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Introduktion: Ett ökat vårdbehov, större krav på tillgänglighet samt begränsade resurser gör 
att primärvården står inför stora utmaningar. Utmaningarna kräver att alla professioner 
arbetar utifrån sin fulla kompetens. Allt fler sjuksköterskeledda mottagningar etableras. År 
2017 valde Region Värmland att implementera sjuksköterskeledd infektionsmottagning 
(SIM) i primärvården. Syfte: Att belysa distriktsköterskans erfarenhet av att arbeta på 
sjuksköterskeledd infektionsmottagning i primärvården. Metod: En kvalitativ intervjustudie 
genomfördes med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer användes för datainsamling. 
Sammanlagt intervjuades nio distriktsköterskor, två sjuksköterskor med annan 
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befogenheter belyste sjuksköterskans upplevelser av yrkesansvar och patientsäkerhet. 
Kompetensen är grundläggande skildrade betydelsen av både teoretiska kunskaper och 
praktiska förmågor. Förutsättningar för samarbete varierar innebär att ett bra samarbete och 
tillgänglighet i teamet är viktiga villkor. Under kategorin Förändringar i arbetsmiljön 
framkom en variation av hur det nya arbetssättet påverkade arbetsmiljön. Konklusion: 
Förutsättningarna för att arbeta med SIM varierade. Oavsett hur arbetssättet hade integrerats i 
verksamheten fanns det gemensamma faktorer som var betydelsefulla för att arbetet skulle 
fungera. Studien kan bidra till förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med 
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Introduction: An increased need for care, greater accessibility requirements and limited 
resources mean that primary care is facing major challenges. The challenges require that all 
professions work based on their full competence. More and more nurse-led clinics are being 
established. In 2017, Region Värmland chose to implement nurse-led infection reception in 
primary care. Purpose: To shed light on the district nurse experience of working on a nurse-
led infection site in primary care. Method: A qualitative interview study was conducted with 
an inductive approach. Semi-structured interviews were used for data collection. A total of nine 
district nurses were interviewed, two nurses with other specialist training and a nurse at seven 
different health centers. The interviews were recorded, transcribed and analyzed based on 
conventional content analysis, according to Hsieh & Shannon. Results: The analysis resulted 
in four categories. Increased responsibility and clearer powers highlighted the nurse's 
experiences of professional responsibility and patient safety. The competence is fundamental 
depicted the importance of both theoretical knowledge and practical abilities. Prerequisites for 
collaboration vary, meaning that good collaboration and accessibility in the team are important 
conditions. Under the category Changes in the working environment, a variation emerged on 
how the new working method affects the working environment. Conclusion: The conditions 
for working with nurse-led infection reception varied. Regardless of how the work method was 
integrated into the primary care, there were common factors that were important for the work 
to function. The study can contribute to understanding the nurse experience of working with 
nurse-led infection reception.  
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INTRODUKTION 
 
Inledning 
 
Distriktsköterskan har ett brett arbetsfält med omvårdnad som sitt huvudområde. Det innebär 

att distriktsköterskan kan vara yrkesverksam inom samtliga av hälso- och sjukvårdens sektorer 

med tonvikt på primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, barnhälsovård och medicinsk 

elevhälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2019). Ett av de områden där distriktsköterskan är 

verksam är inom primärvården. Under åren har distriktsköterskans yrkesroll liksom 

primärvårdens verksamhet utvecklats och förändrats. Nya arbetssätt har implementerats och 

distriktssköterskans mottagningsverksamhet har utvecklats. Mottagningsverksamheten innebär 

att distriktsköterskans fulla kompetens används och denna ska komplettera och inte ersätta 

läkarens mottagning (Drevenhorn & Österlund Efrahimsson 2013).  I och med de förändringar 

som skett är det av stor vikt att belysa distriktsköterskans erfarenheter av att arbeta på en 

sjuksköterskeledd mottagning med fokus på infektion [SIM].  

 
 
Primärvården ur ett internationellt perspektiv 
 
Internationellt erkänns primärvården som det mest effektiva sättet att tillhandahålla 

vårdtjänster som är lättillgängliga och av hög kvalitet för samhället över tid (World Health 

Organization [WHO] 2008) Enligt den internationella organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling [OECD] (2012) står hela primärvårdssystemet i flera delar av världen 

inför stora utmaningar. Det är orsakat framförallt av ett minskat antal hälso- och 

sjukvårdspersonal tillsammans med ett ökat vårdbehov. Som svar på dessa problem utökas 

omfattningen av olika professioner i primärvården till att förutom medicinsk personal även 

innefatta icke-medicinsk personal som sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och annan 

klinisk personal. Det är sjuksköterskor som står för den största andelen icke-medicinsk personal 

som arbetar tillsammans med läkare. Denna övergång från arbetsdelegering till teamomsorg 

kan observeras internationellt men skiljer sig mycket mellan länder, både gällande hur snabbt 

det fortskrider samt hur arbetsfördelningen ser ut mellan de olika professionerna. Övergången 

begränsas av traditionella rollbegrepp, rättsliga ramar och olika ersättningssystem (Green et al. 

2013). Legitimerade sjuksköterskor inom primärvården arbetar i flera olika delar av världen 

med att undervisa, informera, övervaka och uppmuntra till livsstilsförändringar hos patienter 
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med kroniska sjukdomar såsom diabetes, hjärtsvikt och lungsjukdom. Vidareutbildningar och 

befogenheter varierar mellan länder (Freud et al. 2015) 

  

I länder som England och USA har ytterligare ett steg tagits genom att vårdcentraler drivs och 

leds av avancerade specialistsjuksköterskor, så kallade “nurse practitioners, [NP]”. NP har en 

master-utbildning, vilket är en akademisk nivå över specialistsjuksköterskan. Den avancerade  

specialistsjuksköterskan undersöker, diagnostiserar och behandlar självständigt olika 

patientkategorier och har enligt studier visat på goda resultat (Horrocks et al. 2002). 

 

Enligt Naylor och Kurtzman (2010) har förskjutningen av arbetsuppgifter väckt två stora 

orosmoln, nämligen om patientsäkerhet och vårdkvalitet blir negativt påverkade. Wong & 

Chung (2006) beskriver även de en oro från allmänläkare  angående det juridiska ansvaret som 

de specialiserade rollerna innebär för sjuksköterskorna. Enligt Freud et al. (2015)  kräver 

förändringarna både villighet att överlåta arbetsuppgifter från läkare samt kapacitet och 

förmåga att utföra dem hos sjuksköterskor.   

 
 
Primärvården nationellt perspektiv 
 
Enligt en vårdanalys av Anell (2017) har den svenska primärvården en annan tradition jämfört 

med den internationella. I Sverige ryms olika professioner i högre grad under samma tak och 

andelen läkare är generellt sett lägre än i länder som Danmark, Nederländerna, Storbritannien 

och Norge. I dessa länder är antalet privatägda mottagningar fler. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården ges på lika villkor till hela befolkningen och med 

respekt för människors lika värde. Kommun och region har det yttersta ansvaret för att 

tillgodose invånarnas hälso- och sjukvårdsbehov. Regionen ansvarar för hur vården bedrivs på 

vårdcentralerna, som är den första instans dit patienter med behov av vård ska vända sig till. 

På vårdcentralen finns inga begränsningar vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Det 

grundläggande vårdbehovet, såsom omvårdnad, medicinsk behandling samt förebyggande 

arbete och rehabilitering ansvarar primärvården för. På vårdcentralen görs en första bedömning 

oftast i telefonrådgivningen, och patienten lotsas utifrån den bedömningen vidare till rätt 

instans (Anell et al. 2012). Enligt Svensksjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2019) 

verkar distriktssköterskan i första ledet, ofta genom att vara den första personen inom vården 

som patienten får kontakt med.  
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Som tidigare nämnt står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Idag råder det brist på 

specialistsjuksköterskor. Enligt ett betänkande av Statens offentliga utredning, SOU (2018:77) 

krävs det en ökad tillgång på välutbildade sjuksköterskor som både kan samordna vården och 

kunna ge rätt information om patientens tillstånd. Detta föra att patienten själv ska kunna främja 

sin hälsa och hantera sin sjukdom. 

 

Att öppna fler sjuksköterskeledda mottagningar på vårdcentraler är en av de åtgärder som 

landsting och regioner har vidtagit (Socialstyrelsen 2017). Genom att sjuksköterskor får arbeta 

mer självständigt med bedömningar, ledarskap samt ge råd om egenvård eller 

livsstilsförändringar tillvaratas deras fulla kompetens och är en strategi för att möta det ökade 

vårdbehovet (Smolowitz et al. 2015).  Denna uppgift kan passa distriktsköterskan som har en 

mångsidig kunskap för att kunna möta enkla såväl som komplexa situationer samt ha 

fördjupade kunskaper för att självständigt kunna utföra undersökningar och behandlingar inom 

kompetensområdet (Svensk sjuksköterskeförening 2019) På vårdcentral kan arbetet för en 

distriktsköterska bestå av att bedriva en egen allmän mottagning, specialistmottagning inom 

olika sjukdomstillstånd och telefonrådgivning. Många gånger är distriktsköterskan teamledare 

för de olika yrkeskategorier som arbetar runt patientgruppen (Drevenhorn et al. 2013). De 

ökade kraven för tillgänglighet inom primärvården kräver att alla professioner arbetar 

tillsammans mot de gemensamma målen. För att detta samarbete ska fungera krävs förståelse 

och kunskap om varandras kompetens och uppdrag. För att bibehålla struktur och tydlighet i 

rollfördelningarna krävs träning för att teamarbetet ska fungera (SOU 2018:39). 

