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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskan upplever införandet av valfrihets-

system i primärvården. Vidare var syftet att beskriva varför distriktssköterskan stannar kvar 

inom den landstingsdrivna primärvården då nya privata aktörer finns tillgängliga. Studien 

hade en beskrivande design där tio distriktssköterskor från en stad i Mellansverige blev inter-

vjuade. Det insamlade materialet blev transkriberat och analyserat med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet strukturerades i två innehållsområden. Det första innehållsområdet 

upplevelse av införandet, redovisades i temat Patienten har fått makt genom att kunna välja, 

kategorier samt subkategorier. I kategorin ekonomiskt tänkande har blivit viktigt beskrev 

distriktssköterskorna att det nu blivit viktigt att lista patienter samt att nya administrativa 

rutiner införts. Patienten har blivit kund vilket lett till att distriktssköterskan fått ett nytt 

förhållningssätt till patienten och blivit mer serviceinriktad. Valfrihet kräver information, 

patienten behöver information för att vara insatt i reglerna kring valfrihetssystemet då det kan 

ge konsekvenser för patienter med särskilda behov. Det andra innehållsområdet skäl att 

stanna, redovisades i kategorier samt subkategorier. Distriktssköterskan beskrev att hon valde 

att stanna kvar inom den landstingsdrivna primärvården då arbetsplatsen i sig var avgörande 

genom trivsel och kollegor samt att det inte varit tillräckligt lockande att byta arbetsplats då 

en anställning i landstinget uppfattades som en trygghet. 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, egenmakt, information, patientens valfrihet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Abstract  

The aim of the study was to describe how district nurses experienced the introduction of the 

system of patient choice in primary care. The aim was also to describe why the district nurse 

in the public primary care decides to stay when new private actors are available. The study 

had a descriptive design where ten district nurses from different health centers from a town in 

Middlesweden were interviewed. The collected material was transcribed and analyzed using 

qualitative content analysis. The result was structured in two content areas. The first content 

area experience of the introduction, was presented in the theme Patient had power by beeing 

able to choose, categories and subcategories. In the category Economic thinking has become 

important the district nurse described that it is now important to register the patient at the 

health center and that they now have new administrative procedures in place. The patient has 

become customer and this leads the district nurse to approach the patient in a new way and 

become more service-oriented. Choice requires information and the patient needs information 

to be familiar with the rules on patient choice system then it can have consequences for 

patients with special needs. The second content area, reasons to stay, was presented in 

categories and subcategories. The district nurse decides to remains in the public primary care 

when the workplace itself is crucial in comfort and colleagues and that it has not been 

attractive enough to change job when employment in the County Council was perceived as a 

security. 
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Introduktion 

Lagen om valfrihetssystem  

Den traditionella svenska primärvårdsmodellen med områdesansvar, relativt stora vårdcen-

traler med till största delen offentligt anställda allmänläkare med fast lön är förhållandevis 

ovanligt i ett internationellt perspektiv. I andra OECD länder bedrivs primärvården ofta i pri-

vat regi (Anell 2009). Privatisering har skett över hela världen de senaste decennierna, trots 

detta är lite känt vad det ger för konsekvenser för personalen (Falkenberg et al. 2009). Skälen 

till att privatisera har varit främst politiska och ekonomiska. Av den anledningen har den eko-

nomiska och politiska betydelsen av privatiseringen belysts i flertalet studier. De anställdas 

uppfattning har däremot otillräckligt beskrivits i litteraturen (Cunha & Cooper 2001). Enligt 

Ovretveit (2003) har privatiseringen skapat fler möjligheter att välja arbetsplats. Det har blivit 

en tävlan om patienterna vilket tvingat läkarna att bli mer kundorienterade (Ovretveit 2003). 

Tvedt et al. (2009) har beskrivit att en organisationsförändring kan öka stressen hos de med-

verkande. Andra undersökningar har visat att organisationsförändringar kan innebära försäm-

rad hälsa både mentalt och fysiskt, för dem som varit med (Ferrie et al. 1998). Bekkengen 

(2007) har beskrivit att det är orealistiskt att tro att genomförda organisationsförändringar 

gynnar alla delar i verksamheten och samtliga anställda. Även om viljan är god leder föränd-

ringarna till försämringar om enskilda förhållanden och grupper granskas. Det är därför vik-

tigt att se närmare på vad försämringarna handlar om och vilka som har blivit missgynnade 

(Bekkengen 2007). 

1 januari 2010 införde alla landsting vårdval i primärvården. Lagen om valfrihetssystem 

(2008:962) ligger till grund för införandet av vårdval. Denna lag ger medborgarna rätt att fritt 

välja primärvård och vårdgivare möjlighet att etablera sig med offentlig ersättning (Socialsty-

relsen 2010a). 

Riksdagen har önskat fler privata hälsocentraler och en ökad valfrihet för patienter. Vårdval 

Gävleborg infördes 1 januari 2010, landstingsdrivna och privatdrivna hälsocentraler konkurre-

rar därefter på lika villkor och patienterna ska fritt kunna välja hälsocentral. Uppdraget och 

ersättningen är lika för alla hälsocentraler oavsett om de är i offentlig eller privat regi. Ersätt-

ningen ges i form av en vårdpeng som följer invånarens val av hälsocentral (Landstinget 

Gävleborg 2009). Olofsson et al. (2010) har beskrivit att införandet av vårdval innebär att 
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primärvården fått ett ekonomiskt incitament i sin verksamhet. Det val patienterna gör styr 

fördelningen av de pengar som finns i primärvården (Olofsson et al. 2010).  

Hälsocentralernas uppdrag 

Landstinget Gävleborg (2009) har fastställt att det ingår i basuppdraget att ha en mottagning 

med hälso- och sjukvårdspersonal som är tillgänglig på telefon för rådgivning, bedömning och 

tidsbokning. I basuppdraget ingår även läkarmottagning och distriktssköterskemottagning. 

Hälsocentralens hälso- och sjukvårdspersonal skall göra hembesök hos invånare i närområdet 

som på grund av allvarlig sjukdom eller funktionshinder inte kan ta sig till mottagningen utan 

stora personliga eller tekniska problem. Personalen på hälsocentralen är även skyldig att ge-

nomföra enstaka hembesök på icke listade patienter inom sitt eget närområde men då mot 

högre ersättning. Personalen på hälsocentralen är i andra fall inte skyldig att göra hembesök 

hos invånare boende utanför hälsocentralens närområde. Hälsocentralen ska vara tillgänglig 

för akut sjuka samma dag genom att erbjuda besök på mottagningen alternativt hembesök vid 

behov. Det är hälsocentralen som ansvarar för att listade patienter får den vård, rådgivning 

och stöd de behöver i form av utredning, diagnos, vårdplanering och behandling inom det 

allmänmedicinska kompetensområdet. Den patient som behöver annan specialistvård ska få 

remiss eller hänvisning till aktuell verksamhet. Alla, både listade och icke listade som kom-

mer till mottagningen med tillstånd som kräver omedelbart medicinskt omhändertagande ska 

få det. Hälsocentralen där patienten är listad har kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel 

(ortopedtekniska, inkontinens och vanliga tekniska hjälpmedel). Hälsocentralens hjälpmedels-

förskrivare ska förskriva dessa hjälpmedel enligt det regelverk och sortiment som framgår i 

hjälpmedelshandboken. När en invånare byter hälsocentral flyttas kostnadsansvaret för hjälp-

medel över till den nya hälsocentralen då vårdpengen övergått till den nya hälsocentralen 

(Landstinget Gävleborg 2009). 

Landstinget Gävleborg har även fastställt en hemsjukvårdsrutin för primärvården (2010). En-

ligt denna är det distriktssköterskan som ansvarar för att leda, prioritera, fördela och samordna 

omvårdnadsarbetet i teamet runt patienten. Distriktssköterskan utför hälso- och sjukvårdsupp-

gifter i hemmet. Distriktssköterskan ansvarar även för att tillvarata det friska hos patienten 

och att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. I distriktsköterskans 

uppdrag ingår särskilt att upptäcka ohälsa och att i samverkan med andra aktörer ordna före-

byggande och hälsobefrämjande insatser. Patienter i hemsjukvården har rätt till en god och 

patientfokuserad vård. Den ska vara kunskapsrelaterad och ändamålsenlig, säker, effektiv, 



3 
 

jämlik och ges i en rimlig tid. Hemsjukvårdens organisation måste utgå från patientens behov, 

alla delar i vårdkedjan måste samverka och patientens egna resurser och delaktighet beaktas. 

