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Sammanfattning    

 

Vårdvalet infördes i primärvården år 2010 och syftar till att stärka patientens ställning samt 

stimulera till kostnadseffektivitet. Primärvårdens verksamheter ska styras utifrån kvalitet men 

styrs även av ekonomisk ersättning. Valfrihet i vården kräver att den som söker vård har 

förmåga att bevaka sina intressen. Frågor har ställts om vårdvalets konsekvenser för den som 

har begränsad möjlighet att göra ett välgrundat vårdval. Distriktssköterskan i primärvård ska 

arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med helhetssyn på individen. Vårdvalet skulle 

kunna ändra förutsättningarna för distriktssköterskans hälsofrämjande arbete på vårdcentral. 

Studien syftar därför till att ur distriktssköterskans perspektiv belysa vårdvalets betydelse för 

det hälsofrämjande arbetet. Kvalitativ metod användes och för datainsamling gjordes 

intervjuer. Sex distriktssköterskor deltog och insamlad data analyserades med innehållsanalys.  

 

I resultatet framkommer att vårdvalet inneburit ökade krav från patienterna men även krav på 

ökad effektivitet. Enligt informanterna är den konkurrens vårdvalet fört med sig inte alltid till 

fördel för patienten eftersom vårdkvaliteten inte förbättrats. Informanterna uppfattar att 

vården av utsatta patientgrupper nedprioriterats då den ekonomiska styrningen belönar andra 

åtgärder. De ifrågasätter ersättningssystemet men uppfattar sig inte kunna påverka situationen. 

Informanterna vill arbeta mer hälsofrämjande men saknar resurser i form av tid och 

bemanning. De måste balansera den yrkeskunskap de har gentemot den marknadsorientering 

som vårdvalet medfört. Professionen och patientens bästa ställs mot risken att verksamhetens 

ekonomi påverkas negativt. Författarnas förhoppning är att denna studie ska kunna vara ett 

underlag för diskussion kring distriktssköterskans yrkesroll och det hälsofrämjande arbetet.  

 

 

Nyckelord: Vårdval, distriktssköterska, hälsofrämjande, primärvård, valfrihet.   
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INLEDNING 

Föreliggande studie uppmärksammar distriktssköterskans arbete inom primärvård. 

Distriktssköterskan har ansvar för att skapa en hälsofrämjande vårdrelation och att stärka 

människors resurser. Mötet med patienten ska präglas av en helhetssyn på människan som 

även inbegriper miljön och det samhälle vi lever i.  

 

Primärvården styrs av politiska beslut och när vårdvalet infördes ställdes vårdcentralerna inför 

nya utmaningar. Möjligheten att välja vårdcentral är tänkt att stärka invånarnas ställning och 

delaktighet i vården. Författarna till studien för fram tanken att en förändring av 

vårdcentralens verksamhet skulle kunna ha betydelse även för distriktssköterskans arbete. I 

distriktssköterskans kompetensområde ingår att utvärdera den egna verksamheten. 

Utvärdering av verksamheten ökar insikten om vilka faktorer som kan påverka vårdkvalitet 

och därmed det hälsofrämjande mötet med patienten.  

 

Studiens författare har erfarenhet av arbete på vårdcentral vilket har bidragit till ett intresse 

för den förändring som vårdvalet har inneburit. Under utbildningen till distriktssköterska har 

författarna också upplevt att det hälsofrämjande perspektivet funnits med som en 

genomgående röd tråd. Föreliggande studie vill därför ställa frågor kring vårdvalets betydelse 

för distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. 

 

 

BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs, utifrån tidigare forskning, vårdvalet i primärvården samt 

frågeställningar kring valfrihet. Här belyses även distriktssköterskans hälsofrämjande arbete i 

primärvården.  

 

Vårdval i primärvården 

All vård i Sverige ska utgå från hälso- och sjukvårdslagen och målet är att ge individer 

möjlighet till god hälsa och en jämställd vård. Vården ska bygga på respekt för alla 

människors lika värde med hänsyn till den enskilde individen. Den som har störst behov ska 

ha företrädesrätt till vården (HSL 1982:763). God hälso- och sjukvård kan sägas ha sin grund 

i kunskap, säkerhet, patientfokus, effektivitet, jämlikhet och vård i rimlig tid (Socialstyrelsen 

2009, s.7). Hälsofrämjande och förebyggande arbete bör naturligt ingå i allt pågående arbete i 

hela vårdkedjan och skulle kunna förstås som ett överordnat mål för god vård i all verksamhet 

inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2009, ss.17-18). 

 

I syfte att stärka patientens ställning infördes vårdval i primärvården i Sverige år 2010 

(Socialdepartementet 2013). Enligt lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:15) har 

medborgarna nu rätt att välja mellan olika vårdgivare. Både privata och offentliga vårdgivare 

har möjlighet att etablera sig och bedriva vårdcentral med statlig ersättning under 

förutsättning att de krav som ställs på verksamheten uppfylls (Socialdepartementet 2008). 

Vårdvalssystemet syftar till att verksamheten ska styras utifrån medborgarnas behov. 

Primärvården i hela landet är tänkt att vara det självklara förstahandsvalet när medborgarna är 

i behov av hälso- och sjukvård. Verksamheten ska utföra förebyggande och hälsofrämjande 

åtgärder och även bidra till den sammanhållna vårdprocessen (Socialstyrelsen 2010). 

Kriterierna för att få bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalands primärvård beskrivs i en 

krav- och kvalitetsbok (VG region 2013). Målen för primärvården i Västra Götaland innebär 
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att medicinska åtgärder, service, bemötande och tillgänglighet ska styras utifrån kvalitet. 

Patienten ska ges möjlighet till delaktighet och medbestämmande i den egna vården och 

behandlingen (VG regionen 2013, s.7). Tillgängligheten till primärvården ska vara hög 

(Socialstyrelsen 2010). Johansson (2010) beskriver tillgängligheten i vården som en 

betydelsefull hälsofrämjande faktor. Enligt Johansson (2010) medför möjligheten till kontakt 

med vården en ökad trygghet och mindre oro hos människor. 

 

Förutom att stärka patientens ställning och tillgodose behov av kvalitet och delaktighet är 

vårdvalet även tänkt att stimulera till kostnadseffektiva lösningar genom konkurrens mellan 

de olika verksamheterna (Socialdepartementet 2013). En ersättning utgår till varje landsting 

som vart och ett sedan har i uppdrag att besluta om hur ersättningen till vårdcentralerna ska 

utformas mer i detalj (Socialdepartementet 2008). I Västra Götalandsregionen gäller samma 

ersättningsmodell för samtliga vårdcentraler (VG regionen 2013, s.39). En primärvårdspeng 

följer varje invånare till den vårdcentral där denne har valt att lista sig. Primärvårdspengen 

grundas på invånarens vårdtyngd, ålder och kön. Utöver primärvårdspengen får 

vårdcentralerna ersättning beroende på hur väl de uppfyller målen för regionens kvalitetskrav 

(VG regionen 2013, s.39). Den målrelaterade kvalitetsersättningen bestäms utifrån olika 

kvalitetsindikatorer. Några kvalitetsindikatorer ger en fast månadsersättning om de uppfylls 

medan de flesta ger poäng som varierar beroende på vilken fastställd betydelse indikatorn har 

(VG regionen 2013, ss.41-43). Tillsammans ger indikatorerna en viss summa kvalitetspoäng 

som ger ersättning till vårdcentralerna i efterhand utifrån beräknad måluppfyllelse. Ersättning 

ges också utifrån vårdcentralens geografiska läge och socioekonomiska tyngd (VG regionen 

2013, ss.39-43). 

 

Patienten som kund med valfrihet 

Den valfrihet som vårdvalet innebär kan sägas ha sin grund i en effektiviseringsprocess där 

sjukvården allt mer införlivat ekonomiska rutiner och begrepp tillsammans med de 

medicinska termerna och målen (Nordgren 2003). I och med att marknadstänkandet 

introducerats inom sjukvården så beskrivs allt oftare den som är i behov av vård som kund i 

stället för patient. Kunden ska ges valmöjligheter och självbestämmande under eget ansvar. 

Nordgren (2003) lyfter fram tanken att begreppen kund och patient bör kunna komplettera 

varandra trots sina inneboende skilda egenskaper. Hjort och Panican (2011) ifrågasätter dock 

effekterna av valfriheten då valfrihet inom välfärdstjänster skulle kunna leda till att social och 

etnisk särskiljning förstärks om medborgarna inte har förmåga att göra de val som motsvarar 

behoven. Medborgarna förväntas agera, välja och bevaka sina egna intressen. Samtidigt kan 

det finnas begränsningar i individens livssituation som försvårar möjligheten att avgöra vad 

som är ett bra val (Hjort & Panican, 2011). För att kunna överblicka marknaden och göra ett 

välinformerat vårdval behövs ett system som stöttar individen i valsituationen (Winblad & 

Andersson 2011). Det krävs även att individen visar ett intresse för att välja (Anell 2011, 

s.206). Medborgarna väljer oftast vårdcentral utifrån tips från vänner och bekanta och de 

flesta stannar kvar när de en gång gjort sitt val (Anell 2011, s.206). Hartman (2011, ss.273-

275) efterfrågar en balanserad reglering av marknaden och betonar vikten av kontroll och 

uppföljning. Ett primärt mål för det svenska välfärdssamhället är att ansvara för tjänster av 

god kvalitet för alla medborgare (Hartman 2011). På uppdrag av regeringen pågår uppföljning 

av vårdvalssystemet i primärvården, mångfalden av vårdgivare inom primärvården ska 

analyseras och förutsättningarna för kvalitetskonkurrens dem emellan ska ses över 

(Socialdepartementet 2013). 
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Det hälsofrämjande mötet i primärvård 

Begreppet hälsofrämjande beskrivs som den process där människor ges möjlighet att öka den 

egna kontrollen och därigenom förbättra sin hälsa (WHO 2013). För att uppleva ett tillstånd 

av totalt välbefinnande och för att kunna förverkliga sina mål måste individen först bli 

medveten om sina egna behov. Hälsa ska inte ses som ett specifikt mål i sig utan mer som en 

resurs i människors dagliga liv (WHO 2013). I Medin och Alexandersson (2000, s.119) 

sammanställning av teorier om hälsofrämjande, beskrivs hälsofrämjande som ett övergripande 

begrepp innefattande alla de olika åtgärder som leder till främjande av individers hälsa. Det 

handlar om att skapa strategier för att få individen att upptäcka sina egna förmågor och 

styrkor och därigenom kunna påverka sin hälsa. Enligt Sundin och Willner (2003) påverkas 

ett lands hälsosituation av den ekonomiska utvecklingen och tydliga samband kan ses mellan 

befolkningsgruppers hälsa och deras välstånd. WHO (2013) påtalar vikten av att det 

hälsofrämjande arbetet integreras inom alla delar av hälso- och sjukvården och det är särskilt 

viktigt att utveckla de hälsofrämjande insatserna inom primärvården. Primärvården har i 

uppdrag att gentemot hela befolkningen arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på 

individ- och gruppnivå (HSL 1982:763). Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete i 

primärvården innebär att tidigt upptäcka patientens hälsorisker och att följa riktlinjer gällande 

fysisk aktivitet, kost, övervikt, alkohol- och tobaksvanor (Socialstyrelsen 1995). 

Distriktssköterskan kan arbeta hälsofrämjande genom att ge egenvårdsråd, exempelvis i 

hälsosamtal och därefter följa upp och stödja patienten (VG regionen 2013, s.14). I arbetet 

ingår även att uppmärksamma utsatta grupper i samhället vad gäller psykosociala faktorers 

betydelse för psykisk ohälsa. Distriktssköterskan är också delaktig i olika behandlingar som 

rör patienten och samarbetar med andra aktörer inom hälso- och sjukvården vilka bidrar till att 

främja patientens hälsa (VG regionen 2013, s.15). 

