nurses: Results of a 
postal survey. 
International 
Journal of Nursing 
Studies, 50(9), 
1219–1228. doi: 
http://dx.doi.org.e
p.bib.mdh.se/10.10
16/j.ijnurstu.2012.
02.016  

Studiens syfte 
var att utforska 
faktorer 
relaterade till 
demensvård 
inom olika typer 
av kommunal 
hälsovård i 
Taiwan. 

 

Tvärdisciplinär 
studie med 
kvantitativ design. 
Distriktssköterskor 
verksamma på 
vårdcentraler och i 
hemsjukvård i 
Taiwan. 
Datainsamling via 
frågeformulär som 
skickas ut via mejl. 
Dataanalys genom  
SPSS. 

 

 

Resultatet visar att 
distriktssköterskors 
kunskaper, attityder, och 
självkänsla inom 
demensvården i Taiwan är 
varierande. Inga tydliga 
professionella riktlinjer 
återfinns inom 
demensvården i Taiwan. 
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Hägglund, D. 
(2010). District 
continence nurses' 
experiences of their 
continence service 
in primary health 
care. Journal of 
Nursing 
Management, 
18(2), 225–233. 
doi: 10.1111/j.1365-
2834.2009.01021.x 

Studiens syfte 
var att 
presentera 
kontinenssjuk-
sköterskors 
erfarenheter av 
att erbjuda 
kontinens-
relaterad 
service inom 
primärvården 

Kvalitativ design. 
Urval involverar 22 
distriktssköterskor 
i Sverige med 
utbildning inom 
inkontinens. 
Datainsamling 
genom 
frågeformulär med 
tre öppna 
huvudfrågor. 
Texter analyseras 
med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visade på att 
distriktssköterskors 
professionella 
förhållningssätt bevarades 
genom schemalagda 
patientmöten, patienter 
som deltog i bedömningar 
av urininkontinens och 
fungerande teamarbete. 
Avsaknaden av dessa tre 
punkter bidrog till att 
distriktssköterskorna kände 
sig mindre professionella i 
sitt arbete. 

Kaminsky, E., 
Rosenqvist, U., & 
Holmström, I. 
(2009). Telenurses' 
understanding of 
work: Detective or 
educator? Journal 
of Advanced 
Nursing, 65(2), 
382-390. doi: 
10.1111/j.1365-
2648.2008.04877.
x  

Att beskriva en 
grupp telefon-
sjuksköterskors 
olika sätt att 
förstå sitt 
arbete.  

Kvalitativ design. 
Urval involverar 12 
telefonsjukskötersk
or från ett 
telefonrådgivnings-
center i Sverige. 
Enskilda intervjuer. 
Data analyseras 
med 
fenomenologisk 
metod.   

Telefonsjuksköterskor 
förstår sitt arbete på fem 
olika sätt; att bedöma, 
hänvisa och ge råd, att ge 
stöd och omvårdnad, att 
stärka och bekräfta, att 
undervisa och lära ut samt 
att utgå från uppringares 
förståelse av sina problem.  

Kurtz, C.F., & 
Snowden, D.J. 
(2003). The new 
dynamics of 
strategy: Sense-
making in a 
complex and 
complicated world.	
IBM Systems 
Journal, 42(3), 
462-483. doi: 
10.1147/sj.423.046

Syftet med 
studien är att 
presentera 
ramverket 
Cynefix som är 
ett verktyg för 
att förstå 
komplexitet. 
Detta görs 
genom att 
utmana tre 
vedertagna 
antaganden; 

Teoretisk artikel. 
Utifrån tidigare 
forskning och 
utifrån diskussion 
kring tre begrepp 
presenteras ett 
ramverk för att 
förstå fenomenet 
komplexitet. 

Resultatet diskuterar 
konsekvenserna av att 
minska innebörden av de 
tre grundläggande 
antagandena. 
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2	 antaganden om 
ordning, 
antaganden om 
rationalitet och 
antaganden om 
innehåll. 

Macdonald, M. 
(2007). Origins of 
difficulty in the 
nurse-patient 
encounter. Nursing 
Ethics, 14(4), 510-
521. doi: 
10.1177/09697330
07077885  

Att undersöka 
härkomsten av 
uttrycket ”svåra 
patienter”.  

Kvalitativ design. 
Urval involverar 
sjuksköterskor och 
vårdsökande som 
möts i slutenvård i 
Kanada. Data 
insamlas genom 
enskilda intervjuer 
och observations-
studier. Analys 
involverar ett 
konstruktivistiskt 
förhållningssätt där 
GT används för att 
analysera data 
samtidigt som ny 
data samlas in.  

Huvudtemat berör att 
förlika sig med tidsbrist. 
Tiden påverkar 
distriktssköterskors relation 
till patienter och en 
önskvärd relation leder till 
mindre stress, frustration, 
missuppfattningar och 
problem.  