En fast vårdkontakt utses för att upprätthålla kontinuitet och samverkan i vårdprocessen. Den 

fasta vårdkontakten behöver inte vara en läkare utan kan vara en distriktssköterska, sjuk-

gymnast, arbetsterapeut eller psykosocial personal. Patienten ska veta vem som är utsedd fast 

vårdkontakt och hur denne kan nås, detta är lika viktigt som att ha namn och kontaktuppgifter 

på ansvarig läkare (Landstinget Gävleborg 2010). 

Enligt Landstinget Gävleborgs fastställda hemsjukvårdsrutin (2010)  innebär hemsjukvård att 

hälso- sjukvård ges i patientens bostad eller motsvarande och att ansvaret för de medicinska 

åtgärderna är sammanhängande över tid. Hemsjukvård består av medicinska omvårdande 

samt habiliterande och rehabiliterande insatser. I patientjournalen ska det anges att patienten 

är registrerad som mottagare av hemsjukvård och insatserna ska ha föregåtts av individuell 

vårdplanering och därefter upprättad vårdplan/rehabplan. Hemsjukvård kan ges både i pati-

entens ordinarie bostad såväl som i särskilt boende samt i dagverksamhet. Vårdinsatsen som 

ges i hemsjukvården ska rymmas inom primärvårdens kompetensområde. Med ett hemsjuk-

vårdsbesök menas en vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär ett personligt möte mellan 

patient och hälso- och sjukvårdspersonal i patientens bostad eller där patienten vistas. Det kan 

också innebära ett besök hos en patient ”öga mot öga” där man vid vårdplanering kommit 

fram till att patienten ska få sin hälso- och sjukvård i hemmet. Hembesök hos patienter som är 

mottagare av hemsjukvård är enstaka öppenvårdsbesök som kan handla om en bedömning av 

något hastigt påkommet som inte är beskrivet i vårdplanen. Det kan även vara besök hos pati-

enter som inte är mottagare av hemsjukvård. Hembesök hos patienter som är mottagare av 

hemsjukvård ska i första hand skötas av den enhet som har uppdraget i det aktuella geogra-

fiska närområdet, detta för att garantera patientsäkerhet och kontinuitet. Det är den hälsocen-

tral patienten är listad vid som belastas med kostnaden för detta besök. Ett hembesök kan in-

nebära uppföljning efter utskrivning från sjukhus t.ex. av hjälpmedelsbehov, behandling eller 

träning. Det kan även innebära kortare behandling eller insatser till patienter som har ett be-

hov under en kortare tid, ex. Fragmininjektioner eller suturtagning. Denna period ska vara 

mindre än två veckor. Efter tio dagar ska hälsocentralen där patienten är listad och hemsjuk-

vårdsenheten komma överens om hur den fortsatta planeringen för patientens vård ska se ut 

(Landstinget Gävleborg 2010). 
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Distriktssköterskans roll och ansvar 

Socialstyrelsens slutredovisning om införandet av vårdval i primärvården (2010b) har fast-

ställt att det är varje landsting som avgör vilken eller vilka specialister som kan vara verk-

samma inom vårdvalssystemen i primärvården. Det finns stor enighet om att läkare med all-

mänmedicinsk inriktning och distriktssköterskor ska utgöra kärnan i primärvården. Distrikts-

sköterskeföreningens kompetensbeskrivning (2008) har beskrivit distriktssköterskans breda 

kompetens och ansvar. Distriktssköterskan har en bred kompetens vilket gör det möjligt att se 

patientens behov i ett helhetsperspektiv. Distriktssköterskan har ofta ansvar för koordinering 

av insatser mellan primärvård, specialistvård och kommunens olika verksamheter till den en-

skilde patienten. Distriktssköterskans kompetens bygger på ett självständigt yrkesansvar i det 

egna geografiska området samt på medicinska bedömningar och ansvar för omvårdnaden. 

Vidare behöver distriktssköterskan goda kunskaper om det lokala samhället och befolkning-

ens behov samt samordning och planering av vårdinsatser. Distriktssköterskan kan arbeta på 

mottagning till vilken patienten kan komma med alla sorters besvär utan remiss eller ha varit i 

kontakt med läkare innan. Arbetet på mottagning omfattar olika uppgifter från vardagliga 

bekymmer, råd och stöd till egenvård, till komplexa vårdbehov. Distriktssköterskan arbetar 

även med telefonrådgivning. Sjukvårdens krav på tillgänglighet ökar behovet av telefonråd-

givning. Distriktssköterskan har bred kunskap samt en helhetssyn och kan bedöma patientens 

behov av vård och behandling, hänvisa till rätt vårdnivå och se till att patienten erbjuds den 

vård som behövs. Sedan länge har hemsjukvården varit en stor del av distriktssköterskans 

arbetsfält. Ett ökande antal äldre medborgare och många multihandikappade har ökat behovet 

av vård i hemmet. Den vård som ges i hemmet utgår från den enskilde vårdtagarens behov 

och kan till exempel innebära medicindelning, såromläggningar, utprovning av hjälpmedel 

eller stödjande samtal. Vid hembesök kan distriktssköterskan skapa sig en uppfattning om 

hela patientens vårdbehov och även se vilket stöd närstående behöver. En form av vård som 

ges i hemmet är den palliativa vården som ges till svårt sjuka, ibland döende patienter. Här 

uppmärksammar distriktssköterskan särskilt de fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov som uppstår hos patienterna och deras närstående (Distriktssköterskeföreningen 2008). 

Patientens val, egenmakt och vikten av information 

Olofsson et al. (2010) har påpekat att det finns forskning som visat att primärvårdens patienter 

efterfrågar en speciell typ av vård. Ibland tangerar denna efterfrågan en gråzon mellan det 

som kan betraktas som ett tydligt behov av medicinsk vård och ett mer allmänmänskligt om-

sorgsbehov. Primärvården har fått en utökad roll när andra resurser och kontaktnät försvunnit 
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eller blivit svåråtkomliga. Primärvården har i allmänhet ett stort förtroendekapital hos befolk-

ningen men detta visar samtidigt på svårigheten att avgränsa åtagandet. Detta kan ge problem 

i ett vårdvalssystem där patienten tillåts välja fritt. Vård som efterfrågas aktivt behöver inte 

motsvara det som faktiskt behövs eller det som prioriteras högst ur medicinsk synvinkel. Fak-

tiskt respektive upplevt vårdbehov kan vara olika saker. Primärvården kan tvingas göra svåra 

avgränsningar och prioritera mottagningens samlade resurser. Det behöver inte vara givet att 

de med störst behov av vård tillförsäkras detta i ett system med fritt vårdval. Vidare har 

Olofsson et al. (2010) påpekat att patienten ofta har beskrivs som kund i vårdvalssystemet 

vilket gett patienten möjlighet att själv välja och påverka den vård som efterfrågas. Denna 

kund är betydligt mer välinformerad än tidigare, har möjlighet att ifrågasätta och själv tala om 

det önskade resultatet av en patient-läkarkontakt. Detta kan leda till ökade krav på utredningar 

och behandlingar, läkaren kan känna sig tvingad att uppfylla patientens krav för att inte ris-

kera att förlora patienten som utgör en del av den ekonomiska basen för läkarens verksamhet. 

Läkare kan därför löpa en ekonomisk risk som inte uppfyller patientens efterfrågan, en över-

konsumtion av vård kan uppstå som inte motsvarar ett faktiskt behov. Patienten har hamnat i 

fokus då det är patienten som väljer vårdgivare i primärvården och därmed fördelar en del av 

landstingets resurser genom sina val. Resurserna följer med patienten vilket gör det intressant 

för vårdenheterna att knyta så många patienter som möjligt till sin verksamhet. Kvaliteten i 

svensk sjukvård har förutsatts vara hög, därför måste även andra faktorer vara avgörande för 

patientens val. Olofsson et al. (2010) har påpekat att i många fall kommer närhetsprincipen, 

d.v.s avståndet från patientens bostad eller arbete, att vara den faktor som styr valet. Det blir 

då tydligt att patientens val kommer att medföra konsekvenser. Vissa vårdenheter kan tvingas 

lägga ner medan andra behöver utöka sin verksamhet. Om detta på längre sikt påverkar kva-

liteten och tillgängligheten i primärvården har inte Olofsson et al. (2010) kunnat dra slutsatser 

kring. Fredriksson och Winblad (2008) har visat att patientens möjlighet att välja vårdgivare 

har inneburit att patienten getts större egenmakt. Wrangbaeck och Östergren (2006) har pekat 

på att det viktigaste motivet till att ge patienten möjlighet att välja vårdgivare är just att stärka 

patientens egenmakt. Detta kan enligt Wensing (2000) ha inneburit att vårdgivarna blivit mer 

lyhörda för patientens önskemål och behov. Patienten har satts i centrum och patientens del-

aktighet ökar. Enligt Fredriksson och Winblad (2008) har införandet av valfrihet för patien-

terna varit ett sätt att möta patientens önskemål och öka patientens delaktighet på många olika 

sätt. Detta har till exempel gett patienten rätt att välja vårdgivare med korta väntetider eller 

nära släktingar och vänner (Fredriksson & Winblad 2008). Enligt Ogden et al. (2009) har en 

ökad valfrihet gett patienten en känsla av kontroll. Detta kan leda till ökad patienttillfreds-
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ställelse och en ökad följsamhet till medicinska rekommendationer. Guadagnoli och Singer 

(1998) har pekat på att alla patienter inte önskar ta kontroll över sin medicinska vård men att 

de ändå ska vara delaktiga i besluten som rör den egna vården. 