 

Distriktssköterskan ska i mötet med patienten utgå från ett etiskt förhållningssätt med respekt 

för patientens integritet och autonomi i olika situationer (Svensk sjuksköterskeförening, SSF 

2008). Ett vårdande möte innebär att patientens egna upplevelser lyfts fram. Vårdaren ska 

vara stödjande och medverka till att stärka patientens förmåga att själv kunna arbeta med sina 

hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 2010, ss.195-196; Johansson 2010). Vårdaren ansvarar 

för att skapa ett hälsofrämjande möte där patientens delaktighet ingår som en naturlig del. Det 

vårdande mötet är inte en envägskommunikation utan ska präglas av ett ömsesidigt givande 

och tagande. Den professionella vårdaren kan sägas ha expertkunskaper utifrån sin 

yrkeskunskap men det är patienten som är expert på sitt liv och vet hur vardagen påverkas av 

eventuell sjukdom. (Dahlberg & Segesten 2010, s.193-195; Eriksson 2002, ss.38-39; 

Johansson 2010; Socialstyrelsen 2012). Vägledande för vårdandet bör vara att med kärlek och 

barmhärtighet bevara människors värdighet (Eriksson, Nordman & Myllymäki 1999, s.14). 

Evidensbaserat vårdande kräver att vårdaren strävar efter det som är gott för att sedan kunna 

omsätta det goda i praktisk handling. En professionell vårdares handlingar bör utgå från 

forskning inom vårdens discipliner och innefatta ett etiskt förhållningssätt (Eriksson et 

al.1999, s.21). Det etiska kravet är att låta hjärtat vara ledande i de vårdande handlingarna 

(Eriksson et al. 1999, s.93). Näsman, Lindholm och Eriksson (2008)  belyser de olika faktorer 

som kan utgöra hinder för att den vårdande etiken ska vara en del i det vårdande mötet. Yttre 

hinder som påverkar ett etiskt förhållningssätt i mötet kan vara tidsbrist,  minskad 

personalbemanning och även förändringar i organisationen. En inre faktor som kan utgöra ett 

hinder för det etiska förhållningssättet är vårdarens upplevelse av att inte räcka till i det 

vårdande mötet. För att möjliggöra en känsla av helhet bör både vårdaren och patienten erfara 

att de är närvarande i mötet (Eriksson 2002 ss.38-39). Det är också viktigt att vårdaren har en 

tro på patientens egen styrka att själv kunna förändra sitt livsmönster (Eriksson 2002, ss.38-

39). Ett hälsofrämjande förhållningssätt ska präglas av en positiv inställning där vårdaren 
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uppmuntrar och bekräftar patienten utifrån dennes behov. Vårdaren ska visa medmänsklighet 

och förståelse för patientens behov av trygghet (Johansson 2010). 

 

Johansson (2010) lyfter fram att de som arbetar inom vårdande yrken anser det viktigt att 

utveckla hälsofrämjande arbete, tydligast uttrycks detta av kvinnor som arbetar inom 

primärvård.  Distriktssköterskor framställs som den grupp vilken har det största intresset och 

viljan att arbeta med hälsofrämjande patientarbete (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildinghs 

2013; Johansson 2012). Distriktssköterskor i primärvården vill arbeta utifrån helhetssyn, de 

anser att hälsofrämjande arbete ska prioriteras men upplever sig samtidigt ha ensamt ansvar 

för detta arbete (Brobeck et al. 2013; Lindberg & Wilhelmssons 2005). För att lyckas med det 

hälsofrämjande arbetet kan vissa personliga egenskaper vara värdefulla. Egenskaper som lyfts 

fram av Lindberg och Wilhelmsson (2005) är inlevelseförmåga och mod, det är även 

betydelsefullt att ha visioner, att vara en eldsjäl. Jerden et al. (2006) framhåller också att 

distriktssköterskor som själva lever hälsosamt är mer engagerade i hälsofrämjande åtgärder i 

patientarbetet. Samtidigt som det finns vilja och engagemang kan det hälsofrämjande arbetet 

vara resurskrävande varför distriktssköterskan behöver vara emotionellt stark för att kunna 

motivera patienten till livsstilsförändringar (Brobeck et al. 2013; Jerden et al. 2006). I 

Keleher, Parker, Abdulwadud och Francis (2009) litteraturöversikt kan utläsas att det 

hälsofrämjande arbetet upplevs positivt både för patienten och för distriktssköterskan. 

Distriktssköterskans helhetssyn kan möjliggöra en upplevelse av förbättrad hälsa och 

livskvalitet hos patienten. Hälsofrämjande arbete är också, enligt Keleher et al. (2009) mindre 

kostsamt än sjukvårdande arbete och ökar effektiviteten i primärvården. 

 

För att möjliggöra patientens upplevelse av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande är det 

betydelsefullt att det skapas ett förtroende mellan patient och distriktssköterska redan vid 

första mötet (Brobeck et al. 2013). Kontinuitet och uppföljning av det hälsofrämjande arbetet 

är också viktigt för vårdrelationen. Distriktssköterskor upplever dock att det saknas 

förutsättningar att förverkliga möjligheten till kontinuitet i verksamheten (Brobeck et al. 

2013). En stressig arbetssituation och bristande stöd från ledningen utgör hinder. Osäkra 

ekonomiska förutsättningar har också negativ påverkan på det hälsofrämjande arbetet. 

(Brobeck et al. 2013; Jerden et al. 2006; Johansson 2010; Johansson 2012; Lindberg & 

Wilhelmsson 2005). I samtidens sökande efter ökad effektivitet i vårdens organisationer har 

tidsbrist och minskade resurser blivit allt mer påtagligt och de som vårdar känner, enligt 

Eriksson et al. (1999, s.85), intuitivt att något saknas. I Brobeck et al. (2013) studie uttrycker 

distriktssköterskor en önskan att det hälsofrämjande perspektivet ska synliggöras i högre grad 

i primärvården men de uppger att det i stället är de sjukvårdande insatserna som har högst 

prioritet. Eriksson et al. (1999, ss.21-22) påtalar att vårdandets inre mening och värde riskerar 

reduceras och bli otydligt då yttre förhållanden såsom organisation och teknologi tar allt större 

utrymme i anspråk. Vården och dess evidens bör därför, trots eventuella yttre förändringar, 

synliggöras genom vårdarens hållning och handlande (Eriksson et al. 1999, ss.21-22). 

 

God hälsa kan ses som en av de grundläggande komponenterna för välfärd och enligt Sundin 

& Willner (2003, s. 17) påverkas människors hälsa i hög grad av prioriteringar och politiska 

beslut. Efter införandet av valfrihet i vården upplever distriktssköterskor en förändring 

gällande den egna yrkesrollen vilken nu beskrivs som mindre självständig (Johansson 2012). 

Det tidigare självklara hälsofrämjande arbetet som riktade sig mot befolkningen verkar, enligt 

distriktssköterskorna, inte längre prioriteras i primärvården (Johanssons 2012). Den 

nedprioritering av hälsofrämjande arbete som distriktssköterskor beskriver i Johansson (2012) 

kan då ställas mot den skyldighet de som vårdar har, att garantera optimal hälsa och 

välbefinnande för de människor de möter (Bjarnason & LaSala 2011). De som vårdar ska i 
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alla sammanhang företräda patienten som dennes advokat, i klinisk verksamhet liksom 

ledande befattningar samt inom forskning. Vårdaren bör uppmärksamma och bearbeta sina 

egna värderingar för att kunna vårda utifrån etiska principer. Det moraliska vårdandet och 

ledarskapet handlar, enligt Bjarnarson och LaSala (2011) om att förvänta sig ett individuellt 

och ett kollektivt ansvarstagande, ett agerande där patienten är i fokus.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Primärvården har genomgått en förändring i och med att vårdvalet infördes. I primärvårdens 

uppdrag ingår ett hälsofrämjande förhållningssätt utifrån en helhetssyn på individens 

livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov. En förändring av primärvårdens verksamhet skulle 

kunna ändra förutsättningarna för distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. Denna studie 

vill därför belysa vårdvalets betydelse för det hälsofrämjande arbetet ur distriktssköterskans 

perspektiv. 

 

 

SYFTE 

Studien syftar till att ur distriktssköterskans perspektiv belysa vårdvalets betydelse för det 

hälsofrämjande arbetet. 

 

 

METOD  

I föreliggande studie användes kvalitativ metod. För insamling av data gjordes intervjuer. 

Informanter var distriktssköterskor yrkesverksamma på vårdcentral. Insamlad data 

analyserades med innehållsanalys för att finna kategorier vilka belyser distriktssköterskans 

perspektiv.  

 

Ansats 

Studien bygger på en vårdvetenskaplig grund. Vårdvetenskapen har patienten i fokus och 

analyserar vårdandet i syfte att främja hälsa. Patient, vård, hälsa och miljö är de begrepp som 

anger den ram inom vilken vårdvetenskaplig forskning kan bedrivas (Dahlberg & Segesten, 

2010, ss.19-23). I denna kvalitativa studie valdes en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen 

innebär att forskaren utan förbestämda uppfattningar söker ny kunskap i den unika 

människans berättelse (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.188).  

 

Deltagare 

För att möjliggöra en variation i distriktssköterskornas perspektiv tillfrågades sex stycken 

vårdcentraler med geografisk spridning inom Västra Götalandsregionen, samtliga drevs i 

offentlig regi. Vårdcentraler i offentlig regi har funnits med under den förändring av 

verksamheten som införandet av vårdvalet inneburit och ansågs därmed lämpade att delta.  

Urvalet av vårdcentraler kan sägas vara strategiskt och kan enligt Lundman och Graneheim 

stärka studiens giltighet (2012, s.198). Sex stycken distriktssköterskor intervjuades. Kriteriet 

för att delta i studien var att informanterna skulle ha varit yrkesverksamma som 

distriktssköterskor i primärvården i minst sex år, det vill säga före och efter införandet av 

vårdvalet. 
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Datainsamling 

För att få informerat samtycke (Codex 2013) till deltagande i studien gjordes inledningsvis 

försök att nå berörda vårdcentralschefer via telefon men flertalet befann sig då på 

sommarledighet. Två vårdcentralschefer svarade dock och en gav direkt ett muntligt 

godkännande. Mot slutet av sommaren skickades brev till cheferna [bilaga1] med information 

och skriftlig förfrågan om deltagande. Bifogat till dessa brev fanns även information till 

blivande informanter [bilaga2]. Det blev sedan chefernas ansvar att föra vidare förfrågan om 

deltagande till distriktssköterskorna på respektive vårdcentral. Efter två veckor kontaktades 

åter cheferna och tre gav samtycke till intervju. En vårdcentral tackade nej till medverkan.  

Förfrågningar gjordes då till ytterligare två vårdcentraler via telefon och informationsbrev 

skickades via e-post. En av dessa vårdcentraler tackade ja till att medverka i studien medan 

den andra inte svarade inom angiven tid. Slutligen lämnade en av de först tillfrågade 

vårdcentralerna besked om att de ville medverka i studien och därmed var sex vårdcentraler 

inkluderade. 

 

För insamling av data användes kvalitativ intervju som metod. Den kvalitativa intervjun ska 

vara öppen och följsam, den ska vara ett samspel mellan informanten och den som intervjuar 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss.184-185). För att intervjuerna ska bli innehållsrika 

krävs att den som ska intervjua övar sin teknik. Om samspelet ska bli gott är det intervjuarens 

ansvar att vara medveten om sina förmågor, att förbereda sig och ställa rätt frågor (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.33). En intervjuguide [bilaga 3] utformades som skulle utgöra en grund 

för samspelet mellan intervjuare och informant vid intervjutillfället. Genom att utföra 

provintervjuer tillägnade sig intervjuarna en förståelse för de frågeställningar som kan uppstå 

under en intervju. Det gavs då också möjlighet att resonera kring och korrigera till exempel 

ordval och lämpliga följdfrågor.  

