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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie var att beskriva hur distriktssköterskor på hälsocentral upplever 

sitt arbete sedan hemsjukvården överförts till kommunen. Åtta distriktssköterskor på fyra 

olika hälsocentraler intervjuades, texten analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I 

resultatet framkommer tre kategorier med vardera två underkategorier; en dimension som 

försvann som beskriver förlust av frihet och förlust av helhet, distriktssköterskan som bro 

mellan organisationerna som beskriver distriktssköterskan som mellanhand och dennes 

oro för patientsäkerheten samt distriktssköterskans mottagning i fokus som beskriver 

mindre splittring, mer tid, ökad trivsel och att variationen i arbetet har fortsatt med 

inriktning mot specialisering och prevention. Sammanfattningen är att distriktssköterskor 

upplevde en förlust över att inte vara verksam i hemsjukvård, men som positivt 

övervägdes av möjligheten att fokusera på hälsocentralens mottagning, men trots 

kommunaliseringen upplevde distriktssköterskorna att de behövde utföra vissa 

hemsjukvårdsuppdrag åt kommunens sjuksköterskor på bekostnad av hälsocentralens tid.   

 

Nyckelord: distriktssköterska, hälsocentral, erfarenheter av hemsjukvård, mottagning, 

specialisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* British Journal of Community Nursing är vald som modell för uppbyggnad av 

strukturen för denna uppsats. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to describe how district nurses at the Health Centre find their 

work since homecare was transferred to community nursing. Eight district nurses at four 

Health Centre were interviewed. Qualitative content analysis was used. The result shows 

three categories, each with two subcategories; a dimension that vanished describing loss 

of freedom and the whole, the district nurse a bridge between the organizations but as a 

intermediary with concern for patient safety, finally the ecipiency in focus, less divisive, 

more time, increased job satisfaction with continuing work variation with specialization 

and prevention. The summary shows they experienced a loss to no longer perform 

homecare, but positive consideration the ability to focus on the recipiency, despite that 

they experienced that they still need to carry out some homecare on the behalf of the 

community nurses at the expense of their work at health centre.  

 

Keywords: district nurse, health centre, experiences of home care, recipiency, 

specialization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* British Journal of Community Nursing was chosen as a template for building the 

structure  
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INLEDNING 

Fram till den 31 augusti 2013 var landstingets primärvård i Västerbotten värd för 

hemsjukvården. Hälsocentralens distriktsköterskor utförde hemsjukvård i patienters hem, 

vilket ofta innebar årslånga patientkontakter med omvårdnadsarbete där 

distriktssköterskan lämnade hälsocentralens mottagning och begav sig hem till behövande 

patienter. Förutom hemsjukvård hade distriktssköterskornas en egen mottagning med 

rådgivning, bedömning och omvårdnadsåtgärder. Den 1 september 2013 skedde en 

förändring för hälsocentralens distriktssköterskor, som genom ett politiskt beslut tappade 

hemsjukvården när dess huvudmannaskap flyttades från landstingets primärvård till 

kommunal regi. Enligt Västerbottens läns landsting (2013a) var avsikten med 

förändringen att öka trygghet och säkerhet för de som var i behov av hälso-och sjukvård i 

hemmet (VLL 2013a). Däremot tillhandahåller landstinget även fortsättningsvis 

distriktsläkare till kommunen, vilket innebär att primärvårdens läkare ska samarbete med 

kommunalt anställda sjuksköterskor (VLL 2013b).  

 

Bakgrund 

Förändringen med att kommunerna tog över ansvar från landstingen började redan 1 

januari 1992 med ÄDEL, ÄldreDELegationen. Den innebar att Sveriges Regering 

beslutade att huvudmannaskapet för äldreomsorg, där personer boende i särskilda 

boenden eller i bostäder med särskild service, skulle övergå från landsting till kommun. 

Vid tiden för detta beslut skulle personer i ordinärt boende fortsätta tillhöra landstinget, 

vilket innebar att äldre och funktionshindrade i ordinärt boende i första hand skulle vända 

sig till primärvården för vård. Behövde man vård i sitt hem, så var det hälsocentralens 

distriktssköterskor som kom hem för vårdinsatser. Detta innebar att distriktssköterskorna 

på hälsocentralen hade både hemsjukvård och mottagningsarbete (SKL 2014a). Den 1 

september 2013, utökades kommunens huvudmannaskap i Västerbotten till att även gälla 

personer i ordinärt boende med behov av vård i hemmet. I andra landsting, exempelvis 

Norrbotten, hade övergången redan genomförts, däremot har den inte genomförts i 

exempelvis Stockholms län (SKL 2014b). Vid bedömning att tillhöra primärvård eller 

hemsjukvård tillämpas tröskelprincipen, vilket innebär att patienter i ordinärt boende, 

som kan, i första hand, ska uppsöka hälsocentralen för vård. Beslut om att överflyttas till 

hemsjukvård kan fattas av legitimerad sjukvårdspersonal, exempelvis distriktssköterskan 
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som skriver en SIP, samordnad individuell vårdplan, med aktuella uppgifter kring 

patienten som presenteras för kommunens samordnare som handlägger ärendet (Umeå 

Kommun 2013). Beslutet att hemsjukvården inte längre ska utföras av hälsocentralens 

distriktssköterskor är således ett politiskt beslut, och i en studie av McDonald et al. 