Enligt Olofsson et al. (2010) har det varit landstingets arbete att sprida information om infö-

randet av vårdval i primärvården. Då vårdval i stor utsträckning bygger på principen att vård-

enheterna på olika sätt ska attrahera patienter för att kunna få en ekonomisk bärkraft har frå-

gan om marknadsföring blivit intressant. Det är kvalitet och utbud som används i konkurrens-

syfte mellan enheterna. En framgångsrik marknadsföring kan skapa en efterfrågan som inte 

står i direkt proportion till behovet. Det finns en svårighet i marknadsföringen av primärvård i 

det att patienten i vissa fall måste övertygas om att denne inte alltid vet bäst. Sjukvården är en 

professionell tjänst inom vilken producenten förfogar över betydligt mer omfattande kunskap 

än vad kunden (patienten) kan ha. Bechtel och Ness (2010) har beskrivit att det ofta finns en 

klyfta mellan det som patienten uppger att han/hon vill ha och det som producenten tror att 

patienten önskar. Enligt Tjora (2011) har dagens patienter blivit mer välinformerade än tidi-

gare. Bland annat har ny teknik ökat tillgången på information. Med information följer även 

mycket desinformation. Sjukvården har ansträngt sig för att förbättra tillgången på informat-

ion men mycket återstår att göra. Många patienter vet inte vad de vill ha eller behöver, de kan 

inte bestämma själva eller har orealistiska eller olämpliga önskemål (Tjora 2011).  

Problemformulering 

Då valfrihetssystemet är relativt nytt har inte författaren hittat någon litteratur som beskriver 

distriktssköterskans upplevelse av denna reform. Det behövs kunskaper om möjligheter för 

distriktssköterskans yrkesutveckling i samband med införandet av valfrihetssystem. Det kan 

från ett arbetsgivarperspektiv vara viktigt att veta hur distriktssköterskan upplever införandet 

av detta för att ge förutsättningar för ett bra arbete. Vidare kan kunskap om varför distrikts-

sköterskan väljer att stanna kvar inom den landstingsdrivna vården när privata aktörer finns 

tillgängliga vara av värde vid rekrytering och nyanställning. Med anledning av detta anser 

författaren att det vore intressant att belysa distriktssköterskans upplevelse av införandet av 

valfrihetssystem i primärvården samt varför de stannar kvar inom den landstingsdrivna vården 

när privata aktörer finns tillgängliga. 

 

 



7 
 

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva hur distriktssköterskan inom den landstingsdrivna primär-

vården upplever införandet av valfrihetssystem. Vidare är syftet att beskriva varför distrikts-

sköterskan väljer att stanna kvar inom den landstingsdrivna primärvården då nya privata aktö-

rer finns tillgängliga.   

 

Metod 

Design 

En kvalitativ studie med deskriptiv design som enligt Polit och Beck (2008) innebär att besk-

riva personers upplevelser och erfarenheter för att sedan skapa en förståelse för deras situat-

ion. 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Tio distriktssköterskor valdes ut genom syftesurval (Polit & Beck 2008). Detta innebar att de 

informanter som bedömdes kunna ge den rikaste informationen gentemot syftet valdes ut. 

Inklusionskriterier för att få delta i studien var att distriktssköterskan hade genomgått specia-

listutbildning till distriktssköterska samt att han/hon hade arbetat på den landstingsdrivna häl-

socentralen under minst ett år. Författaren hade som mål att distriktssköterskorna represente-

rade olika åldrar, hade kommit olika långt i yrkeslivet samt att deras arbetsplatser låg i ett 

område där privatdrivna hälsocentraler fanns etablerade. Totalt rekryterades tio distriktsskö-

terskor via fyra olika centralt belägna hälsocentraler i en stad i Mellansverige. Elva av de till-

frågade valde att delta, en valdes bort då formell distriktssköterskeutbildning saknades. Två 

deltagare inkluderades i studien trots att de hade arbetat kortare tid på nuvarande hälsocentral 

än ett år. Samtliga deltagare var kvinnor. Distriktssköterskorna var mellan 40 och 61 år gamla 

med en medelålder på 51 år. De hade en varierande erfarenhet som distriktssköterska från fyra 

år till 23 år med en medeltid som distriktssköterska på 12 år. De hade arbetat olika länge på 

respektive hälsocentral, från fem månader till 23 år med en medeltid på 13 år. Samtliga di-

striktssköterskor hade sjuksköterskeutbildning med vidareutbildning till distriktssköterska, två 

av deltagarna hade dessutom utbildning i diabetesvård, en hade vidareutbildning inom inten-

sivvård, en inom anestesisjukvård, en hade gått kurs i palliativ vård och en hade gått rådgiv-

ningsutbildning via högskolan. Flertalet deltagare hade genomgått kortare utbildningar som 

anordnats via arbetsgivaren såsom rökavvänjningskurser och kurs i Motiverande samtal. Sju 



8 
 

av distriktssköterskorna arbetade enbart på hälsocentralens mottagning och tre med enbart 

hemsjukvård som utgick från den aktuella hälsocentralen. Eventuellt bortfall planerade för-

fattaren att hantera genom att återigen kontakta vårdenhetscheferna på de aktuella hälsocen-

tralerna för en ny förfrågan om deltagande till distriktssköterskorna.  

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer då det bedömdes som lämpligast för att besvara 

studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer genomfördes av författaren under mars till juni 

2011. Vid semistrukturerade intervjuer använder intervjuaren en frågeguide där frågorna har 

öppna svarsmöjligher. Detta ger intervjuaren möjlighet att utifrån intervjuguiden samtala fritt 

och ställa följdfrågor för att få områdena beslysta (Polit & Beck 2008). Frågorna bestod av 

bakgrundsfrågor samt frågor om hur distriktssköterskan upplever införandet av valfrihetssy-

stem i primärvården, hur införandet av valfrihetssystem påverkar distriktssköterskans arbete 

samt frågan om varför distriktssköterskan väljer att stanna kvar inom den landstingsdrivna 

primärvården då nya privata aktörer finns tillgängliga. Författaren ställde även följdfrågor 

som t.ex. Kan du ge ett exempel? Vill du berätta mer? Hur tänker du då? Intervjuerna som 

spelades in på band pågick mellan 10-25 minuter och skrevs ut ordagrant av författaren. Detta 

medförde att även pauser, skratt eller hostningar antecknades. 

Tillvägagångssätt 

Informationsbrev, skriftlig förfrågan gällande intervjustudien samt intervjufrågor skickades av 

författaren till två verksamhetschefer som ansvarade för två hälsocentraler vardera. De båda 

verksamhetscheferna kontaktades därefter per telefon och godkände då att studien kunde ge-

nomföras. Därefter kontaktades vårdenhetscheferna på de enskilda hälsocentralerna för att få 

hjälp att dela ut informationsbrev till de distriktssköterskor som uppfyllde inklusionskriteri-

erna. En öppen förfrågan ställdes till samtliga distriktssköterskor som uppfyllde inklusions-

kriterierna vid de aktuella hälsocentralerna. I informationsbrevet beskrevs studiens syfte, vad 

det innebar att vara med i studien, det frivilliga deltagandet samt att de hade rätt att avbryta 

studien när de ville utan att motivera varför. Vidare informerades om att intervjuresultatet 

behandlades konfidentiellt och att resultatet inte kommer att kunna härledas till de enskilda 

deltagarna. I informationsbrevet fanns e-postadress samt telefonnummer till författaren för 

vidare kontakt. Samtliga deltagare tog kontakt via e-post och blev därefter uppringda av för-

fattaren. Två deltagare från vardera tre olika hälsocentraler samt fyra deltagare från en hälso-

central valde att medverka i studien. Samtliga intervjuer skedde på respektive hälsocentral 
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enligt de medverkandes önskemål. Den första intervjun var en testintervju som har ingått i 

studien och inga korrigeringar av intervjuguiden gjordes efter intervjun. 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehålls-

analys enligt Graneheim och Lundman (2004). Texten lästes igenom flera gånger för att skapa 

en förståelse för vad som sades för att därefter lyfta fram meningsbärande enheter ur texten 

som svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades för att därefter kodas. 

