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Sammanfattning 
 
Titel: Distriktssköterskors erfarenheter av stress i sitt arbete på hälso-/vårdcentral. 

Bakgrund: I distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår att anpassa sig efter 

 samhälleliga resurser med förändringar inom hälso- och sjukvården. Sjukskrivningar 

orsakat av psykisk ohälsa och framförallt stressrelaterade besvär har ökat.  

Syfte: Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av stress i arbete inom hälso-

/vårdcentral. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ induktiv ansats med 

semistrukturerade intervjuer. Tolv distriktssköterskor anställda på hälso-/vårdcentral 

 i södra Sverige deltog i studien. 

En kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. 

Resultat: Vid analysen framkom fyra kategorier som beskrev distriktsköterskans 

erfarenheter av stress i arbetet utifrån krav, organisatoriska aspekter samt hur 

förutsättningar av kontroll och fysiska symtom inverkade på stress i arbetet. 

Slutsats: Studien visade på erfarenheter av att många riskfaktorer för stress och psykisk 

ohälsa förelåg. Under intervjuerna framkom även faktorer för att förhindra utveckling 

av stress. Att det finns behov av flera vidareutbildade sjuksköterskor som arbetar med 

specialistmottagningar för att minska ensamarbete. Att det blir fler kollegor som har 

specialistutbildning att fördela mottagningarna på för att få möjlighet till att kunna 

förkovra sig inom sin egen mottagning. 
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Abstract 
 
Title: Nurse experience of stress at work in the health/ medical center. 

Background: In the district nurses’ duties include adapting to community resources 

with changes in health care. Sick leave due to mental illness and above all stress related 

disorders has increased. 

Purpose: To highlight nurses experience of stress at work in health center. 

Method: The study was conducted with a qualitative inductive approach with 

semi-structured interviews. Twelve district nurses employed in health centers in 

southern Sweden participated. As the analytical method was a qualitative content 

analysis used. 

Results: The analysis revealed four categories that described the district nurse´s 

experience of the pressures of work based requirement, demands organizational 

aspects, the conditions of control and physical symptoms affected the stress of work. 

Conclusion: The study showed the experiences of many risk factors for stress and 

mental illness existed. During the interviews also revealed factors to prevent the 

development of stress. There is need for district-educated nurses that works in primary 

care with specialist clinics for reduce the stress of working alone. There is need for 

more colleagues with district specialist care for give the district nurses opportunity to 

improve in their own specialist clinics. 
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   Tack 
 

Ett stort tack till intervjupersonerna som generöst delade med sig 

av sin tid och sina erfarenheter av stress i arbetet. 

Det var givande och lärorikt, att få ta del av era historier. 

 
Vi vill även tacka vår handledare Ulla Peterson 

för vägledning, kreativa idéer och uppmuntran under denna process. 

Stor eloge till våra familjer som stöttat oss under denna tid. 

 
Eva-Lotta Brink & Malin Karlsson



 
 

	sida	I	

Innehåll 
1 Inledning ------------------------------------------------------- 1 

2 Bakgrund ------------------------------------------------------ 2 
2.1 Stress och utbrändhet ------------------------------------ 2 
2.2 Stress ur ett biomedicinskt perspektiv ----------------- 3 
2.3 Stressmodell ----------------------------------------------- 4 
2.4 Distriktssköterskans profession ------------------------ 5 
2.5 Primärvård ------------------------------------------------- 5 
2.6 Stress bland sjuksköterskor ----------------------------- 6 
2.7 Krav och kontroll modellen ----------------------------- 7 

3 Problemformulering ----------------------------------------- 8 

4 Syfte ------------------------------------------------------------- 8 

5 Metod ----------------------------------------------------------- 8 
5.1 Urval ------------------------------------------------------- 9 
5.2 Dataanalys ------------------------------------------------- 10 
5.3 Forskningsetiska överväganden ------------------------ 11 

6 Resultat --------------------------------------------------------- 12 
6.1 Krav -------------------------------------------------------- 12 

6.1.1Arbetsbelastning ------------------------------------- 12 
6.1.2 Otillräcklighet --------------------------------------- 14 

    6.2 Organisatoriska aspekter -------------------------------- 16  
6.3 Kontroll ---------------------------------------------------- 18 
 

    6.4 Fysiska symtom ------------------------------------------ 22 

7 Diskussion ----------------------------------------------------- 24 
7.1 Metoddiskussion ----------------------------------------- 24 

7.1.1 Design ------------------------------------------------ 24 
7.1.2 Urvalsförfarande ------------------------------------ 25 
7.1.3 Datainsamling och metodanalys ------------------ 26 
7.1.4 Överförbarhet --------------------------------------- 27 
7.1.5 Förförståelse ----------------------------------------- 27 
7.1.6 Forskningsetiska reflektioner ---------------------- 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	sida	II	