(2010) beskrivs att när distriktsksköterskor får vara deltaktig i besluts som rör 

organisationsförändringar där deras arbete påverkas, så skapar detta motivation, trivsel 

och arbetsglädje, dessutom ökade därmed sannolikheten för att sjuksköterskor stannar 

kvar på arbetsplatsen (McDonald et al. 2010). Att det är viktigt att få vara delaktig i 

förändringsprocesser, beskrivs även i en studie av Hansen et al. (2007) där det framgår att 

distriktssköterskorna anser att ett tydligt ledarskap och tydliga riktlinjer är viktigt när en 

organisatorisk förändring sker. Då är det dessutom viktigt att erbjudas utbildning till 

berörda för att blir orienterad och därmed delaktig i processen, vilket i slutändan 

medverkar till att distriktsköterskor upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation 

(Hansen et al. 2007). Om man väver ihop distriktssköterskornas upplevelse utifrån 

McDonald et al. (2010)  och Hansen et al. (2007), skulle det kunna beskrivas att 

distriktssköterskorna strävar efter KASAM, känsla av sammanhang, som enligt 

Antonovsky (2005) kan förklaras som att ju mer begripligt, hanterbart och meningsfullt 

en människa generellt sätt uppfattar sitt liv, desto mer KASAM får i det här fallet 

sjuksköterskan. Studierna i McDonald et al. (2010)  och Hansen et al. (2007) beskriver 

distriktsköterskornas strävan att få vara delaktiga i förändringsprocesser, vilket kan 

förklaras som att den delaktigheten också skapar en känsla av sammanhang när man får 

möjlighet att orientera sig i det som förändras.  

 

Enligt Henderson (1966) har sjuksköterskan olika vårdande roller, som ersättare när 

patienten själv inte har förmågan att utföra, som kompletterande när sjuksköterskan 

hjälper patienten och till sist som samarbetande med patienten. Utifrån dessa roller är det 

viktigt att vården organiseras så att sjuksköterskan har möjlighet att etablera goda 

relationer till enskilda patienter i dennes olika sjukdomsförlopp (Henderson 1966). 

Distriktssköterskan är en vidareutveckling av sjuksköterskerollen och i 

distriktssköterskeföreningens (2008) kompetensbeskrivning framgår att grunden i 

distriktssköterskans arbete är att möta människorna från alla samhällsskikt och ursprung, 

i alla åldrar och i alla olika hälso- och sjukvårdstillstånd där arbetet ska ske utifrån ett 

hälsofrämjande synsätt där uppgifter är att stärka patienter till en god hälsa. Arbetet 

innebär självständigt mottagningsarbete med förskrivningsrätt för vissa läkemedel och 
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förbrukningsartiklar inom diabetes-, astma- och inkontinensvård. Distriktssköterskan kan 

även vara verksam inom barnhälsovård och där göra självständiga medicinska 

bedömningar i samband med vaccinationer. Distriktsköterskan bedöms ha de kunskaper 

som krävs för att kunna bedöma övergången från ett sjukdomsbehandlande tillstånd till 

palliativ vård och att bidra till en värdig död (Distriktssköterskeföreningen 2008). Genom 

att distriktsköterskan lär känna patienten genom dennes, ofta komplexa vårdbehov, så 

spelar distriktssköterskan en viktig roll i att tidigt upptäcka symtom och komplikationer, 

vilket är avgörande för att kunna stödja människor att bo kvar i sina egna hem och 

förhindra onödiga inläggningar på sjukhus (Doherty & Tompson, 2014). 

Distriktssköterskans arbete är patientcentrerat, och McCormack och McCane (2006) 

beskriver att sjuksköterskan ska vara medveten om sin egen kunskap och förmåga för att 

möjliggöra patientfokuserad vård.  

 

Genom åren har distriktssköterskans arbete förändrats, den senaste förändringen var 

kommunalisering av hemsjukvården. Som snart nyblivna distriktssköterskor har vi ett 

intresse av ta reda på hur distriktssköterskorna upplever den senaste förändringen, om den 

påverkade deras arbete och i så fall hur.  

 

SYFTE 

Syfte med studien var att beskriva hur distriktssköterskor på hälsocentral upplever sitt 

arbete sedan hemsjukvården kommunaliserades.  

 

METOD 

Datainsamling 

Eftersom studiens syfte var att beskriva upplevelser valdes en kvalitativ metod med 

induktiv ansats. Mauthner et al. (2002) beskriver kvalitativ metod som ett sätt att komma 

nära individen. Henricsson och Billhult (2012) beskriver induktiv ansats som ett sätt att 

dra slutsatser från erfarenheter. Det är viktigt vid en induktiv ansats att forskaren så 

förutsättningslöst som möjligt, observerar eller undersöker det valda fenomenet. 
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(Henricsson & Billhult 2012). Vi arbetade fram en semistrukturerad intervjuguide med 

sju frågor, där information om ålder, kön och antal verksamma år som distriktssköterska 

på hälsocentral fanns med (se bilaga 1). Vi följde Danielsson (2012) med 

semistrukturerade intervjuer som utgjorde grunden, vilket innebar att vi ställde öppna 

frågor som inte behövde tas i samma ordning utan man anpassade sig till vad som kom 

upp i intervjun. Om frågorna är för detaljerade kan det störa interaktionen och 

intervjuaren blir för styrd av sin intervjuguide och att man därmed går miste om viktig 

information. Intervjun avslutades med en fråga om vi missat någon fråga eller om det var 

något intervjupersonen önskar att vi tagit upp. Olika typer av intervjufrågor användes, 

som enligt Kvale och Brinkmann (2009) beskrivs som inledande frågor och uppföljande 

frågor.  

 

Urval  

Fem hälsocentraler tillfrågades via mail, där information om studiens syfte samt 

samtycke framgick (bilaga 2). Mail skickades till två hälsocentraler i Umeå Kommun och 

tre hälsocentraler i kranskommunerna. Fyra verksamhetschefer, av fem tillfrågade, gav 

sitt samtycke till att förfrågan gick ut till deras distriktssköterskor på hälsocentralen, en 

verksamhetschef svarade inte. Verksamhetscheferna fick ge förslag på distriktssköterskor 

då en av inklusionskriterierna var att det varit verksam på hälsocentralen under tiden 

hemsjukvården låg under landstingets ansvar, detta innebär enligt Polit och Beck (2007) 

ett bekvämlighetsurval eftersom det passar vårt syfte när vi väljer deltagare som kan ge 

oss den rikligaste informationen. Förfrågan skickades ut till totalt åtta distriktssköterskor, 

två på varje hälsocentral, via e-post tillsammans med ett informationsbrev angående 

studiens syfte (bilaga 3). Samtliga tackade ja till att delta och ställa upp på en intervju, 

men fick information att de fick tacka nej och avbryta när som helst under studiens gång. 

