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Abstrakt 

Bakgrund: Det pågår en statlig utredning för att utröna hur hälso- och sjukvårdens resurser 

på bästa sätt kan kunna nyttjas för att förbättra tillgänglighet och effektivitet. I denna 

utredning föreslås stora förändringar inom primärvården. För distriktssköterskan, som har 

en central roll inom primärvården, skulle utvecklingen kunna leda till fler specialiserade 

roller. Syfte: Var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta i en specialiserad 

roll på hälsocentraler inom primärvården. Metod: I denna kvalitativa studie intervjuades tio 

distriktssköterskor med en specialiserad roll inom primärvården i Region Jämtland 

Härjedalen. De genomförda intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades. En förändrad yrkesroll beskrev hur 

distriktssköterskans specialiserade roll påverkade den personliga yrkesutvecklingen och 

patientrelationen. Arbetssätt och arbetsklimat beskrev teamarbetets värde samt vikten av rätt 

använd kompetens. Säker vård beskrev vikten av kontinuitet, vårdrutiner och hur fördjupade 

kunskaper påverkade yrkesrollen hos distriktssköterskan. Organisation och verksamhet 

beskrev stödet från arbetsgivaren, bemanningens betydelse, strukturen på arbetsplatsen 

samt visioner som fanns för en utvecklad primärvård. Diskussion: Distriktssköterskorna var 

övervägande positiva till att inneha sin specialiserade roll. Flera faktorer spelade in för att 

kunna bedriva sin specialiserade roll fullt ut, såsom bemanning, utbildning och hur 

arbetsplatsens struktur var uppbyggd. Slutsats: Distriktssköterskor med en specialiserad roll 

beskrev en yrkeskunskap med stor potential att individanpassa vården för patienten.  

 

Nyckelord: Distriktssköterskor, erfarenheter, kvalitativ intervjustudie, primärvård, 

specialiserad roll 

  



   

       

 

 

Abstract 

Background: The Swedish government is currently investigating how to make the best use 

of available resources regarding accessibility and efficiency in care organizations. In this 

investigation primary care is facing a substantial change in how care will be provided. For 

district nurses, who have a central role in primary care, this development could lead to more 

specialized roles. Aim: To describe the experience of district nurses who work in a 

specialized role at primary care centers. Method: In this qualitative study, ten district nurses 

with a specialized role in primary care in Region Jämtland Härjedalen were interviewed. The 

interviews were analyzed with qualitative content analysis. Results: Four main categories 

were identified. An altered occupational role described how the specialized role of a district 

nurse influenced personal occupational development and patient relationship. Work 

procedure and environment described the value of teamwork and the importance of properly 

used competence. Safe care described the importance of continuity, care routines and how in-

depth knowledge influenced the professional role of the district nurse. Organization and 

activities described the support of the employer, the importance of staff composition, the 

structure of the workplace and visions of a developed primary care. Discussion: District 

nurses were positive with their specialized role. Several factors were identified as important 

to perform its specialized role, such as staff composition, education and how the workplace 

was structured. Conclusion: District nurses with a specialized role described a professional 

knowledge with the potential to have a significant impact in the process of personalizing the 

care of the patient. 
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Inledning 

Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) och delbetänkandet God och nära vård – En 

gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53) visar att svensk hälso- och sjukvård måste 

omstruktureras. Bägge utredningarna påpekar att hälso- och sjukvård ska ges så nära 

befolkningen som möjligt, vilket medför att primärvården kommer att få en mer central roll 

och behöver utföra mer specialiserad vård både på hälsocentralen, men även i patienternas 

hem. För att kunna tillgodose det behöver resurser flyttas från slutenvården till 

primärvården, samt en kompetensförskjutning och omstrukturering av nuvarande 

arbetsmetoder inom primärvården måste prioriteras. Av kultur och tradition är många 

arbetsuppgifter inom vården utförda av läkarkåren trots att andra legitimerade 

yrkeskategorier, som exempelvis fysioterapeuter, psykologer och distriktssköterskor både 

har rätt och kan utföra dessa uppgifter. Inom primärvården har distriktssköterskan en given 

plats och arbetar tillsammans med ett multiprofessionellt vårdteam (SOU 2016:2, s. 375, 377, 

382, 389; SOU 2017:53, s 9, 81, 94). Inom den Norra sjukvårdsregionen, där Region Jämtland 

Härjedalen ingår, pågår ett förändringsarbete kring hur olika arbetsuppgifter inom 

primärvården ska omfördelas mellan olika professioner. Det kan vara att sjuksköterskor 

bedriver egen självständig mottagning med både behandling och diagnostisering 

(Brännström, 2017, s. 65). Vi har därför valt att intervjua distriktssköterskor som arbetar med 

en specialiserad roll inom primärvården Region Jämtland Härjedalen, för att beskriva deras 

erfarenheter kring detta.  

 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvården är en av de mest traditionsrika och väl inarbetade verksamheter. Den 

består av stolta anor, stabila och förutsägbara verksamheter med kompetent personal som 

har stark förankring i sina respektive yrkesgrupper. Vården ställs samtidigt inför allt 

starkare förväntningar, förändringar och krav samt svåra finansiella utmaningar (Carlström, 

2013, s.11). Enligt 1 §, kap. 5, i SFS 2017:30 i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska vården vara 

lättillgänglig. Förmåga ska finnas att tillgodose patientens behov av säkerhet, kontinuitet och 

trygghet samtidigt som patientens integritet och autonomi ska respekteras. Enligt 6 §, kap. 2, 
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i SFS 2017:30 ska primärvården vara en verksamhet inom öppen vård som ska erbjudas utan 

skillnader, gällande ålder, patientgrupper eller sjukdomar. Primärvården ska ansvara för 

den basala medicinska vården och omvårdnaden samt arbeta med en preventiv och 

rehabiliterande inriktning, där sjukhusets särskilda tekniska och medicinska resurser inte 

alltid är nödvändiga. 

 

Internationellt perspektiv om den specialiserade distriktssköterskan 

Internationellt har utvecklingen bidragit till att avancerade specialistsjuksköterskor “nurse 

practioners” används alltmer då bristen på allmänläkare kan vara stor. Dessa sjuksköterskor 

har befogenheter att ställa en del diagnoser, föreslå och påbörja utredningar och 

behandlingar, samt förskriva vissa läkemedel. De patienter som träffat dessa sjuksköterskor 

har varit nöjda, samtidigt som den medicinska kvaliteten på vården har varit oförändrad 

jämfört med de som träffat en allmänläkare. Däremot har det inte visat sig vara särskilt 

kostnadseffektivt eftersom konsultationstiden ofta blir längre när allmänläkaren behöver 

tillfrågas vid exempelvis svårare fall. “Nurse practioners” initierar ofta fler utredningar än 

läkare (Anell, 2015, s.38). Maier och Aiken (2016) menar att kompetensväxling blir allt 

vanligare inom primärvården i flera länder över hela världen. Sjuksköterskornas roll blir mer 

avancerad och de tar över en del av de uppgifter som tidigare utfördes av läkare. Detta för 

att kunna förbättra kvaliteten på vården genom att effektivisera arbetet.  

 

Gyamfi et al. (2017) visar att vid läkarbrist har sjuksköterskor på hälsocentraler och sjukhus 

börjat överta en del av läkarens uppgifter hos bland annat hypertonipatienter. 

Sjuksköterskor med utbildning inom hypertoni blev kunniga på denna patientgrupp och 

kunde på så vis ge förebyggande råd om beteende och livsstilsförändringar som hade positiv 

inverkan på deras diagnos. Roberts, Floyd och Thompson (2011) förklarar hur den 

specialiserade sjuksköterskans roll är definierad inom primärvården. Kvalifikationerna 

innefattar bland annat av den specialiserade sjuksköterskans kompetens och förmåga att ta 

komplexa beslut, samt av en hög teoretisk kunskapsnivå. En specialiserad sjuksköterska 

behöver även ha ledarskapsförmåga och ett arbetssätt som är motiverande. Detta innebär att 

den specialiserade sjuksköterskan ska kunna arbeta kliniskt inom ett specifikt område, vilket 

innefattar bedömning, behandling, rådgivning samt övervakning i patientarbetet. Utbildning 



   

       

3 

 

och vägledning för både patienter, anhöriga och övrig vårdpersonal är en viktig del i arbetet 

som specialiserad sjuksköterska. Jakimowicz, Williams och Stankiewicz (2017) beskriver att 

primärvårdens sjuksköterskor utför avancerade arbetsuppgifter såsom vård vid diabetes och 

vissa andra kroniska sjukdomar som tidigare utfördes av läkare. Wilkes, Luck och O`Baugh 

(2015) förklarar att “clinical nurse consultant” är en sjuksköterska som arbetar med ett 

kliniskt ledarskap. Ledarskapet innefattar att vara en förebild med förmågan att med sin 

expertis förmedla kunskap, samt bidra till verksamhetsutveckling. Green (2016) och Morris 

(2017) menar att distriktssköterskans roll är under förändring. Detta beror delvis på den 

demografiska utmaningen där sjukvården behöver bemöta en åldrande befolkning med 

ökad multimorbiditet som kräver mer avancerad vård. Detta ställer högre krav på 

distriktsköterskans kunskaper att tillgodose deras omvårdnadsbehov.  

