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Abstrakt 

Syfte. Att beskriva distriktssköterskors upplevelser av omorganisation i primärvård.  

 

Bakgrund. Omorganisationer inom hälso-och sjukvården är vanligt förekommande. 

Vård som tidigare erbjudits patienter inom slutenvården har i många fall flyttats över 

till öppenvården. Primärvården har genom åren genomgått omstruktureringar med 

anledning av det ökade patientantalet.  

 

Design.  Induktiv intervjustudie med kvalitativ ansats.  

 

Metod. Tio distriktssköterskor från en hälsocentral i norra Sverige intervjuades 

individuellt under våren 2016. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat. Ur analysen framkom fyra kategorier: Bristande implementering av 

omorganisationen, omorganisationens konsekvenser för patienterna, den egna hälsan 

påverkas av omorganisationen samt positiva aspekter på omorganisationen.  

 

Konklusion. Omorganisationer som inte är väl implementerade har en negativ 

påverkan på distriktssköterskors hälsa och arbetsmiljö. Att genomföra en lyckad 

omorganisation kräver delaktighet, information och kunskap. Ledningen har ett stort 

ansvar för den psykosociala arbetsmiljön och måste involvera medarbetarna i ett 

tidigt skede och i större utsträckning genom processen. 

 

Nyckelord. Omorganisation, primärvård, distriktssköterskor, kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

  



 

 

 

 

Abstract  

Aim. To describe district nurses’ experiences of reorganization in primary care.  

 

Background. Healthcare reorganizations are common. Care that was previously 

offered to patients in inpatient care has in many cases been transferred to outpatient 

care. Primary care has over the years undergone restructuring due to the increased 

number of patients. 

 

Design. Inductive interview study with qualitative approach.  

 

Method. Ten district nurses from one health center in northern Sweden were 

interviewed individually during the spring of 2016. The interview material was 

analyzed with qualitative content analysis. 

 

Result. From the analysis, four categories emerged: Inadequate implementation of 

the reorganization, the reorganization's consequences for patients, the own health is 

affected by the reorganization and positive aspects of the reorganization. 

 

Conclusion. Reorganizations that are not well implemented have a negative impact 

on district nurses' health and work environment. Implementing a successful 

reorganization requires participation, information and knowledge. The management 

has a great responsibility for the psychosocial work environment and must involve 

employees at an early stage and to a greater extent through the process. 

      

 

Keywords: Reorganization, primary care, district nurses, qualitative content analysis. 
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Introduktion 

Svensk sjukvård har under se senaste decennierna genomfört stora förändringar där framgång på 

den medicinsktekniska utvecklingen skett vilket lett till att ekonomiska sparkrav genom 

omorganisationer blivit nödvändiga (Burström, 2011).  I en studie av Parker (2003) framkommer 

att olika former av sammanslagningar och nedskärningar är vanligt förekommande, allt för att 

uppnå ekonomisk balans och förbättra effektiviteten. Öhrming och Sverke (2003, s. 75-78) 

beskriver att den svenska hälso-och sjukvården har under de senaste decennierna genomfört stora 

och radikala organisationsförändringar. Förändringarna har underbyggts såväl av politiska 

överväganden som av ekonomisk nedgång och budgetbegränsningar inom den offentliga sektorn. 

Bejerot, Forsberg Kankkunen och Hasselbladh (2011) beskriver att styrmodellen New Public 

Management (NPM) är grundläggande i olika reformer inom den offentliga sektorn. Det har 

sedan 1990-talet skett stora förändringar inom sjukvården där fokus förskjutits mot ett 

marknadsstänk och ökad kvalitetsstyrning. NPM bygger på olika idéer som har sitt ursprung i 

näringslivet. Bejerot, Aronsson, Hasselbladh och Bejerot (2015) beskriver hur vården har gått 

från professionell logik till att bli en organisation vars fokus är produktivitet, standardisering och 

mätbarhet. Även Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) betonar hur NPM styrs av ett påtagligt 

marknadstänk, med kostnadskontroll och finansiering som anammats av den offentliga sektorn 

för att stärka effektiviseringen och ekonomin. Den än mer transparanta offentliga sektorn bidrar 

till att granskningen och kravet på resultat ökar. Detta innebär att det kvantitativa mått som 

bedöms är en direkt motsatts till den kvalitativa vård som av samhället förväntas ges till 

medborgarna 

 

Bakgrund 

Den svenska regeringen beslutade 2016 att utreda sjukvården med fokus på primärvård. Denna 

primärvårdsreform (God och nära vård, 2018) skulle innebära en förbättrad, modern, jämlik, 

tillgänglig och effektiv primärvård. Det har tidigare skett stora satsningar inom den svenska 

sjukvården framför allt för specialistsjukvård, vilket lett till goda resultat inom den medicinska 

kvaliteten, däremot ses försämring gällande kontinuitet och tillgänglighet inom 

primärvårdssektorn. I Vårdanalys (2013) beskrivs att andelen resurser i primärvården inte vuxit, 

trots trenden sedan en lång tid tillbaka visar att en allt högre andel av de totala besöken i hälso- 
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och sjukvården sker i primärvården. Svensk riksdag (SoU 2016:2) har gjort en utredning om hur 

den svenska hälso-och sjukvården ska effektiviseras, bland annat genom förändringar i 

organisationer och arbetssätt.   

 

Svensk sjukvård är till stor del offentlig och skattefinansierad. Politiker är styrande och aktiva i 

samtliga nivåer inom hälso-och sjukvården och är därför ansvariga för de prioriteringar och mål 

som sjukvården beslutas arbeta med (SKL, 2019) Det svenska hälsosystemet ansvarar för att 

säkerställa hälsa för alla medborgare. Utöver det ska de mänskliga grundbegreppen som 

värdighet, behov och solidaritet efterföljas. Den svenska sjukvården ska även arbeta för att vara 

kostnadseffektiv. Ansvaret är uttryckt i tre grundläggande principer som är avsedda för att 

genomsyra hälsovården i Sverige. Principen att alla människor ska behandlas värdigt och inneha 

samma rättigheter, oavsett status i samhället, är grundläggande. Vidare ska företräde ges den 

person med störst behov av medicinsk vård. Slutligen, principen om kostnadseffektivitet innebär 

att när ett val måste göras mellan olika vårdalternativ, bör det finnas rimlighet i förhållande 

mellan kostnaderna och de uppmätta effekterna när det gäller förbättrad hälsa och förbättrad 

livskvalitet för patienten (Anell, Glenngård & Merkur 2012).  

 

Primärvård är den verksamhet i hälso-och sjukvård som patienterna kontaktar i första hand, det 

vill säga första linjens sjukvård, det finns inget remisstvång till primärvården enligt Vårdanalys 

(2017). Socialstyrelsen (2016) skriver i sin utredning ”Primärvårdens uppdrag” att det skett en 

ökning av antal vårdkontakter inom primärvård till skillnad från besök vid sjukhusens 

slutenvårds mottagningar där antalet patientbesök har sjunkit. Det framkommer att ansvaret för 

patienter med kroniska sjukdomar flyttats från slutenvården till primärvården. Vårdanalys (2015) 

beskriver i en rapport hur primärvården omorganiserades 2010 för att erbjuda hela befolkningen 

en fast vårdkontakt, vilket är en genomgripande reform inom svensk hälso- och sjukvård. 

Målsättningen med vårdvalsreformen var att öka tillgängligheten samt att stärka patientens roll 

inom primärvården. Fler privata hälsocentraler skulle få möjlighet att etablera sig på marknaden 

vilket skulle gynna patienterna och vårdkvalitén skulle öka i och med konkurrensen. Sveriges 

kommuner och landsting (2016) har genomfört en nationell patientenkät gällande patienterna 

upplevelser av vården. Resultatet visar att en stor del av patienterna som svarade på enkäten 

upplevde missnöje med bristande kontinuitet vid besök på primärvården.  
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Anell och Hjortsberg (2001) beskriver hur omorganisationer inom den slutna sjukvården har lett 

till minskade resurser för primärvården. Hertting et al. (2004) beskriver i en studie om de 

ekonomiska nerdragningarna inom sjukvården som har förändrat förutsättningarna för 

vårdpersonalen att utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Glasberg, Norberg och Söderberg 

(2007) beskriver hur stressen har ökat för vårdpersonal sedan hälso-och sjukvårdsreformerna 

påbörjade under 1990-talet. Trots bristande resurser upplever vårdpersonal att de har ett ansvar 

för att ge god vård, det är den moraliska och professionella skyldigheten att ge trygg och säker 

vård till den behövande patienten. I en studie av Ingslerud (2014) beskrivs att vårdpersonal 

upplever minskad kontroll och osäkerhet i yrkesrollen på arbetsplatser där ständiga 

omorganisationer förekommer. I samma studie framkommer att sjukfrånvaron hos vårdpersonal 

ökar. I en studie av Kivimäki, Vahtera, Elovainio, Pentti och Virtanen, (2003) visar resultatet hur 

organisationsförändringar är djupt integrerat i dagens samhälle. Omorganisationer kan leda  

till positiva förändringar för individer på arbetsplatser där det ges möjligheter att växa i sin 

yrkesroll, men det kan även skapa oro och obalans i arbetsgrupper då arbetsmiljön påverkas av 

den organisatoriska förändringen. Vahtera, Kivimäki, Pentti och Theorell (2003) beskriver i en 

studie om vårdpersonal som ges möjlighet att få tid för att koncentrera sig på patienternas behov 

kände att de kunde anpassa sig bättre i nya arbetssituationer efter omorganisationer. 