 

Författarna intervjuade tre distriktssköterskor var och vid intervjutillfället fanns endast 

intervjuaren och informanten i rummet. Informanten gavs muntlig information om studiens 

syfte samt samtycke och sekretess (Codex 2013). Som inledande frågeställning tillfrågades 

informanterna om de hade något eget ansvarsområde i form av distriktssköterskeledda 

mottagningar. Variationer i distriktssköterskornas ansvarsområden skulle kunna tänkas utgöra 

en grund för variationer i distriktssköterskornas perspektiv. Variationer i urvalet kan, enligt 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s.189), ses ha betydelse för studiers tillförlitlighet. 

Med utgångspunkt för studiens syfte ställdes sedan en öppen fråga [bilaga 3]. Därefter ställdes 

uppföljande frågor för att låta informantens perspektiv och upplevelser framträda. Även om 

den kvalitativa intervjun ska vara öppen så bör det finnas möjlighet att genom olika slags 

frågor fokusera på syftet parallellt med att intervjuaren är följsam till det som informanten har 

att berätta (Dahlberg et al. 2008, ss.190-196). Författarna strävade efter att fånga upp 

informantens tankar och att följa upp trådar i berättelsen. Intervjuerna spelades in på diktafon 

och lagrades som ljudfiler tills arbetet var slutfört. Avslutningsvis vid varje intervju ställdes 

frågan till informanten om det fanns några oklarheter kring själva intervjun eller studien i 

övrigt. Intervjuaren välkomnade även informanten att höra av sig om det skulle uppstå frågor i 

efterhand.  

 

Inför uppgiften att utföra en kvalitativ intervju bör intervjuaren göra sig uppmärksam på de 

egna förkunskaperna i ämnet. Genom att lyfta fram sin förförståelse och resonera kring den 

blev författarna uppmärksamma på detta. Under intervjun ska sedan förförståelsen tyglas för 

att inte påverka samspelet under intervjun (Dahlberg et al. 2008, s.130). Intervjuaren tyglar 

sin förförståelse genom att inte tro sig se och definiera något som ännu är oidentfierat och 

egentligen inte fullt synligt. Tyglandet ska dock inte ses enbart som att hålla tillbaka något 
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utan även som ett uppmärksamt och närvarande förhållningssätt vilket tillåter fenomenet att 

visa sig som det är (Dahlberg et al. 2008, s.130). Intervjuaren ska vara nyfiken och öppen för 

det oväntade och på så vis ge utrymme för informantens unika perspektiv och uttryckssätt 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.46).  

 

Analys 

De genomförda intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys eftersträvar att finna variationer i de nedskrivna intervjuerna genom att 

urskilja och lyfta fram likheter och skillnader (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.189). 

Varje intervju bör ses i sitt sammanhang med hänsyn till den kultur som råder och den 

intervjuade personens villkor och bakgrund. Den som läser texten ger den också en mening 

och det är viktigt att förstå att flera tolkningar av innehållet kan vara möjliga (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, s.188). I analysen av en text förhåller sig läsaren dels till det 

textnära uppenbara i det som sägs, men även till ett underliggande uttryck vilket visar sig 

mellan raderna. Under analysen växlar läsaren mellan närhet och distans för att söka urskilja 

små detaljer och samtidigt få förståelse för det övergripande innehållet. En del av en text är 

inte fri från sitt sammanhang utan måste förstås utifrån textens helhet, en del av texten kan ha 

ett mer specifikt innehåll men hör alltid samman med övriga delar (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s.189). 

 

Inför analysen skrev den av författarna som gjort intervjun ordagrant ned den. Författarna tog 

del av samtliga intervjuer genom att läsa genom dem var för sig och diskutera innehållet med 

varandra. Efter att ha läst igenom varje analysenhet påbörjades så arbetet med att finna 

meningsbärande enheter (Tabell 1). En meningsbärande enhet är textnära och kan vara ord, 

meningar eller längre textstycken som ses ha samma innehåll och svarar an mot studiens 

syfte. Under den fortsatta analysen kondenseras och abstraheras så de meningsbärande 

enheterna (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.190). Kondensering innebär att texten 

görs kortare och mer lätthanterlig utan att något viktigt går förlorat. I den kondenserade 

meningsenheten bevaras det centrala innehållet i texten. Vidare i analysen abstraheras så varje 

kondenserad meningsenhet genom kodning. Varje kod ska kort beskriva den ursprungliga 

meningsbärande enhetens innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.190). Analys 

fram till kodning av den första intervjun gjordes tillsammans av författarna. Analys av övriga 

intervjuer gjordes av författarna var för sig men diskuterades sedan tillsammans för att ge 

texten rättvisa och möjlighet till eventuellt andra tolkningar.  

 

Den fortsatta analysprocessen genomfördes tillsammans av båda författarna. Under 

analysprocessen ställde sig författarna frågan vad handlar det här om? och koder med 

liknande innehåll sammanfördes till underkategorier. De koder som ingår i varje 

underkategori ska vara nära besläktade och skilja sig från innehållet i övriga underkategorier 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.191). All data som motsvarar syftet i en text ska 

finnas i en relevant underkategori och inte uteslutas om den till synes inte passar in. De olika 

underkategorierna abstraherades så ytterligare och länkades samman till övergripande 

kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.191). Resultatet presenteras utifrån tre  

kategorier med åtta tillhörande underkategorier vilka beskriver innehållet i informanternas 

erfarenheter.  
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Tabell 1. Här visas exempel på analysprocessen. 

 

Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…i dagens samhälle så 

hinner man kanske inte vara 

hemma och vara sjuk och 

vila heller utan får man 

antibiotika då, så kan man 

gå tillbaka sedan till arbetet 

någon dag efteråt…de 

patienterna som efterfrågar 

vilka val som finns och vad 

som är bra, är inte svåra att 

bemöta, för då är de ju 

redan öppna för min 

rådgivning… det är de här 

patienterna som redan i 

telefon liksom redan har 

bestämt mig att nu har jag 

hostat här i två dagar och 

jag ska ha antibiotika för 

det, för imorgon ska jag åka 

…på konferens, det är ju de 

som är svåra att bemöta, 

som redan innan har 

bestämt sig och ställt 

diagnosen… men då vänder 

jag mig till en annan 

vårdcentral så kanske jag 

får antibiotika utskrivet 

där…   

Patienter som 

efterfrågar vilka 

val som finns är ju 

inte svåra att 

bemöta, de är 

öppna. De som 

redan bestämt sig 

är svåra att 

bemöta 

Svårt att 

bemöta 

patienter med 

icke relevanta 

krav 

Hälsa och 

valfrihet som 

samhällstrend 

Valfrihet i 

primärvård 

…jag känner så här att då 

när det (vårdvalet) infördes 

så hände…någonting med 

sjukvården tycker jag i sin 

helhet, det hände…att man 

ska tänka kund, det är inte 

riktigt min övertygelse att 

man ska tänka kund…kan 

inte omsätta mötet och 

patientkontakten med just 

den kunden, med köp-sälj… 

det är ett helt annat tänk, ett 

tänk som jag många gånger 

funderat på om det 

verkligen gagnar patienten, 

jag tror inte det…jag tycker 

det skymmer patienten och 

även det direkta mötet med 

patienten 

Något hände med 

sjukvården. Tänka 

kund går inte att 

omsätta i 

patientkontakten. 

Köp-sälj är ett 

tänk som inte 

gagnar patienten 

Köp-sälj 

systemet 

gagnar inte 

patienten 

Att marknadsföra 

primärvård 
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Etiska överväganden 

Ett grundläggande etiskt ställningstagande för forskning som avser människor är att nyttan 

måste vägas mot de risker som skulle kunna finnas (Helsingforsdeklarationen 1964). I 

samband med studien beaktades lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460) vilken ska skydda den enskilda människan och påtala vikten av respekt för varje 

individs värde vid forskning. Deltagarnas integritet skulle framhållas och att deltagandet 

skulle vara frivilligt. Information om sekretess och möjlighet att avsluta deltagandet 

upprepades sedan muntligt vid inledningen till varje intervju. Till samtliga berörda gavs även 

information om förvaring av det inspelade materialet och vilka som skulle komma att ta del av 

det. Blanketten för underskrift av samtycke till deltagande i studien skrevs på i anslutning till 

var intervju. Varje intervju avidentifierades och gavs en kod vilken endast var känd av 

intervjuaren. I presentationen av studien namnges inte heller vårdcentralerna. Då denna studie 

genomförs inom ramen för examensarbete på avancerad nivå med högskolan som huvudman 

sändes ingen ansökan om etikprövning (2003:460) 

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tre kategorier och åtta underkategorier (Tabell 2). 

Kategorierna som framkommit är valfrihet i primärvård, ekonomin styr arbetet samt 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. För att förstärka resultatets text ytterligare 

används även citat från intervjuerna. 

 

Tabell 2. Här visas de kategorier och underkategorier som framkommit i analysen 

 

Kategorier Underkategorier 

 Valfrihet i primärvård  Hälsa och valfrihet som samhällstrend 

 Att marknadsföra primärvård 

 Valfrihetens betydelse för utsatta grupper 

 Ekonomin styr arbetet  Att arbeta utifrån ersättningssystem 

 Att inte kunna påverka 

 Distriktssköterskans hälsofrämjande 

arbete 

 Viljan att arbeta hälsofrämjande 

 Behov av tid 

 Att balansera olika tankesätt 
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Valfrihet i primärvård  

Under denna kategori beskrivs hälsa och valfrihet som samhällstrend. Patienternas ökade krav 

och efterfrågan på vård ses delvis som en konsekvens av vårdvalet. Vårdvalet har även 

medfört konkurrens vilket har lett till ett behov för vårdcentraler att marknadsföra sig. Den 

nya situation som vårdvalet fört med sig kan vara till nackdel för utsatta patientgrupper. 

 

Hälsa och valfrihet som samhällstrend 

Informanterna uppfattar att det finns en ökad medvetenhet i samhället när det gäller hälsa. Det 

är ändå ovanligt att invånarna vänder sig till vårdcentralen för att få råd och stöd i att stärka 

den egna hälsan. Om det är aktuellt att gå ned i vikt tänker sig informanterna att invånarna 

vänder sig till viktväktarna och om de vill träna finns ett stort utbud av träningsformer i 

samhället. Till vårdcentralen vänder sig invånarna, enligt informanterna, om de behöver hjälp 

med fysiska eller psykiska problem kopplade till sjukdom. Möjligheten att själv få välja 

beskrivs också av informanterna som en samhällstrend. De ställer frågor kring hur invånarna 

kan veta vad som är ett bra val, det saknas information som hjälper patienten att välja. 

 

Enligt informanterna har vårdvalet fört med sig ökade krav från patienterna. De påtalar vikten 

av att den som söker vård ska ges möjlighet att vara delaktig men de beskriver också 

svårigheten i att bemöta krav som ibland inte är relevanta ur medicinsk eller ekonomisk 

synpunkt. Informanterna berättar att det händer att de som söker vård kräver behandlingar och 

undersökningar och samtidigt framhåller sin möjlighet att byta vårdcentral om de inte får 

respons på sina önskningar. För patienten blir, enligt informanterna, möjligheten att byta 

vårdcentral ett maktmedel. Informanterna uppger att de då ställs inför dilemmat att tillmötesgå 

patientens krav eller riskera att denne listar sig hos annan vårdgivare. Det kan handla om att 

informanten vill ge råd om egenvård i telefon men att patienten inte är mottaglig för detta. 