McCormack, B., & 
McCance, T.V. 
(2006). 
Development of a 
framework for 
person-centred 
nursing. Journal of 
Advanced Nursing, 
56(5), 472-479. 
doi: 10.1111/j.1365-
2648.2006.04042.
x 

Syftet med 
studien är att 
presentera ett 
ramverk och 
dess 
utvecklings-
process 
relaterat till 
person-
centrerad vård. 

Teoretisk artikel. 
Ramverket 
utvecklas genom en 
iterativ process 
involverandes en 
serie av 
systematiska steg 
för att kombinera 
två redan 
existerande 
teoretiska ramverk 
som härstammar 
från empiriska 
studier. 

Resultatet presenterar fyra 
konstruktioner: 
förutsättningar, vårdande 
miljö, personcentrerade 
processer och förväntade 
utfall. Dessa tillsammans 
presenterar en väl 
fungerande 
personcentrerad vård. 

Morgan, S., & 
Yoder, L.H. (2011). 
A concept analysis 
of person-centered 
care. Journal of 
Holistic Nursing, 
30(1), 6-15. doi: 

Syftet med 
studien var att 
använda Walker 
och Avants 
begreppsanalys 
som ett ramverk 
för att analysera 

Litteraturstudie på 
sökmotorer såsom 
Cinahl, Medline 
och Pubmed 
användes för att 
hitta artiklar som 
beskriver teorin om 

Resultatet presenterar 
empiriska referenser och ett 
modelexemplar presenteras 
av hur begreppet PCC 
fungerar.	
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10.1177/089801011
1412189 

person-
centrerad vård. 

PCC. 

Nygren Zotterman, 
A., Skär, L., Olsson, 
M., & Söderberg, S. 
(2015). District 
nurses’ views on 
quality of primary 
healthcare 
encounters. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science, 29(3), 
418–425. doi: 
10.1111/scs.12146  

Studiens syfte 
var att beskriva 
distriktssköters
kors tankar om 
kvaliteten på 
vårdmöten 
inom 
primärvården. 

Kvalitativ design. 
Urval involverar 27 
distriktssköterskor 
verksamma på 
vårdcentral i 
Sverige. 
Datainsamling 
genom fem 
fokusgrupper. 
Materialet 
analyseras med 
tematisk 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att 
distriktssköterskor tror på 
att möten formar basen för 
deras arbete och att de 
måste vara medvetna om 
problem som kan uppstå. 
Att agera professionellt i 
möten är av mest betydelse 
uppger distriktssköterskor 
men att stress och tidsbrist 
kan påverka detta. 

Rasjö Wrååk, G., 
Törnqvist, L., 
Hasselström, J., 
Wändell, P.E., & 
Josefsson, K. 
(2015). Nurse-led 
empowerment 
strategies for 
patients with 
hypertension: A 
questionnaire 
survey. 
International 
Nursing Review, 
62(2), 187-195. doi: 
10.1111/inr.12174. 

Studiens syfte 
är att beskriva 
effekterna av 
rådgivning och 
stöd som 
patienter med 
högt blodtryck 
får av 
distriktssköters
kor. 

 

Kvantitativ design 
som en 
randomiserad 
kontrollerad 
interventions 
studie. Urval 
involverar 
vårdsökande på 
vårdcentral i 
Sverige med 
hypertoni som får 
interventioner av 
distriktssköterska 
samt kontrollgrupp 
utan 
interventioner. 
Datainsamling 
genom enkäter 
samt 
blodtrycksmätning 
före och efter 
interventioner.  

Resultatet visade lägre 
blodtryck hos de patienter 
som genomgick 
interventionen. Hälsan 
förbättrades generellt hos 
dessa patienter med både 
bättre psykisk och fysisk 
hälsa och minskade 
stressnivåer.  

 

Röing, M., 
Rosenqvist, U., & 
Holmström, I. 
(2013). Threats to 
patient safety in 
telenursing as 
revealed in swedish 

Att identifiera 
problem som 
kan hota 
patientsäkerhet
en i telefon-
sjuksköterskors 
samtal med 

Kvalitativ design. 
Urval med 12 
telefon-
sjuksköterskor 
verksamma på en 
sjukvårdsråd-
givningscentral i 

Problem som kan hota 
patientsäkerheten i 
telefonsjuksköterskors 
samtal involverar det 
omgivande samhället, 
telefonrådgivningens 
organisation, 
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telenurses’ 
reflections on their 
dialogues. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, 27(4), 
969-976. doi: 
10.1111/scs.12016  

  

uppringare.  Sverige. 
Datainsamling 
genom stimulerade 
och reflekterande 
dialoger i grupp 
baserat på 
inspelade 
telefonsamtal. 
Analysmetod i form 
av kvalitativ 
innehållsanalys. 

telefonsjuksköterskor och 
uppringaren. Hot relaterade 
till telefonsjuksköterskor 
berör brister i utforskning 
av bakgrundsinformation i 
samband med identifiering 
och bedömning av 
uppringares symtom.  