Enligt Bell (2006) ska man även vid en liten undersökning sträva efter ett så 

representativt urval som möjligt, och enligt Henricson och  Billhult (2012) är det ofta 

färre deltagare vid en kvalitativ studie än en kvantitativ. Vi valde att tillfråga Umeå 

Kommun och några av dess kranskommuner för att det ligger geografiskt nära oss, men 

ändå inom samma landsting. Åtta distriktssköterskor valde att delta i studien, sju kvinnor 

och en man, i åldrarna 37-60 år. Fyra distriktsköterskor var verksamma på hälsocentraler 
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inom Umeå tätort och fyra i kranskommuner till Umeå. De hade varit verksamma som 

distriktssköterskor inom primärvården mellan 4-16 år.  

 

Tillvägagångssätt 

När vi fått distriktssköterskornas godkännande och samtycke att delta (se bilaga 1), 

intervjuades distriktssköterskorna enskilt med ljudupptagning. Distriktssköterskorna fick 

ge förslag på tid och plats för intervjuerna. Enligt Danielson (2012) måste intervjuaren 

vara flexibel till vilken intervjumiljö som erbjuds när intervjun sker på en vårdavdelning 

eller hälsocentral, eftersom intervjuplatsen inte blir densamma från plats till plats och 

intervjuaren inte ges möjlighet att förbereda intervjun eller prova tekniken som om man 

hade haft samma plats till alla intervjuer (Danielson 2012). Samtliga intervjuer gjordes på 

respektive distriktssköterskas hälsocentral i ett avskilt rum. Vi började intervjuerna med 

en kortfattad presentation av oss själva samt att åter igen presentera syftet med vår studie. 

Här tog vi även upp vilken tidsram vi hade och hur intervjun skulle gå till. Den 

semistrukturerade intervjun utgick från vår intervjuguide som distriktssköterskorna fick 

svara fritt utifrån. Vi inledde intervjuerna med att distriktssköterskorna fick svara på 

bakgrundsfrågor som sin ålder och antal år som distriktssköterska. Under intervjun kunde 

vi som författare ställa följdfrågor som: Kan du beskriva? Kan du utveckla? Detta för att 

ge distriktssköterskan möjlighet att vidareutveckla svaren. Innan intervjuerna avslutades 

frågade vi upp om det var något vi missat eller någonting som distriktssköterskorna ville 

tillägga i ämnet. Intervjuerna tog mellan 13-17 minuter att göra. Intervjuerna 

genomfördes under veckorna 37-40. Vi valde att göra som Danielsson (2012) föreslog att 

skilja intervjuare (I) från deltagare (D), och koda varje intervju med ett nummer mot en 

kodlista, så att det blev lättare att bearbeta intervjun och behålla sekretess i materialet.  

 

Dataanalys 

Det transkriberade materialet är analyserat med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004), vilket är en lämplig metod att tolka texter. Kvalitativ 

innehållsanalys används för att beskriva variationen, likheter och skillnader i manifest 

innehåll och därmed tolka det latenta innehållet som undersöks. Genom tolkningen söks 

gemensamma och övergripande teman (Graneheim & Lundman 2004).  All intervjuer 
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transkriberades i sin helhet med skratt, hummande, pauser och suckar som är viktigt för 

att förstå texten i sitt sammanhang. För att få en känsla och en helhetsuppfattning av 

materialet lyssnade vi och läste igenom materialet flera gånger. Därefter delade vi upp 

materialet i meningsbärande enheter som innebär att den texten hade gemensamt innehåll, 

därpå följer kondenseringar av meningsbärande enheter som innebär att endast det 

centrala i texten behölls. Genom att läsa igenom kondensering identifierades koder, koder 

är text där kärnan i innehållet är bevarad. Koderna jämfördes därefter och sorterades in i 

kategorier och underkategorier.  

 

Etiskt övervägande 

Verksamhetschefer på hälsocentralerna gav sitt tillstånd att genomföra intervjuer vilket 

var en förutsättning för att studien kunde genomföras. Vi följde Kvale och Brinkmann 

(2009) som föreslår att deltagarna informerats muntligt och skriftligt om studiens syfte 

samt att deltagandet är frivilligt och att deras svar förblir anonyma eftersom materialet 

kommer att avidentifieras. Deltagarna informerades också att de när som helst under 

projektets gång fick avbryta sin medverkan. Distriktssköterskorna fick skriftligt 

information via e-post innan intervjun och i starten av intervjun fick de samma 

information muntligt. Deltagarna fick tillgång till författarnas e-postadresser och 

mobiltelefonnummer om det under tidens gång uppstod frågor. Endast författare och 

handledare har haft tillgång till materialet.  

 

Vi följde Henriksson och Billhult (2012) som anser att författarna bör reflektera över sin 

egen förförståelse kring ämnet och dessutom vara medveten om deras påverkning av 

studien eftersom författarna är medskapande av texten. Därför är det viktigt att ha ett 

öppet förhållningssätt och kunna vara flexibel genom hela arbetet. Initialt men även under 

arbetets gång har vi diskuterat vilken förförståelse vi har med tanke på att vi har olika livs 

och arbetserfarenheter. Det kändes viktigt eftersom det ökade vår medvetenhet om vilken 

betydelse detta kan ha för resultatet av studien (jfr Henriksson & Billhult 2012, kap 6). 

Bägge författarna har arbetat många år inom sjukvård, men saknar erfarenhet som 

distriktssköterska på hälsocentral. En av författarna arbetar på hälsocentral som 

psykiatrisjuksköterska och den andra författaren som sjuksköterska på vårdavdelning.  
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RESULTAT 

Intervjuerna har genom analysen lett fram till tre kategorier, en dimension som försvann, 

distriktssköterskan som bro mellan organisationerna, distriktssköterskans mottagning i 

fokus. Samtliga kategorier presenteras med underkategorier.  