 
8 Resultatdiskussion ------------------------------------------- 28 

8.1 Organisatoriska aspekter ----------------------------- 28 
8.2 Arbetsbelastning --------------------------------------- 29 
8.3 Otillräcklighet ----------------------------------------- 30 

        8.4 Kontroll ------------------------------------------------- 32     

8.5 Slutsats ------------------------------------------------------- 35 

8.6 Kliniska implikationer ------------------------------------ 35 

8.7 Förslag till fortsatt forskning ---------------------------- 35 

Referenser -------------------------------------------------------- 36 

Bilagor 
Bilaga A 
Bilaga B 
Bilaga C 
Bilaga D 
Bilaga E 

	 	



 
 

	sida	1	

1 Inledning 
Stress utgör ett växande problem och är en riskfaktor för psykisk ohälsa vilket innebär 

stor utmaning för framtida arbetsmiljö inom hälso- och sjukvårdande yrken. 

Förändringar som medför nya krav i arbetslivet påverkar arbetstagarens hälsa med 

sämre balans mellan arbets- och privatliv (Arbetsmiljöverket, 2016). Arbetsrelaterad 

psykosocial ohälsa anses fortsatt öka i alla europeiska länder och främst hos kvinnor 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Yrken inom hälso- och sjukvården har ett högt arbetstempo 

med ökad tidspress. Ett av hälsoproblemen i den dagliga arbetsmiljön är fysisk och 

psykisk stress vilket på sikt kan påverka individens hälsa. Försäkringskassans rapport 

(2015) visar att psykisk ohälsa fortsätter att öka, i september 2015 var 41% av totala 

antalet sjukfall sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Varav den största andelen var 

sjukskrivna med diagnosen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. Enligt fler 

studier är det viktigt att identifiera arbetsrelaterad stress som till följd kan påverka 

hälsan med hjärt-kärlsjukdom vilket även kan leda till för tidig död (Anderberg, 2001; 

Åsberg et al., 2010). Ställs man ofta inför höga krav och förväntningar i förhållande till 

de resurser som finns att tillgå kan stress leda till psykisk ohälsa. Författarna har valt att 

belysa stress hos distriktssköterskor för att vårdarbetet genomgår ökade vårdbehov med 

begränsade resurser samt att det inte utbildas tillräckligt med specialistsjuksköterskor 

för att möta stora pensionsavgångar (Statistiska centralbyrån, 2014). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Stress och utbrändhet 

Endokrinologen Hans Seyle introducerade ett stressbegrepp som används i medicinska 

områden (Arnetz & Ekman, 2013). Seyle förklarade stress som uppvarvningen kroppen 

uppvisar när en människa ställs inför en utmaning eller ett hot, organismen reagerar på 

obalans mellan belastningar den utsätts för och de tillgångar den har för att hantera 

dessa (Arnetz & Ekman, 2013 ; Ljung & Friberg, 2004). Stress kan upplevas både 

positivt och negativt, positiv stress är när situationen upplevs meningsfull och lagom 

utmanande med förmågan att anpassa sig samt att tid för återhämtning finns. När 

däremot alltför höga krav upplevs av individen kan tvivel och otrygghet uppstå (Burke, 

2013). Vid långvarig negativ stress finns svårighet till återhämtning och vila, på sikt kan 

det leda till burnout/utbrändhet. Maslach Schaufeli & Leiter (2001 s. 399) beskriver 

burnout som ”a psychological syndrome in response to chronic interpersonal stressors 

of the job. The three key dimensions of this response are an overwhelming exhaustion, 
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feelings of cynicsm and detachment from job, and a sense of ineffectiveness and lack of 

accomplishment”.  

Även personer med arbeten som upplevs roliga och stimulerande bli utmattade om de 

utsätts för mycket höga krav under lång tid. Stressrelaterad ohälsa ökar i 

människovårdande yrken (Ljung & Friberg, 2004).   

 

2.2 Stress ur ett biomedicinskt perspektiv 

För att hantera en pressad situation reagerar kroppen med att skicka energi till hjärta och 

muskler samt till hjärnan (Ljung & Friberg, 2004). Systemet sätts igång automatiskt 

vilket innebär att hormonhalten ökar i kroppen. Sympatiska nervsystemet triggas att 

agera vilket i sin tur sätter igång processer i binjurarnas märg så att stresshormoner 

utsöndras i blodet, fram för allt adrenalin, noradrenalin och kortisol. Detta märks i och 

med att man blir mer vaken och alert då puls och blodtryck ökar. Sympatiska 

nervsystemet kan inte skilja på fysiska hot eller något man oroar sig för, systemet är 

aktivt när resurserna för att hantera utmaningar är otillräckliga (Burke, 2013; Ljung & 

Friberg, 2004). När organismen påverkas av stress aktiveras endokrina systemet som 

styrs av hjärnan. En konstant hög nivå av puls och blodtryck påverkar hjärt- 

kärlsystemet med en ökad risk för hypertoni samt ökad mängd glukos och fettsyror i 

blodet. Hypofysen påverkas via perifera nervsystemet att stimulera binjurebarken till 

produktion av hormoner, dessa dämpar hjärtfrekvensen och har en antiinflammatorisk 

effekt (Burke, 2013; Ljung & Friberg, 2004). Vid kronisk stress reagerar kroppen med 

uppgivenhet, stela och ömma muskler samt ökad smärtkänslighet och nedsatt 

immunförsvar (Arnetz & Ekman, 2013; Ljung & Friberg, 2004; Socialstyrelsen, 2003). 