 

Nationellt perspektiv om den specialiserade distriktssköterskan 

Primärvården är första linjens hälso- och sjukvård dit patienten först förväntas vända sig för 

att få hjälp. För att öka förtroendet för hälso- och sjukvården, samt för att anta framtidens 

utmaningar pågår en samordnad statlig utredning med fokus på att ställa om den svenska 

hälso- och sjukvården. Denna utredning fokuserar på att ge förslag på en samordnad 

utveckling av en jämlik, modern, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård. Detta i 

samverkan med landsting, berörda organisationer och myndigheter. Utvecklingen av 

primärvården kommer i utredningen vara av stor betydelse (Dir 2017:24, s. 1–3, 15). I ett 

delbetänkande från utredningen (SOU 2017:53, s. 75) beskrivs att målbilden för god och nära 

vård är en omstrukturering av dagens sjukhustunga vård till en ny första linjens hälso- och 

sjukvård med primärvården som bas i samspel med dagens vårdgivare, sjukhus och 

kommunal omsorg. 

 

Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2, s. 375, 377, 382, 389,) visar att primärvården utgår 

ifrån att samtliga professioner alltid har patientens bästa i fokus, men har olika vetenskapliga 

synsätt att bemöta patientens vårdbehov. Personalens kompetens ska präglas av ett holistiskt 

perspektiv som är mångfacetterat eftersom de ska besitta förmåga att bemöta de 

vårdsökande med bred, utvecklad kunskap som en stabil grund.  
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Lundberg, Jong, Kristiansen och Jong (2017) beskriver distriktssköterskans hälsofrämjande 

arbete med patienter som är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar. Det innefattar bland 

annat stödjande, förebyggande, rådgivande och hjälpande insatser. Oberoende av psykisk, 

fysisk, social, existentiell och kulturell hälsa eller ohälsa innebär det att patienten ska få 

adekvat omvårdnad. Lundberg et al. (2017) menar vidare att ett hälsofrämjande arbete som 

bedrivs av distriktssköterskor inom primärvården är effektivt speciellt gällande 

livsstilsförändringar. Distriktssköterskan har stora möjligheter att skapa nära relation med 

sin patient genom att motivera patienten till en hälsosam livsstil. Zotterman Nygren, Skär, 

Olsson och Söderberg (2016) förklarar vikten av att patienten känner sig betydelsefull och 

välkomnad av vårdpersonalen samt blir sedd. Värdet av kontinuitet, uppföljning samt 

information bidrar till patientens hälsa och välbefinnande och skapar en god relation. Rasjö 

Wrååk, Törnkvist, Hasselström, Wändell och Josefsson (2015) menar att distriktssköterskor 

inom primärvården som genomgått extra utbildning inom hypertoni kan till stor del 

självständigt sköta den patientgruppen. Arbetsmetoderna präglades av empowerment 

genom att stärka patienternas egen kontroll över förbättrad hälsa. Den grupp som träffade 

distriktssköterskorna hade efter ett år uppnått bättre hälsa både fysiskt och psykiskt jämfört 

med de patienter som fick traditionell behandling mot hypertoni. Enligt Anell (2015, s.37–38) 

går utvecklingen mot att sjuksköterskor inom primärvården i Sverige får ett utökat ansvar. 

Exempelvis träffar diabetespatienterna sin allmänläkare vanligen en gång om året, men 

däremellan sker regelbundna träffar med diabetessjuksköterskan. I många andra länder står 

allmänläkaren i stort sett själv för samtliga kontakter med den patientgruppen. Boström, 

Isaksson, Lundman, Egan Sjölander och Hörnsten (2012) förklarar att diabetessköterskan 

beskriver sin roll utifrån flera perspektiv, där bland annat ledarskapsförmåga, 

expertkunskaper samt att vara en förebild för patienterna framkommer. 

Diabetessköterskorna beskriver sig själva som specialister inom diabetesområdet med en 

bred och viktig kunskap som tillämpas i det kliniska patientnära arbetet. 

 

Regionalt perspektiv om den specialiserade distriktssköterskan 

Inom Region Jämtland Härjedalen sker ett utvecklingsarbete med att uppmärksamma samt 

utarbeta förslag på hur en kompetensväxling inom primärvården kan omfördela 

arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier (Brännström, 2017, s. 78). Hälsocentralerna inom 
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Region Jämtland Härjedalen har varierande förutsättningar för att bemöta olika 

patientgrupper, bland annat då avståndet till sjukhuset varierar. En del hälsocentralers 

upptagningsområden har många turister, medan andra har en åldrande befolkning. 

Bemanningen skiljer sig åt, några saknar eller har brist på fasta läkare, medan andra har 

svårt att bemanna med distriktssköterskor och anställer sjuksköterskor istället. Ett 

utvecklingsarbete som pågår inom Region Jämtland Härjedalen handlar om att se över 

vilken yrkesgrupp som är mest lämpad att utföra en specifik arbetsuppgift. På flertalet 

hälsocentraler har arbetsuppgifter redan omstrukturerats. En utveckling är att vården av 

blodtryckspatienter i större utsträckning ska skötas av en distriktssköterska som genomgått 

extra blodtrycksutbildning, istället för av en läkare. Dessutom kan vissa distriktssköterskor 

skriva sjukintyg till patienten för den andra sjukskrivningsveckan, samt ordinera Waran 

utifrån provsvar (Bergström, 2017, s. 4–6, 12). 

 

Kärnkompetenser och den specialiserade rollen 

Inom hälso- och sjukvården finns sex väsentliga kärnkompetenser som sjuksköterskan bör 

ha kunskap i. Dessa sex är ”personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård, informations- och 

kommunikationsteknologi”. I den specialiserade rollen hos en sjuksköterska är samtliga av 

dessa kärnkompetenser viktiga eftersom de formar grundstenarna till att planera, genomföra 

och utvärdera de ansvarsområden en specialistsjuksköterska besitter (Edberg et al., 2013, s. 

16, 24). Att inneha en specialiserad roll som sjuksköterska inom primärvården medför en 

förändring mot ett förnyat och mer fördjupat arbetssätt. Den specialiserade rollen bör inte 

bara reflektera de förändringar som hälso- och sjukvården genomgår, utan ska även ses som 

en utveckling till en ny yrkesroll och yrkesidentitet. Den leder i sin tur till att sjuksköterskan 

har förmåga att bedriva högkvalificerad omvårdnad av olika patientgrupper (Aranda & 

Jones, 2008; Holt, 2008). 

 

Kompetensen hos en distriktssköterska omfattas av ett evidensbaserat arbetssätt med fokus 

inom både det hälsofrämjande området samt vid sjukdom och ohälsa. Distriktssköterskan 

behöver inneha ett flexibelt och handlingskraftigt arbetssätt med fokus på ett reflekterande 

synsätt, förmåga att bemöta patienterna genuint och unikt, oavsett kulturell och religiös 
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bakgrund. Distriktssköterskan kan ytterligare genomgå kompetenshöjning genom utökad 

utbildning inom mer specifika arbetsmoment. Inom professionen som distriktssköterska 

behövs både en individuell medvetenhet, samt ansvar över sitt egna lärande och utveckling 

eftersom distriktsköterskan i sin vardag måste kunna bemöta varje enskild människa både 

på individnivå och ur ett samhällsperspektiv. En distriktssköterska inom primärvården kan 

vara verksam med egen verksamhet inom olika specifika sjukdomsområden såsom 

exempelvis blodtryck, sår, diabetes, KOL/astma eller inom livsstil och rådgivning (Swenurse, 

2008, s. 9–13). 

 

Problemformulering 

Yrket som distriktssköterska innebär bland annat att arbeta evidensbaserat med ett 

hälsofrämjande perspektiv. För den enskilda distriktssköterskan kan arbetet i framtiden leda 

till en allt mer specialinriktad profession. Om de vårdsökande alltmer erhåller specialiserad 

primärvård, kunde det ur patienternas perspektiv underlättas genom att inte behöva 

remitteras vidare för sjukhusvård. Blir distriktssköterskans arbete mer specialinriktat kan 

denne även självständigt vårda vissa specifika patientgrupper. Det kan bidra till en säkrare 

evidensbaserad vård som medför bättre följsamhet. Med denna studie avses att lyfta fram 

distriktssköterskans specialiserade roll. Genom att belysa det specialiserade arbetssättet kan 

det gynna både organisationen och vården av patienten. En utveckling av 

distriktssköterskors specialroller inom primärvården skulle på sikt kunna leda till en bättre 

vård och kontinuitet för patienten än vad som nu på många ställen finns att tillgå då resurser 

och tid ofta är en ständig brist inom vårdkedjan. 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta i en specialiserad roll på 

hälsocentraler inom primärvården. 
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Metod 

 

Design 

Då syftet var av beskrivande karaktär genomfördes studien med en kvalitativ deskriptiv 

design. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade individuella intervjuer som 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Polit och Beck (2017, s. 538) förklarar att vid 

kvalitativa deskriptiva studier är det lämpligt att använda sig av det manifesta innehållet, 

det vill säga det som förklarar vad texten faktiskt handlar om. Kvale och Brinkman (2009, s. 