 

 

Distriktsköterskans kompetens 
 
Distriktsköterskans roll är komplex med en fördjupad kompetens för att kunna leda och 

utveckla vården. Ett hälsofrämjande synsätt är grunden i arbetet och ger ett stöd för människor 

i olika åldrar och sjukdomstillstånd, i såväl enkla som komplexa situationer. Fyra vetenskapliga 

områden ingår i distriktsköterskans kompentens; omvårdnad, medicinsk vetenskap, 

folkhälsovetenskap och vårdpedagogik (Svensk sjuksköterskeförening 2019). Enligt Eriksson 

och Engström (2015) visar flera studier på att patienten anser att de får en god tillfredställelse 

i möten med distriktsköterskor i vården. Detta utifrån distriktssköterskans breda kompetens, 

längre samtalstider och en kvalitativ rådgivning. Det framkom även att sjukdomsförebyggande 
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arbete upplevs som en viktig och naturlig del i deras alldagliga arbete. Zotterman et al. (2014) 

betonar  att professionell trovärdighet är nödvändigt för att etablera en bra relation med 

patienterna. En bra kommunikation är nyckel till god omvårdnad med kvalité. Enligt Johansson 

och Wallin (2013) ska distriktsköterskan leda och praktisera evidensbaserad vård, 

omvårdnadshandlingarna ska vara till största möjliga nytta för patienten. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) arbeta utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Ett krav i Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9) är att följa  gällande vårdrutiner. 

 

Det finns motsvarigheter till den svenska distriktsköterskan i andra länder, såsom 

mottagningssjuksköterska, folkhälsosjuksköterska, hälsosjuksköterska och community nurse, 

där  utbildning och uppdragsbeskrivningen kan variera något. Distriktsköterskan i Sverige 

arbetar mer självständigt än många av de internationella motsvarigheterna, då han eller hon har 

förskrivningsrätt och kan förskriva vissa läkemedel, vaccinerar och ordinerar farmakologiska 

behandlingar enligt rekommendationer och nationella riktlinjer (Drevenhorn & Österlund 

Efraimsson 2013) 

 
 
Regionalt förändringsarbete 
 
Under 2016 startades ett omfattande förändringsarbete inom primärvården i Värmland (i 

dåvarande Landstinget i Värmland nuvarande Region Värmland). Till grunden låg ett arbetssätt 

som ska gynna både patient och arbetsgivare, med beteckningen ”bästa effektiva 

omhändertagandenivå”, BEON. Bakgrunden till att  BEON startades upp är hög 

arbetsbelastning för personalen, brist på läkarresurser samt att kvaliteten på vården som ges 

skiljer sig stort mellan de olika vårdcentralerna i Värmland. För att få en likvärdig vård mellan 

de olika vårdcentralerna krävs det en standardisering för hur vården ska bedrivas. För att kunna 

tillmötesgå det ökade vårdbehovet i kombination med läkarbrist krävs det att en del av dagens 

läkarbesök hanteras av annan legitimerad sjukvårdspersonal. Det övergripande syftet med 

BEON är att uppnå en bättre medicinsk kvalitet, att skapa en bättre arbetsmiljö och sänka 

hyrläkarkostnaderna. Genom att omfördela resurserna i verksamheten är målet att patienten 

kommer möta rätt profession i ett tidigare skede i vårdförloppet. Distriktssköterskans roll har i 

och med förändringsarbetet utvecklats.  I uppstarten av förändringsarbetet gjordes en förstudie 

där det identifierades sju områden där en del av läkarbesöken skulle kunna omhändertas av en 
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annan legitimerad personal. Områdena som identifierades var: Astma/KOL, diabetes, 

hjärtsvikt, hypertoni, led och muskel, infektion och psykisk hälsa. Styrdokument samt 

triageringsmodeller utarbetades våren 2017 där medarbetare från flera områden i öppenvården 

har varit delaktiga. Utbildning och implementering av arbetet skedde under hösten 2017 

(Utredning BEON 2017). 

 

Sjuksköterskeledd infektionsmottagning, SIM 
 

Infektioner är den vanligaste anledningen till kontakt med primärvården (Fälemark 2013). I 

Region Värmland har det beslutats att SIM ska hantera halsont, urinvägsbesvär, sinuitbesvär 

och hosta. Kompetensen som krävs för att arbeta med SIM är förutom 

sjuksköterskelegitimationen lämpligt att ha en specialistutbildning såsom distriktssköterska 

eller infektionssjuksköterska. Tanken är att intern fortbildning ska ge en ökad kompetens inom 

det berörda området infektion och generera ett så kallat ”infektionskörkort”. Den interna 

utbildningen ska förutom självstudier också innehålla teoretisk undervisning inom 

diagnoserna, utbildning i att utfärda sjukintyg dag åtta till fjorton, praktik under läkarledd 

handledning, information om diagnossättning och användning av relevanta 

dokumentationsmallar. Organisationen av SIM ska vara schemalagd och vara under en 

begränsad tid av dagen med en avsatt tidbok för SIM-patienter. Antalet tider ska anpassas till 

befolkningens behov och storlek på vårdcentral. Således ska SIM anpassas till lokala 

förhållanden (Uppdragsbeskrivning BEON- infektionsmottagning 2017). 

 

Ett flödesschema är utarbetat för SIM och består av en triageringsdel och en bedömningsdel. 

Det finns ett flödesschema för varje besvär. Flödesschemat är baserat på STRAMAs, 

läkemedelsverkets och socialstyrelsens rekommendationer. Patienten triageras i 

telefonrådgivningen där sjuksköterskan/distriktssköterskan utgår från flödesschemat. Utifrån 

triageringen bedöms om patienten ska bokas till jourläkare eller till SIM. SIM berör således 

alla sjuksköterskor/distriktssköterskor som sitter i telefonrådgivning, oavsett om man arbetar 

med SIM eller inte. För patienter som har bokats till SIM används bedömningsunderlaget. 

Sjuksköterskan som arbetar med SIM ska ha tillgång till läkare för rådgivning och 

sambedömning samt vid eventuell receptförskrivning (Uppdragsbeskrivning BEON- 

infektionsmottagning 2017). 
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Enligt  utredningen som Region Värmland (2017) gjort ska SIM ses som ett komplement till 

jourläkartiderna och ge bättre arbetsmiljö för både sjuksköterskor och läkare samt en ökad 

tillgänglighet för patienterna. Tiden som frigörs för läkaren via SIM ska gå till patienter med 

behov av mer komplexa medicinska bedömningar. Några av riskfaktorerna som berörs i 

utredningen är att det kräver snabb implementering på alla enheter, det vill säga att resurser 

måste frigöras för att inte en redan ansträngd arbetssituation försämras samt att arbetsväxlingen 

i personalgruppen kan innebära att resursproblem flyttas runt.   

 

Problemformulering 
 
Distriktsköterskans kompetensområde är brett och innefattar både enkla och komplexa 

patientmöten. De omställningar i primärvårdens verksamhet som skett under de senaste åren 

har bidragit till att distriktsköterskans roll på vårdcentral har utvecklats och förändrats. För att 

kunna hantera bristen på allmänläkare och det ökade vårdbehovet inom primärvården finns 

sjuksköterskeledda mottagningar. Generellt sett hanterar de sjuksköterskeledda 

mottagningarna kroniskt sjuka patienter. SIM däremot vänder sig till patienter med mer akuta 

åkommor. Den vanligaste orsaken till besök i primärvården är infektioner. Det finns forskning 

att tillgå om sjuksköterskeledda mottagningar i stort, framförallt inom hjärtsvikt och diabetes. 

Forskning om sjuksköterskeledda infektionsmottagningar är dock obefintlig. Däremot finns det 

studier gjorda om triagering och hantering av akutflödet på vårdcentral som berör 

patientkategorin som SIM handhar. Då arbetssättet med BEON är relativt nyetablerat, sedan 

2017 i Region Värmland, vill författarna öka förståelsen om arbetssättet. Förskjutningen av 

arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterska kan vara utmanande och stärkande i yrkesrollen 

men även skapa en osäkerhet om sitt uppdrag. Kliniskt kan resultatet utvecklas till potentiella 

förbättringsområden och öka förståelsen av distriktsköterskans SIM-arbete.   

 

Syfte 
 
Att belysa distriktsköterskans erfarenheter av att arbeta på en sjuksköterskeledd 

infektionsmottagning inom primärvården.  
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METOD 
 

Design 
 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats.  