 

2.3 Stressmodell 

McEwen (2000) definierar stress utifrån en stressmodell Allostasis (allostas) och 

Allostatic Load (allostatisk belastning) som presenteras i figur1. Den beskrivs utifrån 

hur stress hanteras, fysisk och psykisk påverkan av stress och individens tidigare 

erfarenheter av att hantera hotande händelser. Stress kan ses som ett underförstått hot 

och spelar en roll vid psykisk ohälsa. Hormonerna katekolaminer och kortisol utsöndras 

när stress utlöses av ett akut hot och det skyddar hjärnan när det är en kortvarig stress 
och återhämtning sker. Men vid långvarig stress utan återhämtning är dessa hormoner 

skadliga för hjärnan och påverkar tankar och beteende. Tidigare erfarenheter i livet 

spelar en viktig roll hur stress hanteras samt hur det påverkar individen psykiskt och 
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fysiskt. När misshandel till exempel av sexuell eller fysisk karaktär har förekommit 

under barndomen, kan de erfarenheterna påverka hur en stressreaktion leder till ett visst 

beteende, fientlighet eller aggression och en ökad risk för att utveckla ett missbruk eller 

risk för självmord (ibid). McEwen (2000) beskriver stressmodellen utifrån att allostas  

innebär att upprätthålla en jämvikt i kroppen när det utsöndras stresshormoner och 

förmågan att kunna återställa kroppens jämvikt efter en akut stressreaktion. Allostatisk 

belastning är det pris kroppen får betala när den tvingas anpassa sig till negativa 

psykosociala och fysiska situationer. Det kan antingen bero på närvaro av för mycket 

stress eller att kroppens egna försvarssystem vid stress är ineffektivt och inte fungerar 

att stänga av eller på vid hotande stress. När hjärnan uppfattar en upplevelse som 

stressande, triggas fysiologiska och beteendemässiga reaktioner igång och initierar till 

allostas och anpassning av stresshormoner. En utsöndring av stresshormoner eller en 

hög nivå under en längre tid kan orsaka skador på inre organsystem och leda till 

hjärt/kärlsjukdomar eller försämring av tidigare sjukdomar (allostatisk belastning) 

(McEwen, 2000). 

 

    Figur 1: Stressmodell (McEwen). 

 

2.4 Distriktssköterskans profession 

I Svensk sjuksköterskeförening (2012) beskrivs distriktssköterskans roll och 

professionella ansvarsområde. Distriktssköterskan har en bred kunskap för att kunna 

hantera såväl förutsägbara som komplexa situationer. 

 Ökade krav på kvalitet och hälsoekonomi samt med en snabb teknologisk utveckling, 

förutsätter förmågan att anpassa sig efter samhälleliga faktorer.  Arbetsuppgifterna är 

mycket skiftande och sträcker sig inom olika verksamhetsområden. Distriktssköterskans 
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förutsättning är att kunna jobba såväl självständigt som i team med god förmåga att 

möta och stärka patientens egna resurser. Oavsett vårdform präglas distriktssköterskans 

arbete av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt med kännedom om evidensbaserad 

kunskap samt att ständigt utvärdera den egna verksamheten (SOSF, 2008). 

Distriktssköterskan ska inge en god självkänsla samt utgå från en värdegrund med 

humanistisk människosyn. Att arbeta efter ett etiskt förhållningssätt med respekt för 

individens unikhet och självständighet är särskilt viktigt i distriktssköterskans skiftande 

arbetsmiljö. Enligt Svensk författningssamling, HSL (1982:763) ska distriktssköterskan 

därmed kunna ge patienten en trygg och säker vård med god förmåga att stärka 

individen genom ett hälsofrämjande synsätt oavsett i viket skeende i livet eller på vilken 

utvecklingsmässig nivå de befinner sig på. För att lyckas möta och skapa en relation 

med patienten krävs att distriktssköterskan visar lyhördhet, bekräftelse och delaktighet i 

mötet med individen och familjen runt denne (HSL, 1982:763, Nygren-Zotterman, Skär, 

Olsson & Söderberg, 2015). Patientens behov av uppmuntran till delaktighet i sin egen 

vård uppnås genom råd och information såväl under mötet som via telefonrådgivning. 

Vid arbetssituationer som upplevs stressande i distriktssköterskans arbetsmiljö, finns en 

ökad risk att den egna hälsan påverkas negativt (SOSF, 2008). 