Därefter delades det analyserade materialet, meningsbärande enheter och koder, upp i två in-

nehållsområden som svarade på olika delar av syftet.  Efter detta jämfördes koderna för att 

identifieras i olika delar för att sedan föras samman till subkategorier och kategorier. I resul-

tatet av första delen av syftet har ett tema framkommit. Temat framkom efter noga övervä-

gande av vad resultatet övergripande handlar om. Författaren har i handledningsgrupp disku-

terat meningsbärande enheter, koder, kategorier och tema. Exempel på hur analysen gick till 

visas i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen med valda meningsbärande enheter, kondensering, koder och katego-

rier 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

Och sen att vi har 

blivit mer… (några 

sekunders paus) ja, 

att vi tar emot pati-

enterna på ett ja, 

kanske annat sätt. 

Än tidigare 

Vi tar emot patien-

terna på ett annat 

sätt än tidigare 

Tar emot patien-

terna på ett annat 

sätt 

Nytt förhållnings-

sätt till patienterna 

Patienten har blivit 

kund 

som patient är det 

naturligtvis väl-

digt...äh, viktigt att 

kunna välja där 

man, den doktor 

man tycker om och 

den hälsocentral 

man tycker om 

Viktigt som patient 

att kunna välja den 

doktor och den 

hälsocentral man 

tycker om 

Viktigt för patien-

ten att kunna välja 

doktor och hälso-

central 

Patienterna har en 

reell valfrihet 

Valfrihet kräver 

information 

Berätta vad som 

varit avgörande i 

ditt beslut att 

stanna i lands-

tinget? 

Det är väl själva 

arbetsplatsen. Det 

är det. Alltså kam-

raterna och det runt 

ikring 

Det är arbetsplatsen 

som varit avgö-

rande i ditt beslut 

att stanna i lands-

tinget. Kamraterna 

och det runt ikring 

Det är arbetsplatsen 

och kamraterna som 

varit avgörande i 

beslutet att stanna i 

landstinget. 

Stannar p .g .a triv-

sel och kollegor 

Arbetsplatsen i sig 

avgörande 
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Forskningsetiska överväganden 

Då studien inte innebar någon patientkontakt söktes inte etiskt tillstånd via högskolans forsk-

ningsetiska råd. Tillstånd inhämtades från verksamhetschef som ansvarade för respektive häl-

socentral. Informationsbrev samt intervjufrågor skickades till verksamhetschef samt vården-

hetschef. Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna hade rätt att avbryta sitt delta-

gande när de ville utan att motivera varför. Deltagarna hade möjlighet att komma i kontakt 

med författaren via e-post eller telefon för att få svar på eventuella frågor. Intervjufrågorna 

formulerades så att de inte berörde känsliga områden som kunde verka stötande. Trots att in-

tervjupersonerna inte är i beroendeställning var författaren medveten om att det kan vara 

känsligt att uttrycka sina personliga åsikter. Resultatet presenterades därför så det inte går att 

känna igen vad den enskilda intervjudeltagaren sagt. Det var endast författaren som hade kän-

nedom om deltagarnas identitet. Endast författaren och handledaren hade tillgång till de ut-

skrivna intervjuerna. Inspelade och transkriberade intervjuer förvarades inlåsta. Materialet 

kommer att destrueras efter uppsatsens godkännande.  

 

Resultat 

Texten redovisas utifrån de två innehållsområden som framkommit. Det första innehållsområ-

det, upplevelse av införandet, redovisas som ett tema, tre kategorier och sju subkategorier 

(tabell 2). Det andra innehållsområdet skäl att stanna redovisas med två kategorier och fyra 

subkategorier (tabell 3). Resultatet presenteras utifrån subkategorierna i löpande text och 

styrks med citat från intervjutexterna. 

Upplevelse av införandet 

Analysen har resulterat i ett tema samt de tre kategorierna: ekonomiskt tänkande har blivit 

viktigt, patienten har blivit kund och valfrihet kräver information samt sju subkategorier som 

presenteras i tabell 2.  

Tema- Patienten har fått makt genom att kunna välja 

I analysen har ett tema framkommit. Genomgående i textens första innehållsområde finns en 

underliggande mening att patienten har fått makt. Distriktssköterskorna beskriver hur införan-

det av valfrihetssystem gett patienterna makt att välja hälsocentral och på detta sätt även styra 

över antalet listade patienter på hälsocentralerna och därigenom hälsocentralernas fortlevnad. 
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Distriktssköterskorna måste ständigt ha ekonomin i fokus. Det är viktigt att få patienter listade 

till sin hälsocentral. Varje ny patient innebär mer pengar till hälsocentralen. Det är även vik-

tigt att vid varje kontakt med en ny patient försäkra sig om att patienten är listad på hälsocen-

tralen innan t.ex. läkartid bokas eller hjälpmedel förskrivs. Fler patienter till hälsocentralen 

innebär mer arbete för distriktssköterskorna men genererar samtidigt mer pengar till hälso-

centralen. Patienterna är ofta informerade om rätten att byta hälsocentral men många känner 

inte till var de är listade. 

Tabell 2. Presentation av tema, kategorier och subkategorier som beskriver distriktssköterskans upplevelse av 

valfrihetssystemet 

 

 

 

 

Ekonomiskt tänkande har blivit viktigt 

Denna kategori innehåller två subkategorier som handlade om att distriktssköterskan upplever 

att det är viktigt att lista patienter samt nya administrativa rutiner. 

Viktigt att lista patienter 

Tema Kategorier Subkategorier 

 

 

 

 

Patienten har fått makt genom att 

kunna välja  

Ekonomiskt tänkande har blivit 

viktigt 

Viktigt att lista patienter 

Nya administrativa rutiner 

Patienten har blivit kund 

 

Nytt förhållningssätt till patienten 

Patientantalet har betydelse för 

arbetsplatsen 

 Valfrihet kräver information Patienten behöver information för 

att vara insatt 

Patienten har en reell valfrihet 

Negativa konsekvenser för patien-

ter med särskilda behov 
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Distriktssköterskorna beskrev att i samband med införandet av valfrihetssystem har det blivit 

viktigt att lista patienter till sin hälsocentral. Det fanns en vetskap om att patienterna är bety-

delsefulla ekonomiskt. Distriktssköterskorna frågade patienten om han/hon ville lista sig på 

hälsocentralen, det fanns även en önskan om att försöka få tillbaka patienter som listat om sig. 

En distriktssköterska nämnde att det är särskilt viktigt att försöka nå de friska som inte är lis-

tade och sällan söker vård. En distriktssköterska upplevde ett ständigt jagande att försöka få 

patienter att lista sig till hälsocentralen. Det var en jakt för att fånga patienter och undvika att 

de listar sig på andra ställen. 

 ”…att ja, man vet att dom är betydelsefulla för oss.. Jo, 

ekonomiskt sett ja.”    Intervju nr. 1 

 

”Ett jagande av patienter som man vill få då liksom att 

dom listar sig här då på våran      hälsocentral.”       In-

tervju nr. 5 

 

Nya administrativa rutiner 

Det framkom i intervjuerna att införandet av valfrihetssystem har inneburit nya administrativa 

rutiner för distriktssköterskorna. Vid varje patientkontakt var det viktigt att förvissa sig om att 

patienten är listad på hälsocentralen. Det har blivit viktigt att få in rutinen att alltid se efter var 

patienten är listad. Patienten ska hänvisas till sin listade hälsocentral eller lista om sig. Samt-

liga av de intervjuade distriktssköterskorna uppgav att de kontrollerade var patienten är listad 

i större eller mindre utsträckning. Någon distriktssköterska uppgav att hon alltid tittade efter 

alla patienters listning medan en annan uppgav att hon gjorde det om det fanns skäl att tro att 

patienten listat om sig, t.ex. om patienten var skriven på en adress i ett annat område. En di-

striktssköterska berättade att hon ibland slumpmässigt kunde upptäcka att patienten bytt häl-

socentral. Samtliga distriktssköterskor uppgav att de kontrollerade patientens listning i det 

administrativa systemet Master. En distriktssköterska uppgav att listningen kontrollerades 

men att patienten även hade möjlighet att skriva på ett papper för att lista om sig och komma 

till hälsocentralen samma dag. Ett par av distriktssköterskorna uppgav att det var besvärligt att 

alltid behöva kontrollera patientens listning, medan en distriktssköterska uppgav att hon hade 
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vant sig så det var inte så krångligt längre. En av distriktssköterskorna efterlyste ett enklare 

system än Master för att kontrollera patientens listning. 