17–18) beskriver att vid den kvalitativa forskningsintervjun är syftet att genom deltagarnas 

synvinkel utveckla förståelse av deras erfarenheter. Forskningsintervjun är ett professionellt 

samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan den som intervjuar och deltagaren. 

 

Kontext  

Studien har genomförts inom primärvården i Region Jämtland Härjedalen. Inom regionen 

finns det totalt 26 hälsocentraler vara fyra är i privat regi. Distriktssköterskor från sju 

hälsocentraler deltog. Hälsocentralernas patientantal samt storleken på arbetsgruppen 

varierade utifrån den geografiska placeringen. Både tätort och glesbygd var representerade. 

 

Deltagare  

Totalt intervjuades tio kvinnliga distriktssköterskor yrkesverksamma inom primärvården 

Region Jämtland Härjedalen. Inga manliga distriktssköterskor valde att delta i studien. 

Yrkeserfarenheten varierade mellan 2–22 år och deras erfarenhet av att arbeta i en 

specialiserad roll mellan 1–22 år. De utförde sin specialiserade roll mellan 20 % till 100 % av 

en heltidstjänst. För att bli inkluderad i studien behövde distriktssköterskan arbetat minst ett 

år med sin specialiserade roll inom primärvården. För att utföra den specialiserade rollen 

varierade nivåerna av genomgången utbildning. Några hade genomfört sin 

kompetenshöjning genom universitetsutbildning inom astma/KOL och diabetes, några hade 

genomgått intern fortbildning, kurser och föreläsningar inom Region Jämtland Härjedalen. 

Dessa handlade bland annat om sår, blodtryck och tobaksavvänjning. Deltagarna var 

ändamålsenligt utvalda. Enligt Polit och Beck (2017, s. 493) är det mest lämpligt inom den 
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kvalitativa studien att deltagarna blir utvalda utifrån det som bäst besvarar syftet med 

studien. 

 

Procedur 

Förfrågan om deltagande i studien skickades till verksamhetscheferna/enhetscheferna vid tio 

hälsocentraler inom Region Jämtland Härjedalen (Bilaga 1), samt samtyckesblankett om 

deltagande till dessa (Bilaga 2). Verksamhetscheferna föreslog potentiella deltagare som 

motsvarade inklusionskriteriet för studien. Därefter kontaktades deltagarna genom ett 

informationsbrev som skickades ut via mail (Bilaga 3). Deltagarna fick själva föreslå lämplig 

tid och plats för intervjun, som genomfördes under maj månad 2017. Verksamhetscheferna 

vid två hälsocentraler tackade nej till medverkan och en hälsocentral gav inget besked. 

 

De tillfrågade distriktssköterskorna fick samtyckesblanketten vid intervjutillfället (Bilaga 4). 

Vid intervjun informerades deltagaren på nytt om studiens syfte och genomförande samt 

gavs möjlighet att ställa frågor. Distriktssköterskorna informerades att deltagandet var 

frivilligt, att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under studien samt att allt 

material skulle avidentifieras.  

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats. Deltagarna valde en avskild och lugn 

plats för intervjun. Merparten valde att genomföra intervjun i sitt eget rum, medan några 

fåtal genomfördes i ett konferensrum. Innan intervjuerna påbörjades gjordes en kort 

presentation av studiens syfte och genomförande. De semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes gemensamt där den ena höll i intervjun medan den andra var med som stöd. 

Efter inledningen tillfrågades deltagarna om de var redo att påbörja intervjun. En 

intervjuguide som utformades utifrån studiens syfte användes, den bestod av 13 öppna 

frågor med relevanta följdfrågor (Bilaga 5). Polit och Beck (2017, s. 510) förklarar att 

semistrukturerade intervjuer är ett lämpligt val vid frågeställningar där svaren inte kan 

förutspås. Vid sådana tillfällen används en skriven intervjuguide över berörda ämnen. Målet 
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är att uppmuntra deltagaren att på ett öppet sätt delge av sina egna erfarenheter med egna 

ord. 

 

De inspelade intervjuerna varade mellan 15–21 minuter, mediantid 17 minuter. I nära 

anslutning till intervjuerna transkriberades de, blev numrerade och avidentifierade.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, med fokus på 

det manifesta innehållet, detta i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). De utskrivna 

intervjuerna lästes i sin helhet ett flertal gånger både individuellt och gemensamt. 

Analysprocessen genomfördes i nära samarbete, och resultatet arbetades gemensamt fram. 

För syftet relevanta meningsenheter från intervjuerna sorterades ut och numrerades. 

Meningsenheterna analyserades vidare ner till kondenserade meningsenheter, 

underkategorier och kategorier (tabell 1). Samtliga delar från de tio intervjuerna infogades i 

tabeller som sedan skrevs ut, varje enskild meningsenhet klipptes ut i remsor, sorterades 

sedan utifrån sitt innehåll i varsitt kuvert för sin utvalda kategori. Eftersom intervjuerna var 

numrerade möjliggjordes det att se om likheter, skillnader och mönster i texten fanns från 

flera deltagare. Underkategorierna och kategorierna omstrukturerades ett flertal gånger 

innan de fastställdes. Slutligen framkom fyra kategorier med elva underkategorier.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Min nivå i yrkesrollen, eller min 

plats i yrkesrollen är lite 

annorlunda, för jag kan liksom göra 

andra saker och är beredd också att 

liksom ta mina patientuppföljningar 

också (DSK 4). . 

Min nivå och plats i 

yrkesrollen är lite 

annorlunda, kan göra 

andra saker. Tar egna 

patientuppföljningar. 

Vikten av 

specialfunktion 

En förändrad 

yrkesroll 

Det blir ju tydligare att man 

specialiserar sig, å jag tror det är 

nödvändigt, för det går inte att 

uppnå samma kvalitet om man bara 

kan lite om ett område. Uppnår man 

hög kvalitet så är det ju något som 

gagnar patienterna såklart (DSK 5). 

Tydligare att man 

specialiserar sig, det är 

nödvändigt, det går inte 

att uppnå samma kvalitet 

annars om man bara kan 

lite om ett område. Hög 

kvalitet gagnar 

patienterna. 

Fördjupade 

kunskaper 

Säker vård 
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Bespara patienten, alla behöver inte 

gå till doktorn. Lägga vården på rätt 

nivå. Doktorn behöver inte göra allt. 

För många patienter räcker det att 

komma till oss (DSK 2). 

Bespara patienten. Lägga 

vården på rätt nivå. 

Räcker ibland att komma 

till oss, istället för till 

doktorn. 

Rätt använd 

kompetens 

(RAK) 

Arbetssätt och 

arbetsklimat 

Sen att det kommer från olika håll 

att man ska göra än det ena än det 

andra. Jag saknar struktur och det 

tror jag att man skulle kunna få om 

man hade en uttalad specialitet på 

det (DSK 9). 

Kommer från olika håll, 

man ska göra olika saker. 

Saknar struktur. Skulle 

kunna få om det fanns en 

uttalad specialitet för det  

Bemanningens 

betydelse för 

verksamheten 

Organisation 

och verksamhet 

 

 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes i förenlighet med principerna i Helsingforsdeklarationen. Inom all 

medicinsk forskning som innefattar människor ska hänsyn tas till deltagarnas privatliv och 

rätten till deras integritet ska värnas, skyddas och respekteras (World Medication 

Association [WMA], 2017; Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 

2003:460, 1 §). Eftersom detta arbete genomfördes inom ramen för högskoleutbildning 

behövdes enligt (SFS 2003:460, 2 §) ingen etikprövning. Ett informerat samtycke innebär att 

deltagaren erhåller både skriftlig och muntlig information kring studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Deltagarna bör även få information om att deras deltagande är frivilligt 

samt att de har rätt att avbryta sin medverkan under studiens gång. Konfidentialiteten 

behöver säkerställas så att deltagaren kan känna trygghet i att dennes identitet inte kan 

utrönas vid redovisning av studiens resultat. Konfidentialitet inom forskning handlar också 

om hur materialet hanteras och förvaras (Kjellström, 2017, s. 69–73; Kvale och Brinkman, 

2009, s. 87–88; Polit och Beck, 2017, s. 143–144; SFS, 2003:460, 16 §, 17 §). 