 

Motiv för studien 

I Sverige är primärvårdens ansvar att främja god hälsa och möta upp behovet av vård hos 

befolkningen. Primärvården är den första kontakten med sjukvården för patienter med ohälsa. 

Återkommande omorganisationer i primärvård har genomförts under det senaste decenniet, 

vilket studierna ovan beskriver. Trots att omorganisationer inom sjukvården är vanligt 

förekommande finns få studier som beskriver hur vårdpersonal upplever förändringarna. Det är 

viktigt att studera detta ämne för att i framtida omorganisationer bevara vårdkvalitet, 

patientsäkerhet samt vårdpersonals arbetsmiljö och hälsa. Denna studie är angelägen för att öka 

förståelse och kunskap för hur omorganisationer påverkar distriktssköterskorna. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av omorganisation inom 

primärvård.                
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Metod 

Studiekontext 

I maj 2015 togs ett politiskt beslut i landstingsstyrelsen om att slå samman regionsanslutna 

hälsocentraler i norra Sverige. Orsaken till omorganisationen fanns att läsa i det politiska 

beslutet. Det framkom att ekonomin skulle förbättras inom regionen och dessa åtgärder var en 

del av besparingarna. Det administrativa arbetet skulle förbättras i och med sammanslagningar 

av hälsocentralerna. Personalen på hälsocentralerna fick information om att det fanns olika 

orsaker till detta beslut, beroende på vilka städer som berördes. På den aktuella hälsocentralen 

genomfördes sammanslagning av två hälsocentraler för att förbättra det administrativa arbetet, 

det fanns inga ekonomiska vinster i form av minskad personal eller lokalytor.  

Denna studie bygger på insamlade data efter sammanslagningen av de två ovan nämnda 

hälsocentralerna och hur detta politikerbeslut påverkade distriktssjuksköterskornas upplevelser 

av omorganisationen. I och med omorganisationen togs beslut att personalen skulle arbeta i team 

bestående av olika professioner som läkare, distriktssköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor 

samt sekreterare. Teamen blev sex till antal, med varierande bemanning, där patienterna 

tilldelades ett team efter bostadsadress. Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att planera för 

den nya organisationen. I januari 2016 startades den nya hälsocentralen som deltagarna till denna 

studie arbetar vid.  

Utifrån studiens syfte var den kvalitativa metoden lämplig. Forskningsansatsen var induktiv, 

genom intervjuer samlades information och kunskap in. I den kvalitativa forskningsmetoden 

försöker forskaren finna essensen, den djupa förståelsen av det upplevda (Jmf Kvale & 

Brinkmann s. 39-40, 2009).   

    

Urval 

Verksamhetschefen för hälsocentralen tillfrågades om tillstånd att genomföra studien och 

muntlig och skriftlig information om studien gavs (Bilaga 1). Verksamhetschefen 

delade ut informationsbrev med inbjudan till samtliga distriktssköterskor (Bilaga 2). I 

informationsbrevet framkom syftet med studien, frivilligheten att delta samt hur intervjuerna 

skulle gå till väga. Med informationsbrevet medföljde ett svarsformulär där distriktssköterskan 

genom att skriva under godkände deltagande i studien. Verksamhetschefen samlade in breven 
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och forskaren fick tillgång till dessa och tog därefter personlig kontakt med deltagarna för att 

planera in intervjun.  

 

Undersökningspopulationen utgjordes av distriktssköterskor som tjänstgjorde på den aktuella 

hälsocentralen. Studien påbörjades två månader efter sammanslagningen hade ägt rum. Av 13 

tillfrågade distriktsköterskor godkände tio sin medverkan i studien. Inklusionskriterier för att 

delta i intervjuerna var att deltagarna skulle arbeta som distriktsköterska på hälsocentralen. De 

skulle ha tjänstgjort mer än ett år innan den nya omorganisationen verkställdes på respektive 

hälsocentral. Samtliga intervjudeltagare var kvinnor i åldern 36-70 år. De hade arbetat mellan 6-

35 år inom vården. Medelåldern för deltagarna var 49,1 år. 

 

Datainsamling 

Denna studie påbörjades med litteraturgenomgång för att ta del av tidigare forskning i ämnet, för 

att sedan gå vidare med intervjuer. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med tio 

informanter som tillsammans utgjorde en homogen grupp. En förberedd frågeguide (Bilaga 3) 

användes under intervjuerna, guiden designades för att fånga upp distriktssköterskornas 

personliga erfarenheter av den aktuella omorganisationen. Intervjudeltagarna guidades in i ämnet 

för att sedan fritt få delge sina personliga erfarenheter och tankar (Polit & Beck, 2012).  

Frågeguiden bestod av öppna frågor, deltagarna motiverades att berätta fritt om deras 

upplevelser. Under samtalets gång ställde intervjuaren följdfrågor som bidrog till djupare 

information (Jmf Kvale och Brinkmann 2009). Varje intervju inleddes med frågor om 

deltagarens bakgrund och avslutades med frågan om det fanns mer de ville delge innan intervjun 

avslutades.  Intervjuerna genomfördes individuellt vid ett tillfälle per deltagare. Intervjuerna 

varade mellan 35 - 60 minuter och ägde rum i en lokal i anslutning till arbetsplatsen, där samtalet 

skedde ostört. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ner ordagrant samma dag.  

Datainsamlingen påbörjades i februari 2016.  

 

Forskningsintervju är enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 41) ett interpersonellt möte mellan 

två individer som samtalar om ett gemensamt intresse. Genom intervjun kan deltagarens åsikter, 

känslor och upplevelser i ämnet leda till ökad kunskap och förståelses hos intervjuaren. 

Frågornas utformning är viktig, de ska dels vara öppna och beröra ämnet men även vara 
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utformade på ett sätt som bidrar till ökat samtal. Omorganisationen hade påbörjats under hösten 

2015 och genomfördes i januari 2016. Denna studie utfördes enskilt men materialet har delats 

med handledaren fortlöpande under studiens gång. 

 

Analys 

Analysen genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys där syftet var att få en ökad 

förståelse av ett specifikt ämne enligt Graneheim och Lundman (2004). Den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar på att skildra skillnader men även liknelser i texten. Manifest 

innehåll utgör det uppenbara och är textnära, till skillnad från latent som utgör det dolda och 

underliggande budskapet (Graneheim & Lundman, 2004). Arbetsgången för den kvalitativa 

innehållsanalysen skedde genom att de nedskrivna intervjuerna lästes igenom vid flera tillfällen 

för att skapa förståelse och känsla för helheten. Detta följdes av extraktion av meningar som 

svarade mot studiens syfte. Meningsbärande enheter kondenserades till mindre text successivt för 

att minska risken att innehållet går förlorat. Grunden för innehållsanalysen är att få fram lagom 

stora meningsenheter. Kondenseringen inleddes och innebar att textenheterna blev mer 

hanterbara. De kondenserade texterna namngavs med en kod som sorterades i underkategorier 

och slutligen i kategorier som tydligt belyser det manifesta innehållet ur texterna. Kategorierna är 

skilda från varandra och kan därför inte tillhöra annan kategori (Jmf Graneheim & Lundman, 

2004). Elo och Kyngäs (2007) belyser att det finns två förhållningssätt för forskaren att använda 

vid kvalitativ innehållsanalys, ett induktivt förhållningssätt och ett deduktivt förhållningssätt. Det 

induktiva förhållningssättet är att föredra när den tidigare kunskapen om det studerade ämnet är 

begränsad. Den deduktiva innehållsanalysen kan användas när forskaren avser pröva tidigare 

kunskap och jämföra den med en tidigare teori. Det är således det induktiva förhållningssättet 

som använts i denna studie. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har en etisk grund och bygger på Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 

2013). Deklarationen poängterar grundläggande individskyddskrav. Dessa krav består av 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Informationskrav 

innebär att intervjudeltagarna får adekvat information om studien och dess syfte. 

Intervjudeltagarna fick brev som beskrev syftet med studien och muntlig information gavs innan 
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intervjun startade. Det framgick i informationen att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande utan att ge någon förklaring till detta beslut.  Samtyckeskravet innebär att samtycke 

alltid skall inhämtas när deltagarna är aktiva i sin roll som uppgiftslämnare. Intervjudeltagarna 

fick fritt välja om vilka erfarenheter de ville delge och kunde avböja att svara på känsliga frågor.  

Konfidentialitetskravet innebär att skydda deltagarnas integritet genom att forskaren arbetar på 

ett sätt som inte utelämnar personlig och etiskt känslig information till personer utanför 

forskningen. Information gavs gällande konfidentialitet, det vill säga att deltagarens integritet 

kommer att skyddas och respekteras. Detta för att minimera riskerna för igenkänning vid känslig 

information. De inspelade och transkriberade intervjuerna förvarades inlåst under hela processen 

och endast författaren och dennes handledare för studien hade tillgång till materialet. 