 

2.5 Primärvård 

I Sverige är primärvård en del av öppna hälso- och sjukvården.  Primär vård ska enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vara ”utan avgränsning vad gäller sjukdomar, 

ålder eller patientgrupper, svara för befolkningens behov av grundläggande medicinsk 

behandling, omvårdnad och förebyggande arbete samt rehabilitering som inte kräver 

sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens”. 

(Socialstyrelsen, 2016 sid. 10). Primärvården kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet, 

samverkan och en helhetssyn för medborgarna. Distriktssköterskor utvecklar ofta en 

långsiktig relation med patienten samt arbetar hälsoförebyggande i alla åldrar. I 

primärvård ingår hälsocentral, familjecentral, barn och mödravård central 

(Socialstyrelsen, 2016; Nygren-Zotterman et al., 2015). När beslut om vård har fattats 

ska den erbjudas inom vårdgarantins gränser vilket är en del av patientlagen (SFS 

2015:311). Det betyder att patienten ska få kontakt med primärvård samma dag som 

hjälp sökes för ett hälsoproblem. Sjukvårdsrådgivning kan ske via telefon eller genom 

mottagningsbesök. Bedömer vårdpersonal behovet av att träffa läkare på hälsocentral 

ska tid erbjudas inom högst sju dagar. Vid akut sjukdom eller skada ska vård ges så 

snart som möjligt (Socialstyrelsen, 2016). 
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2.6 Stress bland sjuksköterskor 
En studie av Galdikiené et al. (2014) beskriver att arbetet på en hälso-/vårdcentral där 

många olika arbetsuppgifter och vårdbehov finns kan medverka till att stress uppstår 

hos sjuksköterskorna. Dels beroende av att de arbetar med många olika arbetsuppgifter 

och patientgrupper. Studien visar vidare att sjuksköterskorna upplever stress när de 

känner sig osäkra på om de innehar rätt kunskap i mötet med patient och att 

bedömningen av vårdåtgärd blir rätt för patienten. Rajan (2015) beskriver att faktorer 

som påverkar sjuksköterskors stress är till exempel när det är oklara arbetsuppgifter 

samt när kommunikation mellan arbetskollegor eller på arbetsplatsen är otydlig. 

Arbetsuppgifter som är tidskrävande när det tar mer tid av sjuksköterskorna än vad som 

är tänkt och planerat för kan utlösa stress hos sjuksköterskorna. En annan faktor är när 

det blir klagomål från kollegor eller patienter när de inte hinner med eller förstår sin 

arbetsuppgift som kan påverka deras nivå av stress (Rajan, 2015). 

En tidigare studie visar att utbrändhet hos sjuksköterskor kunde leda till att vilja avsluta 

sin tjänst i förtid. Tankar på att byta arbete eller aktivt söka efter nya tjänster härleds till 

att många sjuksköterskor har en hög arbetsbelastning, där samvetet vill göra gott och 

lindra lidande men det får åsidosättas. Det kan medföra  långvarig stress med risk för 

utveckling av utbrändhet. Engagemang i sitt arbete, både känslomässigt och 

ansvarstagande kan leda till utbrändhet, eller att beteendet hos sjuksköterskor kunde 

förändras och utvecklas till cynism på grund av den höga arbetsbelastningen på 

arbetsplatsen (Leiter & Maslach, 2009). Enligt Leiter och Maslach (1988) är 

depersonalisering en konsekvens av utbrändhet vilket kan medföra att individen kan bli 

cynisk och få minskad empati gentemot andra människor. De menar vidare att personer 

som arbetar i yrken som involverar mycket kontakter med andra människor där stress 

har pågått under en längre tid kan påverka de personernas beteende och attityder 

gentemot de människor som de möter eller vårdar. Utbrändhet är inte något kortvarigt 

tillstånd utan är ett svar på långvarig stress där arbetsplatsen kan spela en roll om det 

finns olösta konflikter, otillfredsställd kontakt med chefer eller att arbetsplatsen speglar 

negativa mellanmänskliga relationer (ibid). För en hälsosam arbetsmiljö beskriver 

Edberg et al. (2013) vikten av väl fungerande arbetssätt med rutiner som förebygger 

ohälsosam stress, god kommunikation och samarbete på arbetsplatsen samt att vila och 

återhämtning är avgörande för säker vård och påverkar medarbetares hälsa. 

Maslach och Leiter (2008) menar att om individer på en arbetsplats erfar att det finns 

ojämlikhet, förekommer favorisering och omotiverade orättvisor kan det över tid leda 

till utbrändhet hos vissa individer. Det kan påverka deras beteende och till exempel ge 
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aggressivitet, misstänksamhet, misstroende till chefer. Motsatsen beskrivs om 

arbetsplatsen är jämlik med ett rättvisetänk kan det ändå vara en hög arbetsbelastning 

men mindre risk för att individerna i arbetslaget kan utveckla utbrändhet över tid. 

Rättvisa på arbetsplatsen har en betydande roll i hur den uppfattas utav medarbetarna 

om det är en bra eller dålig plats att arbeta på (Maslach & Leiter 2008).   