 

Resultat 

I resultatet förekom en rad olika uttryck som deltagarna använde i intervjuerna för att 

beskriva sin specialiserade roll. Uttrycken stämmer överens med de begrepp som var 

kopplade till den specialiserade rollen som valdes att användas i denna studie: 

Specialområde, specialkunskaper, specialistfunktion, specialisering, specialfunktion, 

specialiserade roll, specialistkunskaper, specialkompetens, specialiserat arbetssätt, 

specialistkompetent personal, specialitet. 
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Resultatet av analysen av distriktssköterskornas erfarenheter av sin specialiserade roll, 

fastställdes till fyra huvudkategorier och elva underkategorier (tabell 2). 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier  

 
Huvudkategorier  Underkategorier 

En förändrad yrkesroll  Personlig yrkesutveckling 

 Vikten av specialfunktion 

 Relation mellan patient och distriktssköterska 

Arbetssätt och arbetsklimat  Värdet av teamarbete 

 Rätt använd kompetens (RAK) 

Säker vård  Vikten av kontinuitet i patientarbetet 

 Vikten av vårdrutiner 

 Fördjupade kunskaper 

Organisation och verksamhet  Att känna stöd av arbetsgivaren 

 Bemanningens betydelse för verksamheten 

 Arbetsplatsens struktur 

 Visioner för en utvecklad primärvård 

 

En förändrad yrkesroll 

 

Personlig yrkesutveckling 

Några distriktssköterskor uttryckte att de tyckte det var roligt att arbeta med något de var 

intresserade av och blivit mer skickliga på. De betonade vidare hur givande det var att 

erhålla andra arbetsuppgifter samt att det var positivt med en egen mottagning som de 

kunde styra över själva. Att kunna lägga upp sin egen dag och sköta det självständigt bidrog 

till att arbetet blev mer utvecklande. Möjligheten fanns då till ett mer självständigt arbete 

samt att få utrymme till något eget med en egen profil. En distriktssköterska berättade om 

hur positivt hon upplevde det att kunna bemöta patienterna på ett mer specifikt sätt, nu med 

mer kunskap. En annan uttryckte trygghet i sin specialiserade roll efter fortbildning, en 

annan menade att det också var en stor skillnad, hon upplevde sig behärska sitt område 

självständigt med mer djupgående kunskaper. ”Det är väl utmanande att göra det, hitta nya 

saker. Jag har gjort saker på begäran av läkaren, nu kan jag fatta varför jag gör det, jag kan 

också göra bedömningar, jag tycker det är roligt” (DSK 4). 

 

En distriktssköterska berättade om vikten av att ta ett eget ansvar för sin personliga 

yrkesutveckling, att våga ta för sig. Vidare betonade hon värdet av att initialt arbeta som 

distriktssköterska för att skaffa sig grundläggande kunskaper och få ett helhetsperspektiv 

inom yrket, innan fördjupning inom det valda området genomfördes. En annan berättade 
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hur viktigt det var att först behärska den allmänna rollens funktion innan man gick in i en 

specialiserad roll. En specialistfunktion som nyutbildad ansåg hon vara helt orimligt. De 

flesta distriktssköterskorna berättade om den stärkande uppskattning de kände både från 

patienter, kollegor och läkare. “Känner mig väldigt uppskattad utifrån patientperspektivet. 

Givande med egna patienter. Måste fundera mer medicinskt, gå igenom läkemedel 

exempelvis mer djupgående” (DSK 2). 

 

Vikten av specialfunktion 

Merparten av de intervjuade distriktssköterskorna berättade att deras specialkunskaper 

bidrog till att kompetensnivån i yrkesrollen förändrades, de upplevde sig mer förberedda 

och trygga. Det var också tillfredsställande att ha specialkunskaper som efterfrågades och 

uppskattades av både kollegor och patienter. Att få delge andra och känna sig som en resurs 

uttrycktes positivt. De flesta rekommenderade att ha ett specialområde då de var nöjda i sin 

specialiserade roll. En distriktssköterska menade att det var stimulerande eftersom de 

fördjupade kunskaperna, bidrog till ökad frihet och ansvarstagande i mötet med patienten. 

Vid telefonrådgivning berättade en distriktssköterska att hon kände sig mer kompetent efter 

sin specialisering, vilket hon uttryckte underlättade bemötandet av patienternas frågor.  

 

Att få möjlighet att bli duktigare inom ett specifikt område. Det går ju inte att förkovra sig på 

alla områden lika mycket. Roligt att få nischa lite grann. Jag blir ju rådfrågad av kollegor hur 

dom ska göra eller hur dom ska tänka, så (DSK 6). 

 

Relation mellan patient och distriktssköterska  

De flesta distriktssköterskor betonade vikten av kontinuitet för att skapa en god, trygg 

relation till patienten. För att patienterna skulle uppleva ett gott engagemang från 

distriktssköterskorna var det viktigt att avsätta tid. En förklarade eftersom hon träffade 

patienterna under en längre tid, skapades en långvarig och trevlig relation dem emellan. En 

distriktssköterska uttryckte att hon fick en mer personlig kontakt med patienterna än vad det 

vanliga distriktssköterskearbetet gav henne. En annan berättade om den specialiserade 

rollen som fördel i kommunikationen med patienten då den bidragit till både trygghet och 

kunskap om patienten hos henne. Hon kunde således ge klarare och tydligare besked vid 
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vården av patienterna. Några förklarade att besvikelse hos patienterna kunde uppstå om de 

förväntade sig att möta en läkare istället för distriktssköterskan. En distriktssköterska 

uttryckte att om personkemin inte skulle stämma mellan patienten och henne skulle det 

kunna vara till en nackdel i vårdandet. 

 

Det skulle vara så att det är någon patient som känner att kemin inte fungerar med mig så har 

dom ju inget val i nuläget. Jag har väl inte upplevt det så. Jag tycker väl att jag har rätt bra 

kontakt med dom flesta (DSK 8). 

 

Arbetssätt och arbetsklimat 

 

Värdet av teamarbete  

De flesta distriktssköterskorna förmedlade betydelsen och hur positivt det var att arbeta 

tillsammans med läkaren och övriga kollegor, som ett team. De betonade vikten av god 

kontakt med läkaren i de fall de behövde diskutera eller planera patientens vård. En positiv 

aspekt som lyftes fram var upplevelsen av ett mer ömsesidigt utbyte med läkarna efter att de 

erhållit sin specialiserade roll. Det uppskattades även av andra kollegor på arbetsplatsen att 

distriktssköterskan utifrån sin specialiserade roll, kunde besvara vissa specifika frågor på ett 

annat sätt, vilket underlättade samarbetet och ökade samhörigheten på arbetsplatsen. “Det 

gäller att jobba i team, måste vara teamkänsla hela tiden, även om man jobbar självständigt” 

(DSK 2). “Det blir kul, för man jobbar mer tillsammans, än att dom ordinerar och så utför vi” 

(DSK 3).  

 

Rätt använd kompetens (RAK) 

En distriktssköterska efterfrågade tydligare struktur i hur organisationen var uppbyggd. 

Hon menade vidare vikten av att man behövde lägga vården på rätt nivå för att bespara 

patienten onödiga vårdbesök. Vidare ansåg hon att många patienter skulle kunna träffa 

distriktssköterskan istället för läkaren och därmed bespara läkartider. En distriktssköterska 

uttryckte fördelarna med att ha en mer specialiserad roll, man visste vem som gjorde vad på 

ett mer konkret sätt. En annan betonade fördelen för verksamheten med att hon kunde göra 

bedömningar och hänvisa patienten rätt i vården. En distriktssköterska menade att många 
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patienter kunde behandlas inom primärvården, där tillräcklig kompetens fanns. Därmed 

kunde remittering till sjukhuset minskas och kostnaden sänkas, då behandlingen inom 

primärvården var mer ekonomiskt fördelaktig.  

 

Dom behöver mindre läkarbesök. Spara läkartider helt enkelt. Dom behöver inte träffa en 

läkare det första dom gör, utan då kan dom boka in på mig. Och så gör jag liksom det här 

första, sen läkartid om det behövs. Där sparar man ju liksom på det läkarbesöket (DSK 10). 

 

Säker vård 

 

Vikten av kontinuitet i patientarbetet 

De flesta distriktssköterskorna värdesatte kontinuiteten som deras specialiserade roll 

tillförde patientarbetet. De menade vidare att det blev tryggt för patienterna med den erfarna 

distriktssköterskan som såg helheten, förändringar och kunde följa upp omvårdnaden. De 

betonade även vikten av att flertalet träffar med patienterna, bidrog till en bra dialog. Det 

kunde underlätta för patienterna att veta vem de skulle vända sig till vid funderingar. Några 

poängterade att vid bristande läkarkontinuitet, blev de istället kontinuiteten för patienterna.  