 

En dimension som försvann 

Förlust av frihet  

Att kommunen tog över ansvaret för hemsjukvården beskrev distriktsköterskorna som en 

förlust av frihet. Att man kom utanför hälsocentralens väggar upplevdes som man blev fri 

genom att själv få styra och ha kontroll över sina hembesök, den kontrollen kunde också 

upplevas som minskande av stress. I och med att möjligheten till hembesök försvann, så 

upplevdes det negativt för patienten, eftersom man tidigare kunde erbjuda patienter, med 

behov av flera omläggningar per vecka, ett hembesök eller två per vecka istället för tre på 

mottagningen, vilket distriktssköterskorna beskrev som ett givande och tagande mellan 

patient och distriktsköterska. Denna service till svårt sjuka som inte var i behov av 

hemsjukvård, men behov av mycket vård, försvann, vilket distriktssköterskorna beskrev 

som en stelhet i organisationen, och att detta i sin tur leder till ett hinder att arbeta 

patientfokuserat.  

 

”Vi har inte möjligheten att låta patienten välja idag” 

 

Förlust av helhet 

Distriktssköterskorna upplevde förlusten av hemsjukvården som en förlust av helhet 

genom att man hade stor kännedom om patientens hela livssituation. Att lära känna 

patienten, dennes sjukhistoria, vårdkontakter och anhöriga upplevdes som att ge besöket 

en större mening utöver själva omvårdnadsinsatsen, ett självständigt arbete som innebar 

något mer än bara en punktinsats. Arbetet kunde innebära enskilda bedömningar som 

skapade upplevelsen att få använda bredden i sin kompetens. Distriktssköterskorna 

beskrev att delar av dessa utmaningar försvann vid kommunaliseringen.  
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”Jag lärde känna patienterna och det var trevligt att komma hem till  

samma tanter och farbröder” 

 

När man får arbeta i patienternas hem upplevde distriktssköterskorna att det fick en 

överblicka över hela patientens situation. Att möta patienten i dennes hem och få vara 

gäst en stund, gav unika möjligheter att få inblick i hur de klarade sig hemma. 

Distriktssköterskorna kunde bedöma patientens behov av vård och insatser, och 

tillsammans med andra vårdgivare göra hemsituationen så bra som möjlig. Den 

möjligheten till helhetssyn har gått förlorat i och med kommunaliseringen.  

 

”Nu får man får inte samma insyn i hur det har det hemma” 

 

Distriktssköterskan som bro mellan organisationerna 

Distriktssköterskan en mellanhand  

Även om hemsjukvården har gått över till kommunen så upplever distriktssköterskorna 

sig som mellanhand till hemsjukvården. Detta beror på att kommunens sjuksköterskor 

behöver hälsocentralens distriktssköterskor för att kunna fullgöra sitt arbete. Orsak till det 

är att patienter ännu är listade på hälsocentralen och därmed till landstingsanställda läkare. 

 

”Ja, det blir ju mycket att man får vara som en mellanhand i dag” 

 

Därigenom måste distriktssköterskorna kontakta läkare på uppdrag av kommunens 

sjuksköterskor och vidarebefordra behov av recept, frågeställningar, med mera, samt 

ordna besökstid till läkare. Dessutom är det hälsocentralens uppdrag att skapa underlag 

för att aktualisera patienter till hemsjukvården. Detta underlag görs av distriktssköterskan, 

trots att det inte alltid finns kunskap om patienten, utan underlaget skrivs via information 

av anhöriga eller om andra som har kännedom om patienten flaggar för ett sådant behov. 

Därefter ska distriktssköterskan meddela kommunens samordnare informationen om 

patienten, och samordnaren följer upp behovet.  

 

”Vi skriver underlag på hörsägen, förr hade vi bara gått och 
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hämtat bilnyckeln och åkt” 

 

Utöver detta beskriver distriktssköterskorna att de har som uppdrag att ta alla blodprover, 

utom PK, på patienter som tillhör hemsjukvården. PK tar kommunens sjuksköterskor, 

men övriga prover ska skötas av hälsocentralens distriktssköterskor eftersom kommun 

och landsting inte har löst frågan om provtagningens datasystem, som är knuten till 

landstinget. Detta var något distriktssköterskorna inte hade räknat med att behöva göra 

efter kommunaliseringen och därmed får man ta tid till det från mottagningstid.  

 

”Varför låter man sina distriktssköterskor fara hem och ta prover, när  

de (kommunens sjuksköterskor) kan ta ett prov,  

men inte prov nummer två” 

  

Distriktssköterskorna har uppfattat att planeringen inför att kommunen skulle ta över, inte 

var väl organiserad, men att man som distriktssköterska inte heller hade möjlighet att 

påverka utan att planeringen skedde ovanför deras huvuden.  

 

”Det hänger kvar [hemsjukvården]…ja, och utan att du kan påverka det. Nu är vi som en 

marionett……faktiskt” 

 

Distriktssköterskan oroar sig för patientsäkerheten 

Kommunen har behov av kontakt med hälsocentralens distriktssköterskor för att få fram 

information som finns i landstingets journalsystem, det kan exempelvis röra sig om 

läkemedelslista och provsvar. Distriktssköterskorna upplever det som negativt för 

patientsäkerheten att inte ansvarig sjuksköterska i kommunen kan få fram den 

informationen på annat sätt.  

 

”Att hemsjukvården har gått över har ju flera negativa aspekter tycker jag 

på…bland annat patientsäkerheten…just att kommunerna har svårare att 

få information…aktuell medicinlista och så vidare…och att 

samarbetet liksom inte är optimalt då…mellan de 

här två olika huvudmännen” 
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Å ena sidan saknar hälsocentralens distriktssköterskor säkra kommunikationsverktyg för 

att nå fram med nödvändig information till kommunens sjuksköterskor, å andra sidan 

oroar man sig för att kommunens sjuksköterskor i sin tur, inte får den information de 

behöver för sitt arbete när de inte har samma journalsystem. 