Maslach (2011) menar att arbetstagare med stort engagemang i sitt arbete kan 

förknippas med risk för utbrändhet. Från arbetsgivarens perspektiv kan det tolkas som 

stimulerande för arbetstagaren och att arbetsresultaten kan förbättras positivt med ett 

stort engagemang. Ur en annan synvinkel kan ett för stort engagemang hos 

arbetstagaren få en motsatt effekt och påverka arbetsresultat negativt. En risk är att 

arbetstagaren försummar sin hälsa och familj för att arbetet tar för stor plats i livet, 

vilket kan leda till utbrändhet och viktiga relationer skadas (Maslach, 2011). 

   

2.7 Krav och kontrollmodellen 
Karasek och Theorell (1990) beskriver aspekter av kontroll i krav och kontrollmodellen 

(figur 2). Modellen beskriver relationen till de yttre psykiska krav och de möjligheter 

till stöd och beslutsutrymme som finns för människan i sin miljö. De beskriver 

relationer mellan krav och kontrollmöjligheter i fyra extremsituationer där den första är 

den ”avspända” som avser att kraven inte är extremt höga och möjligheten till 

beslutsutrymme är högt dvs kontroll kan utövas. Den ”passiva” situationen innebär att 

kraven är låga och att beslutsutrymmet är litet vilket påverkar möjligheten till kontroll. 

Den ”spända” situationen innebär att kraven är höga och att beslutsutrymmet till att 

utöva kontroll är litet och slutligen den ”aktiva” situationen där beslutsutrymmet är högt 

samtidigt som kraven är höga (Theorell, 2012). Med höga krav men också med 

möjlighet till att kunna bestämma själv hur dessa krav kan hanteras kan man utveckla 

sin möjlighet till att utöva kontroll. Det kan också innebära att ”spända” perioder kan 

klaras av lättare. Men det är även en ökad risk för sjukdom när människan under en 

längre tid arbetar i den ”spända” situationen. Om både praktiskt och känslomässigt stöd 

fås från arbetskamrater och chefer kan det minska risken för sjukdom. I modellen 

beskrivs det som ”ideal” arbetet och motsatsen är det ”iso-spända” där risk för sjukdom 

ökar. Det sociala stödet både i och utanför arbetet har en betydelse för hälsan och kan 

skydda individen mot skadliga effekter av stress (ibid). 

Theorell (2012) menar att en människas reaktioner eller hur den hanterar stress baseras 

på tidigare erfarenheter. Det är inte bara erfarenheter från barndomen utan även 

psykosociala påfrestningar som förvärvas under hela livet som påverkar kontroll av 



 
 

	sida	7	

stress. Att inneha kontroll över sitt eget liv anses som något fundamentalt, och att ha 

kontroll även vid oväntade situationer påverkar individens egen makt över hur 

situationen hanteras (Theorell, 2012). Höga krav i arbetsmiljön med en minskad 

möjlighet att påverka sitt eget arbete är enligt en studie av Theorell et al. (2015) starkt 

korrelerat till utveckling av depressiva symtom. De beskriver flera faktorer i 

arbetsmiljön som kan påverka utveckling till en depression, till exempel orättvisa, 

avsaknaden av stöd från närmaste chef eller medarbetare, konflikter på arbetsplatsen 

eller osäkra arbetsförhållande (ibid). 

En annan studie menar att kulturella aktiviteter som genomförs regelbundet på 

arbetsplatser kan relateras till en bättre mental hälsa för de anställda. Effekten av 

kulturella aktiviteter på en arbetsplats härleds till att arbetsplatsen har ett gott ledarskap, 

hanterbara psykologiska krav och möjlighet till bra beslutsutrymme. Det innebär att 

arbetsplatsen har en bra möjlighet till att motverka utbrändhet och ohälsa hos 

medarbetarna genom aktiviteter som stärker deras grupptillhörighet (Theorell et al., 

2013). Nyberg et al. (2009) beskriver två ledarstilar hos chefer som kan vara destruktiva 

för de anställdas hälsa, dels passivitet, låt gå mentalitet och dels auktoritärt ledarskap 

som bestämmer utan medarbetarnas delaktighet. Theorell (2012) beskriver kontroll-

lokus som att det är personen själv som kan avgöra om den kan göra något åt ett 

problem. Anser sig personen kunna göra detta kallas det intern kontroll-lokus och ligger 

möjligheten utanför individen kallas det extern kontroll-lokus. Detta kontroll-lokus är 

inget som är statiskt utan varierar hos varje individ och pendlar mellan intern och extern 

kontroll-lokus beroende av hur situationen och våra psykosociala erfarenheter är. Vidare 

beskriver Theorell (2012) att om en individ utvecklar en kronisk sjukdom blir kontroll-

lokus mer extern relaterat till att individen har en mindre möjlighet till att kunna utöva 

saker som den tidigare klarat av. Vidare kan ett samband ses mellan arbetsmiljö och 

kontroll-lokus, När de anställda har erfarenheter av att kunna påverka sin egen 

arbetsmiljö och se sin egen möjlighet till förändring ses ett internt kontroll-lokus. En 

arbetsmiljö som inte går att påverka som individ, där ses kontroll-lokus utanför 

individens egen möjlighet till förändring. Vilket kan ge negativa hälsoeffekter (Theorell, 

2012). 
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   Figur 2 Krav och kontrollmodell. 