 

Jag tänker på för patienten, så tror jag att det är en fördel eftersom, för jag är ju, blir ju 

kontinuiteten, eftersom vi har ju bytt läkare ganska mycket. Dom har ju fått återkomma till 

mig, när dom kommit för uppföljningarna och så, så det blir ju bättre kontinuitet, när 

läkarbemanningen sviktar lite då (DSK 1).  

 

Vikten av vårdrutiner 

Tre distriktssköterskor belyste hur viktigt det var med tydliga gemensamma riktlinjer och 

rutiner inom Region Jämtland Härjedalen. Deras specialiserade roll var fördelaktig, eftersom 

någon var ansvarig för en specifik patientgrupp. Patienten kunde därmed få rätt 

individanpassad vård utifrån deras speciella behov. Patienten kunde involveras genom att 

distriktssköterskan använde sig av olika verktyg och mallar. En önskan som framkom var 

mer tydlighet gällande rutiner och riktlinjer och det som borde prioriteras i deras arbete som 

distriktssköterska. En annan betonade vikten av noggrann dokumentation när hon haft en 
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patient inom det specialiserade området. Det kunde annars bli väldigt sårbart vid hennes 

frånvaro. “Viktigaste att patienterna får ett bra möte och bra vård- och det kan vi ju också ge 

inom våra ramar”. (DSK 2).  

 

Fördjupade kunskaper 

De flesta distriktssköterskor betonade fördelen med specialisering för att uppnå god och hög 

kvalitet inom ett specifikt område. Det bidrog även till att patienterna fick chans till ökade 

kunskaper om sin sjukdom. Vidare menade en distriktssköterska att det bidragit till ökad 

trygghet eftersom hon kunde ge råd och direktiv inom det specialiserade området, detta 

utifrån Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. En annan uttryckte hur stärkande det var att 

fullständigt ta eget ansvar över sitt specialområde. En distriktssköterska berättade om hur 

positivt hon upplevde sin specialfunktion både från patienternas, personalens och de 

anhörigas perspektiv. Hon menade vidare att det kunde göra en enorm skillnad för 

patienterna när det fanns en distriktssköterska som hade specialistkunskaper. En annan 

distriktssköterska menade att ur patientsäkerhetssynpunkt var det viktigt att inte ta på sig 

saker man inte behärskade, det gällde att ha självinsikt och att vara kompetent för uppgiften. 

“Det är ju en så fin balans det där. Det är ju en väldigt smal väg vi går på där, för att få det 

bästa för patienterna” (DSK 6).  

 

Organisation och verksamhet 

 

Att känna stöd från arbetsgivaren 

Samtliga distriktssköterskor uttryckte att deras arbetsgivare varit positiv till utbildning inom 

den specialiserade rollen. En förväntade sig inte betald utbildning, men när hon fick det 

upplevdes det som en fantastisk förmån. Tre av distriktssköterskorna utbildade sig på 

universitet samtidigt som de arbetade halvtid. En annan betonade att arbetsgivaren förstod 

att det var viktigt med utbildning och fick därför tid avsatt för detta. Det var aldrig några 

problem att känna stöd från arbetsgivaren. “För dom utbildningar jag gått har jag fått gått. 

Det har inte varit något. Jag upplever att jag får gå på det jag vill.” (DSK 9).  
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En uttryckte saknad av avsatt tid från sin arbetsgivare, för att få tillräcklig med utbildning 

inom specialområdet. Hon förmedlade behovet av struktur och planering från chefer. 

 

Bemanningens betydelse för verksamheten 

Flertalet av distriktssköterskorna uttryckte att det var svårt att hinna med sin specialiserade 

roll då bemanningen inte var tillräcklig. Det bidrog således till att de hamnade efter i sitt 

arbete eftersom de blev avbrutna till annat och inte hann med det som var planerat. De 

betonade även vikten av tillräckligt med bemanning för att kunna utöva sin specialiserade 

roll. Många förklarade även att det tyvärr hade varit läkarbrist på arbetsplatsen och det i sin 

tur bidrog till att distriktssköterskorna fått utökat ansvar i sin yrkesroll. 

 

Det är ju jättemånga, det är för många patienter för att jag ska kunna ha den här 

patientgruppen själv här. För att enligt Socialstyrelsen ska de ju på uppföljning 1–2 gånger/år 

och det finns inte möjlighet till det i dagsläget (DSK 3). 

 

Arbetsplatsens struktur 

Två av distriktssköterskorna uttryckte att deras specialområde inte var självvalt utan att de 

blivit tilldelade ett område, vilket även var en förutsättning för att arbeta på den specifika 

hälsocentralen. De förmedlade att det var svårt att hinna med sina arbetsuppgifter och 

prioritera dessa i tid, exempelvis med vissa uppföljningar. Detta på grund av hög 

arbetsbelastning med övriga patienter på mottagningen. En annan menade att det var lätt för 

arbetsgivaren att säga att tid måste avsättas för specialområdet samtidigt som den dagliga 

verksamheten behöver fungera. På vissa mindre hälsocentraler var det extra svårt med 

uppföljningar och de kunde inte heller delegera till kollegor eftersom de var ensamma i sin 

specialiserade roll.  

 

På andra ställen i Sverige så finns ju sådana här KOL-skolor. Där har man dietist, man har 

sjukgymnast, man har en läkare, och man har en sköterska. Men allt det får jag göra nu på en 

gång. Det är något jag känner att det är en liten brist verksamhetsmässigt helt enkelt (DSK 

10).  
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De flesta distriktssköterskorna hade valt sitt specialområde själv utifrån intresse och 

uttryckte att det var positivt samt att det fanns flera fördelar med att ha en egen mottagning. 

De uppgav stärkt yrkesansvar och att de kunde göra mycket med sin roll om bara 

verksamheten tillät. Den specialiserade rollen bidrog till tydlighet för patienterna för vem de 

skulle vända sig till. Några av distriktssköterskorna uttryckte även att det borde vara 

positivt ur chefens synvinkel, att kunna erbjuda specialkompetent personal. En annan 

menade att om det alltid var samma distriktssköterska som tog hand om patienten skulle det 

kunna leda till ett bättre resultat för patienten och därmed kostnadsbesparingar. “Blir nog att 

man sparar på kostnader också, för det finns ju studier som visar på att när det gäller sår och 

såromläggningar så är det inte förbanden som kostar utan det är personalen som kostar 

mest.” (DSK 7). 

 

Visioner för en utvecklad primärvård 

En distriktssköterska poängterade att det satsades mycket inom primärvården just nu och att 

primärvården borde arbeta mer specialiserat, då primärvården ska ses som en första 

vårdinstans för många patienter. Även mer specialistkompetent personal behövs för att 

bemöta detta. En annan menade att satsning behöver göras inom Region Jämtland 

Härjedalen, där gemensamma vårdrutiner kunde utarbetas på samtliga enheter. Detta för att 

upprätthålla god vårdkvalitet och patienternas rätt till lika vård. Behovet av en uttalad 

specialitet uttrycktes då arbetsuppgifterna ofta var ostrukturerade på vissa hälsocentraler. 

Dessutom betonades att det vore optimalt med ett team för att ge möjligheterna till rätt 

inriktat stöd för patienterna. Samtliga distriktssköterskor önskade att arbeta mer preventivt 

och hälsofrämjande istället som det kunde vara nu med mer kortsiktiga lösningar. “Man 

pratar ju mycket om att det ska satsas på primärvården. Mycket händer ju inom 

primärvården, det är ju dit patienterna kommer först. Å jag är helt övertygad om att det 

måste bli mer specialiserat” (DSK 5).  