Den kvalitativa designen är holistisk och söker efter en förståelse av sammanhanget (Hseih & 

Shannon 2005). Genom induktiv metod dras slutsatser utifrån insamlad data och i studien har 

data analyserats med konventionell innehållsanalys. Konventionell innehållsanalys används 

enligt Hsieh & Shannon (2005) för att beskriva ett fenomen och där forskningen eller 

litteraturen kring fenomenet är begränsat. Fenomenet som ska studeras i denna studie är 

distriktsköterskors erfarenheter av att arbeta med SIM. 

 

Undersökningsgrupp 
 

I studien har strategiskt urval använts som innebär att personer med specifika erfarenheter väljs 

ut (Polit & Beck 2016). För att välja ut en relevant undersökningsgrupp togs följande 

inklusionkriterier fram: fast anställd sjuksköterska med eller utan specialistutbildning till 

distriktsköterska, arbetar på vårdcentral inom Region Värmland och arbetar på SIM enligt 

BEON-konceptet. Informanterna var samtliga kvinnor med i genomsnitt tjugotre års erfarenhet 

som sjuksköterskor. Intervjuerna genomfördes under september och oktober månad 2019.  

 

Datainsamling 
 

Författarna kontaktade områdeschefen för öppenvården i Region Värmland för att informera 

om undersökningen samt att få ett godkännande om genomförande av studien (bilaga 1 och 2). 

Områdeschefen tog i sin tur kontakt med de fem verksamhetscheferna i regionen för att 

informera om studien innan samtycke gavs. Efter klartecken från områdeschef och 

verksamhetschefer kontaktades verksamhetsutvecklare på Region Värmland, detta enligt 

rekommendation av områdeschefen. Verksamhetsutvecklaren mailade ut informationen som 

författarna bifogat om studien till de sex berörda enhetschefer som författarna valt ut. Ett par 

dagar efter att mailen skickats ut tog författarna kontakt per telefon med berörda enhetschefer.  

 

Vårdcentralerna hade valts ut med en geografisk spridning, både glesbygd och tätort. Antalet 

vårdcentraler utökades på författarnas initiativ under planeringstiden och information om 



 12 

studien mailades ut till fler enhetschefer. Totalt tillfrågades tretton stycken vårdcentraler i olika 

kommuner i Värmland. Två av tretton enhetschefer meddelande att de inte kunde delta på grund 

av tidsbrist. På fyra av vårdcentralerna hade författarna kontakt med enhetschef men fick ingen 

fortsatt respons. På en av de fyra vårdcentralerna togs kontakt med en distriktsköterska på eget 

initiativ av författarna. Från fem enhetschefer fick författarna svar med information om vilka 

distriktssköterskor som kunde delta. Två av tretton stycken enhetschefer fick vi inte alls kontakt 

med. På en av de vårdcentralerna där vi inte fick kontakt med enhetschefen tog vi direkt kontakt 

med sjuksköterskor. Totalt deltog tolv stycken informanter från sju olika vårdcentraler. På två 

vårdcentraler deltog en informant, på övriga vårdcentraler var det två informanter. Nio av 

informanterna var distriktssköterskor, två var sjuksköterskor med en annan specialistutbildning 

och en var sjuksköterska utan vidareutbildning.  

 
Tabell 1. Information om informanterna  

 
 
Intervjuerna bokades per telefon eller via mailkontakt med berörda informanter. När författarna 

etablerat kontakt med sjuksköterskorna/distriktssköterskorna skickades informationsblad, 

samtyckesblankett samt de fem öppna huvudfrågorna ut (bilaga 3-5). Deltagarna gavs muntlig 

och skriftlig information om studiens syfte samt en samtyckesblankett som de fick skriva på 

innan intervjun genomfördes. 

 

Semistrukturerade intervjuer användes för datainsamlingen, vilket innebär att det finns ett 

utarbetat formulär med öppna frågor (Polit & Beck 2016). Öppna frågor innebär att 

informanten har möjlighet att påverka innehållet i intervjun men kräver också att intervjuaren 

är aktiv i sitt lyssnande och att ställa följdfrågor. Personen som intervjuar bör undvika att 

ifrågasätta eller vara kritisk på det som respondenten berättar (Hsieh & Shannon 2005).  

Inledningsvis bestod intervjuguiden av personliga frågor såsom deltagarens kön och 

yrkeserfarenhet. Därefter ställdes fem öppna frågor som berörde organisation, förberedelser, 

personliga erfarenheter och framtiden. Avslutningsvis ställdes en öppen fråga om 

informanterna vill tillägga något. Vid behov ställdes följdfrågor för att få en djupare förståelse. 

Två pilotintervjuer genomfördes för att testa frågornas relevans, om tidsplaneringen höll och 

Antal år som ssk 
(medelvärde) 

Antal år som 
distriktsköterska 
(medelvärde) 

Antal år på 
Vårdcentralen 
(medelvärde) 

Antal år med SIM på 
VC (Median) 

23 
(spridning från 1-38 
år)  

10  
(Undantag för 3 st 
som ej var  DSK) 

7 2  
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om den tekniska utrustningen fungerade. En intervju genomfördes över telefon och den andra 

genom ett fysiskt möte. Intervjuguiden ändrades inte eftersom pilotintervjuernas data svarade 

upp mot studiens syfte. Den tekniska utrustningen utvärderades och på grund av dålig 

ljudkvalitet och risk för att information missades valdes diktafonen bort. Diktafon byttes ut mot 

mobiltelefon. Enligt Polit och Beck (2016) ger en pilotstudie information om genomförbarhet 

och kan ge möjlighet till att förbättra projektet. Informationen från pilotstudierna har inte 

använts i resultatet då den ena pilotinformanten arbetar på författarnas framtida arbetsplats och 

den andra i en annan region.  

 

Deltagarna har intervjuats enskilt och intervjuerna spelades in med en mobiltelefon utan 

internetuppkoppling med flygplansläge på för att vara säker på att inte bli avbrutna eller 

avlyssnade.  Intervjuerna tog i genomsnitt 28 minuter och genomfördes som ett fysiskt möte 

på informantens arbetsplats. Därefter  transkriberades intervjuerna. Ljudfilen raderades efter 

transkriberingen av konfidentiella skäl och utskrifterna lades på ett krypterat USB-minne som 

förvarades på en säker plats.  

 

 

Dataanalys 
 

Data analyserades enligt konventionell innehållsanalys med induktiv ansats (Hsieh & Shannon 

2005). För att öka kunskap och delge erfarenheter är kvalitativ innehållsanalys en flexibel 

metod och innebär att texten systematiskt grupperas. Övergripande grupper analyseras och 

kondenseras till en enhet som kodas och bildar kategorier och undergrupper. Väl utvalda citat 

används för att förstärka resultatet och öka den direkta informationen från deltagarna (Hiseh & 

Shannon 2005; Polit & Beck 2016). Efter att intervjuerna transkriberats lästes de igenom av 

båda författarna upprepade gånger för att få en helhetsbild. Meningsbärande enheter som 

svarade mot studiens syfte identifierades. För att göra texten mer överskådlig kondenserades 

enheterna. Enheterna delades sedan upp och försågs med en kod. Underkategorier skapades för 

de koder som var likartade eller identiska och grupperades i kategorier. I tabell 2 nedan 

exemplifieras analysen. 
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Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 

 

 

 
Forskningsetiska överväganden  
 

Northern Nurses Federation, [NNF] (2003) har utformat forskningsetiska riktlinjer, det är av 

stor vikt att dessa följs när forskning innefattar människor. De forskningsetiska riktlinjerna har 

sin grund i Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter och bygger på fyra etiska 

principer; om autonomi, om att göra gott, om att inte skada och om rättvisa. Autonomiprincipen 

innebär rätten till självbestämmande. I studien har det tagits hänsyn till detta genom att 

deltagandet har varit frivilligt (NNF 2003). Informanterna har erhållit tydlig muntlig och 

skriftlig information och lämnat samtycke till att delta. Informationen som framkommit under 

studiens gång har avidentifierats och behandlats konfidentiellt enligt dataskyddsförordningens 

principer (Europakommissionen 2016:679). Principen om att göra gott går ut på att 

forskningen ska innebära en potentiell nytta för omvårdnaden (NNF 2003). Syftet med studien 

är att belysa erfarenheter hos distriktsköterskan på sjuksköterskeledd infektionsmottagning. 