    

3 Problemformulering 
Andelen sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat och utgör idag 40 % av alla 

sjukfall i Sverige. Den diagnosgrupp som utgör den största andelen av dessa är 

Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. En riskgrupp där ökning har skett i 

sjukskrivningar som är relaterade till långvarig stress och emotionell utmattning är där 

det förekommer arbete som innefattar många mänskliga kontakter. Hälso-och 

sjukvården har ett högt arbetstempo där egna värderingar och ambitioner att göra gott 

och lindra lidande ibland behöver kompromissas gentemot arbetsvillkoren vilket kan 

leda till frustration och upplevd stress. Stress kan påverka sjuksköterskor till att vilja 

byta arbete och satsningar på sjuksköterskors arbetsmiljö kan ses som en investering för 

att få sjuksköterskor att stanna kvar i vården. Det är därför viktigt att undersöka 

distriktssköterskors erfarenheter av stress i sitt arbete på hälso-/vårdcentral. 

 

4 Syfte 
Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av stress i sitt arbete 

på hälso-/vårdcentral. 
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5 Metod 
En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts och semistrukturerade intervjuer 

med distriktssköterskor har genomförts. Kvalitativ metod bearbetar och fokuserar på en 

öppen och mångtydig empiri och det är de deltagandes perspektiv som studeras 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Data bearbetades med hjälp av kvalitativ innehålls-

analys (Graneheim & Lundman, 2012). Genom samspel mellan två individer där 

informant och forskare har ett gemensamt tema som de samtalar om kan ny kunskap 

genereras eller belysas (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Polit & Beck, 2016). 

 

5.1 Urval 

Ett strategiskt urval gjordes utav hälso-/vårdcentraler som var lämpligt placerade 

geografiskt utifrån författarnas boende. En utökning geografiskt gjordes utav 

hälsocentraler för att få tillräckligt med informanter när ingen återkoppling gavs till att 

intervju kunde genomföras på de första kontaktade hälsocentralerna (Kristensson, 

2014). Inklusionskriterie var yrkesverksamma distriktssköterskor som arbetade på en 

hälso-/vårdcentral. De distriktssköterskor som deltog i studien har arbetat inom 

hälsocentral som distriktssköterska mellan 5–32 år med en median på 16 år. De hade 

arbetat på nuvarande arbetsplats från 1–32 år med en median på 10.5 år. Informanterna 

var kvinnor i åldrarna från 37–67 år med en median på 54 år. På de hälso-/vårdcentraler 

som deltog i studien varierade antal listade patienter från 3100–13 000 och de var 

demografiskt placerade i olika kommuner och län i södra Sverige. 
Tjugoen verksamhetschefer som är verksamma inom primärvården kontaktades via e-

post och utav dem svarade sex verksamhetschefer och gav förslag på distriktssköterskor 

som kunde delta i en intervju. Elva av verksamhetscheferna svarade inte och fyra av 

dem nekade till att intervju kunde genomföras på deras arbetsplats för att distrikts-

sköterskorna inte hade tid, då deras arbetssituation var pressad vid det tillfället. 

Verksamhetscheferna kontaktades via e-post med ett informationsbrev (bilaga A) där 

syftet med studien presenterades samt med förfrågan om samtycke till att intervjuer 

kunde genomföras på deras arbetsplats. Påminnelser skickades via e-post till 

verksamhetscheferna samt genom telefonkontakt. De distriktssköterskor som 

verksamhetscheferna föreslog kontaktades via telefon och tillfrågades intresse att delta i 

intervju. Tolv distriktssköterskor tackade ja till intervju. Informanterna fick via e-post 

skickat ett informationsbrev (bilaga B) angående syftet med studien samt information 

om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan att ange orsak. Informerat 
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samtycke (bilaga C) med skriftligt godkännande efterfrågades vid mötet för intervjun. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på respektive hälso-/vårdcentral där 

informanterna arbetade. Intervjuernas längd varierade från 12–45 minuter med en 

median på 27 minuter. För att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt genomfördes 

datainsamlingen med hjälp av en intervjuguide (bilaga D). För att se om frågorna gav 

svar på syftet genomfördes en pilotintervju som inkluderades i resultatet då den var av 

tillfredsställande kvalitet. Intervjuerna spelades in digitalt. Författarna genomförde 

hälften var av intervjuerna samt transkriberade dessa ordagrant var för sig.  Intervjuerna 

avidentifierades och tilldelades ett nummer.   