  



   

       

18 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning förekommer begreppen giltighet, pålitlighet och överförbarhet för 

att beskriva trovärdigheten. Enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) är det viktigt 

att hålla en ”röd tråd” genom hela studiens gång. Detta för att förbättra trovärdigheten, 

vilket funnits i åtanke under bearbetningen med materialet till studien. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att en text alltid innehåller flera betydelser där tolkarens egna 

förförståelse kan påverka trovärdigheten i den kvalitativa innehållsanalysen. Medvetenheten 

kring detta har bibehållits under arbetets gång med studien. Det är dock svårt att bortse från 

att den egna förförståelsen haft inverkan på resultatet. Att arbeta som distriktssköterska 

inom primärvården är ingen erfarenhet som vi besitter i nuläget, dock har båda erfarenheter 

som sjuksköterskor inom slutenvården. Övervägande del av kontakter och inblick i 

primärvårdens verksamhet har förekommit under bland annat 

distriktssköterskeutbildningen med den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

Hälsocentraler från olika geografiska områden i länet blev utvalda, både inom glesbygd och 

tätort. Detta för att erhålla bred variation på distriktssköterskans upplevelse av sin 

specialiserade roll då arbetet kunde vara olika uppbyggt på olika hälsocentraler och för att 

stärka giltigheten i studien. Graneheim et al. (2017) och Polit och Beck (2017, s.497) menar att 

mängden deltagare styr inte alltid för att erhålla giltighet, det handlar mer om att det är rätt 

deltagare som kan bidra till det som bäst besvarar studiens syfte och som har den 

efterfrågade erfarenheten. De tio utvalda distriktssköterskorna hade olika lång 

arbetslivserfarenhet av sin specialiserade roll. Inklusionskriteriet för att delta i studien var 

minst ett års arbetslivserfarenhet av sin specialiserade roll. Detta för att inneha förmågan 

dels att relatera till sin specialiserade roll men även haft möjlighet att skaffa sig en 

arbetslivserfarenhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att välja rätt metod 

utifrån studiens syfte då det ökar giltigheten. Vald metod anses lämplig med hänsyn till 

syftet med studien. 
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Fler intervjuer hade kunnat bidragit till ett annat resultat, men efter att de tio intervjuerna 

var genomförda och transkriberade bedömdes materialet vara tillräckligt för studien samt 

svarade emot syftet. Det som även kunde haft inverkan på distriktssköterskornas bidrag 

under intervjuerna var deras eventuella stress för inbokade patienter eller andra 

arbetsuppgifter då de genomfördes på deras arbetstid. Detta även ur ett etiskt perspektiv då 

de avsatte värdefull tid från patientarbetet för intervjun. Polit och Beck (2017, s. 514–516) 

menar att under intervjuer är det viktigt att sitta ifred och inte bli avbruten för att inte bli 

påverkad av det. Författaren behöver inneha egenskaper som en god lyssnare men även 

förmågan att inte avbryta eller leda deltagaren under intervjun. Det kan vara värdefullt att 

småprata initialt innan start av intervjun för att motverka nervositet.  

 

Intervjuerna lästes först igenom individuellt och sammanställdes sedan tillsammans. Vidare 

under analysprocessen arbetades de utvalda meningsenheternas betydelse fram. Graneheim 

och Lundman (2004) betonar vikten av att välja ut de mest lämpliga meningsenheterna för 

att kunna stärka giltigheten. Innehållet i vår studie kunde visualiseras eftersom båda deltagit 

vid samtliga intervjuer, således kunde nyanser i texten lättare skönjas ut. Det var även 

fördelaktigt och underlättade kondenseringen vidare till underkategorier och 

huvudkategorier. Analysprocessen framskred strukturerat med noggrannhet vilket 

underlättade utformandet av resultatet och gagnar således studiens pålitlighet. Efter första 

sorteringen framkom 12 kategorier, som sedan kondenserades ner till fyra huvudkategorier 

med 12 underkategorier. Enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod arbetades kategorier 

fram från det som framkom i texten från intervjuerna.  

 

Graneheim et al. (2017) förklarar att det finns en utmaning med den induktiva ansatsen och 

den är att undvika för ytliga förklaringar, samt dra förhastade slutsatser från textinnehållet. 

Det är av vikt att inte fastna i strukturer i texten som är för självklara eller sammanfatta 

texten för snabbt. När det gäller pålitligheten, kan det vara utmanande när man ska 

bestämma kategorier och välja ut citat från originaltexten. Designen i denna studie var 

kvalitativ deskriptiv ansats där det manifesta ifrån intervjuerna behölls under analysen. 

Deltagarna gavs möjligheten till att på ett öppet och utvecklande sätt bidra med sina 

erfarenheter under intervjuerna. Passande citat valdes ut till resultatet, vilket gjorde att 
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överförbarheten från studien kunde bevaras. Detta beskrivs även av Graneheim och 

Lundman (2004) angående överförbarheten värdet av att ge en tydlig beskrivning av 

kontexten, urvalet, datainsamlingen och analysen samt att i resultatet styrka med lämpliga 

citat. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta i en specialiserad 

roll på hälsocentraler inom primärvården i Region Jämtland Härjedalen. Resultatet visade att 

övervägande delen av distriktssköterskorna var nöjda med att inneha sin specialiserade roll 

och var mycket positiva över att få delge av sin kunskap. De fyra huvudkategorierna: En 

förändrad yrkesroll, arbetssätt och arbetsklimat, säker vård och organisation och verksamhet 

blev framträdande som väsentliga för distriktssköterskornas i deras specialiserade roll. Vi 

fann även att flertalet kärnkompetenser synliggjordes hos distriktssköterskorna och lyftes 

fram som värdefulla aspekter i deras dagliga arbete. Dessa fick därmed innefatta delar av 

både våra huvudkategorier och underkategorier. Diskussionen kommer att relatera till fem 

av de sex kärnkompetenserna. Edberg et al. (2013, s. 17) förklarar att kärnkompetenserna 

personcentrerad vård utgår ifrån patientens personliga önskemål och behov för att planera en 

individuellt anpassad vård. Teamsamverkan beskriver hur olika professioner samarbetar för 

att kunna komplettera sina kompetenser för både kontinuitet och patientsäkerhet. 

Evidensbaserad vård beskriver hur olika kunskapsvärderade riktlinjer och vårdplaner används 

för att utföra och implementera en effektiv och god omvårdnad för patienten. Säker vård 

omfattar arbetet med att förebygga för att förhindra onödiga skador hos både personal som 

hos patienten. I kärnkompetensen kvalitetsutveckling med förändringsarbete beskrivs hur 

vården ska arbeta emot en ständig förbättring och utvärdering, detta för att uppnå god 

kvalitet.  

De flesta distriktssköterskorna i studien förmedlade att den förändrade yrkesrollen bidrog 

till trygghet, självständighet och var stärkande för deras profession. Vidare förmedlade de 

hur tillfredställande det var att ha en specialfunktion och hur detta även uppskattades både 

av kollegor och patienter. Relationen mellan patienten och distriktsköterskan var en viktig 

aspekt som kom fram i resultatet. Den personliga kontakten, men även den långvariga 
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relationen med upprepande besök, bidrog till att relationen blev stärkt och fördjupad samt 

att de kunde bedriva personcentrerad vård. Distriktssköterskorna menade även att 

tidsaspekten var en viktig faktor för att kunna skapa en god relation med patienten. Detta 

samstämmer med Zotterman Nygren, Skär, Olsson och Söderberg (2015) som beskriver om 

relationer och goda möten i vården mellan distriktssköterskan och patienten. Viktiga 

aspekter som styr ett gott möte är att tiden finns för att skapa en bra relation, att 

distriktssköterskan respekterar patientens integritet och har förståelse för dennes situation. I 

den professionella rollen behandlar distriktssköterskan patienten unikt och värnar om deras 

önskemål och värderingar. van Dongen, Habets, Beurskens och Bokhoven (2017) menar att 

det är mycket uppskattat att involvera patienterna i gemensamma träffar mellan 

sjuksköterskan och patienten. Positiva möten skapas av en trevlig atmosfär samt att 

patienten och sjuksköterskan värnar om varandra med respekt, och strävar efter en 

ömsesidig relation. 

Teamarbete var en annan faktor som lyftes fram som något positivt av distriktssköterskorna. 

En god teamsamverkan med de övriga i vårdpersonalen var viktigt för att planera eller 

diskutera patientens vård. Detta styrks även av Hansson, Arvemo, Marklund, Gedda och 

Mattsson (2010) som menar att teamarbete för distriktssköterskan inom primärvården är en 

viktig arbetsmiljöfaktor och stimulerar till god trivsel inom hela arbetsgruppen. 

Rekommendationen för att kunna tillämpa en god vård inom primärvården är att arbeta i 

team kring olika patientgrupper. Hämel och Vössing (2017) visar att multiprofessionella 

team på en hälsocentral är det bästa sättet för att uppnå högkvalitativ vård och omvårdnad. 

Det optimala är att varje personal i ett tvärprofessionellt team är ansvarig för sitt område. 

Det är viktigt att visa ömsesidig respekt och tillit för varandras yrkeskompetenser för att 

uppnå ett gott teamarbete. 

Flertalet distriktssköterskor i studien betonade vikten av att rätt använd kompetens 

tillämpandes på arbetsplatsen. För distriktsköterskan betydde det att denne i många fall 

gjorde egna patientbedömningar. Den stärkta yrkeskompetens som den specialiserade rollen 

gav bidrog till en god förmåga att kunna hänvisa och vägleda patienterna rätt för att 

evidensbaserad och säker vård kunde bedrivas. Även Duke (2012) menar att den 

specialiserade sjuksköterskan har kunskaper inom ett specifikt område. Denne kan även anta 
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en ledande roll för att försäkra sig om att patienterna erhåller en optimal vård inom det 

området och därmed bedriva en egen självständig mottagning. Bleijenberg et al. (2016) 

beskriver om en evidensbaserad arbetsmetod som leds av sjuksköterskor inom 

primärvården. Detta arbetssätt tillämpades speciellt för äldre patienter med bland annat risk 

för fall och för patienter som led av urininkontinens. Remittering till specialiserad vård 

minskades då sjuksköterskorna var involverade i vården på ett sådant fördjupat sätt. 