”vi går in i, i.. vad heter det nu, Master befolkning. För att 

kolla vart dom har listat sig.”     Intervju nr. 6 

Tre av distriktssköterskorna uppgav att även sekreterarna i receptionen kontrollerade patien-

tens listning och uppmuntrade de som inte var listade att göra det. Det var särskilt viktigt att 

kontrollera patientens listning om det fanns en annan hälsocentral i närheten då det hände att 

patienterna blandade ihop dessa. Det är hälsocentralen där patienten är listad som betalar för 

besöket. En distriktssköterska uppgav att hälsocentralen började bli medveten om att det kos-

tar pengar om deras listade patienter söker vård någon annanstans. 

”...sen framkommer ju det att dom är listade på ett annat 

ställe och då får dom ju betala för dom här besökena som 

dom har gått här va…”     Intervju nr. 5 

 

Patienten har blivit kund 

Denna kategori innehåller två subkategorier som handlade om att distriktssköterskan fått ett 

nytt förhållningssätt till patienterna samt att patientantalet har betydelse för arbetsplatsen. 

Nytt förhållningssätt till patienterna 

Distriktssköterskorna beskrev att införandet av valfrihetssystem har inneburit ett nytt synsätt, 

det att patienten är mer kund än patient. En distriktssköterska uppgav att hon var mer välkom-

nande nu än tidigare och mer mån om att ta bättre hand om patienten redan vid första besöket. 

Det var viktigt att vara serviceinriktad. 

”Jo, men vi är nog mer välkomnande nu. Ett tag så skulle 

de bara gå hem och ringa och bara få en tid senare  

mmhm  jaa.. just det! ja, nu är vi mer mån om att, mer vad 

heter det nu, ja, vi tar hand om dom bättre vid första besö-

ket mm så att säga.”     Intervju nr. 1 

”Men vi får inte säga nej till patienterna, patienterna är 

våra kunder… ”     Intervju nr. 6  
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Distriktssköterskorna uppgav att patienten kan söka akuttid vid vilken hälsocentral som helst. 

Hälsocentralen där patienten är listad får betala för detta besök. Detta ökar tillgängligheten för 

patienten. Några distriktssköterskor uppgav att de tog emot alla patienter i mån av tid men att 

de listade gick i första hand. Några andra menade att de tog emot alla som hade för avsikt att 

lista sig på den aktuella hälsocentralen. Några distriktssköterskor upplevde att de privata häl-

socentralerna hade ett annat tankesätt och erbjöd snabbare läkartider. En distriktssköterska 

upplevde att det fanns gott om tider till både distriktssköterska och läkare vid hennes hälso-

central. En annan menade att hon alltid stod på patienten sida, behövdes ett besök på hälso-

centralen ordnade hon det. Flertalet distriktssköterskor upplevde att patientens kontinuitet till 

läkaren var viktig. Redan i telefonrådgivningen hade distriktssköterskan en tanke att läkar-

kontinuiteten var viktig även om det inte uttrycktes från patientens sida. Samtidigt fanns en 

medvetenhet om att patienten listar sig på hälsocentralen och inte hos en enskild läkare. 

”…egentligen kan man inte välja doktor. Okej. Det heter 

inte så längre heller utan det är det att, och det ska dom ju 

vara medvetna om också att man listar sig på hälsocen-

tralen, så det är ju inte säkert att man får träffa samma lä-

kare utan det är vi själva som försöker styra det så. In-

ternt, här alltså.”     Intervju nr. 9 

En distriktssköterska uppgav att det påverkade henne att behöva säga nej till att hjälpa pati-

enter som var listade på andra hälsocentraler.    

”...jag tror inte att den som listar sig på en annan hälso-

central förstår vad det innebär, dom tror att ändå kan gå 

till närmaste hälsocentral. Och just det där att man måste 

säga nej, nej tyvärr, jag kan inte hjälpa dig, eller anhöriga 

som ringer och, och ja, det tycker jag är jobbigt, för att 

dom blir ofta arg på en och det har dom ingen anledning 

att bli inte…”     Intervju nr. 3  

Patientantalet har betydelse för arbetsplatsen 

Det framkom i intervjuerna att patientantalet på respektive hälsocentral har stor betydelse för 

distriktssköterskans arbete. Vissa distriktssköterskor kände en oro för att ett minskat antal 

patienter listade vid hälsocentralen gav mindre pengar vilket kan leda till neddragningar i per-
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sonalstyrkan. Samtidigt menade en distriktssköterska att fler patienter till hälsocentralen både 

hade för- och nackdelar. Patienterna ska inte vara så många att vårdens kvalitet påverkas. Det 

fanns en upplevelse om att det var svårt att styra personalbemanningen utefter hur många pa-

tienter som har listat sig på hälsocentralen.  

”… alltså personalbemanningen blir svår att styra. Okej. 

Utifrån hur många man har. Aaa. Och sen, för man får ju 

inte bara, det är inte bara att få hit fler folk och fler lä-

kare, nää utan det vi har det har vi.”      Intervju nr. 9 

Några distriktssköterskor berättade under intervjuerna att deras hälsocentraler fått fler patien-

ter sedan valfrihetssystemet infördes. Ett ökat antal patienter till hälsocentralen ökade di-

striktssköterskornas arbetsbelastning. Problemet accentuerades även av andra orsaker som 

hälsocentralens geografiska läge eller oklarheter kring patientens listning. 

”…dom ringer från SVR och bokar in patienter för att 

dom säger att dom tillhör oss, eller att, så det är mycket 

patientflöde här som är onödigt. Jaa. Eller onödigt, ja men 

som inte ska hit. Jaa. Och vi ligger där vi ligger så många 

ambulanser väljer att åka in här för att dom åker förbi på 

väg mmm till akuten då va så då väljer dom att åka till 

oss.”     Intervju nr. 7 

Några distriktssköterskor beskrev att arbetssituationen blev rörigare då patienter kan byta häl-

socentral och flytta runt. Det innebar extra arbete för både distriktssköterskan och läkaren att 

få patienter utan att känna till deras bakgrundshistoria. Det fanns en upplevelse av att även 

läkarna och patienterna påverkades av att patientantalet ökade på hälsocentralen. Läkarna fick 

en tyngre arbetsbörda. Patienterna fick svårare att komma fram per telefon och fick vänta 

längre på läkarbesök. Trots att patientantalet ökat fanns inte fler läkartider. 

”…vi har ju samma typ lika mycket tider som vi alltid har 

haft. Så vi kan ju inte rucka på det, den som ringer först 

har ju första tjing på dagens tider. Vi har ju ett väldigt be-

gränsat antal jourtider till exempel mmm att lämna ut per 

dag.”     Intervju nr. 6  

Valfrihet kräver information 
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Denna kategori innehåller tre subkategorier och handlar om att patienten behöver information 

för att vara insatt, patienten har en reell valfrihet samt att valfrihetssystemet kan ge negativa 

konsekvenser för patienter med särskilda behov. 

Patienten behöver information för att vara insatt 

Flertalet distriktssköterskor upplevde att det var viktigt att patienterna fick information om 

valfrihetssystemet på rätt sätt. De upplevde att informationen förändrats och att patienterna 

ibland fått felaktig information. Det handlade om informationen att patienten inte behöver 

aktivt välja hälsocentral utan att varje invånare per automatik tillhör en hälsocentral. Distrikts-

sköterskorna upplevde att informationen därefter hade förändrats och att patienten uppmana-

des att göra ett aktivt val. 

”Så jag tror att många gånger har dom fått fel upplys-

ningar patienterna, från första början när det gick ut pap-

per om det här med vårdval då stod det att dom inte be-

hövde göra något mmm om man var nöjd mmm va, så att 

det var liksom fel papper från början mmm till patien-

terna.”     Intervju nr. 5. 

Distriktsköterskorna berättade under intervjuerna att många patienter inte förstått att de aktiv 

måste välja hälsocentral. Många patienter trodde att de automatiskt tillhörde den hälsocentral 

som låg närmast hemmet. Det hände att patienter som flyttat trott att de automatiskt fått en ny 

doktor på närmaste hälsocentral efter flytten. De var vana att vända sig och få hjälp på närm-

aste hälsocentral men nu är det nytt. De patienter som söker vård ofta är i större utsträckning 

informerade om vilka regler kring hälsovalet som gäller. Det fanns en upplevelse om att 

många patienter inte visste var de var listade. 