Inom det specifika området finns knapphändig information och studien kan bidra till ny 

kunskap. Principen om att inte skada innebär att hänsyn tas till deltagarnas säkerhet (NNF 

2003). Informanterna gavs information om att deltagandet när som helst kan avbrytas och får 

innan intervjutillfället ta del av frågorna. Intervjun bygger på öppna frågor som ger författarna 

möjlighet att vara lyhörda inför informanternas svar. Målet med principen om rättvisa är att 

värna om utsatta grupper i samhället (NNF 2003). Genom att värdera alla deltagares 

information lika och redovisa den noggrant beaktades detta i studien. 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad enhet Kod Underkategori Kategori 

…förut innan det var 
etablerat att vi skulle göra 
det så fanns det en viss 
osäkerhet kring, gör jag 
mer än vad jag får? Även 
om jag kände att jag tog 
rätt beslut så kändes det 
som att jag gick utanför 
min roll… så jag tycker att 
det här känns tryggare att 
jag har på fötterna att luta 
mig emot i mina beslut… 

Förut fanns en 
osäkerhet kring 
vad jag få göra och 
om jag tog rätt 
beslut utifrån min 
roll 

Tydliga rutiner 
för att ta beslut 

Strukturella 
förutsättningar 

Ökat ansvar 
och tydligare 
befogenheter 
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Allt forskningsmaterial förvaras och gallras enligt riktlinjer vid Karlstads universitet (Kau) 

(Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial Dnr. 230/02.). Riktlinjer för registrering 

av personuppgifter under genomförande av examensarbete vid Karlstads universitet har följts 

(Dataskyddsförordningen 2016). Författarna har valt att inte precisera vilka vårdcentraler som 

deltagit för att bevara integritet och sekretess.  
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RESULTAT 
 
Syftet med studien var att belysa distriktsköterskans erfarenhet av att arbeta på 

sjuksköterskeledd infektionsmottagning i primärvården. Den informationen som framkom 

under intervjuerna har resulterat i fyra kategorier med underkategorier och presenteras i figur 

1 nedan; Ökat ansvar och tydligare befogenheter, Kompetensen är grundläggande, 

Förutsättningar för samarbetet varierar och Förändringar i arbetsmiljön.  

 

 
Figur 1. Beskrivning av kategorier och underkategorier 

 

Ökat ansvar och tydligare befogenheter 

 

Majoriteten av informanterna beskrev att arbetssättet med SIM innebär ett ökat ansvar. Det 

ökade ansvaret grundar sig i att distriktssköterskan gör fler egna bedömningar som kan 

resultera i antingen egenvård eller att kontakt tas med läkare. Informanter beskrev vikten i sitt 

yrkesansvar, såsom att ta fullständig anamnes, läsa av provsvar, ta vitalparametrar och ha 

möjliga differentialdiagnoser med i åtanke när de bedömde patienter.  

 

” …jag har ansvar, när jag inte kan behärska något så tillkallar jag min läkare. Så 

det är klart att jag har ett ansvar när jag är lite tveksam då kan man följa upp. Då 

behöver man inte säga hejdå till patienten då… utan man kan ringa upp dagen efter…” 

(A2) 

 

Distriktsköterskans 
erfarenhet av att 

arbeta på SIM

Ökat ansvar och 
tydligare 

befogenheter

Kompetensen är 
grundläggande

Formell 
kompetens är en 

förutsättning

Reell kompentens 
ger trygghet

Att göra 
självständiga 
bedömningar

Förutsättningar 
för samarbetet 

varierar

Förändringar i 
arbetsmiljön
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Möjligheten att följa upp med telefonsamtal beskrev flertalet informanter att de använde sig 

ofta av. Uppföljningen ger en trygghet för distriktsköterskan då vissa bedömningar och 

provsvar kan vara i gränslandet för behandling eller inte. Det ger en ytterligare möjlighet till 

att lyssna av patientens status och eventuellt vidta åtgärder såsom att boka in till läkare. 

Informanterna hade en erfarenhet av att ett uppföljande telefonsamtal resulterar i en lugnare 

och nöjdare patient. Det övervägande antalet informanter nämnde att de även tidigare i sitt 

yrkesverksamma liv använt sig av telefonuppföljning. En del beskrev däremot att möjligheten 

med uppföljande samtal inte alltid ges på grund av tidsbrist. Det medför att ansvaret i högre 

grad läggs på patienten att själv återkomma vid behov.  

 

Informanterna beskrev ansvaret med att följa de gällande styrdokumenten, det vill säga vikten 

av att alla följer rutinerna och att triageringen vid bedömningen av SIM-patienterna görs på 

lika sätt av alla. Riktlinjerna som har framtagits kring SIM erfor flera informanter leda till 

klarhet och trygghet på ett sådant sätt att de upplevde en tydlighet i sin roll. Flertalet påpekade 

att patientklientelet som bokades till SIM hade många gånger bedömts av sjuksköterska redan 

innan SIM infördes. Några informanter beskrev att de innan SIM infördes upplevt en viss 

osäkerhet i sin roll och befogenheter. Arbetssättet har medfört en bättre struktur, med tydligare 

ramar.  

 

Informanter betonade det ökade ansvaret av att ha ett pedagogiskt förhållningssätt. Det är 

viktigt att vara lyhörd i kommunikationen med patienten, att se till patientens behov. Det kräver 

att man både lyssnar in vad patienten säger och ställer de rätta frågorna.  

 

” …för att en orolig person är ju ofta en person som söker flera gånger så då tycker 

jag att man kan kosta på lite tid för att vinna tillit också…sedan har jag ju ett kanske 

större ansvar i att vara pedagog också, att förklara och verkligen veta vad jag gör och 

kunna förklara det för patienten…” (F10) 

 

Informanterna menade att det är sjuksköterskans ansvar, att när patienten lämnar mottagningen 

ska denne erhållit en plan om vart denne ska vända sig om förbättring uteblir eller om 

symtomen försämras, vad som kan förväntas samt inom vilken tidsrymd de kan räkna med en 

förbättring. Många informanter uttryckte en frustration kring det utökade ansvaret som SIM 

medfört, då det inte speglades i lönen. Patienter som tidigare bedömts av läkare bedöms, 

behandlas och följs nu upp av sjuksköterska. En informant menar ”Vi har ju ändå tagit oss på 
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en roll som egentligen doktorn skulle ha i och med ökat ansvar…då ska vi ju ha mer lön…men 

så har det inte blivit.” (C6) 

 

Kompetensen är grundläggande 
 

Samtliga informanter betonade att kompetens är grundläggande för att kunna arbeta i SIM. Den 

nödvändiga kompetensen kan erhållas genom teoretisk kunskap och genom praktisk erfarenhet. 

Underkategorierna Formell kompetens är en förutsättning, Reell kompetens ger trygghet samt 

Att göra självständiga bedömningar identifierades.  

 

Formell kompetens är en förutsättning 

 

Samtliga informanter i studien beskrev att de har fått en grundläggande utbildning som 

erbjudits av arbetsgivaren. Utbildningen beskrevs av informanterna som en teoretisk del och 

en praktisk del. Den teoretiska delen bestod av basal information om infektionerna  som 

omhändertas i SIM och den praktiska delen bestod av kliniska övningar på kollegor. Flertalet 

informanter upplevde utbildningen som givande men uttryckte en önskan om ytterligare 

utbildning, som kan ge ökad trygghet vid bedömningar av patienter. Några informanter 

betonade vikten av att sjuksköterskor och distriktsköterskor behöver bli bättre på att kliniskt 

kunna undersöka patienter. Majoriteten uttryckte en önskan om mer handledd undervisning av 

läkare på arbetsplatsen. Flera informanter erfor dock att det fanns möjlighet för handledning i 

samband med att läkare konsulterades vid ett specifikt patientfall och det gjordes en 

sambedömning medan andra hade en önskan om mer strukturerade och planerade 

handledningstillfällen.  

 

Många informanters erfarenhet var att det är motiverande och utvecklande att arbeta med SIM 

då deras kompetens används i högre grad. Flera hävdade att sjuksköterskan och 

distriktsköterskan även tidigare besuttit kunskapen av att bedöma patienter men erfor att de 

inte haft det förtroendet från läkarna.  

 

”…jag tycker att vi är mer noggranna, vi arbetar på ett lite annat sätt än vad 

doktorerna gör…inte för att på något vis nedvärdera doktorerna…jag tror att vi tar 

oss lite mer tid till att lyssna vi sköterskor så jag tror att vi ser på ett annat sätt… vi är 
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mer omvårdnadsinriktade eftersom det finns med i vår profession från allra första 

början…vi ser nog hela människan oftare…” (B3) 

 
 
Reell kompetens ger trygghet 
 
Generellt sett så upplevde sig informanterna trygga i att göra bedömningar av de åkommor som 

de kände att de hade klinisk erfarenhet av. Några informanter påpekade att bedömningar av 

patienter alltid varit en del i deras dagliga arbete, således kändes arbetssättet med SIM inte som 

något konstigt eller speciellt nytt. Någon informant beskrev att kompetensen som krävs för att 

bedöma en patient innebär att veta när något inte stämmer, arbetslivserfarenheten är till stor 

nytta för att veta vad som är normalt och inte. ”Jag är väldigt trygg med det, jag är så pass 

gammal och jobbat så pass länge så jag begriper när jag inte begriper…” (F11) 

 

Magkänsla var något som informanterna nämnde som en viktig sak i anslutning till erfarenhet. 

Även när triageringen följts till punkt och pricka kunde magkänslan ha betydelse för fortsatt 

handläggning. Många informanter belyste att erfarenheten är en mycket viktig del i 

kompentensen. Bedömning av patient är en träningssak och flera informanter skulle inte 

rekommendera att nyutbildade sjuksköterskor arbetade med SIM. Andra informanter menade 

att det kunde vara mycket svårt om erfarenhet saknades och att det krävde mer stöttning och 

tillgänglighet av erfarna kollegor. Erfarenheten skapas med tiden och flera informanter 

poängterade att ju fler SIM-patienter sjuksköterskan får bedöma desto mer erfaren och 

inarbetad blir den som bedömer.   