Helsingforsdeklarationen beskriver vidare om nyttjandekravet vilket innebär att forskaren ej får 

lämna ut information om deltagarna för kommersiellt bruk eller användas på ett sätt som skadar 

den enskilde negativt.  

Denna studie är viktig då den gav distriktssköterskor en möjlighet att lyfta fram sina tankar och 

åsikter i enskilda samtal. Samtalet kunde leda till att deltagarna reflekterade över sin nuvarande 

arbetssituation men det kunde också ge insikt i vad de önskade förändra. Det kunde leda till 

förändringstankar och ge dem nya och fler strategier för att bli mer delaktig eller att få en 

tydligare arbetsstruktur på arbetsplatsen. Risker med studien var att samtalet kunde bidra till oro 

för den intervjuade, varför intervjuarens telefonnummer och information om att ta kontakt vid 

behov gavs till samtliga deltagare. Tankar kring arbetsmiljön kunde skapa frustration, vilket det 

fanns en medvetenhet om. En annan risk kunde vara att mindre positiva åsikter kring 

omorganisationen kunde nå fram till arbetsgivaren, varför det blev viktigt att förtydliga att 

intervjupersonernas konfidentialitet inte skulle brytas. I enlighet med Helsingforsdeklarationen 

har ambitionen varit att i största möjligaste mån vara ärlig, rättvis och öppen, allt för att inte 

åsamka skada för någon deltagare eller annan personal. Samtliga ovanstående krav har tagits i 

beaktan under arbetets gång.   
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier och tio underkategorier (Tabell 1). Resultaten redovisas 

med brödtext och citat från intervjuerna för att förtydliga kategoriernas innehåll. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=4) och underkategorier (n=10) 

Kategorier Underkategorier 

Bristande implementering av omorganisationen Bristande planering och information 

Bristande delaktighet 

 

Omorganisationens konsekvenser för patienterna 

 

Bristande kontinuitet 

Bristande tillgänglighet  

                                                                                       

Den egna hälsan och yrkesrollen påverkas av  

omorganisationen                                 
Trötthet, stress och otillräcklighet  

Tidsbrist       

Oro och osäkerhet   

Otydligheter i yrkesrollen                                                                                                

 

Positiva aspekter på omorganisationen                              Teamarbete uppfattas gynna patienterna                                                                                            

Förbättrad kontakt med kollegor upplevs stärkande                                                                                             

 

 

Bristande implementering av omorganisationen  

Distriktssköterskorna beskrev att omorganisationen implementerades på ett bristfälligt sätt. De 

beskrev bristande planering, information och delaktighet.  

Bristande planering och information 

I flera intervjuer beskrev distriktssköterskor brister gällande omorganisationen. De sökte tidigt 

svar på frågor från ledningen gällande hur planeringen skulle gå till, något de ansåg att de inte 

fick beskrivet. Planeringen för omorganisationen skedde inte tillsammans med 

personalgrupperna. Det upplevdes svårt att få svar på frågor om planeringen och hur arbetet i 

planeringsgruppen fortskred. Den stora skillnaden från tidigare omorganisationer var att de vid 

detta tillfälle inte kände till orsaken till omorganisationen, vilket ledde till åsikter om att 

implementeringen för omorganisationen var vag och ostrukturerad.  
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   ”Det kan ju vara så att målet för omorganisationen är klart men planeringen att 

genomföra den inte är tydlig för någon…” 

Samtliga distriktssköterskor hade fått information om när i tid sammanslagningen skulle vara 

genomförd, däremot hade de inte fått information om hur omorganisationen skulle gå till. Några 

distriktssköterskor beskrev att ledningen inte hade kunskap i hur informationen borde delges 

arbetstagarna för att skapa en trygg arbetsplats. De upplevde ignorans från ledningen när det 

gällde att planeringen inte offentliggjordes i arbetsgruppen.  

 

Det framkom hur information som rörde omorganisationen upplevdes vara försenad och eller 

bristfällig. Detta beskrevs mycket frustrerande och ledde till spekulationer i arbetsgruppen. De 

kände sig inte tillräckligt informerade i de nya arbetsrutiner som arbetades fram i och med 

omorganisationen. Informationen kom på olika sätt, ofta från mun till mun, något som bidrog till 

att upplevelsen av omorganisationen inte var genomarbetad och därför uppfattades otydlig.  

 

”Ja det är ju så för att känna ett engagemang så måste man få information, om den 

inte ges från lednings håll, så börjar man ju spekulera” 

 

Bristande delaktighet  

Att inte känna sig delaktig i omorganisationen beskrevs av flera distriktssköterskor. 

Distriktssköterskorna upplevde att ledningen inte tog tillvara på deras kunskap. Ett par 

distriktssköterskor delgav att de deltagit vid enstaka möten men deras åsikter uppfattades inte 

viktiga. De hade inte getts tillräcklig möjlighet till aktivt deltagande.    

 

”Det är viktigt att känna sig som en del i verksamheten, men verksamheten tillät inte 

oss att delta, vi skulle jobba med patienter istället” 

 

Försöket att vara delaktig i omorganisationen kunde leda till uppgivenhet och känslor av 

ensamhet. Att komma med tankar om förändringar beskrevs som onödigt. Flera upplevde att 

besluten redan var tagna och deras åsikter hade litet eller inget inflytande på processen.  En 

distriktssköterska beskrev att hennes syn på delaktighet i möten hade förändrats från att vara 
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engagerad till att känna uppgivenhet. Hon undvek att delta på möten eller när hon deltog valde 

hon att inte lyssna aktivt för att hålla uppe känslor av positivism och arbetsglädje.  

 

          ”Varför ska vi sitta och planera, besluten är redan tagna” 

I många intervjuer framkom hur distriktsköterskorna önskade delaktighet och betonade vikten av 

ges möjlighet delta i möten som påverkade deras profession. De beskrev hur behovet av deras 

kunskap var stort för att behålla patientsäkerheten och kunna påverka rådande arbetsrutiner på 

hälsocentralen. En större delaktighet skulle ha inneburit att distriktssköterskorna kunde känt sig 

mer motiverade till förändringen.  

 

Omorganisationens konsekvenser för patienterna  

Distriktssköterskorna beskrev omorganisationens konsekvenser för patienterna i form av 

bristande kontinuitet och tillgänglighet.  

Bristande kontinuitet  

Omorganisationen uppfattades riskera en försämrad vård för patienterna. Det befarades att viktig 

patientinformation och kontinuiteten kunde gå förlorad på grund av hälsocentralens storlek.  

Distriktssköterskorna kände oro för flera patientgrupper, som exempel togs den äldre 

patientgruppen upp. Just denna patientgrupp upplevdes ha ett stort behov av vårdkontinuitet. 

Distriktssköterskorna beskrev svårigheter att ge den vård till den äldre patienten som de önskar, 

då patientantalet är högt och de har tilldelats nya patienter som de inte kände sedan tidigare. 

Distriktssköterskorna upplevde att de behövde träffa patienterna som finns i deras nya team vid 

några tillfällen för att kunna bygga upp ett förtroende sinsemellan, detta för att kunna erbjuda en 

långsiktig och god personcentrerad vård.   

”Det tar tid att etablera en god kontakt med patienter och anhöriga, Vi vet hur 

viktigt kontinuiteten är för patienten men även för oss… för att göra ett bra jobb” 

Bristande tillgänglighet 

Den nya verksamheten beskrevs otydlig, något som kunde uppfattas negativt av patienter. Det 

framkom även hur allmänheten inte upplevs ha fått tydlig information. Den informationen som 
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gavs uppfattades av distriktsköterskorna som liten med tanke på den stora förändring som gjorts. 

Det framkom att många äldre hade svårigheter att komma i kontakt med sjukvården. 

Kontaktvägarna in till hälsocentralen förändrades i och med omorganisationen. Det beskrevs hur 

hälsocentralen hade bytt namn och telefonnummer. Lokalerna delades upp för arbetslagen något 

som kunde uppfattas förvirrande. Farorna med att den sjuke patienten inte vet var och hur den 

kommer i kontakt med vården uppfattades av samtliga distriktsköterskor som en stor risk för 

patientsäkerheten.  

 

”Att genomföra en omorganisation när man har mycket patienter som vi har kräver 

att ledningen når ut till allmänheten, alltså våra patienter så att de har möjlighet att 

förstå och vid behov kunna nå oss på ett tryggt sätt.  Vi har ett stort 

upptagningsområde och många gamla människor som behöver tydlig information ”.   

 

Problemet för den äldre patienten att kommunicera med vården på ett säkert sätt, oroade 

distriktsköterskorna. De såg risker med Callme-systemet som patienterna använder för att nå 

sjukvården över telefon, samt att all information delades på hemsidor med internet, något som 

flertalet äldre inte behärskade. Det framkom att svårigheter som rör de själva kunde de acceptera 

men de upplevde att omorganisationer som drabbade patienterna var svåra att hantera.   