”…det är därför man även här ute tjatar att välj aktivt om 

du vill vara kvar, det kan ju öppna nåt privat nånstans, 

mm, mmm. Och då blir man tilldelad om man inte aktivt 

har valt då, kanske.”     Intervju nr. 4. 

När det handlade om information till patienterna om valfrihetssystemet framkom att distrikts-

sköterskan ofta fick tala om för patienterna vad som gäller. Det kunde handla om att distrikts-

sköterskan fick informera patienten om att det är den hälsocentral där patienten är listad på 

som ansvarar för att förskriva inkontinenshjälpmedel. En distriktssköterska berättade att det 
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hände att patienter trodde att de kunde göra lite som de ville när valfrihetssystemet har införts 

och byta hälsocentral dagligen. Distriktssköterskorna var medvetna om patientens rätt att lista 

om sig, deras upplevelse var att patienterna ofta kände till detta. En distriktssköterska menade 

att hälsocentraler med många listade patienter kan informera om långa väntetider. 

”…vi kan säga att om du listar dig här så får du vara be-

redd på att det kan vara längre väntetider och kan vara 

svårare att få läkartider och så, det kan man informera 

om.”     Intervju nr. 10 

Patienten har en reell valfrihet 

När det handlade om patientens valfrihet framkom att distriktssköterskorna upplevde det po-

sitivt att patienten hade rätt att välja. Det var positivt att patienten kunde byta hälsocentral om 

han/hon inte var nöjd. Det fanns även en upplevelse av att respektera patientens val att byta 

hälsocentral. Närheten till hälsocentralen och fasta läkarkontakter beskrevs vara viktiga krite-

rier i patientens val. En distriktssköterska beskrev att patienter som väljer en hälsocentral nära 

hemmet kunde få fördelar såsom bättre vård, uppföljning och kontinuitet. En annan distrikts-

sköterska menade att patienten själv väljer att åka till hälsocentralen och att de handlade om 

patientens eget val. Flertalet distriktssköterskor poängterade vikten av en fast läkarkontakt för 

patienten. 

”Ja, jaha, MÅNGA av patienterna här tycker ju om oss, 

övrig personal så att säga, men dom vill ha en fast läkar-

kontakt. Det vill dom, det vill dom ju ha. Och eftersom vi 

har haft så mycket stafettläkare här på hälsocentralen, så 

har ju många, öh, patienter, sagt att därför väljer dom 

kanske en annan hälsocentral med en fast läkare. Så har 

dom ju sagt.”     Intervju nr. 2 

Under intervjuerna berättade distriktssköterskorna att läkarkontakten var viktig för patienten i 

valet av hälsocentral. Fasta läkare drog till sig mycket patienter, likaså gjorde populära läkare. 

En distriktssköterska uttryckte att hälsocentraler kan marknadsföra mycket annat men att det 

ändå är läkarkontakten som är avgörande då patienten väljer hälsocentral. 

”Så att det har ju vi märkt av jaa för att vi har ju ändå 

våra fasta läkare, men då är det många som söker sig hit. 
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Jaa. Det blir ju så. Dom vill ju träffa samma läkare. 

Mmm. Får dom det då? Oftast så går det ju, men då blir 

det ju väntetider då…”     Intervju nr. 9  

Distriktssköterskorna berättade under intervjuerna att patienten får ta konsekvensen av sitt val 

av hälsocentral. En hälsocentral med fasta läkare som drar till sig många patienter ger sämre 

tillgänglighet för patienterna med längre väntetider. Den patient som listar sig på en hälso-

central långt från hemmet får själv ta konsekvensen av detta. 

Negativa konsekvenser för patienter med särskilda behov  

Distriktssköterskorna poängterade att valfrihetssystemet kan ge negativa konsekvenser för 

patienter med särskilda behov. De patienter som blir svårt sjuka kan behöva hembesök flera 

gånger om dagen. Det blir problem om patienten har listat sig på en hälsocentral långt ifrån 

hemmet. Distriktssköterskorna kände till överenskommelsen att efter två veckor förs patienten 

över till hemsjukvården där patienten bor. En distriktssköterska berättade att hennes erfaren-

het var att patienter som blir svårt sjuka brukar lista om sig till en hälsocentral nära hemmet. 

”…de flesta som blir svårt sjuka har haft, och har en an-

nan hälsocentral brukar byta därför att dom känner att det 

blir, det blir mer positivt för dom att vi kan komma, eh, 

flera gånger om dan ju om det behövs, om man är riktigt 

svårt sjuk.”     Intervju nr. 3 

Det framkom under en intervju att distriktssköterskan upplevde att kroniskt sjuka patienter 

inte alltid fick den hjälp som behövs på grund av tidsbrist. Distriktssköterskan upplevde att 

kroniskt sjuka patienter med journaler från flera olika hälsocentraler tog mer tid i anspråk, det 

tog tid att sätta sig in patientens situation. Då läkar- och sköterskebesökens längd var tidsbe-

gränsade fanns en upplevelse av att inte hinna hjälpa patienten i den omfattning som var 

önskvärd från distriktssköterskans sida. 

”Kroniker, det är jättesvårt också för att dom kommer hit 

och får en tjugominuterstid och vi har liksom, måste läsa 

igenom journaler från andra hälsocentraler och så. Så då 

får inte dom riktigt den hjälp dom behöver…”     Intervju 

nr. 6 
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En distriktssköterska poängterade att det fanns vissa patienter som kanske inte borde hoppa 

runt och byta hälsocentral. Det var patienter som det var bra att ha lite kontroll på, till exem-

pel personer med missbruk. 

Skäl att stanna 

Resultatet i textens andra innehållsområde resulterade i de två kategorierna arbetsplatsen i sig 

avgörande samt hittills ej tillräckligt lockande att byta samt fyra subkategorier som presente-

ras i tabell 3. Samtliga kategorier beskrivs med text som sedan styrks med citat från intervju-

erna.  

Tabell 3. Presentation av kategorier och subkategorier som beskriver distriktssköterskans beslut att stanna i 

landstinget när nya privata aktörer finns tillgängliga 

Kategorier Subkategorier 

Arbetsplatsen i sig avgörande Stannar på grund av trivsel och kollegor 

Stannar på grund av arbetsuppgifter och ställningsta-

gande 

Hittills inte tillräckligt lockande att byta Stannar på grund av trygghet 

Stannar då det ej varit aktuellt att byta arbetsplats 

 

Arbetsplatsen i sig avgörande 

Kategorin är uppdelad i de två subkategorierna stannar på grund av trivsel och kollegor samt 

stannar på grund av arbetsuppgifter och ställningstagande. 

Stannar på grund av trivsel och kollegor 

Det framkom under intervjuerna att många distriktssköterskor trivdes med sin arbetsplats och 

sina kollegor. De trivdes i området och med patienterna. De upplevde en bra stämning i ar-

betsgruppen, det var lättarbetat och nära till varandra på arbetsplatsen. Flertalet distriktsskö-

terskor uttryckte att de trivdes med sina arbetskamrater. Därför valde de att stanna på sina 

arbetsplatser. 

”…jag har bra arbetskamrater, det är en trivsam miljö 

här det är det, en bra stämning i gruppen.”     Intervju 

nr.1 

Stannar på grund av arbetsuppgifter och ställningstagande 
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En distriktssköterska uppgav att det är samma arbetsuppgifter på alla hälsocentraler så om ett 

annat arbete skulle vara aktuellt skulle det bli något helt annat. Arbetsuppgifterna och en när-

het till pensionsavgång var andra anledningar till att stanna kvar på sin arbetsplats. Ytterligare 

en anledning att stanna på sin arbetsplats beskrev en distriktssköterska då det motsvarade 

hennes politiska ideologi att sjukvården ska vara offentligt driven. 

”Och liksom jobbet är väl inte så annorlunda på andra 

hälsocentraler, ehh, så då utan, utan skulle jag byta ar-

betsplats så skulle det bli något helt annat tror jag.”     

Intervju nr. 10 

 

Hittills inte tillräckligt lockande att byta 

Kategorin är uppdelad i de två subkategorierna stannar på grund av trygghet samt stannar då 

det ej varit aktuellt att byta arbetsplats. 

Stannar på grund av trygghet 

Det framkom i intervjuerna att flertalet distriktssköterskor upplevde landstinget som en trygg, 

stor och stabil arbetsgivare. En fast anställning sedan flera år tillbaka upplevdes som en 

trygghet och en liten risk för arbetslöshet.  

”Trygghet. Att det har liksom… hittills då, har varit trygg-

het.”     Intervju nr. 7 

En distriktssköterska uppgav att landstinget alltid finns kvar. En annan menade att har man 

haft en fast tjänst i flera år är det inte bara att byta. Det är oklart vad man får om man byter, 

däremot vet man vad man har. 