 

” … i dagens samhälle hinner man kanske inte vara hemma och vara sjuk och vila 

heller… de här patienterna som redan i telefon liksom har bestämt sig att jag ska ha 

antibiotika för det... har jag hostat här i två dagar… i morgon ska jag åka på 

konferens… de då som är svåra att bemöta då… men då vänder jag mig till en 

annan vårdcentral så kanske jag får antibiotika utskrivet där…”(Informant 4) 

 

Invånarnas ökade krav är, enligt informanterna, kanske inte enbart en konsekvens av 

införandet av vårdvalet. Informanterna uppfattar att trenden mot ökad valfrihet i samhället 

infinner sig samtidigt som den tillvaro vi lever i blir allt mer slimmad och att allting ska 

hinnas med på kortare tid. De uppfattar som att det pågår ett generationsskifte i samhället där 

unga människor är mer osäkra och vill ha snabba svar vilket gör att de oftare söker vård. Den 

yngre generationen verkar, som informanterna uppfattar det, heller inte ha lika god kunskap i 

egenvård som de äldre och informanterna ser ett stort behov av stöd och utbildning för att öka 

de yngres trygghet. Allt fler söker vård oftare vilket gör att resurser måste tas från andra 

patientgrupper. Vårdvalssystemet har fört med sig att informanterna har svårare att säga stopp 

och de beskriver en känsla av att inte räcka till. 

 

Att marknadsföra primärvård 

Möjligheten att välja vårdcentral har inneburit konkurrens mellan vårdcentraler om antal 

listade invånare. De informanter som arbetar på vårdcentraler placerade inom tätort uppfattar 

sig vara utsatta för konkurrens eftersom det där finns fler närbelägna vårdcentraler för de som 

söker vård. Informanterna är tveksamma till fördelarna med valfrihet, de ställer sig frågande 
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till om vårdvalet verkligen gagnar patienten. Å ena sidan anser informanterna att vårdvalet 

kan vara positivt eftersom fler vårdcentraler ökar tillgängligheten. Å andra sidan har 

vårdvalet, enligt informanterna, medfört ett nytt förhållningssätt vilket resulterat i att arbetet 

till stor del inriktas på att köpa och sälja tjänster. Detta förhållningssätt kan, enligt 

informanterna, innebära svårighet att ha patienten i fokus.  

 

”… då när det (vårdvalet) infördes så hände det ju någonting med sjukvården… 

man kan inte omsätta mötet och patientkontakten… köp-sälj… det är ett helt annat 

tänk… som jag många gånger funderat på om det verkligen gagnar patienten… jag 

menar allt sådant tänk det ingår i vår vardag numera och jag tycker det skymmer… 

det direkta mötet med patienten…”(Informant 5)  

 

Informanterna tror inte att invånarna egentligen är medvetna om de förändringar som 

vårdvalet har medfört. De sjukvårdande åtgärderna är, som informanterna uppfattar det, 

många gånger viktigast för patienterna. Informanterna beskriver det som att de som söker 

vård endast blir involverad i det som händer dem själva på vårdcentralen och att de, av 

naturliga skäl, inte är medvetna om vad som pågår vad gäller till exempel verksamhetens 

ekonomi eller ändrade arbetsrutiner. 

 

Även om vårdvalet, enligt informanterna, sägs ha inneburit en omfattande förändring så anser 

de att det inte medfört någon ökad efterfrågan på hälsofrämjande åtgärder från patienterna. 

Samtidigt uppger informanterna att konkurrensen har bidragit till att vårdcentralerna erbjuder 

hälsofrämjande åtgärder i form av hälsokontroller, föreläsningar och hälsorum där patienten 

har möjlighet att själv till exempel mäta blodtryck och väga sig. Hälsokontroller kan, enligt 

informanterna, vara ett sätt att locka patienter att lista sig på vårdcentralen. Vårdvalet öppnar 

upp marknaden så att fler vårdcentraler kan etablera sig vilket, enligt informanterna, innebär 

att vårdcentralerna måste bli mer attraktiva och samtidigt se till att inte gå med förlust. 

Vårdcentralerna försöker erbjuda något extra men för att det ska komma patienten till godo 

förutsätts det att patienten är aktiv och visar intresse för sin egen hälsa. Informanterna anser 

att konkurrens skulle kunna leda till något bra på sikt eftersom verksamheterna tvingas se 

över sitt sätt att arbeta. Genom att slipa på arbetsformer och struktur av verksamheten kan 

vårdvalet, enligt informanterna, få en positiv betydelse men påtalar parallellt att de goda 

effekterna av konkurrensen kommer att ses först efter flera år. 

 

Valfrihetens betydelse för utsatta grupper 

Informanterna uppfattar att möjligheten att välja vårdcentral kan vara till nackdel för de 

utsatta och sårbara i samhället. En grupp som lyfts fram är patienter med tablettmissbruk. De 

följsamhetskrav som vårdgivarna ställer på dessa patienter i kombination med en svår 

livssituation kan, enligt informanterna, göra att de flyttar runt mellan olika vårdcentraler. 

Informanterna påtalar att upprepade byten av vårdcentral leder till bristande kontinuitet i 

kontakten med vårdgivarna. Om patienten stannar kvar på samma vårdcentral blir de, enligt 

informanterna, förhoppningsvis delaktiga i besluten kring sin behandling. Att ständigt flytta 

runt mellan olika vårdcentraler kan resultera i en försämring av patientens hälsa och att de 

riskerar att bli kvar i sitt missbruk.  
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”… vi har ju en grupp med människor som har problem med missbruk, det är ju 

också nackdel för deras hälsa att springa runt, för de patienterna de försöker man 

ju styra liksom… med förskrivningar, som intervall eller apodos och… då finner de 

sig inte i det, och det är ju för deras eget bästa, för att liksom få ordning på detta 

eller försöka få dem att bli av med sitt beroende, men då byter de… då hoppar de 

till en annan vårdcentral och tror att de ska få allt de önskar där… (Informant 6) 

 

En annan utsatt patientgrupp informanterna lyfter fram är de med sjukdomstillstånd som 

kräver kontinuitet och uppföljning. De återkommer ofta till vårdcentralen och gör besök hos 

flera olika professioner. Informanterna har dock uppfattningen att ersättningssystemet inte 

gynnar uppföljande besök av denna patientgrupp. De patienter som ger intäkter är i stället de 

som sällan besöker vårdcentralen och de som söker för besvär där besöket tar relativt kort tid 

och inte kräver vidare utredning eller uppföljning. För utsatta patientgrupper med särskilda 

behov är det viktigt att ha en fast läkarkontakt som följer upp behandlingar. Patienter 

uttrycker också, enligt informanterna, en önskan att träffa en läkare att lita på och som 

lyssnar. Informanterna uppfattar att avsaknad av kontinuitet är en vanlig orsak till att patienter 

väljer att byta vårdcentral. De uppger även att det råder brist på fastanställda läkare vilket 

leder till att distriktssköterskor som yrkesgrupp får stor betydelse för många patienters 

trygghet. 

 

”… det de frågar efter är en fast läkare… när de av någon anledning har slutat… då 

blir det ju många patienter som tappar fotfästet och det går åt mycket tid att… lugna 

och trygga de här patienterna… i dag är det ju vi distriktssköterskor som är den 

fasta vårdkontakten kan man säga… de som vi träffar på vi distriktssköterskor… de 

vill ha sin sköterska, de vill ha tryggheten…” (Informant 3) 

 

Ytterligare en patientgrupp med särskilda behov av kontinuitet och uppföljning som 

informanter nämner är långtidssjukskrivna patienter. De långtidssjukskrivna har i en del fall 

stora problem med att komma tillbaka till arbetet och kring den sjukskrivne samarbetar läkare, 

arbetsgivare och försäkringskassa. Informanterna beskriver att de som varit sjukskrivna länge 

kan ha svårt att medverka till att uppnå de mål som krävs för att behålla sin sjukpenning. 

Kraven från vården i kombination med möjligheten att välja vårdgivare kan då göra att de 

långtidssjukskrivna byter vårdcentral i hopp om att få en annorlunda bedömning av läkare på 

den andra vårdcentralen. Valfriheten innebär här, enligt informanterna, att patienten gör ett 

val utan att själv kanske inse konsekvensen av det. 

 

Ekonomin styr arbetet 

Under denna kategori beskrivs konsekvenserna av att arbeta utifrån ersättningssystemet. Den 

ekonomiska styrningen har medfört att fokus flyttats från patienten. Arbetssituationen är svår 

att påverka och verksamhetens ekonomi är ett orosmoment. 

 

Att arbeta utifrån ersättningssystem 

Ersättningssystemet som införts i och med vårdvalet innebär, enligt informanterna, att fokus 

förskjutits allt mer från patientens behov till kravet att driva en lönsam verksamhet. Denna 

skiftning av fokus anses vara den största förändring som vårdvalet har medfört. Även om 

arbetsuppgifterna i sig inte är nya så beskriver informanterna att arbetet nu måste 

dokumenteras noggrant för att vårdcentralen ska få pengar. Krav- och kvalitetsboken styr vad 

som ska utföras och för att vårdcentralen ska få ersättning måste allt fyllas i på rätt sätt så att 
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datasystemet kan sammanställa statistik över diagnoser och åtgärder. Det nya 

ersättningssystemet gör att informanterna får känslan av att de bör motiveras av pengar i 

stället för att ge god vård utifrån patientens bästa. De beskriver att de drillas i att tänka på ett 

visst sätt, att de alltid ska tänka på att göra åtgärder som ger pengar.  

 

” … man drillas i det här tänket… tänk nu på att göra detta… och glöm inte bort det 

för det får vi pengar för… och kom nu ihåg att fråga patienterna och gör det, och 

skriv diagnosen… man påminns om detta… och då är motivationen pengarna och 

inte patientens bästa… då kan jag tycka liksom, det bli lite märkligt…”(Informant 2) 

 

De åtgärder som ger pengar uppfattas inte heller alltid som relevanta av informanterna. Som 

exempel anger de mätning av midjemått vilket inte är relevant om orsaken till besöket gäller 

en såromläggning, dock ger det ändå pengar enligt ersättningssystemet. Mätningen ger också, 

enligt informanterna, ersättning utan att ha följts upp med hälsofrämjande samtal. Riktlinjerna 

för ersättningssystemet vilka ska utgöra grunden för vårdandet uppfattas av informanterna 

som politiska visioner och mål som är svåra att uppnå i praktiken. Visionerna är inte 

förankrade i vardagsarbetet och uppfattas till viss del som ett försök att spara pengar snarare 

än som ett sätt att förbättra vårdkvaliteten.  

 

Att inte kunna påverka 

Vårdvalet var, enligt informanterna, från början tänkt att ge ökad frihet till vårdcentralerna 

men har i stället lett till likriktning och detaljstyrning. De anser sig nu ha svårare att påverka 

verksamheten. Begrepp så som affärsplan, budget, omställningsplan och ekonomisk rapport 

används och informanterna beskriver att tankar på ekonomin påverkar dem i det dagliga 

arbetet, att de finns där som ett ständigt orosmoment. Om inte ekonomin går ihop måste 

verksamheten krympas och informanterna ängslas över att medarbetare kan riskera bli utan 

arbete. De känner stort ansvar för att verksamheten ska överleva. Informanterna vill påverka 

situationen och uttrycker att det vore bra att få diskutera de arbetsområden som är viktiga men 

inte ger pengar, fokus vilar dock alltid på ekonomin. De önskar utveckla arbetet men en 

pressad arbetssituation gör att de har fullt upp med att lösa problem som uppstår för stunden, 

att få arbetet att fungera från ena dagen till den andra. 