 

”Man försöker ringa [kommunens sjuksköterskor], men får inget svar, och så blir det 

liggandes” 

 

Dessutom beskriver distriktssköterskorna att kommunens samordnare ibland försöker att 

begränsa och ifrågasätta varför en patient ska aktualiseras för hemsjukvård, vilket 

distriktssköterskorna upplever som negativt för patientsäkerheten. Detta skapar 

frustration att behöva resonera om tolkningsföreträde när det gäller patientens behov, och 

kan ses som ett hinder att arbeta patientfokuserat och säkert. 

 

Distriktssköterskans mottagning i fokus 

Mindre splittring ger mer tid och ökad trivsel 

Distriktssköterskan har under tiden hemsjukvården ännu var i landstingets regi upplevt 

sig splittrad, detta eftersom det gällde att både hinna i tid till patienten i dennes hem och 

sedan i tid tillbaka till mottagningen för verksamhet där. Det kunde vara långa sträckor att 

köra, framför allt i glesbygden där avstånden är långa mellan byarna. Dessutom kunde 

oförutsedda saker dyka upp hemma hos patienter, saker som det inte fanns tidsmässigt 

utrymme för. Ibland bestod det oförutsedda sakerna av mer akut karaktär som hastig 

sjukdom, andra gånger mindre akut men dock så viktiga, som avsaknad av medicin, 

därmed kunde deras arbetsdag blir betydligt mer omfattande än den var planerad för.  

 

”Jaa, utöver och just det här att när det då var lite halvakuta saker 

kanske….hemtjänsten kanske ringde att var någon som var 

dåligt, eller det var stopp i någon kateter, eller…eller 

andra saker…fattas mediciner….eller……eller så” 
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Distriktssköterskan beskriver att det var en självklarhet att lösa problem som uppstod, 

oavsett tid på dagen. Men att numera få gå hem när arbetsdagen är slut beskrivs som en 

stor lindring från stress, och därmed en vinst av tidsaspekt och arbetsbelastning. 

 

”Hemsjukvården låg som ett täcke över ens dag……det är en himmelsvid 

skillnad nu, att kunna jobba utan att ha allt det där över sig” 

 

”Det är en lättnad rent arbetsmässigt” 

 

Trots att distriktssköterskorna beskrev förlust med att kommunen tagit över 

hemsjukvården, så är upplevelsen ändå att man inte känner någon större saknad av den.   

 

”I början tänkte jag att det här kommer jag att sakna den jättemycket…….jag har 

förvånats över hur lite jag har saknat det” 

 

Fortsatt variation med inriktning mot specialisering och prevention 

Distriktssköterskorna upplever att arbetet på hälsocentralen har blivit enklare att 

organisera eftersom alla distriktssköterskor numera är under samma tak, vilket innebär 

bättre möjlighet till spontana möten och kommunikation. Man upplever mer gemenskap 

som grupp på hälsocentralen, där man numer får möjlighet att koncentrera sig på att 

fullfölja och åtgärda arbetsuppgifterna som är aktuella där. 

 

”Arbetsmiljön har blivit bättre, eftersom vi har organiserat upp vårt arbete”. 

 

Distriktssköterskorna beskriver dessutom att variationerna i distriktssköterskans arbetet 

har fortsatt, det är mottagning av både akuta och planerade karaktär, dessutom sköter 

hälsocentralen numera vård som tidigare tillhörde specialistvården på sjukhuset.  

 

”Jag trivs, ett omväxlande arbete, trots att det bara är mottagning nu. Jag 

får arbeta med alla delar, vi träffar de från spädbarn till de blir gamla” 

 

Distriktssköterskorna beskriver att de nu har mer tid att lägga på sina respektive 

specialområden, exempelvis diabetes och astma, och att man får mer tid att 
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vidareutveckla sig, fördjupa och förbättra sina områden. Distriktssköterskorna beskriver 

att arbetet mot prevention har fått större betoning än tidigare.  

 

”Jag har fått specialisera mig, gick utbildningen i våras” 

 

Man beskriver att det är roligt att fördjupa sig, och att det innebär mycket trivsel i att ha 

ett eget specialområde. Upplevelsen att tiden numera räcker till gör att distriktssköterskan 

känner att det verkligen finns förutsättningar att möta patienten under ett samtal.  

 

”Jag har gott om tid att ha hälsosamtal med 40, 50 och 60-åringar. Också gott 

om tid till samtal med mina diabetiker, det gör att jag känner 

att jag kan göra skillnad” 

 

 Tidsvinsten används också till att förbättra andra områden som är i behov, exempelvis 

utveckling av vård som rör asylpatienter, där det finns stor potential för att bättra.  

Distriktssköterskorna beskriver även att deras arbete har mer tydliga politiska mål, vilket 

innebär att det ställs krav på hur och vad som ska utföras, exempelvis krav på 

telefontillgänglighet, kvalitetsregister och uppföljningar av olika slag som skall 

journalföras mer organiserat, med syfte att systematisera arbetet.  

 

”Det har blivit mer och mer register för olika saker…och att man 

försöker ha en tydligare styrning på vårat uppdrag” 

 

 

DISKUSSION 

Resultatet har lett fram till tre kategorier och sex underkategorier. En dimension som 

försvann är den första kategorin som beskriver distriktssköterskans förlust av frihet och 

förlust av helhet. En andra kategori beskriver distriktssköterskan som bro mellan 

organisationerna, när de upplever sig som en mellanhand åt kommunens sjuksköterskor 

samtidigt som de oroar sig för patientsäkerheten. Den sista kategorin beskriver att 

distriktssköterskan nu upplever att mottagningen hamnat i fokus, vilket innebär mindre 



 17 

splittring som ger mer tid och ökad trivsel, men samtidigt fortsatt variation med 

inriktning mot distriktssköterskans specialisering och preventiv vård.  