 

” …det viktiga är att veta hur det låter normalt och att man reagerar på allt som är 

avvikande och är man minsta osäker då ska man fråga någon för att känna att man 

har…att man gör det man kan för patienten, att man inte missar något…ja all 

livserfarenhet och allt man jobbat med spelar ju in såklart och vem man är som 

person…” (B3) 
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Att göra självständiga bedömningar 
 

En mycket varierad bild framkom då informanterna beskrev erfarenheten av att göra mer 

självständiga bedömningar. Några informanter påtalade att dokumentationsmallarna ger en 

hjälp i bedömningen för att få med all relevant information. Dokumentationen blir mer tydlig 

och omfångsrik samt risken minskar för att någon viktig information blir bortglömd. 

 

Majoriteten av informanterna upplevde att bedömning av halsinfektioner generellt sett var det 

minst komplicerade, då de erfor att de hade tillräcklig kompetens för det. Tillika upplevdes 

besvär från urinvägar hos kvinnor som mindre krävande att bedöma. Patienter som upplevde 

lätta till måttliga besvär kunde bedömas enligt SIM-triagering vid telefonrådgivningen till 

egenvård eller behandling utan ett fysiskt möte. Samtliga informanter hade erfarenheten av att 

sinuiter var mycket svårbedömt. Svårigheter på grund av att symtomen ofta kommer smygande 

och är svåra att fånga upp. Flertalet påtalade att ultraljudsapparaten, sinusscan, inte var någon 

stöttning i bedömningen utan att den kliniska bilden var det viktigaste.  

 

En tredjedel av informanterna kände sig helt trygga med att auskultera lungor och kunna 

bedöma hosta hos patienter. Två tredjedelar kände sig obekväma med att bedöma patienter med 

hosta. Flera upplevde det svårt att bedöma den patientkategorin på grund av att de kände att de 

inte hade tillräcklig kunskap eller erfarenhet. Några informanter uttryckte detta starkt. På en 

vårdcentral hade detta lösts genom att den patientkategorin endast bedömdes av sjuksköterska 

i telefonrådgivningen enligt SIM-konceptet och bokades sedan direkt till läkare om behov 

fanns. 

 

”…vi lyssnar inte på lungorna vi sköterskor…behöver de komma hit på grund av hosta 

så ska de till läkaren och övriga behöver inte komma hit…då är det egenvård. Vi har 

inte den kunskapen…och vi har inte…vi har inte den kunskapen och det tar många år 

att lära sig. Vi gör den bedömningen tidigt…vi triagerar på det sättet.” (D7)  

 

Auskultation av lungorna ansågs således inte var patientsäkert nog av några informanter för att 

kunna utföras av sjuksköterskor. För övrigt uttryckte samtliga informanterna att arbetssättet i 

sin helhet är patientsäkert. Strukturerade rutiner och ett bra samarbete med läkaren är 

grundläggande förutsättningar. Om tveksamheter uppstod så konsulterades läkare.  
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Förutsättningar för samarbete varierar 
 
Det fanns en viss spridning i hur informanterna upplevde de organisatoriska förutsättningarna 

för att arbeta med SIM på sina arbetsplatser. Teamet syftar till sjuksköterske- och läkarkollegor. 

Avgörande faktorer var hur samarbetet i teamet såg ut där nivån av läkartillgänglighet var en 

viktig förutsättning.  

 

En grundläggande förutsättning för att SIM ska fungera är ett gott samarbete, enligt samtliga 

informanter. Flertalet deltagare hävdade att ett bra samarbete leder till högre kompetens, större  

känsla av trygghet i bedömningar och ökad kvalitet på vården. Majoriteten upplevde att de inte 

hade några större samarbetsproblem med läkarna. De ansåg att det ligger i hela teamets intresse 

att samarbetet fungerar, då sjuksköterskan kan underlätta och avlasta läkarens arbete.  

 

” …utan jag tycker att det fungerar bra…jag menar alla kan ju bli lite stressade ibland 

om man kommer lite olämpligt…men om det är något vi behöver konsultera om då går 

vi över och pratar med dom helt enkelt, ja svårare är det ju inte…på det stora hela 

tycker jag att det fungerar väldigt bra!” (D8) 

 

Flera informanter beskrev också att samarbetet med sina sjuksköterskekollegor som värdefullt, 

där man kan rådfråga och lära sig av varandra. Framgångsfaktorer är enligt vissa informanter 

att teamet har en bra relation till varandra och att det finns en ödmjukhet och respekt inför 

varandra kunskaper och okunskaper. De påtalade också vikten av goda ledaregenskaper hos 

chefen, att få alla i personalgruppen att arbeta på lika sätt mot samma mål.   

 

” …att få mer ansvar…men det är ju inte så bra när man inte känner att man har en 

läkare bakom sig…man känner att det blir en stress och risk för felbedömningar…vi 

har ju läkarbrist och det märks ju på så vis… ja vi jagar ofta doktorer för att få hjälp… 

men samtidigt har det ju verkligen varit mycket utvecklande.” (E9) 

 

Några informanter beskrev att det uppstod en frustration när läkaren inte var tillgänglig. En del  

upplevde att det mer var personbundet, att det var beroende på vilken läkare de hade med sig 

om det fungerade eller inte. Andra menade att samarbetet fungerade mycket bra. På flera 

vårdcentraler framkom att SIM- och jourverksamhet var sammanvävt. Detta beskrev somliga 

informanter som en brist, att sjuksköterskorna fått fler patienter men läkarens tillgänglighet 
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hade inte ökat i samma utsträckning. Vidare beskrev informanterna att de hade insikt om att 

läkarresurserna är så begränsade att möjligheten till en läkare avsatt för SIM inte alltid fanns. 

Problem med otillgänglighet hade lösts på en vårdcentral genom att läkarna hade längre 

besökstider per patient. Det gav tillfälle för sjuksköterskorna att rådfråga och sjuksköterskorna 

upplevde inte att läkaren blev avbruten i lika hög grad. Detta kändes enligt informanterna som 

mycket positivt. Enstaka informanter beskrev att det initialt var svårt för alla i teamet att finna 

sin roll. Så som att läkarens avsatta tid i första hand var för SIM och inte enbart administration. 

Informanterna beskrev att det förbättrats sedan man pratat om det i arbetsgruppen och att det 

löst sig över tid. 

 

Förändringar i arbetsmiljön 
 
Resultatet av intervjuerna visade på en variation av hur informanterna upplevde sin arbetsmiljö 

efter att SIM implementerats. Majoriteten erfor någon slags förändring i arbetsmiljön. Flera 

betonade att det blivit något lugnare. En anledning till lugnare arbetsmiljö förklarades av att 

rutinerna blivit tydligare. 

 

” Ja, arbetsmiljömässigt har det ju blivit en stor förändring i och med att man kan 

känna sig mycket tryggare med vilka patienter jag ska ta och vilka jag inte ska ta…ja 

bara det gör ju att det blir en bättre arbetsmiljö, det blir tydligare…” (F10)  

 

En annan anledning var att några upplevde att joursköterskan blivit mer avlastad. Det var 

framförallt en förbättring som märktes på de arbetsplatser som hade SIM och jourverksamhet 

separat från varandra. Ett fåtal erfor inga förändringar i arbetsmiljön. De menade att arbetssättet 

funnits även innan SIM infördes och således har inga förändringar skett i arbetsmiljön. 

Informanter som uttryckte att arbetsmiljön påverkats negativt angav stress som en orsak. 

Stressen grundade sig i en känsla av att känna sig piskad av att klara av många bedömningar 

självständigt på grund av att läkaren ständigt var fullbokad. I de fallen fanns ingen läkare avsatt 

enbart för SIM. En annan aspekt som informanterna uttryckte var att sjuksköterskorna var mer 

uppbokade. De menade att det råder brist på resurser i stort, inte bara läkare.   
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” …då har det blivit en påverkan på hela vår arbetsmiljö. För vi har inga 

bokningsbara tider längre utan vi är fullbokade nästan varje dag. Det är positivt att vi 

jobbar självständigt men negativt att vi har fyllda tidböcker…BEON har påverkat på 

så vis att vi har mycket fler patienter.”(B4) 
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DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att belysa distriktsköterskans erfarenhet av att arbeta på 

sjuksköterskeledd infektionsmottagning i primärvården. Resultatet bygger på intervjuer med 

nio stycken distriktsköterskor och tre stycken sjuksköterskor. De fyra kategorierna som 

framkom var: Ökat ansvar och tydligare befogenheter, Kompetensen är grundläggande, 

Förutsättningar för samarbete varierar och Förändringar i arbetsmiljön. 

 

Resultatdiskussion 

 

Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning (2019) finns ett ansvar att bedriva en säker 

vård. Det finns även ett ansvar i att följa upp och utvärdera sitt eget arbete och ha ett granskande 

förhållningssätt. I studien påtalade flera informanter vikten av sitt yrkesansvar i relation till 

arbetssättet på SIM. Att inhämta fullständig information om patienten var en förutsättning för 

att kunna göra en korrekt bedömning. Informanterna beskrev även ansvaret att följa upp och 

flertalet sjuksköterskor använde sig av telefonuppföljning som ett sätt att utvärdera och 

kvalitetssäkra vården.  