 

5.2 Dataanalys 

Författarna valde att läsa det transkriberade materialet som en helhet var för sig ett 

flertal gånger för att fånga analysenhetens beskrivande innehåll och få en överblick av 

analysenhetens karaktär (Graneheim & Lundman, 2012). Författarna har efter egen 

reflektion av materialet gemensamt diskuterat och reflekterat analysenhetens innehåll. 

En manifest kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att hitta de beskrivande 

texternas meningsbärande enheterna vars innehåll stämde överens med studiens syfte 

(Graneheim & Lundman, 2012). De meningsbärande enheterna färgmarkerades och 

tillsammans kondenserade författarna de meningsbärande enheterna för att finna kärnan 

som kodades. Kodning innebär att abstrahera enheterna för att bortse från det 

oväsentliga och lyfta dess innehåll till en högre rationell nivå (Graneheim & Lundman, 

2012). Författarna grupperade likartade koder i underkategorier och de som var 

jämbördiga samlades under en kategori. Exempel från analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 
”På mottagningen där dsk 
servar alla läkare, samtidigt 
som patienter kommer och 
telefonen ringer.” 

Tillgänglig i telefonen 
samtidigt som 
patienter kommer och 
läkare behöver hjälp. 

Känner sig 
splittrad. 

Otillräcklighet Krav 

”Det är högt tryck i 
primärvård, mer akuta fall 
samt att folk söker mer vård 
oavsett vad det gäller.” 

Högt tryck i 
primärvård, folk i 
allmänhet söker mer 
vård. 

Mycket att göra, 
folk söker mer 
vård. 

Arbetsbelastning Krav 

”Vi kan vara dåliga på att 
respektera varandra, stör 
varandra vid enskilda 
patientmöten.” 

Dåliga på att visa 
varandra respekt 
under pågående 
behandling. 

Respektera 
varandra under 
patientmötet. 

Organisatoriska 
aspekter 

Krav 

 
    .  
    
5.3 Etiska övervägande 

Innan en intervjustudie påbörjas bör etiska övervägande göras. För att få genomföra 

studien ställs krav på forskningens kvalitet. Informanterna har erhållit skriftlig 

information om studiens syfte via informationsbrev (bilaga B) och informerat samtycke 

(bilaga D). Skriftligt godkännande har efterfrågats vid intervjuerna enligt 

informationskrav. Vid mötet för intervjun har muntlig information givits samt att 

deltagandet var frivilligt med möjligheten att avbryta utan motivering enligt 

samtyckeskrav (Kristensson, 2014). Studien genomfördes i enlighet med 

vårdvetenskapens forskningsetiska principer som är reglerad i etikprövningslagen (SFS 

2003:460). En egengranskning enligt etikkommittén sydost har genomförts (bilaga E). 

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning innefattar människor och där ska 

forskningen enligt etiska riktlinjer respektera människovärdet och rättigheter att kunna 

dra tillbaka samtycke till att delta (Vetenskapsrådet, 2011).  Det inspelade materialet har 

behandlats konfidentiellt, och informanterna kommer inte att kunna identifieras i 

resultatet. Det inspelade och avidentifierade materialet förvaras utan åtkomst av andra 

obehöriga och efter studiens avslut raderas det inspelade materialet. Deltagarna får 

möjlighet att ta del av studiens resultat och ingen av informanterna kan identifieras på så 

sätt att det kan komma dem till skada. Enligt nyttjandekrav samlas datamaterial endast 

för att besvara studiens syfte samt för att kunna generera ny förståelse eller kunskap 

inom aktuellt område (Vetenskapsrådet, 2011). 
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6 Resultat 
Dataanalysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i tabell 2. 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Krav Arbetsbelastning 

 Otillräcklighet 

Organisatoriska aspekter  

Kontroll  

Fysiska symtom  

                        

 

6.1 Krav 

Kategorin krav har två underkategorier som belyser distriktssköterskornas erfarenheter 

av stress och är kopplade till krav i arbetet se tabell 2. Dessa underkategorier beskriver 

distriktssköterskors erfarenheter av krav som kan var utmaningar och svåra att påverka 

vilket kan utlösa stress hos individen. 

6.1.1 Arbetsbelastning 

Resultatet visade att erfarenheter av stress kunde relateras till bland annat att det 

saknades kollegor inom den egna distriktssköterskeprofessionen. Det är ett ensamarbete 

där flertalet kände att de inte fick stöd i sina bedömningar av kollegor där erfarenhet och 

kunskap inom distriktssköterskans kompetensområde var begränsade. Vilket även 

beskrevs som att kunskap kunde gå förlorad av att inte kunna diskutera sina 

bedömningar med kollegor med rätt kompetens. Resultatet visade att specialist-

kunskapen inom sin egen mottagning blev eftersatt, grundkunskapen fanns där men en 

önskan var att bibehålla eller förkovra sig inom sin egen specialistmottagning. Fler 

informanter erfor bristen av egenvårdsbedömning på hälso-/ vårdcentral, utförda av 

kollegor som inte var distriktssköterskor, detta orsakade stress på grund av fel bokningar 

i arbetsschemat. Gemensamt för samtliga av dessa informanter var att arbetsuppgifter 

som att boka läkarens patienter på väntelistan, utfördes utöver distriktssköterskans egen 

mottagning vilket visade sig inte finnas någon avsatt tid för i arbetsschemat. Flertalet av 

informanterna erfor att det var på gränsen till acceptabel arbetsbelastning. 