 

Uppföljningar av vårdvalet görs månadsvis inom den egna verksamheten och enligt 

informanterna redovisas resultaten utifrån statistiska mätningar av uppnådda mål som visar på 

ekonomiska vinster eller förluster. Informanterna beskriver att de försöker påverka genom att 

lyfta frågor om resursbrist på möten med politiskt ansvariga men att det inte har lett till någon 

förbättring. Även görs nationella uppföljningar av vårdvalet via enkäter där frågor ställs till 

patienter om upplevelser av bland annat bemötande och kvalitet. Informanterna uppfattar 

dock att enkäterna är mer inriktade på frågor om läkarna än andra professioner på 

vårdcentralen. Det innebär att även om patienter är nöjda med distriktssköterskan så kan 

resultatet bli negativt för vårdcentralen om de är missnöjda över att inte få en fast 

läkarkontakt. Informanterna uttrycker att de gör ett stort arbete men att de saknar möjlighet att 

påverka de uppföljningar som görs.  

 

” … sedan gör de patientenkäter… det blir ju inte riktigt representativt… den är 

väldigt läkarcentrerad… vi andra då, som gör ett sådant stort jobb liksom och 

särskilt inom våra specialområden … väldigt mycket ansvar på oss… de kunde 

frågat vad de tyckte om övrig personal… det är ju sådant inte vi kan påverka utan 

det är ju liksom enkäten, det är ju inte vi som skriver den…” (Informant 6) 
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Informanterna ifrågasätter om enkätens resultat är tillförlitligt. Dels är det ofta ett lågt antal 

invånare som svarar på frågorna och dels anser informanterna att frågorna inte alltid är 

relevanta. De misstänker också att det kanske är mer motiverande att vilja bidra med sin åsikt 

i en undersökning vid missnöje.  

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

Under denna kategori beskrivs viljan att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt i alla 

arbetsmoment. Det hälsofrämjande arbetet kräver resurser men tid och bemanning saknas. 

Snabba insatser och sjukvårdande åtgärder prioriteras. En ökad arbetsbörda riskerar påverka 

den egna hälsan och även mötet med patienten. Vårdvalet har fört med sig olika tankesätt 

vilka måste balanseras i arbetet. Önskan att ge god vård ställs då mot risken att verksamhetens 

ekonomi påverkas negativt. 

 

Viljan att arbeta hälsofrämjande 

Informanterna uttrycker en vilja att hjälpa patienter att uppnå förbättrad hälsa. De vill genom 

ett hälsofrämjande förhållningssätt, fånga upp patienten när denne söker hjälp och att då 

försöka identifiera specifika behov. Informanterna kan utifrån det föra in ett hälsoperspektiv i 

samtalet på patientens villkor. Det hälsofrämjande arbetet beskrivs som givande och 

glädjefyllt. Viljan att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande var också det som 

lockade informanterna in i yrket. Arbete i primärvård innebär, enligt informanterna, större 

möjligheter att arbeta hälsofrämjande än arbete inom akutsjukvård. De beskriver att det 

hälsofrämjande synsättet i arbetet är beroende av synen på den egna hälsan. När 

informanterna själva upplever att de har hälsa för de oftare in ett hälsofrämjande perspektiv i 

patientmötet och är vägledande för patienten. För motivationen att arbeta hälsofrämjande är 

det, enligt informanterna, även viktigt att arbetsmiljön upplevs som hälsosam och att de 

anställda blir bekräftade av ledningen. Det är på arbetsplatsen som grunden för det 

hälsofrämjande synsättet läggs men enligt informanterna finns det ett glapp mellan mål för 

hälsa och den verkliga arbetsmiljön. 

 

Vårdvalet har, enligt informanterna, medfört ökat fokus på att utföra uppgifter som ger 

ersättning men ibland händer det att de väljer att bortse från den målrelaterade ersättningen 

för att kunna hjälpa patienter. De uppger till exempel att ingen ersättning utgår då 

uppföljningar av patienters hälsotillstånd görs via telefon men de gör dessa uppföljningar 

ändå. Uppföljning har stor betydelse för patientens välbefinnande och informanterna försöker 

hela tiden tänja på gränserna för att ge så god vård som möjligt.   

 

”… det kostar allting vad vi gör… men jag känner ju då att man måste bortse från 

det och det tror jag de flesta av oss gör, särskilt vi som varit med en stund, att man 

tänker mera på patienten, alltså nej nu struntar vi i det, vi måste se till att vi hjälper 

den här patienten…” (Informant 5) 

 

Informanterna uppger att målen för det hälsofrämjande arbetet blev synliga i dokument i 

samband med vårdvalets införande. De beskriver att det är positivt med riktlinjer som alla ska 

följa istället för rekommendationer som kan tolkas på olika sätt. Men trots att det 

hälsofrämjande arbetet framhållits i riktlinjer uppfattar informanter att det, då vårdvalet 

infördes, ändå inte gavs resurser till det i praktiken. De beskriver till exempel att redan 

etablerade livsstilsmottagningar togs bort på många vårdcentraler eftersom det enligt politiska 

beslut inte gav någon ersättning. Informanterna berättar dock att det åter satsas på 
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hälsofrämjande åtgärder i primärvården vilket är positivt då de har en önskan att arbeta mer 

inriktat mot hälsa. De hälsofrämjande projekt som nu presenteras styrs dock av politiska 

beslut och är krav för att verksamheten ska få bedrivas. Informanterna ställer sig också 

frågande till genomförandet då inga ytterligare resurser tillförs verksamheterna. 

  

Behov av tid 

Informanterna beskriver sig som en yrkesgrupp vilken befinner sig längst fram i frontlinjen. 

De har många uppdrag som slåss om deras uppmärksamhet och tid. Efter vårdvalet ökades 

kraven på effektivitet och det beskrivs att organisationen slimmades, vårdcentralerna fick 

lägre bemanning. En fortsatt lägre bemanning i kombination med en ökad arbetsbörda har, 

enligt informanterna, gjort att arbetsmiljön blivit sämre. Trots att de samarbetar beskriver 

informanterna att arbetssituationen riskerar försämra deras hälsa. När informanterna försöker 

utföra allting fortare innebär det att de känner sig hindrade i att göra en bra arbetsinsats. Det 

medför stress och informanterna misstänker att deras arbetssituation är svår att dölja, att det 

påverkar kvaliteten i mötet med patienten negativt. I stället för tid till helhetssyn och 

långsiktigt förebyggande arbete tvingas de prioritera snabba utryckningar för att ta hand om 

de patienter som hörs mest eller behöver akut sjukvård. 

 

”… ingen som hinner med och då blir det brandkårsutryckningar, tror jag, i stället 

för att man tar ett grepp om helheten… det är ju det första som plockas bort, och det 

är klart vi måste ju ta hand om de sjuka först… så får man ju vika bort den tiden 

då… ” (Informant 1) 

 

Informanterna uttrycker att ett gott hälsofrämjande möte kräver tid, att hjälpa människor till 

förändring måste få ta den tid det tar. Vårdvalet har fört med sig fler administrativa uppgifter 

vilket minskat tiden för patientmöten. Känslan av att inte ha tillräckligt med tid kan innebära 

att informanterna gör valet att inte bjuda in till samtal. De uttrycker frustration över att 

tidsbristen medför bortprioritering av sådant som är viktigt. De bokar extra besökstider och 

arbetar övertid. Informanterna uppfattar att kravet att bli mer effektiv ger mindre tid för 

hälsofrämjande arbete, att det hälsofrämjande arbetet får göras i farten. Målet att öka 

vårdcentralernas tillgänglighet har för informanterna inneburit att alltmer tid läggs på att möta 

patienters behov av snabb hjälp. De beskriver att arbetsklimatet har blivit hårdare men att det 

nya arbetssättet inte nödvändigtvis har lett till ökad effektivitet. 

 

Att balansera olika tankesätt 

Informanterna beskriver att deras arbete består av två olika delar. Å ena sidan talar de om det 

hälsofrämjande arbetet, å andra sidan det andra arbetet vilket är de administrativa 

uppgifterna och även den sjukvårdande delen av arbetet. Utifrån tanken om att det finns två 

delar av arbetet uppfattar informanterna att vårdvalet haft mest betydelse för den del som inte 

består av hälsofrämjande åtgärder. Samtidigt som de skiljer olika arbetsuppgifter åt påtalar de 

dock vikten av att alltid, i alla arbetsmoment, utgå från att främja hälsa. Hälsoarbetet måste, 

enligt informanterna, finnas med som en grund för allt distriktssköterskan gör.  

 

Informanterna påtalar att vårdvalet fört med sig att de förutom patientperspektiv även 

förväntas arbeta utifrån ett kundperspektiv. Begreppet kund är något som kopplas till 

lönsamhet, att ha tillräckligt många kunder gör, enligt informanterna, att verksamhetens 

ekonomi är i balans. Kunder ställer krav och det är viktigt att veta vad kunderna vill ha för att 

kunna tillmötesgå dem så att de inte byter vårdcentral. 
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” … svårt att sätta fingret på liksom… det har ändrat sig… många som säger av 

mina kollegor, i samband med vårdval att det har ändrat sig… det är ju både 

patientperspektiv och kundperspektiv… då liksom att man ska bevara sina kunder… 

hur gör man det och vad är det dom vill ha… kund, det är någonting man ska få för 

verksamheten ska gå ihop…” (Informant 4) 

 

Informanterna är dock inte övertygade om att kundperspektivet går att omsätta i patientmötet. 

Det är svårt att kombinera patientfokus med ekonomi, att vilja vårda utifrån sin kompetens 

och samtidigt drivas av att vara ett vinstdrivande företag. Enligt informanterna ska vård inte 

vara kopplat till ekonomisk vinst. Patientperspektiv och kundperspektiv hör hemma i två olika 

tankesätt och det blir en krock när informanterna ska försöka kombinera dem i sitt arbete. 

 

Informanterna uttrycker att vårdvalet kan ha inneburit att vårdkvaliteten försämrats. I sitt 

dagliga arbete slits de mellan krav på kvalitet kontra krav på kvantitet. Ofta uppfattar de att 

kraven på kvantitet prioriteras då krav- och kvalitetsbokens mål och system för ersättning 

grundas på mätning av produktivitet. Kvalitet är, enligt informanterna, inget som kan mätas i 

siffror och därmed svårare att få ersättning för. De beskriver till exempel att antalet besök är 

viktigt att mäta men att mätningen i sig inte säger någonting om kvaliteten i besöket. Känslan 

av att slitas mellan kvalitet och kvantitet innebär för informanterna att professionens grund 

och den egna erfarenheten ska balanseras mot det marknadsinriktade tänkandet som vårdvalet 

fört med sig. Det strider mot informanternas yrkesroll och kompetens att styras av pengar. 

Kraven på ekonomisk vinst överskuggar arbetsglädjen. I sin utbildning har informanterna fått 

med sig vissa grundläggande tankar om hur de ska kunna ge god vård och de upplever att 

marknadstänkandet inte överensstämmer med den kunskapen. 

 

"det blir ju lite märkligt när... man är skolad in i sjukvården för att... bota, lindra, 

trösta... och så ska man drivas av det vi får pengar för... det blir en kullerbytta i 

våra huvuden... hade jag jobbat i en fabrik... så hade jag förstått... lite fortare och 

jobba lite snabbare… men i vår värld... att vi ska få in pengar för att vi gör vissa 

åtgärder med patienterna... det blir lite märkligt" (Informant 2) 

 

Enligt informanterna kan viljan att göra vissa åtgärder utifrån sitt kunnande och patientens 

bästa krocka med risken att förlora pengar eller inte bidra ekonomiskt till verksamheten. Till 

exempel kan deras önskan att guida patienten i egenvård behöva balanseras mot risken att 

patienten inte känner sig nöjd med enbart egenvårdsråd och därför byter vårdcentral. 