 

I kategorin en dimension som försvann, beskriver distriktssköterskorna att arbete i 

patienternas hem innebar frihet och att få en helhetssyn på patientens hela situation, och 

att allt omvårdnadsarbetet nu ska ske på mottagningen beskrivs som negativt. Därmed 

kan det uppfattas som en nackdel för distriktssköterskans profession och möjlighet att 

arbeta patientcentrerat. Att arbeta med patienten i dennes hem har dessutom visats sig 

skapa trygghet både för patienter och distriktssköterskor. I en studie av McGarry (2003) 

där distriktssköterskorna definierar sin roll, beskrivs att ett holistiskt perspektiv blir 

tydligt när vård ges i patienters hem. Genom det engagemang som uppstår skapas en 

professionell relation till patienten, vilken sällan går att separera från en personlig relation 

genom att distriktsköterskan har så mycket information om patienten och dess anhörigas 

liv. Nagington et al.(2013) beskriver den personliga relationen som värdefull genom att 

den öppnade upp för känslor som även tillgodosåg patientens psykosociala behov. 

Nilsson et al. (2010) beskriver vidare att distriktssköterskans breda kunskap om den sjuke 

genererade känslor av förtroende mellan patient och vårdare, vilket skapade trygghet för 

distriktssköterskan som därmed tyckte sig ha lättare att förutsäga vad som skulle hända 

(Nilsson et al. 2010). Vårt resultat visar att det är en förlust för distriktssköterskan att ha 

tappat hemsjukvården till kommunen, men dessutom har patienten förlorat en etablerad 

relation. Patienterna har nu fått kommunalt anställda sjuksköterskorna men det tar tid att 

bygga upp en förtroendefull relation. Boström et al.( 2012) beskriver att 

distriktssköterskorna såg sin yrkesroll att arbeta i distrikt som förändrad i och med att 

man inte längre följer patienten från vaggan till graven (Boström et al. 2012), vilket 

stöder vår studie när hemsjukvården försvunnit över till kommunen, men att 

distriktssköterskorna ändå upplever sig ha ett varierat arbete eftersom de träffar patienter 

i alla åldrar på mottaningen.  

 

I andra kategorin distriktssköterskan som bro mellan organisationer, kan det uppfattas att 

distriktssköterskans omvårdnadskunskaper går förlorad i och med ökade administrativa 

uppgifter och detta resultat stöds av Hollman et al. (2014), som har funnit att 

distriktssköterskans ökade administrativa arbetsbelastning leder till sämre förmåga att 

bidra med kvalité i omvårdnaden med patient (Hollman et al. 2014). I vår studie 

beskriver distriktssköterskorna att den tidsåtgång som mellanhand till hemsjukvårdens 
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ärenden, blir på bekostnad av deras mottagningsarbete, vilket där med drabbar 

hälsocentralens patienter. Enligt Boström et al.(2012) beskrivs att distriktssköterskor ser 

problemlösning som en del av sin yrkesroll, vilket vi uppfattar vår studie visar när 

distriktssköterskan på hälsocentralen utför arbete där kommun och landsting inte nått en 

lösning. Nic Philibin et al. (2010) beskriver det som en undangömd roll, där 

distriktssköterskan utför ett osynligt arbete som fyller upp luckor i verksamheten. Vidare 

beskriver Hollman et al. (2014) att distriktssköterskorna inte tycker det känns rätt att 

behöva prioritera ekonomiska fördelar framför möjligheten att utveckla relation med 

patienter och olika vårdenheter. Detta beskrivs även av Nilsson et al.( 2010), som funnit 

att distriktssköterskor upplever problem att behöva prioritera mellan sjuka människor, 

och att detta leder till en upplevd brist genom att inte känna sig tillräckligt tillgängliga för 

människor som är i behov av vård (Nilsson et al. 2010) vilket vi anser vi stöder vår studie 

att distriktssköterskornas oroar för att patientsäkerheten hotas.  

 

I den tredje kategorin där distriktssköterskornas mottagning är i fokus, beskrivs att mer 

tid inne på hälsocentralen uppfattas som positivt, genom att detta bidrar till att de 

uppfattar sig som mindre splittrad och därmed får mer tid, som i sin tur leder till ökad 

trivsel. Detta beskriver även Nagington et al.(2013) som menar att omvårdnadsarbete 

måste få ta tid för att ges möjlighet att odla fram förtroendefulla möten mellan patient och 

distriktssköterska, detta i sin tur gör att omvårdnadskvalitén höjs (Nagington et al. 2013). 

I vår studie beskrev också distriktssköterskorna att gott om tid i patientmöten gav 

möjlighet att uppleva sin egen insats i omvårdnaden som bättre i mötet med patienten. 

Vår studie visar också att distriktssköterskan försökte handskas med den splittring som 

uppstod i arbetet när landstinget stod som värd för hemsjukvården, så gott det gick, men 

var väl medvetna om att det var på bekostnad av minskad tillgänglighet för 

hälsocentralens uppgifter. Nilsson et al.( 2010) beskriver att upplevelsen att vara 

tillgänglig för patienten minskar stress och därigenom blir omvårdnadsarbetet säkrare, 

dess motsats att inte vara tillgänglig beskrivs som kontrollförlust. Nagington et al. (2013) 

menar att patienter inte vågar be något utöver den planerade vårdinsatsen om 

distriktssköterskan är stressad (Nagington et al. 2013) och därigenom skulle den tid som 

nu frigjorts kunna bidra till Nilsson et al. (2010) fynd att bättre tillgänglighet och 

förbättrad kommunikation i patientmöten ger säkrare vård. Därigenom kan denna 

kategori, mottagning i fokus kunna översättas till att distriktssköterskorna upplever sig ha 
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KASAM, känsla av sammanhang, när de nu kan arbeta patientcentrerat och deras 

mottagningsarbetet upplevs som begripligt, hanterbart och meningsfullt.  