 

”Jag hör på patienterna att det är svårt, allt nytt är svårt för oss men även för 

patienterna. Det är inte vad vi vill, vi kan nog stå ut med att vissa saker blir svårare 

för oss och att det är lite mer komplicerat men blir det svårare för den äldre 

befolkningen eller för personer som har haft svårt att nå oss tidigare tycker jag att 

detta inte går åt rätt håll”.   

 

Distriktssköterskorna beskrev att omorganisationen även har inneburit förändringar gällande 

lokalerna, de nya arbetsteamen indelades i olika korridorer, förvisso på samma lokalyta som 

tidigare. Denna lokaländring hade inneburit att patienterna inte känner igen sig och har fått 

svårigheter att hitta till rätt korridor för sitt besök. Detta menade distriktsköterskorna åstadkom 

bristande tillgänglighet, vilket påverkade patienterna negativt och skapade otrygghet för dem. 

Flertalet av de intervjuade beskriver hur patienterna sitter i fel väntrum och det innebär att de 
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ibland missar sin tid. Med det stora patientantalet i förhållande till tider som kunde erbjudas 

beskrev distriktsköterskorna att det inte fanns utrymme för ombokningar.  Det skapade 

frustration och irritation för patienterna som befann sig på sjukhuset för sitt besök, men i fel 

korridor i förhållande till sin vårdgivare och därför missade sin tid. 

Den egna hälsan och yrkesrollen påverkas av omorganisationen 

Distriktssköterskorna beskrev att den egna hälsan och yrkesrollen påverkades av 

omorganisationen. De beskrev trötthet, stress, otillräcklighet, tidsbrist, oro och osäkerhet. De 

beskrev också otydligheter i yrkesrollen.  

Trötthet, stress och otillräcklighet  

Genomgående i alla intervjuer beskrivs upplevelsen av trötthet hos distriktsköterskorna efter 

omorganisationen. De beskrev att de var trötta och upplevde att de inte hade någon fritid alls, de 

sov när arbetet var slut.  Flera distriktssköterskor beskrev hur deras fritid hade påverkats 

negativt. Fritiden hade förändrats och handlade nu om att sova när arbetet var slut, detta för att 

orka med nästkommande dag. Att inte orka med sin familj beskrevs som ångestladdat. 

Distriktssköterskorna upplevde att deras sociala liv hade minskat eller rent gått förlorat på grund 

av tröttheten som kom efter arbetsdagen. Detta påverkade distriktssköterskorna negativt. 

 

”Jag är helt slut, alltså så trött som jag är nu har jag aldrig varit. Jag känner att jag 

bara jobbar och sover. Jag har ingen fritid”. 

 

Efter omorganisationen upplevde distriktssköterskorna att det fanns svårigheter att vara effektiv 

när patienterna var nya för dem.  De beskrev ett stort behov av effektivitet och hur deras arbete 

ska vara patientcentrerat. Just detta var enligt distriktssköterskorna motstridigt till varandra och 

skapade känslor av stress. Hur patientmötet hade förändrats efter omorganisationen beskrevs av 

flera distriktssköterskor. Tiden för patienten beskrevs som knapp och distriktssköterskorna 

upplevde stress när de inte hann ge den vården som patienterna behövde. De beskrev även 

stresskänslor för de patienter som sitter och väntar på sin tur. Upplevelsen av att inte känna sig 

tillräcklig för det stora patientantalet framkom. De beskrev hur de fruktade att inte orka med det 

höga arbetstempot i framtiden. Flera distriktssköterskor talade om oron för att vara för få 
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distriktssköterskor för att klara av arbetet. Ett stort behov av rekrytering fanns men flera 

distriktssköterskor uttryckte stress för att rekryteringar försvåras efter omorganisationen på grund 

av den höga arbetsbelastningen.  

”Ja vi måste bli fler för att klara av jobbet, men hur… eller vem ska vilja jobba här 

som vi har det nu?” 

Tidsbrist 

Omorganisationen hade inneburit en ökad mängd patienter och distriktsköterskorna upplevde att 

deras arbetstid inte räckte till. Att arbeta som distriktssköterska innebär att säkerställa en god 

vård något som kräver just tid. Bristen på tid framkom vid samtliga intervjuer där 

distriktsköterskorna betonade hur bristen på tid påverkade mötet med patienterna negativt. 

Önskemål om att göra ett gott arbete uppfattades som svårare efter omorganisationen, då en 

större mängd patienter innebar utökat behov av administrering. Flertalet distriktssköterskor 

upplevde att den tiden inte erbjöds dem. Det beskrev att journalföring med diagnoskoder och att 

föra in patientuppgifter i olika kvalitetsregister åligger dem, vilket de upplevde tog tid från 

patientarbetet. Efter omorganisationen fanns ett ökat behov av mer tid för att möta upp de nya 

patienternas behov något som beskrevs viktigt för flertalet av distriktssköterskorna. De beskrev 

hur arbetsdagen inte räckte till för att göra det administrativa arbetet färdigt under arbetstid. En 

distriktssköterska berättar att hon stannar kvar efter arbetsdagen för att slutföra sitt arbete, detta 

för att inte glömma bort viktiga delar i patientmötet. 

      ”Alltså man stannar kvar för att inte glömma till dagen därpå, det är ett sätt att 

få det att fungera. Alltså vi ställer upp och tar tid från familjer och fritid för att få det 

att fungera på jobbet… det gör mig inte glad och trött framförallt”. 

En distriktsköterska jämförde vården som den var före och efter omorganisationen. Hon beskrev 

hur behovet av tid var bundet till vilken patient som distriktssköterskan mötte. Tidigare hade hon 

en kunskap kring patienten och kunde därför vara mer effektiv. Efter omorganisationen 

tenderade patientmötet att bli längre då patienten var ny och det krävdes mer administration. 

Omorganisationer i slutenvården, det vill säga att många patienter skrivs hem betydligt tidigare 

än förut, påverkar distriktssköterskornas arbetssituation. Fler patienter med stora vårdbehov sköts 
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idag via primärvården i högre utsträckning än tidigare. Distriktssköterskorna upplevde att de inte 

fick den tid som de behövde med de nya tilldelade patienterna.  

”Det tar tid när man inte känner patienten… att förstå varandra… vi får ju börja om 

från början då. Man måste låta det ta tid, men vi har ju inte tid. Vore det inte bättre 

att patienten fick gå till sin distriktssköterska” 

Oro och osäkerhet 

Distriktssköterskorna beskrev oro för det nya arbetssättet som omorganisationen medförde. 

Sammanslagningen innebar nya kollegor och det framkom att omorganisationen inte hade varit 

gynnsam för att stärka kommunikationen mellan distriktssköterskorna. De beskrev att de inte lärt 

känna varandra tillräckligt för att det skulle bli en stabil grund för god kommunikation, vilket 

ledde till osäkerhet.  En del distriktssköterskor upplevde oro för den nya organisationen som 

skulle innebära teamindelning för personalen.  Flera beskrev oro för att inte passa in i teamet. 

Tankar om att inte vara tillräckligt bra distriktssköterska för sina kollegor framkom i 

intervjuerna. Det beskrevs också som oroande att granskas av sina kollegor gällande 

bedömningar och inbokningar. En distriktssköterska beskriver att hon inte ville att de nya 

kollegorna skulle få negativa uppfattningar om hennes arbetssätt. Att stå för sina bedömningar 

beskrevs som osäkrare nu efter omorganisationen. 

”Jag känner mig orolig för hur det ska bli, vi känner inte varandra och kommer de 

att tycka att jag gör fel bedömningar kanske”… 

Flera distriktssköterskor beskrev att de upplevde osäkerhet efter omorganisationen i yrkesrollen 

trots lång erfarenhet.  

 

”Jag kan faktiskt känna mig osäker trots att jag har många år på nacken… jag har 

pratat med andra som känner likadant”. 
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Otydligheter i yrkesrollen  

Det framkom att distriktssköterskorna inte visste vad som förväntades av dem, vilket uppfattades 

otydligt och ledde till känslor av frustration. Efter omorganisationen beskrev några att de kände 

sig osäkra i sin yrkesroll. Oron bestod i hur arbetsdagen skulle fortlöpa.  Distriktssköterskorna 

kände yrkesstolthet, men i den nya organisationen har det inte getts förutsättningar att utföra ett 

professionellt arbete så som de skulle önskat.   

”Jag tycker att mitt jobb har förändrats, från att veta att dessa patienter ska vi 

hjälpa, som till exempel multisjuka… nu är det så många olika patientgrupper som 

ska prioriteras”.  

Vidare beskrevs hur distriktssköterskorna upplevde att de inte fick möjlighet att arbeta med 

sedvanliga arbetsuppgifter i den utsträckning som de önskade och behövde. De upplevde att 

arbetet som distriktssköterska hade förändrats på ett negativt sätt. På grund av det ökade 

patientantalet ansågs det svårare att genomföra rätt prioriteringar. En del av distriktssköterskorna 

beskrev hur de prioriterade patienterna men kände skuld för övrigt arbete som inte blev utfört. 