 

I utredningen av SOU 2018:77 gällande specialistsjuksköterskans roll framkom att 

arbetsgivaren saknar kunskap om vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket och vilken kompetens 

specialistsjuksköterskan besitter. Detta påverkar lönebildningen negativt. I studiens resultat 

framkom att informanter upplevde en frustration att det utvidgade ansvaret inte värdesätts i 

form av ökad lön.  

 

Att ha ett pedagogiskt förhållningssätt betonades av några informanter. Det kräver att 

sjuksköterskan är lyhörd i kommunikationen. Kommunikationen har en stor betydelse i det 

dagliga arbetet. Det är av stor vikt att ha ett samförstånd med patienten, att sjuksköterskan kan 

försäkra sig om att patienten har förstått den bedömningen som är gjord och de egenvårdsråd 

som givits. I en studie av Banks (2010) framkom det att vårdsökande tenderar att upprepa den 

åtgärd de fick vid tidigare vårdkontakt. Vidare beskrevs att om patienten fick goda 

egenvårdsråd av sjuksköterskan valde patienten att först testa de egenvårdsråden nästa gång de 

upplevde samma symtom. Detta visar på distriktsköterskans betydelsefulla roll när det kommer 

till råd om egenvård för lindriga åkommor. Att patienten till exempel får tilltro till att det inte 

alltid behövs antibiotika till att bota lindrig infektionssjukdom. En granskning av SIM som var 



 25 

gjord på Hälsocentralen Ankaret i Region Västernorrland visade att antibiotikaförskrivningen 

minskat och att en anledning kunde vara att patienter först bedömdes av sjuksköterska och inte 

av läkare (Uppdragsbeskrivning 2017). 

 

Ileris (2013) menar att det går att kategorisera kompetens utifrån formell och reell kompetens. 

Formell kompetens innebär att sjuksköterskan besitter en viss kunskap som har inhämtats 

genom teoretiska studier. Informanterna i studien är alla legitimerade sjuksköterskor och näst 

intill alla med en specialistutbildning. Samtliga beskrev att de gått en kort teoretisk utbildning 

inför att SIM startades upp. Vidare menar Ileris (2013) att reell kompetens handlar om den 

kunskapen en individ har samlat på sig och hur dem omsätts i praktiken. Det är viktigt att 

sjuksköterskans reella kompetens utvecklas med tiden och att den byggs på med formell 

kompetens. Kompetenserna kräver således komplettering av varandra för att hållas vid liv. I 

denna studie påtalade informanterna att erfarenhet skapas med tiden. Ju fler patienter som 

distriktsköterskan hanterar på SIM desto mer inarbetad och tryggare blir hon i bedömningen. I 

en utvärdering av SIM gjord på Hälsocentralen Ankaret i Region Västernorrland (Hörnström 

& Lindgren 2015) framhålls betydelsen av uppgiften att arbeta på SIM bör läggas på några 

utvalda distriktsköterskor. Att några utvalda arbetar med SIM leder till en bättre kontinuitet i 

bedömningen som påverkar kvalitet och patientsäkerhet till det bättre.  

 

När rutiner har följts till punkt och pricka beskrev erfarna informanter i denna studie 

magkänslan som en viktig faktor vid fortsatt handläggning. Genom erfarenhet och skicklighet 

ökar den intuitiva förmågan, det vill säga magkänslan. Enligt Traynor et al. (2010) förbättras 

den intuitiva förmågan genom att reflektera och utvärdera tidigare beslut.  

 

Horrocks et al. (2002), Toso et al. (2016) och Eriksson et al. (2015) visade på att patienter var 

positiva till att träffa sjuksköterska istället för en läkare. Den positiva tillfredställelsen grundade 

sig i sjuksköterskans kompetens och undersökningen upplevdes mer omfattande. I denna studie 

berättade en informant att hon upplevde att omvårdnadskompetensen som sjuksköterskan 

besitter kan göra mötet med patienten mer innehållsrikt. Omvårdnadskompetensen gör att 

sjuksköterskan har ett mer holistiskt synsätt, jämfört med läkarens mer medicinska inriktning.  

 
Samtliga informanter i studien hävdade att ett gott samarbete är en förutsättning för att SIM 

ska fungera. I uppdragsbeskrivningen för SIM (2017) påtalades att sjuksköterskornas uppdrag 

inte ska ersätta läkarna utan vara ett komplement. För att sjuksköterskor ska kunna komplettera 
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läkarna krävs ett samarbete för att upprätthålla god patientsäkerhet. En studie av Muntd & 

Swedlund (2016) visade att stöd och goda relationer med kollegor är mycket relevant för att 

kunna prestera som ett team. En informant i studien poängterade  goda relationer mellan 

kollegor som en framgångsfaktor för SIM. Andra informanter menade att det uppstod 

frustration när läkaren inte var tillgänglig och teamarbetet inte fungerade. I en svensk studie av 

Hansson et al. (2010) beskrevs att det generellt sett var mer betydelsefullt för sjuksköterskornas 

tillfredställelse i arbetet att ha ett gott samarbete med läkarna än läkarna hade i relation till 

sjuksköterskorna.  

 
Enligt uppdragsbeskrivningen för BEON är en önskvärd effekt av arbetsväxlingen att det ska 

ge färre besök till läkaren och ge utrymme för patientgrupper med komplexa behov. På frågan 

om arbetsmiljön har förändrats i studien upplevde majoriteten att det skett någon slags 

förändring. Några informanter upplevde att det kan vara problematiskt då det även råder brist 

på sjuksköterskor på flera arbetsplatser. Detta gjorde att sjuksköterskorna erfor en högre grad 

av stress då till exempel tidböckerna även hos sjuksköterskorna har blivit mer fullbokade. I en 

studie av Galdikien et al. (2014) belystes flera stressfaktorer i distriktsköterskans yrke. Faktorer 

som framkom var bland annat höga krav på arbetet samt hög arbetsbelastning i förhållande till 

bemanning. Att det råder brist på sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor får 

författarna att fundera på hur lösningen med arbetsväxlingen kommer att se ut i framtiden? 

Enligt SOU 2018:77 beskrivs som inledningsvis nämnts att det råder en brist på 

specialistsjuksköterskor. Utredningen visade att det krävs ytterligare en specialistnivå för 

sjuksköterskan, så kallad avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS) för att kunna 

tillgodose det förändrade behovet i dagens hälso- och sjukvård samt öka attraktiviteten för 

yrket. Utbildningen till AKS ger en ny yrkesroll och leder till fördjupade kunskaper inom både 

medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Detta ger sjuksköterskan bättre verktyg för att kunna 

ta ett helhetsansvar för patienten inom valt område för specialisering.  
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Metoddiskussion 

För att svara upp mot studiens syfte har kvalitativ intervjustudie använts med en induktiv 

ansats. Enligt Danielsson (2017) är intervjuer att föredra då forskningsfrågan vill fånga upp 

fenomen, i detta fall distriktssköterskans erfarenhet av att arbeta på SIM. Genom induktiv 

ansats dras slutsatser utifrån insamlad data till skillnad från deduktiv som styr analysprocessen 

utifrån en teori (Hsieh & Shannon 2005).  

 

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är kriterier för studier baserade 

på erfarenheter, där trovärdighet ses som det mest centrala begreppet i kvalitativ forskning 

(Fridlund & Mårtensson 2017). Enligt Polit & Beck (2016) har en studie hög trovärdighet om 

studiens syfte svarar upp mot resultatet, det vill säga att det som beskrivs är det som är avsett 

att beskrivas. Studiens syfte var att beskriva distriktsköterskans erfarenhet av att arbeta med 

SIM. De distriktssköterskor och sjuksköterskor som intervjuades var relevanta för studien då 

samtliga aktivt arbetade med SIM. Då erfarenheten av att arbeta med SIM varierar mellan 

informanterna och eftersom kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera likheter och 

skillnader ansågs metoden som lämplig för studiens syfte. I metoden beskrivs 

forskningsprocessen grundligt. Genom detta tar författarna hänsyn till studiens pålitlighet. 

Båda författarna har flera års arbetslivserfarenhet som sjuksköterskor på akutsjukhus men 

ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med SIM inom primärvården. Eventuell förförståelse hos 

författarna har därför inte kunnat påverka resultatet i så stor omfattning.  

 

För att ytterligare stärka studiens tillförlitlighet har författarna bearbetat materialet såväl 

individuellt som gemensamt. En intervjuguide har använts vilket kan ses som en styrka hos 

studien då båda författarna utgått från samma frågor. Tillika har båda författarna läst igenom 

resultatet från intervjuerna flera gånger för att söka förståelse för distriktsköterskans erfarenhet. 

Författarna har föga erfarenhet av att intervjua sedan tidigare, vilket kan tolkas som en svaghet 

hos studien. Genom att vara så objektiv som möjligt till informationen som framkommer under 

intervjuerna tas hänsyn till bekräftelsebarheten (Fridlund & Mårtenson 2017, Polit & Beck 

2016).  