Informanterna anser att vårdvalet utifrån effektivitets- och ersättningskrav har försämrat 

möjligheterna till ett vårdande patientmöte. 

 

 

DISKUSSION 

I nedanstående avsnitt diskuteras den metod som använts. Studiens resultat diskuteras utifrån 

olika perspektiv. Avsnittet belyser även förslag på kliniska implikationer. 

 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden och induktiva ansatsen uppfattades som lämplig för denna studie då 

författarna gavs möjlighet att ta del av informanternas erfarenheter och uppfattningar utifrån 

deras egna perspektiv. Vid intervjuerna strävade författarna efter att ta hänsyn till den 

situation som intervjupersonerna befann sig i. Det egna perspektivet framträder ur ett 
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sammanhang som omfattar personens unika värld av historia, kultur och livsvillkor (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012, s.188: Kvale & Brinkmann 2009, s.17). Endast vårdcentraler i 

offentlig regi tillfrågades om medverkan vilket skulle kunna ifrågasättas. Författarna grundade 

dock sitt beslut på det faktum att dessa vårdcentraler varit involverade i den förändring som 

vårdvalet medfört. Det var till en början svårt att erhålla samtycke till intervjuer. Några 

verksamhetschefer dröjde med svar och en chef besvarade inte förfrågan alls. Författarna 

frågar sig om detta kan bero på valet av ämne. De riktlinjer som ingår i målen för vårdvalet 

ska följas eftersom de är politiskt fattade beslut och författarna förmodar utifrån detta att det 

skulle kunna finnas en osäkerhet inför att besvara frågor om vårdvalets betydelse. Något som 

styrker denna tanke är att ett avslag till deltagande motiverades med att ämnet bedömdes som 

svårt. Ytterligare en orsak till svårigheten att få respons skulle, enligt författarna, kunna vara 

arbetssituation på vårdcentralerna. När cheferna söktes via telefon uppgavs ofta tidsbrist som 

orsak till att de inte hört av sig.  

Efter det att verksamhetscheferna samtyckt till deltagande hade författarna ingen insyn i den 

fortsatta urvalsprocessen. Cheferna ansvarade för att tillfråga distriktssköterskor om 

medverkan i intervjuerna. Tänkvärt är att det skulle kunna uppfattas som ett krav på 

informanten att delta om förfrågan görs av chefen (Kvale och Brinkman 2009, s.87). Cheferna 

skulle också kunna ses som grindvakter vilka ska passeras för att få tillgång till informanter 

(Sharkey, Savulescu, Aranda & Schofield 2010). Sharkey et al. (2010) ifrågasätter om 

funktionen med grindvakter är etiskt försvarbar. Ett godtagbart agerande skulle, enligt 

författarna dock, med utgångspunkt från Sharkey et al. (2010), vara om grindvakten visar 

hänsyn och respekt för informanten och om dennes deltagande i studien är frivilligt. 

Grindvakten ska även ta hänsyn till vinsten och nyttan av forskningen (Sharkey et al. 2010). 

De sex vårdcentraler som slutligen gav sitt samtycke till att medverka i studien var belägna i 

fyra kommuner inom Västra Götalandsregionen och hade varierande antal listade invånare. 

Variationer i urvalet styrker kvalitativa studiers giltighet (Lundman och Hällgren Graneheim 

2012, s.198).  

Eftersom två författare genomförde intervjuerna var det viktigt för studiens tillförlitlighet att 

ha en gemensam grund och den intervjuguide [bilaga 3] vilken användes som stöd under 

intervjuerna upplevdes som en tillgång (Kvale & Brinkmann 2009 ss.147-148; Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, s.198). Intervjuguiden var dock inte tänkt att begränsa författarnas 

respektive förmågor. Utrymme för personliga uttryckssätt och kreativitet vid 

intervjutillfällena kan, enligt Kvale & Brinkmann (2009, s.264), vara betydelsefullt eftersom 

resultatet då blir mer innehållsrikt. Författarna övade på intervjuteknik före intervjuerna 

eftersom det, enligt Kvale & Brinkmann (2009 s.33), kan vara fördelaktigt för intervjuns 

kvalitet. Efter varje intervju tog författarna också del av varandras intervjuer vilket gav 

möjlighet att lära och förbättra förutsättningarna för kommande intervjuer. En öppen 

diskussion mellan författarna är en viktig faktor gällande resultatets tillförlitlighet (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012, s.198).  

 

Informanterna hade varierande ansvarsområden på distriktssköterskemottagningar vilket 

författarna anser vara en av studiens styrkor. Variationer i deltagarnas erfarenheter och 

upplevelser är, enligt Dahlberg et al. (2008, s.175), viktigare än antalet deltagare. Samtliga 

informanter hade arbetat minst sex år som distriktssköterska på vårdcentral vilket hade 

betydelse eftersom det omfattade tiden före vårdvalets införande. Samtliga informanter var 

kvinnor. Författarna hade inte för avsikt att göra jämförelser av erfarenheter utifrån faktorer 

som kön och ålder men möjligtvis skulle det vara genomförbart och intressant i en större 

studie. Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats under arbetstid. Vid en 
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av intervjuerna förekom ett kort avbrott då informanten talade med annan person men i övrigt 

genomfördes intervjuerna utan störningsmoment. Intervjuerna varade i 30-45 minuter. Det 

framkom att några informanter inte haft möjlighet att reflektera inför intervjuerna då det 

förflutit en längre tid sedan de läst informationsbrevet. En fråga författarna ställer sig är om 

detta kan ha påverkat resultatet. 

 

Författarnas erfarenhet från arbete på vårdcentral kan ha utgjort ett möjligt hinder för 

resultatets tillförlitlighet. De egna erfarenheterna lyftes därför och diskuterades av författarna 

i ett tidigt skede under planeringen av intervjuerna. Dahlberg et al. (2008, s.130) beskriver 

vikten av att tygla sin förförståelse vilket författarna eftersträvat. Vid intervjuerna berättade 

inte författarna om sina erfarenheter från vårdcentral eftersom det skulle kunna bidragit till att 

informanterna hållit tillbaka sina egna erfarenheter. Trots alla försök att sätta förförståelsen åt 

sidan är författarna ändå öppna inför att den kan ha påverkat studiens resultat.  

 

När en anställd får frågor om en verksamhetsförändrings eventuella betydelse skulle det 

kunna upplevas både positivt och negativt. Det kan ha inneburit en förstärkning av den 

maktposition intervjuaren redan innehar (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 48-50). Om 

intervjuaren inte är medveten om sin makt och informanten upplever sig vara i underläge kan 

denne bli osäker och välja att undanhålla information och egna åsikter (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 49). För att medvetandegöra sin maktposition förde författarna en dialog sig emellan 

före intervjuerna. Författarna valde att vid varje intervjutillfälle avsluta med att välkomna 

informanterna att ta kontakt om det uppstod frågor kring intervjusituationen. De informanter 

som tackat ja till deltagande i studien fullföljde intervjun och författarna ser också detta som 

en styrka i studien. 

 

Analys av insamlad data gjordes gemensamt. Under analysen förhöll sig författarna öppna 

inför att omvärdera sin förståelse för textens betydelse. Författarna valde att, i enlighet med 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s.189) lyfta fram och resonera kring den eventuella 

underliggande meningen i varje intervju. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012, 

s.188) kan en text ha flera betydelser, flera tolkningar kan alltså göras av en text utan att 

undergräva resultatets giltighet. Vid gemensam reflektion kring olika möjliga tolkningar av 

innehållet i texten kom författarna fram till en samstämmighet om innehållet. Då det finns fler 

författare är det viktigt att ha en öppen dialog (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.193).  

Vid analys av intervjuerna framkom många likheter i informanternas erfarenheter men även 

förekom variation i de specifika situationer och erfarenheter de lyft fram. Förekomsten av 

både likheter och skillnader kan ses som en indikation på att studien och genomförandet av 

intervjuerna är tillförlitligt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s.189).  

 

Författarna ställer sig frågan om föreliggande studies resultat är överförbart. Enligt Dahlberg 

et al. (2008, s.342) inbegriper all forskning ett krav på överförbarhet. Även om kvalitativa 

studier utgår från individuella erfarenheter så söker de kunskap som sträcker sig bortom 

individen, ut mot det generellt allmänmänskliga (Dahlberg et al. 2008, s.342). I denna studie 

påtalar samtliga informanter svårigheten att kombinera det hälsofrämjande tankesättet med 

marknadstänkandet. Att alla uttrycker samma erfarenhet torde, enligt författarna, kunna ses 

som en möjlig indikation på att studiens resultat kan vara överförbart, att det är något som 

andra distriktssköterskor kan känna igen sig i. Att distriktssköterskor i primärvård även i 

Johansson (2012) studie uppfattar att det hälsofrämjande arbetet kan påverkas negativt av de 

ekonomiska ersättningsmodellerna skulle, enligt föreliggande studies författare, också kunna 

styrka denna studies överförbarhet. Om en ny studie görs efter en längre tid är det dock 

osäkert om resultatet blir detsamma. Samhälleliga förändringar, utveckling av arbetssätt samt 
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ännu okända effekter av vårdvalsmodellen kan göra att distriktssköterskans arbete i 

primärvård då ter sig annorlunda.  

 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis ses i resultatet att vårdvalet haft betydelse för distriktssköterskan på så 

vis att hälsofrämjande arbete nu ges mindre utrymme. Distriktssköterskor tycks anse att den 

mest övergripande förändringen efter vårdvalet är att arbetet allt mer styrs av ekonomi. 

Valfriheten verkar också leda till att kraven från patienterna ökar och att fler efterfrågar vård. 

Distriktssköterskor tycks ha en stark vilja att arbeta hälsofrämjande men av resultatet framgår 

parallellt att de inte har tillräckligt med resurser och stöd. Distriktssköterskor verkar vara 

engagerade i arbetet, de är stolta över sin kunskap och sitt val av yrke. Dock framkommer i 

resultatet att arbetsglädjen minskat då krav på ökad effektivitet orsakat att arbetssituationen 

påverkats negativt. Den marknadsorientering som vårdvalet fört med sig innebär att 

distriktssköterskan försöker balansera olika tankesätt i sitt arbete. Profession och strävan efter 

att ge patienten bästa möjliga vård ställs då mot risken att verksamhetens ekonomi påverkas 

negativt. 

 

Resultatet visar att informanterna ser positivt på hälsofrämjande arbete och att de i varje 

patientmöte vill främja hälsa, vilket även överensstämmer med Brobeck et al. (2013) och 

Johansson (2012) studier. I sin profession ska distriktssköterskan kunna erbjuda och dela med 

sig av sin kunskap, målet är att stödja patienten att själv kunna stärka sin hälsa (Dahlberg & 

Segesten 2010, s.259; SSF 2008; Socialstyrelsen 2012). Trots att informanterna i föreliggande 

studie har vilja att arbeta hälsofrämjande uppger de att arbetssituationen gör det svårt att ha ett 

hälsofrämjande förhållningsätt. De uppger att ökade krav på effektivitet i kombination med 

minskad personalbemanning har lett till mindre tid för patientmöten. Även har ökad mängd 

administrativa uppgifter, enligt informanterna, bidragit till att det finns mindre tid för 

vårdande möten. Informanterna betonar vikten av ett bra bemötande men att de på grund av 

tidsbrist ibland överväger att välja bort samtal, att inte bjuda in till samtal. Även Dahlberg och 

Segesten (2010, ss.207-212) framhåller det vårdande mötet och betydelsen av att vårdaren är 

inbjudande till samtal men påtalar samtidigt att det även måste finnas tid att följa upp de 

frågor som kan uppkomma i ett samtal. Författarna till föreliggande studie förmodar att 

bristen på tid skulle kunna påverka den vårdande relationen negativt. Informanterna i studien 

betonar att helhetssynen på patienten riskerar att falla bort om det inte finns tid för ett bra 

möte och författarna till studien tolkar det som att informanterna känner att de inte räcker till. 