Det framkom frågor kring vem som hade ansvaret för patienterna.  

”Vi har bett om hjälp att prioritera men den hjälpen får vi inte, vems ansvar är det?” 

Efter omorganisationen flyttades nya arbetsuppgifter till distriktssköterskorna. Det kunde röra sig 

om att fylla på förråd och städa rum, något som tidigare skötts av annan vårdpersonal. 

Distriktssköterskorna beskrev att de inte hade möjlighet att hinna med sitt arbete men trots detta 

lades fler uppgifter på dem. 

Positiva aspekter på omorganisationen 

Distriktssköterskorna beskrev positiva aspekter på omorganisationen genom teamarbete som 

uppfattades gynna patienterna och att förbättrad kontakt med kollegor upplevdes stärkande.  

Teamarbete uppfattas gynna patienterna  

I och med sammanslagningen beslutades det om teamarbete. Att arbeta i team var för många ett 

bra arbetssätt som bidrog till känslor av samhörighet mellan olika professioner vilket uppfattades 
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viktigt i patientarbetet. En distriktssköterska beskrev att vissa patienter konsumerar mycket vård. 

För denna patientgrupp fanns stora vinster i och med teamarbete. Distriktsköterskorna beskrev 

vikten av personcentrerad vård, dock uppfattas denna personliga kännedom vara tidskrävande.  

 

”Det bästa vi kan erbjuda i vården är en nära relation till våra patienter, det ska vi 

alltid eftersträva. Men det tar tid och vi får bara acceptera det, men det blir bra när 

vi uppnår det”.  

 

Att få nya kollegor i teamarbetet beskrevs som positivt, det gav en breddning av kompetensen på 

hälsocentralen och det i sin tur ledde till förbättrad vård för patienterna. Patienterna hade 

önskemål om kontinuitet, vilket inte tidigare kunnat erbjudas full ut på hälsocentralerna. Det 

fanns förhoppningar om att vårdkontinuiteten skulle förbättras i och med teamarbetet. En 

distriktssköterska delger sina tankar kring patienten hur den kommer att få det bättre efter 

omorganisationen. Hon beskriver att det till en början skulle innebära en period av otydlighet 

men när personalen fått arbeta in sig i den nya verksamheten kommer det att leda till 

förbättringar för såväl patienterna men även för personalen på hälsocentralen. 

 

”Våra fördelar inom landstinget är att vi har byggt upp en bred kompetens och nu 

har vi teamarbete som är bra, det kommer att synliggöras i patientmötet”. 

 

Förbättrad kontakt med kollegor upplevs stärkande 

Distriktssköterskorna beskrev hur de önskade att omorganisationen skulle leda till förbättrade 

relationer på arbetet, främst i deras egen yrkeskår. Flera ansåg att gemenskap och 

sammanhållning på arbetet var betydelsefullt för det skulle innebära ökad kunskapsöverföring 

men även bidra till en starkare arbetsgrupp med känslor av samhörighet. Många hade mått bra av 

att lära känna varandra innan sammanslagningen. Flera distriktssköterskor beskrev att det 

förstärkta sammaarbete som de upplevde inte skulle ägt rum utan omorganisationen.   

 

”Det kommer att bli bra för oss, vi ska bara lära känna varandra det kommer att 

stärka vår profession”.  

 



 

 

18 

 

Distriktsköterskorna ansåg hur verksamheten hade förbättras med en gemensam chef. Det 

framkom att det blivit en bättre och tydligare struktur gällande ekonomin men även att det lett till 

liknade arbetssätt till skillnad från tidigare. Tillgänglighet till sina chefer var viktigt för många 

distriktssköterskor, något det fanns förhoppningar om efter omorganisationen. Att kunna erbjuda 

en god och patientanpassad vård skapade känslor av arbetstillfredsställelse. Arbetsgivaren var en 

viktig del av känslan för det utförda arbetet. 

 

”Det krävs i en stor organisation att vi har ledning som arbetar aktivt och är 

tillgänglig. Ledningen har ett stort ansvar för hur personalen mår” 

 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av omorganisation i 

primärvård. Resultatet i studien visar att distriktssköterskor beskriver bristande implementering 

av omorganisationen, bristande planering, information och delaktighet. Vidare beskrivs 

omorganisationens konsekvenser för patienterna, den egna hälsan och yrkesrollen påverkas av 

omorganisationen samt positiva aspekter på omorganisationen. Resultaten kommer att fördjupas 

med Kotters handlingsplan i åtta steg som samtliga är nödvändiga för en lyckad förändring, samt 

utifrån Senge som i de fem disciplinerna beskriver hur en lärande organisation är uppbyggd. 

 

Resultatet i studien visar att distriktssköterskorna beskriver att implementeringen av 

omorganisationen upplevdes bristfällig. Det saknades tydlig information för att klara av att aktivt 

kunna delta i förändringsprocessen. Planeringen för hur omorganisationen skulle genomföras 

uteblev. Detta skapade känslor av utanförskap och bidrog till känslor av osäkerhet för 

distriktssköterskorna. Enligt Kotter (1996, ss. 95-96) måste omorganisationer få ta tid, eftersom 

det är en process att samla information, smälta den för att sedan överväga alternativen innan 

beslut tas. Kotter (1996, ss. 69-71) redogör för att tydlig information bör ges all personal i det 

initiala skedet av implementering, på så vis skapas förståelse om varför förändringsarbetet är 

nödvändigt. Kotter (1996, ss.63-65) beskriver att ett team bör sättas samman tidigt i processen. 

Vidare poängteras fyra nyckelegenskaper som är nödvändiga i teamet; inflytande i form av 

chefer som leder omorganisationen, gruppen bör bestå av expertis för att spegla alla olika 
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synvinklar, gruppens sammansättning bör inneha trovärdighet hos övrig personal för att skapa 

förtroende för omorganisationen och viktig för att driva förändringsprocessen. Även Morgan och 

Zeffane (2003) betonar i en studie vikten av att personal i en omorganisation känner förtroendet 

för teamet och ledningen. En gemensam vision, enligt Senge (1995, ss. 192-196), är nödvändigt 

för den lärande organisationen. Visionen skapar samhörighet och förtroende för ledningen. 

Engagemanget för förändringsarbetet stärks då den personliga visionen och kreativiteten hos 

deltagarna bearbetas till en gemensam vision. Fläckman, Hansebo och Kihlgren (2009) beskriver 

i sin studie, att vårdpersonal ofta upplever omorganisationer som svåra varför det är viktigt med 

aktivt deltagande. Även Young och Brown (1998); Johansson och Heide (2008) beskriver 

information och delaktighet som en framgångsfaktor för en lyckad omorganisation. 

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde ingen delaktighet i den aktuella 

omorganisationen. Det framkom att det inte funnits möjligheter att påverka före eller under 

omorganisationens gång. I en studie av Kullén Engström, Rosengren och Hallberg (2002) visar 

resultatet att omorganisationer kräver delaktighet för att personalen ska må bra. De flesta 

organisationer kan dra nytta av de olika kunskaper och erfarenheter som finns hos medarbetarna i 

organisationen. Att bjuda in medarbetarna skapar engagemang och delaktighet som är viktigt för 

att nå måluppfyllelsen för omorganisationen Brunges och Foley-Brinza (2014) betonar i en 

studie att arbetsmiljön är viktig faktor när det kommer till hur engagerade och dedikerade 

vårdpersonalen är till sin arbetsplats, något som påverkar hela vården på sikt. Även Sverke, 

Hellergren, Näswall, Göransson och Öhrming (2008) belyser i sin studie de anställdas 

upplevelser vid omorganisationer på arbetsplatsen. Det framkommer i studiens resultat att given 

delaktighet skapar ett större engagemang i förändringsarbetet. En slutsats av föreliggande studies 

resultat är att delaktighet, planering och information är viktiga hörnstenar i en omorganisation. 

Ledningen måste inge och skapa förtroende till sina medarbetare och skapa en gemensam vision 

i syfte att åstadkomma lärande i situationen.   

 

Resultatet i studien visar att distriktssköterskor beskriver omorganisationers konsekvenser för 

patienterna. De beskriver bristande kontinuitet och tillgänglighet. From, Johansson och Athlin 

(2009) har i sin studie kommit fram till att den goda vården är starkt relaterad till kontinuitet för 

den äldre patienten. Denna patientgrupp upplever att kontinuitet i mötet med vårdpersonal skapar 
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förtroende för vården vilket leder till känslor av trygghet. Studien belyser vikten av en känd 

vårdmiljö. Tiden som delas mellan vårdpersonal och patienter skapar en relation något som är 

grundläggande för god vård. När vården gör förändringar skapas det oro för patienten, vilket kan 

leda till ökade risker i vården. Viktig information kan gå förlorad när personal byts ut och 

misstag kan uppstå när kontinuiteteten bryts. Även i en studie av Anell och Hjortsberg (2001) 

framkommer i resultatet att det är den äldre patienten som ofta drabbas av konsekvenser när 

sjukvården genomför omorganisationer. Flera studier visar att den äldre patienten, som ofta har 

ett större vårdbehov, uppskattar att vara igenkända hos vårdpersonal. Det framkommer även att 

kontinuitet skapar förtroende, kunskap och engagemang mellan patient och vårdgivare. Detta 

arbetssätt leder till förbättrad vårdkvalitet (Hjelmgren & Arnell, 2007; Pedersen, Koktved & 

Nielsen, 2018; Tobon, Reid & Brown, 2015; Andrée-Sundelöf, Hansebo och Ekman (2004).  