 

Vidare menar Polit & Beck (2016) att det är viktigt att minska risken för bias, att det blir fel i 

tolkning eller insamling av data. Författarna har genom hela studien i största mån lagt 

förförståelse åt sidan och tolka resultatet på ett objektivt sätt. Resultatet har styrkts genom att 
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ange citat från informanterna. Överförbarheten beaktas enligt Mårtensson & Fridlund (2017) 

genom att säkra trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. Detta har författarna gjort 

genom att beskriva forskningsprocessens alla delar.   

 

Initialt valdes distriktsköterska som lämpligt inklusionskriterium. Då tanken var att 

distriktssköterskor till skillnad från sjuksköterskor utan specialistutbildning och 

magisterexamen har en ökad klinisk erfarenhet och en bredare utbildning med sig för att 

hantera mer komplexa situationer, sammantaget en större kompetens. Trots detta ingick tre 

stycken sjuksköterskor i studien för att uppnå en adekvat mängd deltagare då författarna inte 

fick kontakt med tillräckligt många distriktssköterskor. Då svar inte erhållits om deltagande i 

studien från tillräckligt många distriktsköterskor fick antalet vårdcentraler utökas och 

information om studien mailades ut till fler enhetschefer. Mailet följdes upp efter två dagar 

med ett telefonsamtal. I vissa fall fick flera telefonsamtal göras då svar fortfarande inte hade 

erhållits. Författarna valde därför att inkludera alla de sjuksköterskor som visat intresse för att 

delta i studien. Nio av informanterna valdes ut av enhetschef och tre kontaktades av författarna 

själva. En förändring i urvalet kan således ses som en styrka hos studien då variationen av 

erfarenhet hos informanterna blev större. Informanterna hade en genomsnittlig erfarenhet på 

23 år som sjuksköterska med en spridning från ett till trettioåtta år. Detta innebär att 

informanterna generellt sett hade en mycket lång erfarenhet men att forskningsfrågan ändå kan 

lyftas från olika perspektiv.  

 

Inga manliga deltagare var med i studien. Dock var det inte med i syftet att beskriva skillnader 

mellan könen, det anses av författarna inte vara någon brist för studien. Däremot anses detta 

urval som representativt för bemanningen inom vården, som ofta är kvinnodominerad. 

Slutligen intervjuades nio distriktsköterskor, en sjuksköterska och två sjuksköterskor med 

annan specialistutbildning. Alla informanter arbetade med SIM på vårdcentral i Värmland. 

 

Enligt Polit & Beck (2016) är det av stor vikt att undvika partiskhet i studien. 

Verksamhetsutvecklare på region Värmland mailade ut information till de enhetschefer 

författarna valt ut. Initialt valdes sex vårdcentraler ut med en geografisk spridning för att få 

med både glesbygd och tätort. Enhetscheferna fick i uppdrag att informera 

distriktsköterskegruppen om studien och fråga om intresse fanns för deltagande. Författarna 

vet inte hur kontakten togs mellan enhetscheferna och de enskilda distriktssköterskorna. Blev 

alla i arbetsgruppen tillfrågade eller valde enhetschefen ut? Det kan vara en svaghet hos studien 
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om verksamhetens intresse kan ha påverkat resultatet. Enligt Polit & Beck (2016) kan 

gatekeepers ha makten att inkludera eller exkludera informanter. I studien finns en risk att  

enhetscheferna agerat gatekeeper då specifika medarbetare har valts ut alternativt att 

medarbetare fått påtryckning från chefen att delta. Vilka informanter som har deltagit i studien 

kan ha påverkats av att informationen kom från enhetschefen istället för direkt från författarna. 

Fördelen med enhetschefernas delaktighet är att intervjuerna genomfördes på arbetstid, vilket 

troligtvis underlättat för att få ihop antalet informanter. Om studiens tidsram inte varit lika 

begränsad skulle urvalsförfarandet kunnat utföras annorlunda. Önskvärt vore då att författarna 

själva valt ut distriktssköterskor efter intresseanmälan.  

 

Semistrukturerade intervjuer har använts. Enligt Danielsson (2017) innebär det att författarna 

utgår ifrån en intervjuguide med öppna frågor. Frågorna är formulerade enligt en viss struktur 

men intervjuaren kan anpassa till när det tas upp i intervjun. Den första frågan handlade om 

hur SIM organiserats på arbetsplatsen. Den frågan upplevde författarna som relevant för att få 

en helhetsbild. Vilka förberedelser som gjordes inför starten berörde den andra frågan. 

Författarna ville ta reda på om samtliga informanter givits samma förutsättningar. Under fråga 

nummer tre fick informanterna beskriva sina personliga erfarenheter av att arbeta med SIM. 

Det var den mest övergripande frågan som direkt svarade upp mot studiens syfte. De sista två 

frågorna berörde framtiden, om informanterna kunde se några förbättringsområden och om det 

var något annat de ville tillägga. Under den sista frågan fick informanterna möjlighet att fritt 

lyfta upp något som de ansåg vara relevant för studien.  

 

Enligt kompetensbeskrivningen av Svensk sjuksköterskeförening (2017) är respekt, empati och 

lyhördhet viktiga egenskaper att besitta som sjuksköterska. Empatisk förmåga och ett 

förtroendeingivande förhållningssätt är viktiga egenskaper även som intervjuare (Polit & Beck 

2016). Att båda författarna har flera års erfarenhet som sjuksköterska kan då ses som en styrka 

i studien. Däremot kan som tidigare beskrivits, en svaghet vara att ingen av författarna har 

tidigare erfarenhet av att intervjua. 

 

Informanterna fick ta del av de fem öppna intervjufrågorna innan för att få möjlighet till 

förberedelse. Stundvis förekom det tystnad i intervjuerna från informanterna vilket till en 

början kunde upplevas obekvämt av författarna. Under studiens gång omvärderades tystnaden 

som ett tillfälle för informanten att samla tankar och gav på så sätt mer information att arbeta 
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med. Under tiden då intervjuerna genomfördes ökade författarnas bekvämlighet som 

intervjuare. Således genomfördes de sista intervjuerna med ett bättre flyt.   

 

Klinisk betydelse 
 

Studien lyfter upp de erfarenheter distriktssköterskan har av att arbeta på SIM. Dessa 

erfarenheter kan leda till lärdomar eller till potentiella förbättringsområden. De rätta 

förutsättningarna måste finnas. Möjlighet till  utbildning och framförallt fortbildning på 

arbetsplatsen. Det är av lika stor betydelse att utbilda den oerfarna sjuksköterskan som att 

fortbilda den erfarna sjuksköterskan för att bevara och utveckla kompentensen. På sikt bör ett 

ökat ansvar leda till ökad lön. Ett gott samarbete i teamet för att öka tryggheten i att göra mer 

självständiga bedömningar är av stor vikt. Idag finns tydliga standardiserade riktlinjer så som 

beslutsstöd för de patientgrupperna som SIM berör. Hur arbetssättet implementeras på den 

enskilda arbetsplatsen och hur beslutsstödet används är viktiga organisatoriska frågor för att 

generera en säkrare vård.  

 

Förslag framtida forskning.  
 
Idag finns ingen vetenskaplig forskning som fokuserar på distriktsköterskans erfarenhet med 

SIM. Det vore intressant att ytterligare belysa denna aspekt då vi idag vet att sjuksköterskor i 

primärvården har fått ett ökat ansvar och arbetsuppgifter som innebär bedömning av 

patientgrupper som tidigare bedömts av läkare. Det finns ett stort krav på tillgänglighet i 

primärvården. Eftersom Värmland endast arbetat med SIM i två år vore det intressant att följa 

upp utvecklingen längre fram. Krävs det mer än två år för att kunna se tydligare effekter av 

arbetssättet? Är arbetssättet hållbart i framtiden?  

 

I studien framkommer det att samarbetet med läkaren är avgörande för hur verksamheten 

fungerar. Det vore därför betydelsefullt att få läkarnas perspektiv på arbetsväxlingen som 

BEON-SIM innebär. Vilka erfarenheter läkarna har av SIM samt potentiella 

förbättringsåtgärder.  

 

I studien framkom att vissa informanter upplevde sig mer uppbokade och att det bidrog till en 

ökad stress. Det vore intressant att belysa innebörden av det ökade ansvaret och hur 
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distriktsköterskans arbetsuppgifter kommer att se ut i framtiden. Kommer avancerade 

specialistsjuksköterskor få en ny roll i primärvården även i Sverige?  

 

KONKLUSION 

Resultatet visar varierande erfarenheter av och förutsättningar för att arbeta på SIM och att det 

varierar mellan vårdcentralerna. På flera vårdcentraler har det lösts genom att göra vissa 

anpassningar. Att integrera SIM i jourverksamheten var en lösning, exkludering av 

patientkategorier som SIM handhar var en annan.  