 

Vår studie visar på att distriktsköterskorna tycker sig kunna fokusera mer på sina 

specialområden och att man fått mer tid att lägga på områden som behöver utvecklas, 

exempelvis i arbetet mot asylsökande, vilket stöds av Nic Philibin et al. (2010) som 

beskriver en ökat efterfrågan att distriktsköterskorna tar emot fler asylsökande flyktingar 

och att därmed klinisk vård ska erbjudas över alla sociala gränser (Nic Philibin et al. 

2010). Däremot beskriver Boström et al. (2012) att distriktssköterskorna uppfattar att 

deras specifika kunskap, som mottagning och preventivt arbete, kom i skymundan för 

prioritering av akuta och avancerade medicinska åtgärder (Boström et al. 2012), vilket 

distriktssköterskorna beskrev som en del av deras arbetsdag när landstingen stod som 

värd för hemsjukvården när något akut uppdagades i patientens hem som behövde 

åtgärdas. När hemsjukvården nu är i kommunal regi, och distriktsköterskorna finns 

tillgängliga för patienter och varandra på hälsocentralen, så kan det uppfattas som 

möjlighet att fokusera på deras arbete och utvecklas är i nära framtid. Möjligen måste 

kommun och landsting finna lösningar för att frigöra hälsocentralens distriktssköterskor 

genom att riva ned den bro som svetsar de samman med kommunal vård. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskor på hälsocentral upplever sitt 

arbete sedan hemsjukvården kommunaliserades, som datainsamlingsmetod valdes 

intervjuer med ljudupptagning. Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004), och enligt deras studie är det är viktigt att 

reflektera över kvalitén och trovärdigheten av studiens resultat och utvärdera 

arbetsmomenten i processen som leder fram till resultatet. I en intervjusituation får man 

möjlighet att förstå deltagarens erfarenheter genom att de berättar om det efterfrågade 

ämnet med egna ord (Graneheim & Lundman, 2004).  

Fem verksamhetschefer tillfrågades, av de fyra som tackade ja till att delta, bad vi 

verksamhetschefen på respektive hälsocentral att välja ut lämpliga kandidater, detta för 

att inklusionskriterierna skulle stämma med vårat tilltänka urval. Detta skapar 
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trovärdighet till vår studie när vi själva inte valt deltagare, men det finns givetvis en risk 

att distriktssköterskorna känner sig pressade att delta när chefen kommer med förfrågan, 

men vi upplevde att alla deltagare mottog vår intervju positivt och kände sig uppskattade 

som blev tillfrågade. Två av hälsocentralerna var storleksmässigt mindre, då det tillhörde 

landsbygd och urvalet av distriktssköterskor som passade in var mer begränsat. Av det 

intervjuade var sju kvinnor och en man, det hade varit önskvärt mer fler män men utbudet 

av manliga distriktssköterskor var begränsat, men vi tror inte att det påverkar 

trovärdigheten i vår studie. I Socialstyrelsen (2014) dokument över ”Statistik om hälso- 

och sjukvårdspersonal” framkommer att majoriteten av distriktsköterskor är kvinnor.  

 

Just tiden för arbetes gång kan vara en riskfaktor då mycket ska hanteras under 

förhållandevis kort period. Intervju som datainsamlingsmetod är tidskrävande, vilket är 

svårt att förstå vid uppstart av arbetet. Transkribering av ljudupptagningen gjordes i nära 

anslutning till intervjun för att kommer ihåg deltagarens kroppsspråk och uttryck i 

samband med uttalandet. Transkriberingen av intervjuerna delade vi upp mellan varandra, 

men genom lyssnades flera gånger under transkriberingen, detta ökar trovärdigheten av 

vårt resultat.   

Vi har tillsammans lagt ner mycket tid på analysarbetet för att få en så korrekt tolkning 

som möjligt och fört en diskussion mellan varandra under hela processen. Vi känner att vi 

är samstämmiga i tolkningarna och att resultatet känns trovärdigt. Under analysprocessen 

tog vi även hjälp av vår handledare som kom med feedback på det vi fann i materialet. I 

presentationen av resultatet har vi med citat från alla intervjuade. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) stärker citat giltigheten av resultatet. 

 

Ingen av oss författare hade någon större erfarenhet i att intervjua och detta har medfört 

en viss osäkerhet i intervjusituationerna, men vi använde oss av en provintervju och 

ställde frågorna enligt intervjuguiden, samt att vi tillsammans deltog vid de två första 

intervjuerna, vilket vi tänker ökar pålitligheten i intervjusituationen. 

Intervjuerna gjordes i avskilt rum på distriktssköterskornas arbetsplats och under deras 

arbetstid. Att sitta avskilt uppfattades initialt i intervjun skapa spänning i rummet 

eftersom intervjuare och deltagare var okända för varandra, men det var en stor fördel 

genom att man inte blev störd och då kunde bägge parter fokusera på intervjun. Att 

intervjun skedde genom ljudupptagning blev i början av intervjun lite spänt men under 
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intervjuns gång blev deltagarna allt mer avslappnade. Vi som författare försökte hålla oss 

neutrala och avslappnade i intervjusituationen och låta distriktssköterskan prata till punkt.  

Inför uppstarten av arbetet och fortlöpande har vi diskuterat om vår förförståelse i ämnet. 

Författarna arbetar inom olika vårdområden, en inom sluten vård och den andra inom 

primärvård. Ingen av oss hade dock någon erfarenhet av arbete inom primärvård som 

distriktssköterska. Enligt Wallengren och Henricson (2012) är det viktigt att diskutera 

kring sin förförståelse inför ett vetenskapligt arbete eftersom det anses öka pålitligheten 

av resultatet. 

 

Studien är liten med bara åtta intervjuade distriktssköterskor från fyra hälsocentraler, men 

med sammanlagd intervjutid på ungefär 115 minuter, dessutom har hälsocentralerna sina 

säten både i stad och landsbygd och enligt Sandelowski (1995) kan även ett litet antal 

intervjuer bidra med trovärdigt resultat om datamängden ändå är tillräckligt stor. 