”..trygghet är det, det är ju mycket det. Man vet vad man 

har men inte vad man får.”     Intervju nr. 10  

Stannar då det ej varit aktuellt att byta arbetsplats 

Det framkom i intervjuerna att det för flertalet distriktssköterskor inte varit aktuellt att byta 

arbetsplats. Någon uppgav att det berodde på en viss tröghet hos personen själv, någon annan 

uppgav att det var bekvämlighetsskäl som avgjort. 
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”Jaa… det har väl mest varit bekvämlighetsskäl (skrattar) 

om jag ska vara ärlig.”     Intervju nr. 2 

Några distriktssköterskor poängterade att de funderat på att byta arbetsplats. De upplevde inte 

att de var bundna till sitt nuvarande arbete utan kunde prova annat om något intressant dök 

upp. Några distriktssköterskor uppgav även att de inte kände sig bundna till landstinget utan 

kunde tänka sig att arbeta privat.  En distriktssköterska hade en uppfattning om att lönerna var 

högre i den privata vården. 

”…blir det nånting annat och det kan det mycket väl bli på 

någon privat aktör också och det är för att dom betalar så 

mycket bättre…”     Intervju nr. 8 

 

 

Diskussion  

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskan upplever införandet av valfrihets-

system i primärvården. Vidare var syftet att beskriva varför distriktssköterskan stannar kvar 

inom den landstingsdrivna primärvården då nya privata aktörer finns tillgängliga. Studien 

hade en beskrivande design där tio distriktssköterskor från en stad i Mellansverige blev inter-

vjuade. Det insamlade materialet blev transkriberat och analyserat med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet strukturerades i två innehållsområden. Det första innehållsområdet 

upplevelse av införandet, redovisades i temat patienten har fått makt, kategorier samt subka-

tegorier. I kategorin ekonomiskt tänkande har blivit viktigt beskrev distriktssköterskorna att 

det nu blivit viktigt att lista patienter samt att nya administrativa rutiner införts. Patienten har 

blivit kund vilket lett till att distriktssköterskan fått ett nytt förhållningssätt till patienten och 

blivit mer serviceinriktad. Valfrihet kräver information, patienten behöver information för att 

vara insatt i reglerna kring valfrihetssystemet då det kan ge konsekvenser för patienter med 

särskilda behov. Det andra innehållsområdet skäl att stanna, redovisades i kategorier samt 

subkategorier. Distriktssköterskan beskrev att hon valde att stanna kvar inom den landstings-

drivna primärvården då arbetsplatsen i sig var avgörande genom trivsel och kollegor samt att 

det inte varit tillräckligt lockande att byta arbetsplats då en anställning i landstinget uppfatta-

des som en trygghet. 
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Resultatdiskussion 

De distriktssköterskor som medverkade i föreliggande studie beskrev att valfrihetssystemet 

gett patienten makt. De menade att det var positivt att patienten nu hade rätt att välja hälso-

central. Mead och Bower (2002) har uttryckt att i den patientcentrerade vården ses patienten 

som en person och inte bara som patient vilket innebär att makten och beslutsfattandet delas 

med patienten. Detta stämmer även med Jewell (1994) som har pekat på att patienten kunde få 

fördelar av att vara delaktig i besluten som rörde den egna vården. Bättre complience och 

större patienttillfredsställelse kunde ses men det kunde också vara värdefullt för patienten att 

enbart vara delaktig även om inga fördelar kunde ses (Jewell 1994). Millard et al. (2006) har 

beskrivit att det är viktigt att sjuksköterskan bekräftar patientens betydelse som person och 

inte som en ”uppgift” eller ett ”tillstånd”.  

Distriktssköterskan beskrev i föreliggande studie att ett ekonomiskt tänkande har blivit vik-

tigt. Detta resultat stödjs av Olofsson et al. (2010) som betonat att primärvården fått ett 

ekonomiskt incitament i sin verksamhet och att patientens val därigenom styr fördelningen av 

de pengar som finns i primärvården. Vidare kan patienten enligt Olofsson et al. (2010) efter-

fråga vård som inte nödvändigtvis behövs. Det ställs krav på att primärvården kan tillhanda-

hålla en vård som patienterna är villiga att ”köpa” ur ett kundperspektiv. Kraven kan upplevas 

som övermäktiga och leda till ett förändrat arbetssätt som personalen i grunden inte är tillfreds 

med (Olofsson et al. 2010). Detta stämmer med föreliggande studie då distriktssköterskorna 

beskrev att patienten nu blivit kund och att det är viktigt att lista patienter till sin hälsocentral 

då det fanns en medvetenhet om att patienten var betydelsefull ekonomiskt. Vidare beskrev 

Olofsson et al. (2010) att förändringar i arbetssättet kan innebära att patientsäkerheten försäm-

ras till förmån för att gå patientens önskemål till mötes i så stor utsträckning som möjligt. 

Samtidigt fanns en risk i de fall där det eftersträvades en hög medicinsk professionalitet och 

värnande om arbetsmiljön. Risken fanns då att personalen uppfattades som oflexibel och att 

ha svårigheter med anpassningen till patienternas nya maktställning. I förlängningen fanns en 

risk att då förlora patienten som kund med en ekonomisk konsekvens som följd (Olofsson et 

al. 2010). Detta stämmer även med föreliggande studie då distriktssköterskorna beskrev att 

patientantalet hade betydelse för arbetsplatsen. Vissa distriktssköterskor kände en oro för att 

ett minskat antal patienter listade vid hälsocentralen kunde leda till neddragningar i personal-

styrkan. 
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Föreliggande studie visade att distriktssköterskan ofta var den som fick tala om för patienten 

vilka regler kring hälsovalet som gällde. Detta stämmer med Fredriksson och Winblads 

(2008) studie som visade att patienter ofta är beroende av hjälp och stöd från hälso- och sjuk-

vårdspersonalen för att kunna utnyttja sin valfrihet inom vården.  Spence Laschinger et al. 

(2010) har beskrivit vikten av att sjuksköterskan arbetar tillsammans med patienten för att 

försäkra sig om att patienten har den nödvändiga informationen, stödet och resurserna för att 

uppnå optimal hälsa och välbefinnande. Detta stämmer även med Holmström och Röing 

(2010) som har beskrivit att vårdgivaren genom att dela med sig av makten och ansvaret har 

möjlighet att möta patientens behov av information och beslutsfattande. Ovretveit (1997) har 

pekat på att det är viktigt att se från patientens perspektiv vilken information som patienten 

kan behöva, snarare än att börja med att se vilken information som lätt kan lämnas ut till pati-

enten.  Enligt Johnston Roberts (1999) har patienten de senaste tre decennierna fått ökad me-

dicinsk information genom media, t.ex. böcker, TV-program och internet. Detta innebär att 

många patienter nu tar ansvar för sin hälsa mer än tidigare. De har fått en större egenmakt 

genom kunskap och upplever på så sätt större kontroll över sina liv (Johnston Roberts 1999). 

Skelton (1994) har beskrivit att egenmakten ökar hos den som fattar egna beslut. Enligt Wal-

lerstein (2002) har begreppet egenmakt och dess betydelse för ett hälsobefrämjande arbete för 

att förhindra fattigdom och ohälsa utvecklats under de senaste två decennierna. Enligt Ame-

dola (2011) har människor som getts större självbestämmande möjlighet att nå positiva hälso-

resultat och möjligen främja en social förändring. Patientens egenmakt och patientcentrering 

är viktiga mål för primärvården menar Rohrer et al. (2008).  