I en studie av Waterwoth, Arrold, Raphael, Parsons och Gott (2015) beskrivs tiden, som delas 

mellan sjuksköterska och patient viktig för att identifiera måendet hos den äldre patienten. Tiden 

är vid mötet ofta knapp och det upplevs svårt för patienterna att ta upp frågor som rörde den 

mentala hälsan. Jangland, Gunningberg och Carlsson (2009) har i en studie kommit fram till att 

patienter upplevde sig förbisedda i sjukvården. Leipert, Delaney, Forbes och Forchuk (2011) drar 

slutsatsen att tillräcklig patientnära tid beskrivs som betydelsefull och är ett kvalitetsmått på hur 

patienten upplever vården. Hernan, Giles, Fuller, Johnson, Walker och Dunbar (2015) har också i 

en studie kommit fram till vikten av god patientkännedom och kontinuitet inom primärvård för 

att minimera risken för felbehandling, något som patienterna värderar högt. Enligt Kotter (1996, 

s. 110-115) kan visionen undermineras av strukturen på en arbetsplats. Senge (1995, s. 49-53) 

beskriver att rådande strukturer påverkar de anställdas beteenden och arbetsinsatser. Enligt Senge 

(1995, s. 151-154) är människor som kommit långt i sitt personliga mästerskap är bra på att 

upptäcka bakomliggande strukturer när problem och motsättningar uppkommer på en arbetsplats, 

vilket kan leda till viktig strukturförändring. En slutsats av förliggande studies resultat är att 

omorganisationer i sjukvården bör vara planerad så att utsatta patientgrupper får tydlig och viktig 

information om förändringen. Visionen att patienten ska vara i centrum är grundläggande i all 

omorganisation.   
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Resultatet i studien visar att distriktssköterskorna upplevde att den egna hälsan och yrkesrollen 

påverkades av omorganisationen. Det framkom känslor av trötthet, stress och otillräcklighet. 

Enligt Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport (2018:2) ses skillnader mellan män och 

kvinnor gällande sjukfrånvaro. Kvinnliga sjuksköterskor är en grupp som är överrepresenterade 

och antalet sjukskrivna har de sista åren ökat. Detta kan bero på att sjuksköterskor arbetar med 

höga krav men små möjligheter att påverka sin arbetssituation, vilket medför hälsorisker. I en 

studie av Brunges och Foley-Brinza (2014) beskriver författarna att sjuksköterskeyrket är 

komplext. Sjuksköterskor måste arbeta effektivt och säkerställa att omvårdnaden som ges 

patienter fungerar bra, för att klara av arbetet krävs en hälsosam arbetsmiljö. Kotter (2007) 

beskriver att det är vanligt att personal utan den rätta kunskapen upplever sig maktlösa vid en 

omorganisation. I flera studier beskrivs att vårdpersonal ofta upplever omorganisationer i 

sjukvården negativt, vilket kan leda till känslor av osäkerhet, stress och utmattning. 

Återkommande omorganisationer kan påverka vårdkvaliteten negativt (Dubois et al, 2014; 

Timmers, Puck, Hulstaert, Luke & Leenen, 2014; Brown, Zijlstra och Lyons 2006).  

 

Smollan (2015) har i en studie belyst tre stadier av stress som uppstår vid en omorganisation. 

Stressfaktorer före förändringen rörde arbetsbelastning, ansvarsfördelning samt de otillräckliga 

resurserna. Under pågående omorganisation tillkom andra stresskällor i form av osäkerhet och 

oro för att arbetsuppgifterna kunde komma att förändras. Ytterligare en källa till stress under 

omorganisationen var andra kollegors upplevda stress. Efter genomförd omorganisation 

upplevdes stressfaktorer i form av en faktisk ökad arbetsbelastning och otillräckliga resurser, 

tillsammans med sämre interna relationer och med en större insikt om att framtida förändringar 

var oundvikliga. Paulsen, et.al.(2005) beskriver att arbetsplatser som genomgår strukturella 

förändringar där medarbetarna samtidigt förväntas arbeta, samt delta i förändringsarbetet kan 

leda till stressfulla situationer och ohälsa som följd.  I en studie av Billeter-Koponen och Fredén 

(2005) beskriver sjuksköterskor att omorganisationer ofta genererar större patientgrupper, vilket 

leder till tidsbrist. Känslor av otillräcklighet att utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt 

framkom i studien. Även McGrath, Reid och Boore (2003)  drar slutsatsen att upplevd stress hos 

sjuksköterskor var vanligt förekommande och tidsbristen var ett hinder för att lyckas ge den 

omvårdnad som det fanns behov av. Vidare beskrivs att sjuksköterskor försöker kompensera 

tidsbristen, genom att finna egna strategier, såsom att komma tidigare till arbetet, inte ta 
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lagstadgade raster och ofta stanna efter arbetstidens slut. Allt för att klara den höga 

arbetsbelastning de ställs inför. Hertting, Nilsson, Theorell och Sätterlund-Larsson (2004) drar 

slutsatsen att omorganisationer kan innebära risker för ohälsa hos vårdpersonal samt ge 

upplevelsen av att de utnyttjas av sin arbetsgivare när utökade arbetsuppgifter läggs till ett redan 

tidspressat schema. I en studie av Åhlin, Strandberg, Norberg, Ternestedt och Ericson-Lidman 

(2017) framkommer att vårdpersonal upplevde känslor av samvetsstress när tiden med 

patienterna inte var tillräcklig. I studien beskrivs också känslor av otillräcklighet när arbetet inte 

utfördes tillräckligt snabbt och effektivt. 

 

Fläckman, Hansebo & Kihlgren, (2008); Morjikan, Kimball & Joynt, (2007); Tvedt, Saksvik och 

Nytrö (2009); Kullén Engström, Rosengren & Hallberg (2002)  belyser i studier om 

sjuksköterskors behov av närvarande chefer som har förståelse för arbetssituationen, något som 

leder till minskad oro och osäkerhet för personalen. Vidare skriver författarna att när chefer 

innehar kunskap gällande omorganisationer och hur detta påverkar individen bidrar det till en 

hälsosammare process. Senge (1995, s. 144-150) skriver om personligt mästerskap, att 

människor vill vara aktiva och att utveckla sig. För att det ska vara realistiskt måste ledningen se 

dessa drivkrafter och erbjuda förutsättningar. Kotter (1996, ss.114-116) beskriver vikten av rätt 

slags utbildning som ges vid rätt tidpunkt, kan leda till förståelse för förändringsarbetet, om inte 

detta erbjuds kommer arbetssätt och attityder, vilka har byggt upp under åratal att förbli 

oförändrade. Spence Laschinger och Fida (2014) drog slutsatsen i en studie att sjuksköterskors 

upplevelser av arbetet har betydelse för kvaliteten på vården. I studien framkom att chefer har ett 

stort ansvar för att skapa arbetsmiljöer som stödde och stärkte sköterskornas roll. En slutsats av 

föreliggande studies resultat är att förändringar skapar oro och stress som kan leda till ohälsa hos 

vårdpersonal. Planeringen inför en omorganisation måste därför genomsyras av förebyggande 

arbete för att bevara medarbetarnas hälsa. 

 

Resultatet i studien visade att distriktssköterskorna upplevde teamarbetet som en positiv aspekt 

på omorganisationen eftersom det gynnade patienten. En annan positiv aspekt var en förbättrad 

kontakt, kollegor emellan, vilket upplevdes stärkande. Brunges och Foley-Brinza (2014) har i sin 

studie kommit fram till att teamarbete tar tid att lära sig, det är nödvändigt att skapa samband 

mellan olika individer på en arbetsplats. Senge (1995, s. 234) beskriver att omorganisationer och 
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teamlärande är en gruppfärdighet som kräver övning i samarbete. Ofta sker omorganisationer 

snabbt och det finns inte tid för samarbetsövning. Senge (1995, s. 258) beskriver att den enskilde 

individen stärks i ett välfungerande teamarbete. Det gemensamma syftet i teamet växer ur de 

enskilda individernas visioner.  I en studie av Hernan et al. (2015) visar resultatet att teamarbete 

uppskattas av vårdpersonal då det skapar förbättrade relationer till patienterna. Lim (2014) 

beskriver i sin studie att vårdpersonal som har kännedom och förståelse för att enheter slås 

samman kan uppleva arbetet positivt och utvecklande under processens gång och under 

genomförandet, något som förknippas med stöd från kollegor och ledning. Teo, Yeung och 

Chang (2011) beskriver i en studie att omvårdnadsarbete innebär till stor del att socialisera med 

kollegor och patienter. Den sociala aspekten tas upp som ett stöd i arbetet och minimerar risk för 

arbetsstress. Senge (1995, s 234-235) belyser teamlärandet som en gruppfärdighet, där individers 

förmågor och erfarenheter tas tillvara. Ett öppet klimat och trygghet är förutsättningarna för att 

teamarbetet ska fungera optimalt. En slutsats av föreliggande studies resultat är att teamarbete är 

viktigt i organisationen för patienten såväl som för vårdpersonalen. Distriktssköterskor har behov 

av stöd och förståelse för sin arbetssituation både från ledningen, teamet och kollegor. Ett 

fungerande teamarbete kan vara ett viktigt stöd under en omorganisation. Ledningen bör därför 

inför en omorganisation stimulera ett fungerande teamarbete med bland annat ett lärande 

perspektiv.    