 

SLUTSATS 

Distriktssköterskor verksamma vid hälsocentral upplever det som en förlust när 

hemsjukvården överförts till kommunal regi, men som övervägs positivt med ökad 

fokusering på hälsocentralens mottagning. Ökad fokusering på mottagningen 

möjliggjorde distriktssköterskornas känsla av sammanhang, KASAM. Men trots 

kommunaliseringen upplever distriktssköterskan sig som en bro mellan kommun och 

landsting, som måste utföra vissa hemsjukvårdsuppdrag åt kommunens sjuksköterskor på 

bekostnad av hälsocentralens tid. Nu med möjlighet att fokusera på mottagningsarbetet 

kan distriktssköterskorna arbeta patientcentrerat och upplever att de har tid för detta. Att 

arbeta patientcentrerat är en av de fundamentala elementen i distriktssköterskans 

profession och är det verktyg som används för att se hela människan. Ytterligare studier 

kring hur distriktssköterskor upplever sitt arbete utan hemsjukvård vore önskvärd, men 

även studier kring hur kommunens sjuksköterskor upplever att behöva ha kontakt med 

hälsocentralen distriktssköterskor för att få information kring sina patienter.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 

 

 

Din ålder………. 

Ditt kön………... 

Antal år som Du varit yrkesverksam som distriktssköterska på hälsocentralen……….. 

 

 

 

1. Kan du beskriva för mig förändringar som du upplever ha skett i din yrkesroll 

som distriktssköterska sedan du tog din distriktssköterskeexamen? 

2. Kan du säga något mer om det förändringar som skett?  

3. Vår studie vill belysa hur distriktssköterskan upplever sitt arbete efter att 

hemsjukvården kommunaliserades. Kan du berätta för oss om du upplever 

förändring i din yrkesroll sedan 1 september 2013 när Umeå Kommun tog över?  

4. Vad skulle du kunna beskriva som positivt förändring? 

5. Vad skulle du kunna beskriva som negativ förändring?  

6. Är det något som du skulle vilja förändra och/eller utveckla i din roll som 

distriktssköterska på hälsocentral? 

7. Är det någon fråga som du saknar? 

  



Bilaga 2      

UMEÅ UNIVERSITET                                                            

Institutionen för omvårdnad 

 

Brev till verksamhetschef (hälsocentralens namn) Hälsocentral! 

Vi är två distriktssköterskestudenter vid Umeå Universitet, institutionen för omvårdnad 

som håller på att avsluta vår utbildning till distriktsköterskor genom att skriva ett 

självständigt arbete, magisteruppsats på 15 poäng.  Vår uppsats ska handla om 

distriktsköterskerollen i förändring, framförallt när hemsjukvården bedrivs i 

kommunalregi och distriktssjuksköterskan inte längre arbetar i geografiska enheter. Vi 

önskar därför att intervjua distriktssköterskor verksamma på i kommuner i Västerbotten. 

 

Med detta brev önskar vi få Ditt medgivande till att intervjua 2-3 distriktssköterskor på 

Din hälsocentral om deras upplevelse och åsikter i ämnet. Intervjuerna beräknas ta 15-30 

minuter och vi planerar att genomföra intervjuerna vecka 38-39.  

 

Vi önskar intervjua distriktssköterskor som var verksamma på Din hälsocentral under 

tiden hemsjukvården bedrevs i landstinget regi och ännu är verksamma på Din 

hälsocentral. Efter ett medgivande från Dig via mail eller telefon kommer vi att ta kontakt 

med frivilliga distriktssköterskor och göra upp om tid och plats. All insamlad data 

kommer enbart att hanteras av oss två studenter samt vår handledare. Materialet kommer 

att avidentifieras och presenteras på ett sätt att ingen enskild person eller verksamhet kan 

identifieras. Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan avbryta sin medverkan när som 

helst utan att ange skäl till det. 
Med vänliga hälsningar 

Carina Aminoff   Mail: carinaaminoff@gmail.com 

Telefon: 073-804 70 56 

Nadja Lind  Mail: arne.nadja@hotmail.com 

Telefon: 070- 356 18 98 

Handledare. Christina Juthberg 

Telefon: 0660- 292 525  

Mail: christina.juthberg@umu.se  



Bilaga 3 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Distriktssköterskans upplevelse av sin yrkesroll i förändring 

Vi är två distriktssköterskestudenter vid Umeå Universitet, institutionen för omvårdnad 

som håller på att avsluta vår utbildning till distriktsköterskor genom att skriva ett 

självständigt arbete, magisteruppsats på 15 poäng.  Vår uppsats ska handla om 

distriktsköterskerollen i förändring, framför allt när hemsjukvården nu är i kommunalregi 

och distriktssjuksköterskan inte längre arbetar i geografiska enheter. Vi önskar få 

intervjua totalt 8 distriktssköterskor på 3-4 olika hälsocentraler.  

 

Vi vänder oss till Dig distriktsköterska som arbetar på en hälsocentral. Vi är intresserad 

av att ta del av Dina upplevelser och åsikter i Din roll som distriktssköterska där både 

profession och organisation genomgår förändringar.  

 

Vi skulle vara glad om Du vill delta och ingå i vår studie. Intervjuerna beräknas ta 15-30 

minuter och vi planerar att genomföra intervjuerna med ljudupptagning under vecka 38-

39. Du väljer tid och plats för intervjun, Ditt deltagande är frivilligt och Du kan avbryta 

din medverkan när som helst under arbetets gång. All insamlad data kommer enbart att 

hanteras av oss två studenter samt vår handledare. Materialet kommer att avidentifieras 

och presenteras på ett sätt att ingen enskild person eller verksamhet kan identifieras.  

Vi är tacksamma om Du meddelar oss oavsett om Du väljer att delta i studien eller inte. 

Stort tack för Din medverkan.  
 

Med vänliga hälsningar 

Carina Aminoff   Mail: carinaaminoff@gmail.com 

Telefon: 073-804 70 56 

Nadja Lind  Mail: arne.nadja@hotmail.com 

Telefon: 070- 356 18 98 

Handledare. Christina Juthberg 

Umeå Universitet  

Institutionen för omvårdnad 

 

 