Enligt Wells et al. (2011) har sjuksköterskan upplevt fördelar på arbetsplatsen av att ha en 

god relation till patienten och läkaren. Haycock Stuart et al. (2008) har beskrivit att distrikts-

sköterskans personliga relation till patienter och deras familjer, ibland mellan olika generat-

ioner, är viktig för trivseln på arbetsplatsen. Detta stämmer med föreliggande studie då di-

striktssköterskan trivdes med patienterna och den övriga personalen på hälsocentralen. Detta 

medverkade till att distriktssköterskan valde att stanna på den landstingsdrivna hälsocentralen 

trots att nya privata aktörer etablerades. Enligt en studie av Gui et al. (2009) undersöktes ar-

betstillfredsställelsen hos lärare vid sjuksköterskeskolor i U.S.A, Canada, Storbritannien, 

Kina, Taiwan, Israel och Turkiet. Trots kulturella skillnader uppgav de anställda att kolle-

gorna, arbetet i sig, arbetsförhållanden samt arbetstiderna var viktig för trivseln på arbetsplat-

sen (Gui et al. 2009). Detta överensstämmer med föreliggande studie då flertalet distriktsskö-

terskor stannade på sin arbetsplats på grund av trivsel med kollegor och arbetet i sig. Birx et 
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al. (2011) har pekat på att arbetstagare behövde uppleva att arbetsmiljön ger möjlighet till 

tillväxt samt tillgång till makt, för att kunna utföra det arbetet kräver. När dessa förutsätt-

ningar saknas känner de anställda maktlöshet. Detta hotar organisationens produktivitet ef-

tersom maktlösa individer är mer mottagliga för utbrändhet och minskad arbetsglädje. En 

studie av Campell et al. (2004) visade att en arbetsmiljö där arbetsledare och övrig personal 

samråder kring arbetsuppgifter och där alla individer involveras i beslutsfattandet var positivt 

relaterat till arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskor i U.S.A. Distriktssköterskorna i före-

liggandes studie uppgav att de trivdes på sina arbetsplatser p.g.a. kollegorna och arbetet i sig. 

Författaren ser paralleller till föreliggande studie och till Brix et al. (2011) samt Campell et al. 

(2004) studier där arbetstillfredsställelse och arbetsglädje beskrivs som viktiga aspekter för 

trivseln på arbetsplatsen. I en belgisk studie av Willem et al. (2006) uppgav sjuksköterskor att 

den viktigaste dimensionen av arbetstillfredsställelse var lönen följt av autonomi och inter-

aktion. Yrkets status ansågs något mindre viktigt. Författaren reflekterar över att ingen di-

striktssköterska i föreliggande studie nämnde att lönen var viktig för trivseln på arbetsplatsen. 

Författaren reflekterar vidare kring om detta kan vara kulturellt betingat, vara en könsfråga 

eller något som distriktssköterskorna medvetet valt att inte ta upp. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskan upplever införandet av valfrihets-

system i primärvården samt varför distriktssköterskan väljer att arbeta kvar inom den lands-

tingsdrivna vården då nya privata aktörer finns tillgängliga. För att svara på syfte och fråge-

ställningar på bästa sätt genomfördes studien med semistrukturerade intervjuer. Detta innebär 

att deltagarna i intervjuerna får svara på frågor som rör ett visst område och fritt berätta uti-

från dessa med egna ord vilket är bra om författaren önskar att deltagarna ska berätta om sina 

egna upplevelser inom ett visst område (Polit & Beck 2008). Polit och Beck (2008) beskriver 

att det är viktigt att intervjuerna sker i en miljö utan störande moment. Samtliga intervjuer 

skedde avskilt på respektive distriktssköterskas arbetsplats. I några fall skedde intervjuerna på 

respektive distriktssköterskas arbetsrum, i de andra fallen hade enskilda konferensrum på häl-

socentralen bokats. Ett av inklusionskriterierna för att få delta i denna studie var att distrikts-

sköterskan skulle ha arbetat på den landstingsdrivna hälsocentralen i minst ett år, detta för att 

det under denna tid skulle varit möjligt att söka arbete på en nyöppnad privatdriven hälsocen-

tral. Vid två av intervjuerna framkom då bakgrundsgrundsfrågorna ställdes att dessa distrikts-

sköterskor endast arbetat på de aktuella hälsocentralerna i fem månader. Intervjuerna genom-
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fördes trots detta då båda distriktssköterskorna hade flerårig erfarenhet från arbete på närligg-

ande, landstingsdrivna hälsocentraler.  

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som berör resultatet och tolkningens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004, Polit & Beck 2008, Elo & Kyngäs 2008). Enligt 

Polit och Beck (2008) är det vid kvalitativa studier viktigt att resultatet speglar deltagarnas 

upplevelser och åsikter och inte författarens. För att öka trovärdigheten på studier kan det 

därför vara värdefullt att gå tillbaka till deltagarna och visa preliminära tolkningar så att del-

tagarna kan bedöma om författarens analys överensstämmer med deltagarnas upplevelser 

(Polit & Beck 2008). Författaren valde att inte göra så i arbetet med denna studie. Enl. San-

delowski (1993) behöver detta inte innebära att trovärdigheten minskat. Att gå tillbaka till 

deltagarna kan göra mer skada än nytta, Sandelowski (1993) menar att deltagarna kan ha 

glömt vad de har sagt, vill göra tillägg eller ångra något som de sagt. Detta kan därför förvilla 

det slutgiltiga resultatet (Sandelowski 1993). Något som ökar studiens giltighet är att kvinnor 

med olika lång erfarenhet ingår i studien. I resultatet styrks texten med hjälp av citat från samtliga 

intervjuer vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) ytterligare stärker giltigheten i studien. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör forskaren för att öka tillförlitligheten diskutera och 

reflektera varje steg i analysarbetet med andra för att diskutera olika tolkningsmöjligheter. För-

fattaren har diskuterat analysprocessen i handledningsgrupp under hela arbetet vilket ökar studi-

ens tillförlitlighet. Något som också stärker studiens tillförlitlighet är att analysarbetet av insamlat 

material sker i nära anslutning till analysarbetet (Graneheim & Lundman 2004). Författaren sam-

lade in material samt påbörjade analysarbetet under mars-juni 2011.  Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det läsaren som avgör om resultatet i studien är överförbart till andra grupper 

eller situationer. Författaren har tydligt beskrivit urval, deltagare, datainsamling och analys för att 

underlätta för läsaren att värdera överförbarheten.    

Allmän diskussion 

Föreliggande studie visade att distriktssköterskan upplever att patienten fått makt i och med 

införandet av valfrihetssystem i primärvården. Patienterna har rätt att välja hälsocentral vilket 

på detta sätt styr antalet listade patienter på hälsocentralen och därigenom hälsocentralernas 

ekonomi och fortlevnad. Distriktssköterskan uppgav att det är viktigt att lista patienter till häl-

socentralen, varje patient för med sig pengar till hälsocentralen. Alla distriktssköterskor upp-

gav att det är viktigt att kontrollera patientens listning, nya administrativa rutiner för att kon-

trollera detta har införts. Det framkom att distriktssköterskorna följde rutinen olika. Vissa 

distriktssköterskor kontrollerade alltid patientens listning medan andra gjorde det då det fanns 
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skäl att tro att patienten listat om sig, t.ex om patienten var skriven på en adress i ett annat 

område. Förslag på förbättring och förenkling av rutinen kan vara av värde. Föreliggande ex-

amensarbete kan användas som ett diskussionsunderlag på arbetsplatsen för att närmare dis-

kutera förenkling av rutinen.  

Distriktssköterskorna beskrev att patienten nu ses som kund och att förhållningssättet till pati-

enten förändrats. De upplevde att de var mer serviceinriktade nu och att tillgängligheten för 

patienterna hade ökat. Förslag på fortsatt studie kan vara att se detta ur patientens synvinkel. 

Upplever patienten en förändring i synsättet att gå från patient till kund? Har patientens till-

gänglighet till vården förändrats i och med valfrihetssystemet och i så fall på vilket sätt? 

Föreliggande studie visade att arbetsplatsen i sig samt att det inte varit tillräckligt lockande att 

byta arbetsplats, var anledningar som gjorde att distriktssköterskorna stannade inom den 

landstingsdrivna hälsocentralen när privata aktörer etablerades. Flertalet distriktssköterskor 

uttryckte att de trivdes med sina kollegor och på sin arbetsplats. Detta resultat kan ligga till 

underlag för diskussioner bland arbetsgivare då distriktssköterskornas kollegor och trivsel på 

arbetsplatsen är viktigt. Vid rekrytering av nya medarbetare är detta en intressant aspekt. För-

fattaren skulle även i vidare studier gärna vända på frågan och undersöka vad som får di-

striktssköterskor att vilja byta arbetsplats. I föreliggande studie uppgav flertalet distriktsskö-

terskor att det inte varit aktuellt att byta arbetsplats även om det funnits funderingar på detta. 

Vad som avgör när distriktssköterskan tar steget från att fundera på att byta arbetsplats till att 

verkligen göra detta finner författaren av intresse att studera vidare.   

Slutsatsen är att distriktssköterskorna upplever att införandet av valfrihetssystemet i primär-

vården gett patienten makt genom att kunna välja. Distriktssköterskan har fått nya 

administrativa rutiner och det har blivit viktigt att tänka ekonomiskt och lista patienter till 

hälsocentralen. Vidare är slutsatsen att distriktssköterskan väljer att stanna inom den 

landstingsdrivna primärvården då de trivs på sina arbetsplatser samt att det hittills inte varit 

tillräckligt lockande att byta arbetsplats. 
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