Denna känsla av otillräcklighet kan också leda till att vårdandets etik blir lidande vilket också 

påverkar det vårdande mötet (Näsman et al. (2008). Dahlberg och Segesten (2010, ss.211-

214) betonar vikten av att uppmärksamma individens behov och stärka dennes hälsoresurser, 

när detta eftersträvas ökar möjligheten för en vårdande vård. I resultatet beskriver 

informanterna att de tvingas bortprioritera det hälsofrämjande arbetet och lägga sina resurser 

på snabba sjukvårdande insatser vilket även har framkommit i andra studier (Karlsson, 

Morberg & Lagerström 2006; Wilhelmsson & Lindberg 2009). Hur kan då distriktssköterskan 

på vårdcentral medverka till ett hälsofrämjande förhållningssätt? Då denna studie visar att det 

hälsofrämjande arbetet inte prioriteras anser författarna att distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete behöver tydliggöras och ges mer resurser.  

 

I resultatet framkommer att informanterna känner frustration över att vissa uppföljningar inte 

görs eftersom de inte ger ekonomisk ersättning till vårdcentralerna. Dock går informanterna 

emot riktlinjerna för att patienten ska få så god vård som möjligt, de tänjer på sina gränser 

genom att dubbelboka sig själva, arbeta övertid och ringa extra uppföljande telefonsamtal. 
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Distriktssköterskors tendens att överskrida sina gränser för att tillmötesgå patienters behov 

beskrivs även av Jerden et al. (2006). Författarna uppfattar att informanterna här verkligen 

försöker, som Eriksson et al. (1999, ss.21-22) påtalar, synliggöra vårdens evidens genom sin 

hållning och sitt handlande men frågan är om det engagemang informanterna visar är hållbart 

för arbetssituationen på sikt? En annan fundering är om chefer och andra i verksamheten är 

medvetna om distriktssköterskornas arbetssituation? Det är, enligt informanterna i 

föreliggande studie, viktigt att känna stöd från ledningen. Behovet av stöd från ledningen 

beskrivs även i ett flertal andra studier (Brobeck et al. 2013; Jerden et al. 2006; Johanssons 

2010; Johansson 2012; Lindberg & Wilhelmsson 2005). En reflektion författarna gör är att 

distriktssköterskans arbete kräver stort engagemang men att engagemanget kräver utrymme 

och uppmuntran.  

 

Resultatet av föreliggande studie visar, i likhet med Karlsson et al. (2006) studie, att 

informanterna har svårt att påverka effekterna av vårdvalet. Informanterna beskriver att deras 

arbetsmiljö försämrats då de försöker uppnå ett bra resultat trots resursbristen och att de 

försöker lyfta problemen men att de inte får gehör för sina åsikter. Enligt författarna till 

föreliggande studie skulle svårigheten att påverka arbetssituationen i kombination med stress 

och försämrad arbetsmiljö kunna utgöra en risk för informanternas hälsa, vilket även beskrivs 

av Riahi (2011). Sjuksköterskans och distriktssköterskans yrkesroll är, enligt Riahi (2011) 

sårbar eftersom möten med sjukdom, smärta, lidande och sorg ökar risken att utsättas för 

stress. Om det dessutom, som informanterna beskriver, förekommer hög arbetsbelastning, 

höga krav från patienter och känsla av att inte kunna påverka situationen förmodar författarna 

att risken för utbrändhet är stor vilket bekräftas av Rihai (2011). Informanterna i föreliggande 

studie uttrycker att den egna hälsan, det personliga engagemanget och de hälsoval vårdaren 

gör i sitt eget liv har betydelse för det hälsofrämjande patientarbetet vilket överensstämmer 

med Dahlberg och Segesten (2010, ss.188-189), Jerden et al. (2006) samt Lindberg och 

Wilhelmsson (2005). Informanterna i föreliggande studie påtalar också att de ibland sätter 

arbetet och patientens bästa framför den egna hälsan. Informanternas önskan att värna om 

patienten framkommer även hos distriktssköterskor i Karlsson et al. studie (2006). Författarna 

uppfattar att informanterna i denna studie eftersträvar att känna stolthet inför sin arbetsinsats 

och ärlighet gentemot patienten utifrån sitt yrkeskunnande. Wärnå, Lindholm och Eriksson 

(2007) framhåller just strävan efter stolthet och ärlighet som dygder vilka främjar upplevelse 

av god hälsa och mening i arbetslivet. Utifrån ovanstående resonemang frågar sig författarna 

vilka möjligheter distriktssköterskor har att främja patienters hälsa om de själva inte upplever 

god hälsa eller inte uppfattar arbetsplatsen som hälsofrämjande? 

 

I resultatet framhåller informanterna att ett hälsofrämjande tankesätt ska finnas med i allt de 

gör, att det är grunden för yrkesutövandet. Samtidigt beskriver informanterna att deras arbete 

består av två olika delar, den ena delen är det hälsofrämjande arbetet och den andra delen är 

allt annat de gör. En liknande beskrivning kan ses i Jerden et al. (2006) och författarna till 

föreliggande studie ser det som intressant att det hälsofrämjande arbetet ingår naturligt som ett 

ständigt närvarande förhållningssätt i distriktssköterskans yrkesutövande men samtidigt 

särskiljs som en specifik del. Skulle det kunna vara så att distriktssköterskans roll innefattar så 

många olika uppgifter och arbetsområden att rollen riskerar att bli otydlig? I Karlsson et al. 

(2006) studie beskriver distriktssköterskor just detta att gränserna för deras ansvarsområde är 

flytande och att deras breda kompetens kan göra att rollen är diffus. Informanterna i 

föreliggande studie vill utveckla och förtydliga sin yrkesroll, de beskriver sig ha ett specifikt 

kunnande som inte tas tillvara vilket även framkommer i studier av Karlsson et al. (2006) och 

Johansson (2012). En fråga författarna till föreliggande studie ställer är då vad som händer om 

distriktssköterskan upplever sig inte kunna utöva det som ingår i yrkesrollen? En otydlig 
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yrkesroll kan författarna se en risk att distriktssköterskor inom primärvård söker sig till andra 

verksamheter där det finns större möjligheter att inrikta sig på specifika kompetensområden. 

En diffus yrkesroll skulle också på sikt kunna leda till att det blir mindre attraktivt att utbilda 

sig till distriktssköterska. 

 

Vårdvalet har inneburit att informanterna måste förhålla sig till ett marknadsorienterat 

tänkande. Marknadstänkandet, vilket inbegriper kundperspektiv och ekonomiska 

ersättningssystem, måste balanseras gentemot det tankesätt de bär med sig i sin profession. De 

framhåller att de känner sig tveksamma till att använda begreppet kund. Kund kopplar de till 

något som ska ge inkomster och de känner sig inte bekväma med att värdera sina olika 

arbetsinsatser utifrån hur mycket pengar de ger. För informanterna är yrkesrollen i stället 

förknippad med ansvaret att göra gott, att lindra, bota, trösta utifrån individers skilda behov. 

Här kan det, som författarna ser det, vara intressant att ställa frågor om ansvar. Brown (2009) 

diskuterar det personliga ansvaret, yrkesansvaret, det gemensamt mänskliga ansvaret och det 

politiska ansvaret vad gäller hälsa. Bjarnason och LaSala (2011) påtalar också det etiska 

kravet att vara patientens advokat. Författarna undrar hur långt distriktssköterskans ansvar 

sträcker sig? Har distriktssköterskor ett personligt ansvar att ifrågasätta marknadsekonomins 

inverkan på den vårdande vården? Den förskjutning av fokus från patient mot 

marknadstänkande som skett har också, enligt informanterna, inneburit att de upplever sig 

mindre självständiga i sitt yrkesutövande vilket överensstämmer med tidigare studier 

(Johansson 2012; Kastberg & Siverbo 2007). Ekonomistyrningen av arbetet beskrivs, av 

informanterna i föreliggande studie, vara den påtagligaste förändring vårdvalet fört med sig. 

Kravet på att i alla moment tänka på ekonomisk prestation överskuggar informanternas 

arbetsglädje och deras upplevelse av meningsfullhet i arbetet vilket överensstämmer med 

andra studier (Frey & Osterloh 2002; Kastberg & Siverbo 2007). Om arbetsglädje och känsla 

av meningsfullhet inte ges utrymme torde det, enligt författarna till denna studie, kunna leda 

till att distriktssköterskan upplever frustration i det dagliga arbetet.  

 

I resultatet framgår att informanterna uppfattar målen för vårdvalet som politiska beslut vilka 

inte är förankrade i det vardagliga arbetet. Detta överensstämmer med distriktssköterskors 

erfarenhet i Brobeck et al. (2013) studie. Författarna till föreliggande studie ställer frågan om 

det upplevda glappet mellan politiska beslut och den praktiska verksamheten beror på att 

kommunikationen från ledningen i samband med införandet av vårdvalet varit otydlig? Om 

förändringar i verksamheten ska utfalla med gott resultat måste medarbetarna göras delaktiga 

och känna tillit till ledarskapet och den nya strukturen vilket även belyses av Kullén Engström 

(2009). I föreliggande studie uttrycker dock informanterna snarare att de inte känner sig 

delaktiga i de beslut som tas. Författarna tänker att den som inte känner sig delaktig i det som 

styr det egna arbetet inte heller kan känna full tillit till de som tar besluten. Informanterna 

uttrycker även att vårdvalet fört med sig att de måste arbeta utifrån ekonomiska begrepp vilka 

de inte känner sig bekväma med och vars innebörder är otydliga. Otydlighet i vad begreppen 

står för kan innebära svårighet att uppnå de gemensamma mål som satts upp för den praktiska 

verksamheten vilket även belysts av Johansson (2012) och Kullén Engström (2009). 

Författarna till denna studie anser det som oroväckande att beslut som ska styra verksamheter 

i vården tas utan att först se till att de som ska arbeta utefter dem är införstådda med vad de 

innebär. Ett exempel på begrepp som, enligt författarna, skulle kunna ställas frågor kring är 

kvalitet. Enligt Krav- och kvalitetsboken ska primärvården styras utifrån kvalitet men 

informanterna i föreliggande studie är inte övertygade om att ersättningssystemet har lett till 

att kvaliteten i vården blivit bättre, snarare anser de att det blivit sämre för patienterna. En 

fundering författarna gör är om kvalitet är mätbart och hur en eventuellt förbättrad kvalitet i 

vården i så fall kan mätas?  
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Av resultatet framgår att informanter reflekterar över hur influenser i samhället påverkar 

hälso- och sjukvården, individen och folkhälsan vilket, enligt författarna, innebär följsamhet 

till distriktssköterskans kompetensbeskrivning (SSF 2008). Författarna tänker även att 

informanterna, trots yttre förändringar av sin arbetssituation, visar professionalitet då de 

relaterar till och utgår från den inre kärnan i sin profession vad gäller att vara patientens 

företrädare och att vilja lyfta frågor om det etiska kravet att vårda utifrån evidens och 

patientens bästa (Bjarnarson & LaSala 2011; Eriksson et al. 1999, ss.21-22). Informanterna 

ser den ökade efterfrågan på vård och de allt större kraven från patienterna som kopplat till ett 

generationsskifte men även som en eventuell effekt av vårdvalet. Intressant är, enligt 

författarna, att det framkommit att införandet av system som bygger på efterfrågan i sjukvård 

leder till att allt mer vård produceras och konsumeras (Nordgren 2003, s.189). Alltså skulle, 

som författarna förstår det, informanternas uppfattning av att vårdvalssystemet genererat en 

ökad efterfrågan på vård därmed vara bekräftad. I en utvärdering av vårdvalets effekter kan 

också fastställas att antalet besök i primärvård ökat för befolkningen som helhet och att 

besöksutvecklingen delvis kan kopplas till ersättningssystemens utformning (Vårdanalys 

2013a, s.8). Författarna frågar då hur vårdens verksamheter ska hantera en ökad efterfrågan 

om inte mer resurser ges? Informanterna i föreliggande studie uttrycker en oro över att de 

åläggs allt fler uppgifter men att de inte har tillräckligt med tid eller bemanning för att kunna 

tillgodose de ökade kraven. Författarna till föreliggande studie ställer också frågor om vilket 

ansvar hälso- och sjukvården har om samhällets krav på de tjänster som erbjuds blir allt 

högre? Hälso- och sjukvårdens ansvar att garantera tillgång till vård regleras i lag, vård ska 

ges efter behov på lika villkor till hela befolkningen (HSL 1982:763). Om nu befolkningen 

via politiska beslut uppmanas att själva välja vårdgivare, kan det då föra med sig att individen 

också får ta ansvar för att bedöma om den vård som ges är vårdande? Författarna finner det 

intressant att reflektera kring Hjort och Panican (2012) resonemang kring ansvarfrågan där de 

framhåller risken att valfrihet i välfärd skulle kunna uppfattas som att staten till viss del 

avsäger sig ansvaret att garantera tillgången till välfärdstjänster av god kvalitet. Författarna 

ställer frågan: Är valfrihet i vården hållbart ur ett ekonomiskt, etiskt och medicinskt 

perspektiv? 