 

Metoddiskussion  

För att beskriva distriktssköterskors upplevelser av omorganisation i primärvård användes 

semistrukturerade intervjuer. Under intervjuerna användes en guide för att behålla samtalet inom 

det aktuella ämnet. Detta beskrivs av Polit och Beck (2008, ss. 394-395) som ett sätt för 

forskaren att få relevanta svar som motsvarar syftet. Syftet med kvalitativa intervjuer är att 

intervjuaren tillåts komma in och få förståelse för andra människors perspektiv (Polit & Beck 

2008, s. 19-20).  Kvale och Brinkman (2009, s. 33) beskriver hur en ökad intervjukvalité sker 

genom följdfrågor under samtalet. Enskilda samtal valdes till denna studie, dels för att få ett 

genuint samtal men även för att deltagarna skulle få möjlighet att göra sin individuella röst hörd. 

Intervjuerna spelades in på band, vilket var viktigt då intervjuaren var ensam och kunde då ta del 

av informanternas ansiktsuttryck och uppfatta det non verbala under intervjun. Intervjuerna 

spelades in på band och skrevs ut texterna ordagrant. Detta utfördes av forskaren själv, för att 



 

 

24 

 

ytterligare en gång få uppleva intervjun och dess material. Under hela arbetets gång har fokus 

varit att arbeta textnära och syftet till studien har legat till grund för de data som använts, vilket 

styrker studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2008, ss. 562-563). Med stora meningsenheter finns 

risken att delar av innehållet går förlorat, men samtidigt kan för små meningsenheter leda till ett 

splittrat resultat. Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) hur citat från intervjuerna 

som presenteras styrker tillförlitligheten på studien.  

Begränsningar  

Föreliggande studie har en begränsning då resultatet baseras på erfarenheter som kommer från ett 

fåtal distriktssköterskor på en hälsocentral som genomgått en omorganisation. De tio 

distriktssköterskor som deltog var samtliga kvinnor och arbetade på samma arbetsplats. Det var 

således en homogen grupp. I denna grupp var erfarenheterna från yrkeslivet olika, det skilde sig 

markant mellan den som arbetat längst till den som hade kortas erfarenhet. Resultatet hade 

kanske förändrats om det var flera deltagare och om det var blandat män och kvinnor (jmf Kvale, 

2009, ss 215-218). Om intervjuerna hade gjorts på fler arbetsplatser som genomgick 

omorganisationer hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Ytterligare en begränsning finns då 

kvalitén på intervjuerna är avgörande för analysen. Min erfarenhet av intervjuer är begränsad och 

det kan visat sig under intervjuerna. Samtliga intervjuer skedde genom personliga möten, men 

mycket av det som sades blev också med gester och mimik, något som inte gick att förmedla i 

textutskrifterna, detta kan också vara en begränsning. Många deltagare hade liknande åsikter och 

intervjuerna blev förhållandevis lika. Min egen förförståelse då jag själv är anställd på den 

aktuella hälsocentralen kan ses som både en stryka och begränsning. Det fanns risker för 

övertolkning av intervjuerna. Det var något som uppmärksammades och arbetades med för att 

undvika att riktningen påverkades. Vid tiden för intervjuerna hade sammanslagningen nyligen 

genomförts och distriktssköterskorna hade inte lärt känna varandra. Min egen kännedom om alla 

deltagare var inte personlig. Flertalet av intervjudeltagarna hade inte författaren arbetat med 

tidigare, något som minskade risken med stor förförståelse. Intervjuerna skedde endast en kort 

tid efter att omorganisationen genomfördes något som kan påverkat distriktssköterskornas 

upplevelser. Då den kvalitativa forskningen genererar ett litet urval påverkar det överförbarhet 

även för denna studie vilket gör den begränsad. En risk med innehållsanalys är att välja alltför 

smala eller breda meningsenheter. Alltför smala meningsenheter kan göra texten fragmenterad 

och innebörder kan gå förlorade medan i alltför breda meningsenheter kan flera innebörder 



 

 

25 

 

finnas (Graneheim & Lundman, 2004). Jag har därför läst intervjuerna flera gånger och varit 

noga med att beskriva tillvägagångssätt vid analys. Min handledare har också kontinuerligt läst 

analysen.  

Trovärdighet  

För att uppnå trovärdighet i kvalitativa studier ska följande fyra aspekter uppfyllas; 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Polit och Beck, 2012, s. 584-585). 

Det första kriteriet; tillförlitlighet, innebär att studiens resultat ska stämma väl överens med 

sanningen i data samt, att inga personliga tolkningar av data gjorts. Genom att använda manifest 

ansats har tillvägagångsättet i denna studie varit att arbeta textnära och att inte göra egen 

tolkning av det som sagts under intervjuerna. För att minimera feltolkning har jag under 

processen gått tillbaka till intervjutexterna för att finna kärnan i texten.  Beskrivande citat har 

använts för att styrka tillförlitligheten i studien (jmf Polit och Beck, 2012). 

Pålitlighet utgör stabiliteten i datamaterialet, en upprepning av studien skulle kunna generera 

samma resultat och vara replikerbart i ett liknade sammanhang och med liknade deltagare (Polit 

& Beck, 2012, s 585). För att sträva efter pålitlighet har jag bifogat intervjuguiden som användes 

vid intervjuerna och beskrivit tillvägagångsättet i analysen, vilket gör det möjligt att upprepa 

genomförandet. I denna studie har följande delar presenterats, urval, insamling av data samt 

analysmetod. Intervjudeltagarna är noga utvalda och information om deras bakgrund ges.  

Bekräftbarhet avser att resultat som framställs representerar intervjudeltagarnas upplevelser. 

Objektivitet i data, vilket innefattar samstämmigheten mellan två oberoende personer. Data ska 

motsvara den informationen som deltagarna uppgett under intervjun (jmf Polit & Beck, 2012, s. 

585). För att sträva efter bekräftbarhet har jag under studiens gång delat ljudfiler, transkriberade 

texter samt de kodade textenheterna med min handledare för att minska risken för egen tolkning. 

Egen förförståelse har tagits i beaktning under studiens gång, detta har bidragit till att jag 

återkommande objektivt granskat texterna, vilket stärker bekräftbarhet i studien.  

Överförbarhet innebär att läsare har möjlighet att göra en värdering om resultatet kan vara 

gällande även i andra områden eller grupper (Polit och Beck, 2012, s. 584-585). I denna studie 

framkom att distriktssköterskor upplevde brister i omorganisationen. Jag tror att resultatet i 
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studien kan spegla upplevelser för personal som genomgår omorganisationer även i andra 

organisationer. 

Konklusion  

En slutsats av föreliggande studies resultat är att delaktighet, planering och information är viktiga 

hörnstenar i en omorganisation. Ledningen måste inge och skapa förtroende till sina medarbetare 

och utveckla en gemensam vision i syfte att åstadkomma lärande i situationen. Att känna sig 

behövd och viktig på arbetsplatsen genom delaktighet skapar en vilja att se framåt även i tider av 

förändringar. Dåligt planerade och implementerade omorganisationer påverkar hela arbetsplatser 

men även individer negativt. Den dåliga starten inverkar ofta på hela förändringsarbetet. Kotter 

(2007) beskriver att utebliven delaktighet i omorganisationer kan skapa känslor av motstånd till 

förändringen. Strategier för acceptans till förändringen kan vara att medarbetarna är med vid 

utformningen och fortlöpande delges information. Kortsiktiga mål under implementeringen 

skapar ett tryggt arbetsklimat. De kortsiktiga målen under förändringsarbetes gång påvisar att 

implementeringen inte tagit en ny riktning. Senge (1995, ss. 305-318) beskriver att chefens roll 

är förvaltaren i en organisation. Han beskriver hur personalen stimuleras till kreativitet genom att 

delges planering om visionen, något som bör erbjudas för att omorganisationen ska bli 

framgångsrik. Kotter (2007) beskriver att planeringsdagar är nödvändiga, under dessa tillfällen 

bör det finnas möjlighet att lyssna på personalen och svara på aktuella frågor, under dessa träffar 

ges möjlighet att lyfta hinder och nya problemställningar som uppkommit under 

omorganisationens gång.  

 

En slutsats av studiens resultat är att omorganisationer i sjukvården bör vara planerad så att 

utsatta patientgrupper får tydlig och viktig information om förändringen. Visionen att patienten 

ska vara i centrum är grundläggande i all omorganisation. Äldre människor har ofta ett stort 

vårdbehov och därför måste sjukvården säkerställa att informationen når denna patientgrupp. 