Wahlberg, A.C., 
Cederlund, E., & 
Wredling, R. 
(2003). Telephone 
nurses’ experience 
of problems with 
telephone advice in 
sweden. Journal of 
Clinical Nursing, 
12(1), 37-45. doi: 
http://dx.doi.org/1
0.1046/j.1365-
2702.2003.00702.
x  

Att identifiera 
problem, 
svårigheter och 
nackdelar som 
telefonsjuk-
sköterskor med 
varierande grad 
av erfarenheter 
har upplevt i sitt 
arbete.   

Kvantitativ design. 
Urval involverar 25 
sjuksköterskor 
verksamma på 
olika sjukvårdsråd-
givningscentraler i 
Sverige. 
Datainsamling 
genom enkäter 
utifrån 
Delphimetoden. 
Analys genom 
dataprogram 
NUD*IST och 
STATVIEW 5.0 
samt Likert-skala. 

Telefonsjuksköterskors 
upplevelser av problem i sitt 
arbete berör brist på hälso- 
och sjukvårdsresurser, 
andrahandkonsultationer 
och att alltid fatta ett 
beslut. Telefonråd-
givningens kärna berör 
beslutsfattande där problem 
relaterat till sjuksköterskor, 
patienter och organisationer 
influerar 
telefonsjuksköterskors 
arbetssituation.  

Wahlberg, A.C. 
(2004). Telephone 
advice nursing: 
Callers’ 
perceptions, 
nurses experience 
of problems and 
basis for 
assessments 
(Doctoral 
dissertation, 
Karolinska 
Institute, 
Department of 
Nursing). Från 

Att utforska 
telefonrådgivni
ngens kärna 
från 
uppringares och 
telefonsjuk-
sköterskors 
perspektiv men 
även utifrån 
vårdrelaterade 
gransknings-
ärenden och 
anmälningsfall. 

Doktorsavhandling 
med mixad metod 
utifrån fem 
delstudier. Urval 
involverar 203 
uppringare till en 
sjukvårdsrådgivnin
gscentral i Sverige, 
54 gransknings-
ärenden och 
anmälningsfall, 25 
respektive sju 
telefonsjuk-
sköterskor 
verksamma på 

Telefonsjuksköterskors 
bedömningar utgör kärnan i 
hälso- och 
sjukvårdsrådgivning. 
Individperspektiv är av 
betydelse ur både 
uppringares och 
telefonsjuksköterskors 
perspektiv. Uppringare 
värdesätter att bli bemött 
som en individ, känna 
trygghet i samtalet och bli 
tagen på allvar. I 
bedömningar vägs olika 
faktorer in bland annat 
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https://openarchiv
e.ki.se/xmlui/bitstr
eam/handle/10616
/38386/thesis.pdf?
sequence=1   

  

sjukvårdsråd-
givningscentral. 
Datainsamling 
genom postade 
enkäter, 54 
vårdrelaterade 
gransknings- 
ärenden, 
frågeformulär 
enligt Delphi-
metoden, 
gruppintervjuer 
enligt "stimulated 
recall" metoden. 
Kvalitativ analys av 
enkäter, 
Delphistudie 
analyseras med 
dataprogram som 
NUD*IST. 

uppringares verbala och 
icke-verbala 
kommunikation, enskildas 
livssituation, tidigare 
kontakter i sjukvården, 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
sjukvårdens allmänna 
tillgänglighet.  

Wilhelmsson, S., & 
Lindberg, M. 
(2009). Health 
promotion: 
Facilitators and 
barriers perceived 
by district nurses. 
International 
Journal of Nursing 
Practice, 15(3):156-
163. doi: 
10.1111/j.1440-
172X.2009.01740.x 

Syftet med 
studien var att 
utforska 
distrikts-
sköterskor 
åsikter 
angående 
underlättande 
och 
förhindrande 
faktorer i deras 
hälsofrämjande 
arbete. 

Kvalitativ design. 
Strategiskt urval 
som involverar 54 
distriktssköterskor 
verksamma på 
vårdcentral i 
Sverige. 
Datainsamling som 
enskilda intervjuer. 
Data analyseras 
med 
innehållsanalys. 

 

 

Resultatet påvisar att 
distriktssköterskor upplever 
sig vara den rätta 
professionen för att arbeta 
hälsofrämjande och att det 
är en viktig uppgift som inte 
kan göras av någon annan 
profession. Dock uppger de 
att de ofta fastnar mellan ett 
sjukdomsorienterat 
arbetssätt och det 
hälsofrämjande arbetssättet 
och att dessa fel prioriteras. 



 

 



 

 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