 

I resultatet ifrågasätter informanterna möjligheten för invånare att göra ett bra vårdval. 

Uppföljning av vårdvalet visar också att den information som är tillgänglig för befolkningen 

inte upplevs som ett fullvärdigt underlag för att kunna välja vårdcentral (Vårdanalys 2013a, 

s.16). Informanterna uttrycker frustration över att vissa patientgrupper inte får tillgång till den 

vård de behöver, dels på grund av att ersättningssystemet prioriterar många korta patientbesök 

men även på grund av att patienterna väljer att byta flera gånger mellan olika vårdcentraler.  

Det råder dock, som författarna förstår det, delade meningar om vårdvalets effekter för utsatta 

patientgrupper. Å ena sidan visar en uppföljning av vårdvalet inga tydliga tecken på att 

grupper med varaktiga vårdbehov har trängts undan (Vårdanalys 2013b, s.8). Å andra sidan 

överensstämmer informanternas oro med Hjort och Panican studie (2012) där risken med 

valfrihet lyfts och beskrivs kunna leda till att vissa patientgrupper åsidosätts. Författarna anser 

att ersättningssystemet som infördes i samband med vårdvalet bör korrigeras för att öka 

primärvårdens förutsättningar att ge bästa möjliga vård till den som är i störst behov av det. 

Vikten av att erbjuda vård till den som behöver det mest framhålls av informanterna i 

föreliggande studie och har även stöd i hälso- och sjukvårdslagen. Författarna ställer så även 

frågan: Är valfrihet i vården hållbart ur ett socialt perspektiv? Den oro för utsatta 

patientgrupper som informanterna i föreliggande studie ger uttryck för behöver, enligt 

författarna, tas på allvar och diskuteras vidare om valfrihetens fördelar ska komma alla 

invånare tillgodo.  
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Slutsatser och kliniska implikationer 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete inom primärvård har påverkats av den förändring 

som vårdvalet inneburit. Informanterna upplever att den marknadsorientering som vårdvalet 

fört med sig krockar med den kompetens de har. De uppfattar att distriktssköterskans 

yrkesroll, det som de är skolade att arbeta utefter, inte får det utrymme som krävs. De vill 

ägna mer tid åt hälsofrämjande möten med patienter. I det dagliga arbetet tänjer 

distriktssköterskan på sina gränser för att ge god vård utifrån sin vilja att främja hälsa.  

 

Författarnas förhoppning är att denna studie ska kunna vara ett underlag för diskussion kring 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. Ämnet kan tas upp på arbetsplatser och andra 

professioner verksamma på vårdcentral kan ha liknande erfarenheter. Även tänker sig 

författarna att det finns ett intresse i ledningsgrupper och på politisk nivå att ta tillvara 

professioners erfarenheter av förändringar.  

 

Frågor som skulle kunna tas upp är:  

 

• Hur kan distriktssköterskans kompetens inom det hälsofrämjande området tas till vara vid 

verksamhetsförändringar? 

 

• Vad kan den enskilda distriktssköterskan och distriktssköterskor som yrkesgrupp göra för att 

lyfta det hälsofrämjande arbetets betydelse i primärvårdens verksamheter? 

 

• Om distriktssköterskans möjligheter att arbeta hälsofrämjande är begränsade – vilken 

betydelse har det för patienten?  

 

Att lyfta frågor kring yrkesroll, förändringar och samhällets påverkan på folkhälsa, vårdens 

förutsättningar samt professionens uppdrag är värdefullt för yrkesgruppen distriktssköterskor 

och därmed generera kunskap samt möjlighet att skapa förutsättningar för god vård. 
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      Bilaga 1 

 

 

Till verksamhetschef för Närhälsan Vårdcentral (Namn) 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot Distriktssköterska vid Vårdhögskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. Vi önskar få godkännande och möjlighet att intervjua en 

distriktssköterska som är verksam vid er vårdcentral. 

 

Invånarna har i och med införandet av det fria vårdvalet möjlighet att välja mellan olika 

vårdgivare. Vårdgivarna har i uppdrag att verka för god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet 

och kontinuitet. I uppdraget ingår ett hälsofrämjande förhållningssätt utifrån en helhetssyn på 

individens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov. En fråga vi ställer oss är om det fria 

vårdvalet har inneburit någon förändring vad gäller distriktssköterskans hälsofrämjande 

möten. Syftet med vår studie är därför att ur distriktssköterskans perspektiv belysa det fria 

vårdvalets betydelse för det hälsofrämjande arbetet. 

 

Vi önskar intervjua en distriktssköterska som har minst sex års yrkeserfarenhet inom 

distriktssköterskeyrket. Intervjun kommer att spelas in på band. Insamlad data kommer sedan 

att bearbetas genom kvalitativ innehållsanalys. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Till detta brev bifogas 

information att lämna till den distriktssköterska som accepterar att medverka i studien. Då det 

för studiens kvalitet och tillförlitlighet är viktigt att informanten ges tid att sätta sig in i 

studiens syfte och reflektera inför intervjun önskar vi att brevet till informanten överlämnas så 

snart som möjligt. 

 

Intervjun kommer att ta mellan fyrtiofem minuter och en timma och bör ske inom vecka 37, 

38 eller 39. Vi önskar att informanten tar kontakt med någon av oss, Anna eller Ulrica för att 

komma överens om tidpunkt för intervjun. Tack. 

 

Hälsningar  

_______________________                                     __________________________  

Anna Davidsson                     Ulrica Rydin  

E-post:                                                               E-post:  

Tfn:                                          Tfn:  

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare: 

Handledare: Agneta Kullén Engström Titel: Universitetslektor. 

Institutionen för vårdvetenskap. Högskolan i Borås. 
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Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att intervjun genomförs inom ramen för 

vad som ovan beskrivits.  

 

 

 

 

 

Ort                Datum 

 

 

 

 

 

Namn  

 

 

 

 

 

Titel                                                          

 

 

 

 

 

Verksamhet 
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Bilaga 2 

 

Till Dig som accepterat att medverka i studien om det fria vårdvalets betydelse för 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbetet. 

 

Tack för att vi får möjlighet att träffa Dig och ta del av Dina erfarenheter. Vi är två 

sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

Distriktssköterska vid Vårdhögskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. Vi har valt att skriva om det fria vårdvalet inom 

primärvården. Det fria vårdvalet möjliggör för invånarna att välja vårdgivare. Vårdgivarna har 

i uppdrag att verka för god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet och kontinuitet. I uppdraget 

ingår ett hälsofrämjande förhållningssätt utifrån en helhetssyn på individens livssituation, 

hälsotillstånd och vårdbehov. En fråga vi ställer oss är om det fria vårdvalet har inneburit 

någon förändring för Dig som distriktssköterska i Ditt arbete med hälsofrämjande möten. 

Syftet med vår studie är därför att ur distriktssköterskans perspektiv belysa det fria vårdvalets 

betydelse för det hälsofrämjande arbetet. 
 

Du kommer att träffa och intervjuas av en av oss, Anna eller Ulrica, och vi kommer att ställa 

öppna frågor med fokus på Dina erfarenheter. Det är därför bra om Du har möjlighet att i god 

tid innan intervjun fundera över hur Du själv tänker kring det fria vårdvalet och om 

förändringen haft någon inverkan på Ditt hälsofrämjande möte med patienterna. Intervjun 

kommer att spelas in på band och insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt. 

Materialet bearbetas sedan genom kvalitativ innehållsanalys och presenteras i vår 

magisteruppsats.  

 

Vi önskar intervjua Dig på din arbetsplats och Din verksamhetschef har fått information om 

studien och godkänt Ditt deltagande. I samband med intervjun kommer Du att få skriva på ett 

avtal om samtycke. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagandet 

utan förklaring.  Intervjun bör ske i vecka 37, 38 eller 39 och vi önskar att Du tar kontakt med 

någon av oss, Anna eller Ulrica, så att vi tillsammans med Dig kan komma överens om 

tidpunkt för intervjun.  

 

Hälsningar  

_______________________                                     __________________________  

Anna Davidsson                     Ulrica Rydin  

E-post:                                      E-post:  

Tfn:                                          Tfn:  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare: 

Handledare: Agneta Kullén Engström Titel: Universitetslektor. 

Institutionen för vårdvetenskap. Högskolan i Borås. 

 

 

Samtycke till intervju  
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Jag samtycker härmed till att intervjuas enligt beskrivningen ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ort                Datum 

 

 

 

 

 

Namn  

 

 

 

 

 

Titel                                                          

 

 

 

 

 

Verksamhet 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 
 

SYFTE - Att ur distriktssköterskans perspektiv belysa det fria vårdvalets betydelse för 

det hälsofrämjande arbetet        

                                                                                        

Inledande frågor: 

Har du haft möjlighet att läsa brevet? 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska på vårdcentral? 

Har du något speciellt ansvarsområde ex diabetes, astma? 

 

 

Öppen fråga: Vilken betydelse har vårdvalet haft för ditt hälsofrämjande arbete? 

 

 

Områden som är av intresse att beröra under intervjun:   

 

Patienten 

- vårdvalets betydelse för patienten ur distriktssköterskans perspektiv 

 

Distriktssköterskan 

- vårdvalets betydelse för distriktssköterskans hälsofrämjande patientmöte 

 

Organisationen  

- uppföljning  av vårdvalets betydelse på arbetsplatsen 

 

 

 

Uppföljande frågor, exempel: 

- det du berättade  om, vilken betydelse kan det ha för patienten  / distriktssköterskan / 

organisation / det hälsofrämjande arbete 

- kan du berätta mer om det 

- du berättade om, har jag förstått det rätt, menade du så här 

- ibland bara upprepa ett eller några ord som informanten sagt till exempel stress, jaha… 

- använda tystnad för att ge informanten tid att reflektera, eventuellt ändra sig, tid att hitta 

egna ord, dra sig till minnes och förklara på annat sätt 

 

 

Avslutande frågor: ja, nu har jag inga mer frågor, är det något mer du skulle vilja säga, 

att bjuda in att gärna ta kontakt efteråt om informanten kommer att tänka på något mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 