Kotter (1996, s. 100-101) beskriver att information bör ges vid flera tillfällen och bör ske genom 

olika forum. Information till den äldre kan därför ske i samverkan med hemtjänst eller som vid 

fast vårdkontakt hos kommunala distriktssköterskor.  

Distriktssköterskeyrket innebär att arbeta på ett hälsofrämjande och självständigt sätt i en 
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komplex organisation som kräver god kännedom om socioekonomiska och kulturella skillnader. 

Med denna anledning är det viktigt att erfarna distriktssköterskor ges möjlighet att i större 

utsträckning få delta aktivt vid omorganisationer som rör patienternas vård. Senge (1995, s. 174) 

beskriver tankemodeller, om vikten att lyssna till personal som besitter kunskap och erfarenhet 

genom hela omorganisationen.   

En slutsats av föreliggande studies resultat är att förändringar skapar oro och stress som kan leda 

till ohälsa hos vårdpersonal. Planeringen inför en omorganisation måste därför genomsyras av 

förebyggande arbete för att bevara medarbetarnas hälsa. Därför måste ledning försäkra sig om att 

personalen har en arbetsmängd som är rimlig men även inneha kunskaper om den psykosociala 

arbetsmiljön och hur den påverkar individer. Senge (1995, s. 247-257) beskriver att 

omorganisationer som drivs fram utan tanke bakom aldrig kommer att bli lyckade. Stora delar av 

resurserna läggs på att nå målet, det vill säga omorganisationen i sig. Det är då lätt att glömma att 

personal som arbetar på arbetsplatser som genomgår förändringsarbete har ett behov av trygghet 

och stabila processer. Processen, vägen till implementeringen måste få större utrymme och ges 

tid. Senge (1995, s. 249) beskriver vikten av öppenhet, viljan att göra rätt är en drivkraft och är 

viktigare än vem vill ha vad uträttat. Kotter (1996, ss.78-85) beskriver att återkommande 

inventering av nuläget bör genomföras vid planeringen för att minimera risken för okontrollerat 

genomförande, allt för att klara av att nå målet och jobba för en god arbetsmiljö.  

En slutsats av föreliggande studies resultat är att teamarbete är viktigt i organisationen för 

patienten såväl som för vårdpersonalen. Distriktssköterskor har behov av stöd och förståelse för 

sin arbetssituation från både ledning, team och kollegor. Ett fungerande teamarbete kan vara ett 

viktigt stöd under en omorganisation. Ledningen bör därför inför en omorganisation stimulera ett 

fungerande teamarbete med bland annat ett lärande perspektiv.  För att teamarbete ska fungera 

bör teamet sätta upp gemensamma mål, skapa grunder där alla kan vara delaktiga oavsett 

profession, om detta inte sanktioneras kommer teammedlemmarna att arbeta ensamma trots att 

de tillhör ett team. Senge (1995, s. 203-204) skriver om olika förhållningssätt till en vision, om 

deltagarna i teamet inte ser fördelar kommer de inte att bidra med engagemang. Även Kotter 

(1996, s. 106-107) beskriver hur en vision som inte är accepterad kommer att leda till 

misslyckande. Ett lyckat team innefattar personer med rätt egenskaper som förtroende för 

varandra och som delar ett gemensamt mål. Feedback och stöttning från kollegor är viktigt och 
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det skapar sunda relationer på arbetsplatsen. Att våga utvärdera under vägen är mycket viktigt 

och är något som skapar förtroende i arbetsgrupper. I flertalet studier framkommer brister vid 

omorganisationer, det är förvånade med tanke på hur kontinuerligt det sker förändringsarbeten 

inom sjukvården. Vid beslut om förändringar inom hälso-och sjukvården bör ledningen inneha 

ökad kunskap om omorganisationers komplexitet samt förmåga och förståelse att lära av tidigare 

misstag, detta för att undvika att misslyckade omorganisationer sker på nytt. Förslag på fortsatt 

forskning är att genomföra en interventionsstudie, där en omorganisation i primärvården, 

genomförs med stöd av Kotters handlingsplan och Senges teori om den lärande organisationen.   

 

Tack! 

Jag vill framföra ett varmt tack till de distriktssköterskor som tog sig tid att delta i intervjuerna, 

trots tidsbrist och stress. Med hjälp av era erfarenheter och upplevelser av omorganisationer, har 

jag lyckas få fram en intressant analys, utan ert deltagande vore det omöjligt!  

 

Till chefer på Hälsocentralen som uppmuntrat och gjort det möjligt för mig att färdigställa detta 

examensarbete vill jag rikta ett stort tack!     

 

Till min handledare Eva Ericson-Lidman som under hela processen varit lika stöttande som kritiskt 

granskande. Du har inspirerat och gett mig mod att fortsätta även när det har känts hopplöst, till 

dig Eva riktar jag ett stort tack!  
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Bilaga 1: Informationsbrev till verksamhetschef 
 

 

Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjuer.  

Jag heter Åsa Henriksson och studerar vid Umeå Universitet på Master programmet och kommer 

att skriva mitt examensarbete under våren 2016. Min intention är att intervjua distriktssköterskor 

om deras upplevelser av omorganisation inom primärvård.  

Med anledning av det politiskt beslut som togs i maj 2015 om att slå samman två hälsocentraler i 

Norrbotten önskar jag intervjua distriktssköterskor om deras upplevelse av sammanslagningen.  

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelse av omorganisation i 

primärvård. Intervjuerna kommer att innehålla öppna frågor som: 

Kan du berätta om din upplevelse av omorganisationen? 

Vad ser du som fördelar med omorganisationen? 

Ser du hinder med omorganisationen? 

Har det skett förändringar för patienterna och i så fall hur? 

Hur känner du för ditt nya arbetssätt? 

● att arbeta i team  

● att få nya kollegor 

Intervjuerna kommer att ske på arbetstid och planeras ta ca 30-45 minuter per deltagare. 

Samtliga intervjupersoner kommer att få information om att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta intervjun, utan att någon förklaring behöver ges. Intervjuerna kommer 

att spelas in på band som är inlåst och enbart delas med handledaren och författaren till studien. 

Intervjupersonernas identiteter kommer inte att röjas under studiens gång eller i examensarbetet. 

Data från intervjuerna kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys.   

Då denna studie kommer att beskriva tankar och åsikter som kan väcka känslor hos deltagarna 

ges information om att de kan kontakta mig för samtal.  

Vid frågor rörande studien kontakta:   

Student: Åsa Henriksson                                Handledare: Eva Ericson-Lidman 

asa.henrikssson@norrbotten.se                        eva.ericson-lidman@umu.se 

mailto:asa.henrikssson@norrbotten.se
mailto:eva.ericson-lidman@umu.se
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Bilaga 2: Informationsbrev till deltagare 
 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie: 

 

Distriktssköterskors upplevelser av omorganisation i primärvård 

 

Hej! 

Mitt namn är Åsa Henriksson och jag studerar på Master programmet vid Umeå Universitet och 

kommer att skriva mitt examensarbete under våren 2016. Syftet med denna studie är att belysa 

distriktssköterskors upplevelse av omorganisation i primärvård.  I primärvården sker 

omorganisationer återkommande, vilket ger förändrade arbetsrutiner för distriktsköterskor. Två 

hälsocentraler har slagit samman, med detta har distriktsköterskorna fått nya arbetsgrupper. Era 

erfarenheter är viktiga att få ta del av för att kunna förbättra implementering av en 

omorganisation.   

Denna studie kommer att bygga på enskilda intervjuer med deltagarna. Intervjuerna kommer att 

ta ca 30-45 minuter och samtalen spelas in för att skrivas ner ordagrant och sedan analyseras. Du 

väljer själv hur utförliga svar du vill ge på frågorna. Denna studie bygger på frivilligt deltagande 

och du kan när som helst utan att ange orsak välja att avbryta din medverkan.  Intervjumaterialet 

kommer att låsas in och endast författaren och handledaren har tillgång till materialet. När 

studien är klar kommer de inspelade filerna att raderas. Alla personuppgifter hanteras enligt EU:s 

databasskyddsförordning (GDPR) Om du önskar delta i studien, ber jag dig skriva under och 

lämna till verksamhetschef i bifogat kuvert.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig: 

Student: Åsa Henriksson asa.henriksson@norrbotten.se    

Handledare: Eva Ericson-Lidman eva.ericson-lidman@umu.se  

mailto:asa.henriksson@norrbotten.se
mailto:eva.ericson-lidman@umu.se
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

 

 

Frågeguide till intervjuer: 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors upplevelser av omorganisation i primärvård 

 

 

Bakgrundsfrågor:  

 

 

Frågor kring syftet av studien:  

Kan du berätta om din upplevelse av omorganisationen? 

Vad ser du som fördelar med omorganisationen? 

Ser du hinder med omorganisationen? 

Har det skett förändringar för patienterna och i så fall hur? 

Hur känner du för ditt nya arbetssätt? 

● att arbeta i team 

● att få nya kollegor 