Arbetsmetoden bidrog till att de ofta på ett självständigt sätt, men ibland tillsammans med 

läkaren, kunde ombesörja de äldre patienternas vårdbehov. Sjuksköterskorna betonade 

vikten av vårdkoordinering och ett gott samarbete både med läkaren och övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

De fördjupade kunskaperna den specialiserade rollen medförde hos distriktssköterskorna, 

bidrog till att en högkvalitativ säker vård av patienterna kunde ges. Ur 

patientsäkerhetssynpunkt betonades vikten av kontinuitet. Det blev en trygghet för 

patienterna, som kunde få sin individanpassade vård via distriktsköterskorna. Detta 

framkom som extra markant vid bristande läkarkontinuitet på hälsocentralen. Att arbeta 

med gemensamma riktlinjer som grund underlättade patientarbetet. Ernsäter (2015, s.3, 10) 

menar att en säker och god vård sammankopplas med en högkompetent omvårdnad, samt 

att sjuksköterskor som har inflytande och kan styra sitt omvårdnadsarbete är nöjda över sin 

arbetssituation. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), (2015, s. 4, 8) handlar ett 

patientfokuserat patientsäkerhetsarbete bland annat om att patienten ska vara delaktig i sin 

egen vård, få stöd och kunskap om sin sjukdom samt att patienten ska veta vem hen kan 

vända sig till vid frågor om sin vård. Distriktssköterskorna i vår studie betonade fördelen 

med deras specialiserade roll med att de var ansvariga för en specifik grupp med patienter. 

De kunde exempelvis använda olika verktyg och mallar (egen anmärkning. Standard 

vårdplan) till hjälp för att evidensbaserad vård kunde tillämpas. Distriktssköterskorna hade 

möjligheten till att individualisera vården med målsättningen att patienten var nöjd och 

involverad i sin egen vård. De uttryckte inte specifikt motiverande samtal (MI) under 

intervjuerna men vi ansåg att det som förmedlades i deras personcentrerade patientarbete 

kan liknas vid MI. Det kan kopplas till Nymberg och Drevenhorn (2016) som beskriver en 

sjuksköterskeledd livsstilsmottagning inom primärvården där arbetet präglas av att ge stöd 

till patienterna utifrån det hälsofrämjande och sjukdomspreventiva synsättet. Patienter som 
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har en ohälsosam livsstil erbjuds stöd och rådgivning kring detta. Kunskapen i (MI) 

framhävs även som ett väsentligt stöd i sjuksköterskornas arbete. Det menar även Östlund, 

Wadensten, Kristofferzon och Häggström (2015) som beskriver (MI) som en personcentrerad 

kommunikationsmetod som ofta tillämpas av distriktssköterskor i patientarbetet. MI 

används ofta vid livsstilsförändringar där distriktsköterskan har som mål att motivera 

patienten att finna sin egna inre förmåga för att nå ett nytt mål. Metoden är fördelaktig 

utifrån att patienten genom empowerment kan uppnå sin önskade livsstilsförändring. 

Distriktssköterskan använder förmågor som att öppet lyssna samt låter patienten styra 

samtalet. De uttrycker metoden som ett väldigt värdefullt, respektfullt och användbart 

verktyg i patientarbetet, och ser den även som positiv för att ha en god relation med 

patienterna.  

Stöd av arbetsgivaren var något som majoriteten av distriktssköterskorna betonade som 

positivt och värdefullt för deras specialiserade roll. Ett problem som lyftes fram var när 

bemanningen var bristfällig. Då blev den specialiserade rollen lidande till förmån för andra 

arbetsuppgifter. Friman, Wahlberg, Mattiasson och Ebbeskog (2014) menar att 

distriktsköterskans professionella kompetens inom det specifika området erhålles genom att 

bedriva den praktiska verksamheten i kombination med ett ständigt lärande. 

Distriktssköterskan kan få stöd från kollegor men även genom verksamhetens möjligheter att 

erbjuda vidareutveckling och utbildning. Vid bristande stöd från organisationen kan både 

utveckling och fördjupning i kompetensen hos distriktssköterskan försvåras. Resultatet i vår 

studie visade att distriktssköterskornas möjligheter för att tillämpa sitt specialområde var 

mycket beroende av att kunna avsätta tid. Oförutsedda händelser i den dagliga 

verksamheten på hälsocentralerna försvårade ibland arbetet med att bedriva det egna 

specialområdet. Detta poängterade även Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2013) i 

en studie som gjordes på distriktssköterskor som visade på en önskan och intresse av att 

arbeta preventivt med hälsofrågor. Vid tidsbrist prioriterades dock de praktiska 

omvårdnadsuppgifterna framför de hälsofrämjande. Distriktssköterskorna uttryckte att mer 

tid och resurser behövdes för att kunna arbeta mer framgångsrikt med hälsofrågor. 

 

Distriktssköterskorna i vår studie förmedlade olika framtidsvisioner inom deras 

arbetsområde. Kvalitetsutveckling med ett ständigt förbättringsarbete var något som 
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distriktssköterskorna var positivt inställda till för att både utveckla och utvärdera vården. 

Önskan framkom även om en uttalad specialitet och ett mer strukturerat arbetssätt med 

tydliga gemensamma vårdrutiner inom Region Jämtland Härjedalen. Boström, Hörnsten, 

Persson, Rising och Santamäki Fischer (2012) förklarar att utmaningen för framtiden är att 

stärka distriktssköterskans auktoritet och självständiga arbetssätt. För att både utveckla och 

säkerställa professionen finns behov att diskutera och utvärdera arbetsuppgifter och de 

eventuella förändringar som förekommer i yrkesrollen. Det är också av vikt att fokusera på 

ett evidensbaserat synsätt samt kunskapsbaserad vård. En väsentlig aspekt i denna 

implementering är god kommunikation inom hela den organisatoriska verksamheten. Detta 

med målsättning gentemot en gemensam, uppdaterad arbetsmodell för distriktssköterskan 

både inom omvårdnad och på det medicinska planet. 

 

Slutsats 

Distriktssköterskor som har en specialiserad roll besitter en stor yrkeskunskap och har 

möjligheter att utgå ifrån och kunna möta patienternas behov. Genom att kunna ge rätt stöd 

och riktad information, samt vara den kontinuerliga kontakten för patienterna, främjar den 

specialiserade distriktsköterskan en säker vård. Det innebär att erbjuda likvärdig vård till 

alla individer oberoende av sjukdom eller ohälsa. Resultatet i den här studien skulle kunna 

vara till gagn för berörda parter inom primärvården då distriktssköterskan med en 

specialiserad roll visade sig vara en betydelsefull resurs. Som arbetsgivare torde det vara 

gynnsamt att dels kunna erbjuda distriktssköterskor vidareutveckling inom olika specifika 

områden samt att kunna erbjuda patienterna en specialinriktad vård. Det kan i sin tur öka 

arbetsgivarens anseende i att vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetaren väljer att stanna 

samt att patienterna visar sig nöjda med sin vård. Ur ett samhällsetiskt och ekonomiskt 

perspektiv kan vården läggas på rätt nivå för att kompetensen ska användas mest effektivt. 

Den specialiserade distriktssköterskan bidrar med sina specialkunskaper till olika områden 

inom hälso- och sjukvården och torde mer kritiskt kunna granska införandet av nya rutiner 

och arbetsmetoder som ska implementeras. Det krävs dock fler studier kring betydelsen av 

specialroller hos distriktssköterskor inom primärvården för att ytterligare beskriva värdet 

med deras specialiserade roll. Studier med exempelvis fokusgruppsintervjuer skulle kunna 

vara en lämplig metod för detta. Ett ämne som är viktigt är läkemedelsgenomgångar för 
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äldre, det är ett arbete som skulle kunna bedrivas på en hälsocentral likvärdigt som nu görs 

inom den kommunala hemsjukvården. Där ser vi en stor potentiell möjlighet för 

distriktssköterskor att bedriva en specialiserad roll genom att implementera 

läkemedelsgenomgångar hos äldre inom primärvården. 
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Bilaga 1 
 

 

Förfrågan om genomförande av intervjustudie till verksamhetschef/ enhetschef 

Inom primärvården finns det specialiserade roller för distriktssköterskor. Många har 

genomgått extra utbildning för inriktning mot olika patientgrupper. Det kan beröra områden 

som sårvård, blodtryck, astma/KOL, diabetes, inkontinens och tobaksavvänjning. 