Ett gott samarbete i teamet med läkare och sjuksköterskekollegor är grundläggande för att detta 

arbetssätt ska kunna fungera. Grundläggande är också teoretisk kunskap och erfarenhet. Det 

ökade ansvaret som SIM medför leder både till en förbättrad motivation till arbetet men 

samtidigt en stress över den ökade arbetsbelastningen. Beroende på erfarenhet av att bedöma 

patienter inom aktuella infektionsområden upplevde några distriktsköterskor att de sedan 

tidigare besuttit denna kompetens. Andra menade trots lång arbetslivserfarenhet att de inte 

kände att de hade kompetensen att bedöma. Således beror det snarare på vad individen arbetat 

med, det är inte alltid hur många år i yrket som är avgörande. 
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BILAGA 1                           

BREV TILL OMRÅDESCHEF PRIMÄRVÅRDEN REGION VÄRMLAND 

Detta brev innebär en förfrågan om att få genomföra en intervjustudie om 
distriktsköterskans erfarenheter av att arbeta i sjuksköterskeledd infektionsmottagning 
(SIM) i primärvården. 

Vi är två sjuksköterskor som studerar vid distriktssköterskeprogrammet  vid Karlstads universitet och som 
grund för vårt examensarbete på avancerad nivå planerar vi att genomföra en intervjustudie med 
distriktsköterskor som arbetar med SIM på vårdcentral i Region Värmland. Syftet med studien är att belysa 
distriktsköterskors erfarenhet av att arbeta med SIM. Frågan är intressant då arbetssättet är relativt 
nyetablerat, sedan 2017 i Region Värmland, och därför önskar vi öka förståelsen och kunskapen om SIM 
både på ett individuellt plan men även för verksamheten. Resultatet som framkommer genom denna studie 
skulle kunna vara användbar för framtida utveckling som kan gynna både patienter och personal. 

Vi planerar att genomföra tolv intervjuer mellan vecka 39 och 41. Tidsåtgången för intervjuerna beräknas 
till cirka 45 minuter och kommer genomföras individuellt på avskild plats vid deltagarens arbetsplats. 
Samtliga intervjuer kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. All information avidentifieras och 
kodas för att bevara konfidentialitet. Inspelat och utskrivet material är endast tillgängligt för författarna och 
handledare vid Karlstads universitet. Samtliga tilltänkta deltagare får muntlig och skriftlig information om 
studien och ger därefter samtycke att delta skriftligt.  

Personuppgifterna behandlas enligt informerat samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Deltagarna 
kan återkalla sitt samtycke utan att ange orsak fram till att dataanalys påbörjats, vilket dock inte påverkar 
den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet 
godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. Karlstads 
universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Enligt Personuppgiftslagen 
(Dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har deltagare rätt att gratis få ta del av samtliga 
uppgifter som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Deltagare har även rätt att begära radering, 
begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 
till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
Uppsatsen är registrerad Karlstads universitets register över personuppgiftsbehandling i uppsatsarbeten. 

Ditt tillstånd innebär att vi kommer kontakta ansvarig enhetschef på utvalda vårdcentraler i Region 
Värmland. 

Om övrig information önskas är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi kommer att följa upp detta brev 
med telefonsamtal.  

Med vänliga hälsningar 

Malin Andersson 
maliande10@student.kau.se 

 
 

 

Anna Dahlöf 
annadahl07@student.kau.se 
 

Handledare: 
Anna Josse Eklund, Universitetslektor Omvårdnad 
Karlstads universitet 
anna.eklund@kau.se 
054-700 15 44 



 

BILAGA 2 

 

 

TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE:  

Intervjustudie om distriktsköterskans erfarenheter av att arbeta i sjuksköterskeledd 
infektionsmottagning (SIM) i primärvården. 

Studenterna Malin Andersson och Anna Dahlöf i kursen ”Examensarbete med inriktning mot 
distriktssköterskans verksamhetsområde 15 hp” höstterminen 2019, studenter vid Institutionen 
för hälsovetenskaper, Omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller härmed tillstånd att genomföra 
examensarbetet benämnt:  

”Distriktsköterskans erfarenheter av att arbeta i sjuksköterskeledd infektionsmottagning (SIM) i primärvården”  

inom primärvården i Region Värmland. 

 

 

.......................................................................................... 

Underskrift Områdeschef 

................................................ ........................................................................  

Namnförtydligande  Ort och datum  

 

 

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet förvaras av 
studenterna tills examensarbetet är godkänt.  

 



 

BILAGA 3 

 

                     

INFORMATIONSBREV  

Förfrågan om att delta i en intervjustudie till dig som är distriktsköterska och arbetar med 
sjuksköterskeledd infektionsmottagning (SIM) på vårdcentral.  

Vi är två sjuksköterskor som studerar vid distriktssköterskeprogrammet  vid Karlstads universitet och som 
grund för vårt examensarbete på avancerad nivå planerar vi att genomföra en intervjustudie med 
distriktsköterskor som arbetar med SIM på vårdcentral i Region Värmland. Syftet med studien är att belysa 
distriktsköterskors erfarenhet av att arbeta med SIM. Frågan är intressant då arbetssättet är relativt 
nyetablerat, sedan 2017 i Region Värmland, och därför önskar vi öka förståelsen och kunskapen om SIM 
både på ett individuellt plan men även för verksamheten. Resultatet som framkommer genom denna studie 
skulle kunna vara användbar för framtida utveckling som kan gynna både patienter och personal. 

Områdeschefen för primärvården inom Region Värmland har givit oss tillstånd  till att vi skickar ut denna 
förfrågan om deltagande i studien.   

Med detta brev frågar vi dig om att medverka vid ett intervjutillfälle som kommer att ske avskilt på din 
arbetsplats. Intervjun önskar vi kunna genomföra under vecka 39 till 41. Tidsåtgången för intervjun 
beräknas till cirka 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. All information 
avidentifieras och kodas för att bevara konfidentialiteten.  

Personuppgifterna behandlas enligt informerat samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Deltagarna 
kan återkalla sitt samtycke utan att ange orsak fram till att dataanalys påbörjats, vilket dock inte påverkar 
den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet 
godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. Karlstads 
universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Enligt Personuppgiftslagen 
(Dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har deltagare rätt att gratis få ta del av samtliga 
uppgifter som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Deltagare har även rätt att begära radering, 
begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 
till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
Uppsatsen är registrerad Karlstads universitets register över personuppgiftsbehandling i uppsatsarbeten. 

Eftersom studien pågår under begränsad tid är det värdefullt för oss om du snarast svarar någon av oss om 
du kan tänka dig medverka. Om övrig information önskas är du varmt välkommen att kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar 

Malin Andersson 
maliande10@student.kau.se 

Anna Dahlöf 
annadahl07@student.kau.se 
 

Handledare: 
Anna Josse Eklund, Universitetslektor 
Omvårdnad Karlstads universitet 
anna.eklund@kau.se 
054-700 15 44 
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Samtycke till delta i en intervjustudie om: 

 ”Distriktsköterskans erfarenheter av att arbeta i sjuksköterskeledd infektionsmottagning (SIM) i primärvården”  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 
studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 
lämnad information.  

 

.......................................................................................... 

Underskrift  

................................................ ........................................................................  

Namnförtydligande  Ort och datum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 5 
 
INTERVJUFRÅGOR 

  

PERSONLIGT/BAKGRUND 

  

§ Kön - man/kvinna  

§ Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?   

§ Hur länge har du arbetat som distriktssköterska?  

§ Hur länge har du arbetat på denna vårdcentral?  

§ Hur länge har sjuksköterskeledd infektionsmottagning funnits på vårdcentralen där du 

arbetar? 

  

ORGANISATIONEN:  

  

1. Hur organiserar ni SIM?  

Följdfrågor: 

- Hur många dagar i veckan har ni SIM-mottagning och hur mycket tid per dag är 
avsatt?  

- Vilka personer arbetar med sjuksköterskeledd mottagning? 

Sjuksköterska/distriktsköterska? Vissa utvalda distriktsköterskor eller hela 

personalgruppen?  

- Kan du beskriva samarbetet med läkare under SIM? (ingår läkare i samarbetet finns 

möjlighet till sambedömning?)  

- Hur använder du beslutsstödet – Triagering SIM? Följs 

den? (halsont/hosta/sinuitbesvär/urinvägsbesvär) 

- Hur ser man på sjuksköterskeledd mottagning i relation till den övriga verksamheten? 

Till exempel årlig kompetensuppdatering, ges det tid för SIM?   

 

FÖRBEREDELSER 

   

2. Vilka förberedelser gjordes inför att du skulle arbeta med SIM?  

Följdfrågor: 

- Vilken information  och utbildning fick du inför uppstart av SIM?  

- Anmälde du själv intresse eller blev du tillfrågad om uppdraget? 



 

- Hur var  utbildningen upplagd?)  
 

 

PERSONLIG ERFARENHET 

3. Kan du beskriva dina erfarenheter av att arbeta med SIM? 

Följdfrågor: 

- Vilken kompetens behövs för att jobba i sjuksköterskeledd mottagning? Är det 

patientsäkert? 

- Kan du beskriva ansvaret när du bedömer en patient på SIM?  

- Upplever du svårigheter/hinder att göra bedömningar inom de olika områdena 

(Halsont, hosta, sinuitbesvär, urinvägsbesvär)?  

- Hur upplever du samarbetet med läkaren?  

- Har det blivit förändringar i arbetsmiljön sedan SIM infördes? 

 
 

 

FRAMTIDEN 

  

4. Ser du några förbättringsområden inom detta arbetssätt?  

  

5. Något du vill tillägga?   

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 
 
 