Syftet med den här studien är att belysa distriktssköterskans erfarenheter kring arbete i 

specialiserade roller vid en hälsocentral. Författarna till studien avser att göra en 

intervjustudie med totalt 10 - 12 distriktssköterskor som har sin arbetsplats vid en 

hälsocentral inom Region Jämtland/Härjedalen. De som är aktuella att medverka i studien är 

distriktssköterskor med minst ett års arbetslivserfarenhet med arbete i specialiserade roller. 

Intervjutillfället beräknas ta 45 - 60 minuter och önskas genomföras under deltagarnas 

arbetstid. 

För att få möjlighet att utföra studien önskar författarna ett godkännande av Dig som 

verksamhetschef/enhetschef, se bifogad samtyckesblankett. Blanketten behöver ifyllas av 

Dig, och hämtas av oss vid intervjutillfället. Vi kommer att behöva mailadresser till samtliga 

distriktssköterskor hos er som har specialiserade roller. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Resultatet av vår studie kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats 

som skrivs inom Distriktssköterskeprogrammet på Mittuniversitetet, Avdelningen för 

Omvårdnad, vårterminen och höstterminen 2017. Vi planerar att genomföra intervjuerna 

under april och maj månad, 2017.  

Vi önskar besked via mail till brso0000@student.miun.se innan den 13/4 om godkännande att 

genomföra studien vid Din verksamhet/enhet samt mailadresser till de distriktssköterskor 

som uppfyller kravet med minst ett års arbetslivserfarenhet av att arbeta i specialiserad roll. 

Vid frågor om studien kontakta: 

Studenter:     Handledare: 

Maria Larsson   Monica Eriksson 

mala1605@student.miun.se  Universitetslektor, 

070-xxxxxxx    Mittuniversitetet 

Brita Hernborg   monica.eriksson@miun.se 

brso0000@student.miun.se   010-xxxxxxx 

073-xxxxxxx    

 

mailto:brso0000@student.miun.se
mailto:mala1605@student.miun.se
mailto:monica.eriksson@miun.se
mailto:brso0000@student.miun.se


   

       

 

 

Bilaga 2 
 

 

 

Blankett för informerat samtycke till verksamhetschef/ enhetschef 

Samtycke till att distriktssköterskor vid Er hälsocentral medverkar i en intervjustudie med 

syfte att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med specialiserade roller.  

Vi kommer att skicka ut förfrågan till flera hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen och 

har erhållit ditt namn från Regionens hemsida. Intervjuerna kommer att ske vid Er 

hälsocentral och önskas utföras under arbetstid för de aktuella distriktssköterskorna. 

Intervjuerna kommer att bandinspelas, tidsåtgången beräknas totalt vara 45 - 60 min. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och det är helt frivilligt att delta. 

Deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande utan att behöva ange orsak.  

När studien är examinerad och godkänd kommer vi att sända Er ett exemplar av uppsatsen.  

Ansvariga för studien är Maria Larsson och Brita Hernborg.  

Studenter:    Handledare: 

Maria Larsson   Monica Eriksson 

mala1605@student.miun.se  Universitetslektor, 

070-xxxxxxx    Mittuniversitetet 

Brita Hernborg   monica.eriksson@miun.se 

brso0000@student.miun.se   010-xxxxxxx 

073-xxxxxxx 

 

Jag samtycker till att distriktssköterskorna får medverka i studien. 

 

Ort och datum, namn och namnförtydligande: 

 

 

 

mailto:mala1605@student.miun.se
mailto:monica.eriksson@miun.se
mailto:brso0000@student.miun.se


   

       

 

 

Bilaga 3 
 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie till distriktssköterskan 

 

Inom primärvården finns det specialiserade roller för distriktssköterskor. Många har 

genomgått extra utbildning för inriktning emot olika patientgrupper. Det kan beröra 

områden som sårvård, blodtryck, astma/KOL, diabetes, inkontinens och tobaksavvänjning. 

 

Under vårterminen och höstterminen 2017 planeras en studie med syfte att belysa 

distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med specialiserade roller vid en hälsocentral. 

Studien kommer att innefatta 10 - 12 intervjuer vid olika hälsocentraler i region Jämtland 

Härjedalen. Du som distriktssköterska och arbetar med detta sitter inne på erfarenheter som 

vi gärna vill ta del av. Genom att delta i studien bidrar du till ett resultat som skulle kunna 

leda till ny kunskap för vårdpersonal vilket på sikt kan förbättra behandling och omvårdnad 

för berörda patientgrupper.  

 

Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats som en enskild intervju och beräknas 

totalt ta 45 minuter till en timme. Via din verksamhetschef har vi fått tillgång till dina 

kontaktuppgifter. Du som valts ut som möjlig deltagare i studien är distriktssköterska med 

minst ett års yrkeserfarenhet med en specialiserad roll. Om du väljer att delta i studien 

kommer intervjun att utföras under maj månad.  

 

Vi kommer att spela in intervjun för att sedan ha möjlighet att analysera svaren. Dina svar 

kommer att behandlas helt konfidentiellt vilket bland annat innebär att dina svar inte 

kommer att kunna härledas till dig som person. När studien är avslutad och 

magisteruppsatsen godkänd kommer samtliga intervjuer raderas. Deltagandet i studien är 

helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.  

 

 



   

       

 

 

Materialet från intervjuerna kommer att ligga till grund för en magisteruppsats inom 

specialistutbildningen till Distriktssköterska på Mittuniversitet, Avdelningen för 

omvårdnad, som genomförs vårterminen och höstterminen 2017. 

Kontakta en av oss studenter vid intresse av deltagande i studien. Vi önskar 

svar inom fem arbetsdagar via mail eller telefon. 

 

Studenter:    Handledare: 

 

Maria Larsson   Monica Eriksson 

mala1605@student.miun.se  Universitetslektor, 

070-xxxxxxx    Mittuniversitetet 

Brita Hernborg   monica.eriksson@miun.se 

brso0000@student.miun.se   010-xxxxxxx 

073-xxxxxxx 

 

  

 

mailto:mala1605@student.miun.se
mailto:monica.eriksson@miun.se
mailto:brso0000@student.miun.se


   

       

 

 

Bilaga 4 

 

Blankett för informerat samtycke till distriktssköterskan 

Samtycke till att medverka i en intervjustudie med syfte att belysa distriktssköterskors 

erfarenheter av att arbeta med specialiserade roller.  

Vi har skickat ut förfrågan till olika hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen och har 

erhållit ditt namn från din verksamhetschef/enhetschef. 

Intervjuerna kommer att ske vid Er hälsocentral och utföras under Er arbetstid. Intervjuerna 

kommer att bandinspelas, tidsåtgången beräknas totalt vara 45 - 60 min. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och det är helt frivilligt att delta. Ni har 

rätt att avbryta ert deltagande utan att behöva ange orsak.  

När studien är examinerad och godkänd kommer vi att sända Er ett exemplar av uppsatsen.  

 

Ansvariga för studien är Maria Larsson och Brita Hernborg.  

 

Studenter:    Handledare: 

Maria Larsson   Monica Eriksson 

mala1605@student.miun.se  Universitetslektor, 

070-xxxxxxx    Mittuniversitetet 

Brita Hernborg   monica.eriksson@miun.se 

brso0000@student.miun.se   010-xxxxxxx 

073-xxxxxxx  

 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie som handlar om att belysa 

distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med specialroller på en hälsocentral. 

 

Ort och datum, namn och namnförtydligande: 

 

 

 

mailto:mala1605@student.miun.se
mailto:monica.eriksson@miun.se
mailto:brso0000@student.miun.se


   

       

 

 

Bilaga 5 

 

Intervjuguide  

 

1. Hur många år har du varit yrkesverksam som distriktssköterska med specialroll? 

2. Har du genomgått någon utbildning eller fortbildning för att erhålla din specialroll? 

3. Hur kommer det sig att du valt att specialisera dig? Kan du utveckla det vidare? 

4. Upplever du din yrkesroll som distriktssköterska förändrad sedan du började arbeta 

med din specialroll? I sådana fall på vilket sätt? 

5. Skulle du kunna nämna några fördelar med din specialroll? Detta utifrån ditt 

perspektiv, patientens perspektiv och verksamhetens perspektiv? 

6. Skulle du kunna nämna några brister med din specialroll? Detta utifrån ditt 

perspektiv, patientens perspektiv och verksamhetens perspektiv? 

7. På vilket sätt upplever du att din kompetens har blivit stärkt av att inneha en 

specialroll?  

8. Känner du att du blir uppskattad i din yrkesroll och får en rättvis lön för din 

kompetens? 

9. Upplever du att arbetsgivaren uppmuntrar dig till att du får tid avsatt för att 

specialisera dig för att upprätthålla din kompetens? 

10. Är det något mer du tänker på och önskar ta upp? 

11. Är det någon fråga vi glömt som du önskar ta upp? 

12. Är det okej att kontaktar dig igen om vi behöver gällande intervjun? 

 