”Jag blir nog lite frustrerad och att man inte blir den allra trevligaste personen eller 

kollegan givetvis när man blir stressad då önskar jag ofta att jag hade en 

distriktssköterskekollega eller flera distriktssköterskekollegor” (Informant, 6).  
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Några av distriktssköterskorna beskrev att det fanns patientansvarig distriktssköterska 

alternativt teamsköterska som arbetar parallellt med en läkare. Det innebar att 

distriktssköterskan bedömde och tog emot alla läkarens remisser samt även bokade 

patienter i läkarens väntelista.  Vad som framkom i mer än hälften av intervjuerna var 

vikten av en bra struktur på arbetsfördelningen och att ingen skulle vara överbelastad 

med ansvarsuppgifter. Grunden till detta visade sig vara svårigheten att få distriktsläkare 

att stanna kvar på hälsocentralerna, som till följd resulterade i att distriktssköterskan tog 

på sig ett större ansvar med bland annat uppföljningar av patienter. Några av 

distriktssköterskorna erfar att de klarar av att delegera till övrig personal och därigenom 

kunna se sin egen yrkesroll med möjligheterna och det positiva i arbetet. En informant 

berättade att de utifrån sin egen profession är en kår som finns där och kan hjälpa och 

stötta varandra. Resultat visade att några av distriktssköterskorna var aktiva i att söka ny 

kunskap och att det kunde påverka deras arbete. De menar att de inte passivt väntar utan 

att de aktivt tar ansvar för sin profession. 

”Om en patient är väldigt sjuk eller i behov av mycket hjälp, känner man ansvar för hur 

jag går till väga och löser situationen bäst! ”(Informant,3). 

Flera av distriktssköterskorna beskrev betydelsen av att kunna vara kollegial och tydlig i 

sina bedömningar med att boka patienten på rätt vårdnivå. Många hade erfarenhet av att 

det gjordes felbedömningar i telefonen på grund av att det saknades distriktssköterskor 

med erfarenhet av primärvård. Fler av informanterna hade samtidigt en positiv 

erfarenhet av möjligheten att kunna utföra arbetet i lagom tempo, utan att känna stress 

på grund av att tid togs från någon annan patients avsatta tid. Några distriktssköterskor 

påtalade svårigheter att fokusera samt oron för att det skulle bli fel i samband med 

dokumentation eller utförandet av vaccinationer speciellt när det varit mycket 

asylsökande med individuella ordinationer av vaccination.  

6.1.2 Otillräcklighet 

Resultatet visade att några av distriktssköterskorna beskrev en frustration av att 

väntrummet kunde vara fullt av patienter som inte hade en bokad tid. Förklaring till 

detta var att en del arbetsplatser arbetade med drop-in system och distriktssköterskan 

ansvarade för dessa patienter. En annan förklaring var språksvårigheter i och med andra 

kulturer som söker vård inte kunde förmedla sig via telefon. Resultatet påvisade stress i 

samband med att egenvård i telefon skulle förmedlas dels utav att patienten inte kunde 

ta emot egenvård utan önskade att få träffa en läkare. Patienterna uppfattades som 
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otåliga och nöjde sig inte med de råden de fick från distriktssköterskorna. 

Distriktssköterskorna önskade att det på något sätt kunde förmedlas egenvård via media 

på ett förståeligt sätt för allmänheten. 

 ”Där jag upplever mest stress idag som distriktssköterska är inte  

 renodlat i just som distriktssköterskans arbete, utan det är när man sitter  

 i telefonen tycker jag” (Informant, 5) 

6.2 Organisatoriska aspekter 

 En bra fördelning i schemat kunde också påvisas när de visste i god tid om någon 

skulle vara ledig, det bokades inte då några nya tider den dagen utan istället när 

möjlighet fanns i schemat. Fler informanter påtalade att fel bokningar i arbetsschemat 

var en bidragande faktor till stress med erfarenheten att planeringar inte alltid håller. 

Tiden som avsattes kunde vara för kort eller skulle egentligen till en annan profession. 

Det minskade möjligheten att kunna utveckla sig inom professionen när det var många 

delar de behövde fördjupa sig i. 

”Vi har en tydlig arbetsfördelning, olika turer som innebär olika saker, t.ex. mottagning 

eller att arbeta på golvet och sitta i telefonrådgivning. Vi är en trygg arbetsplats med en 

bra teamkänsla och hjälper varandra” (Informant,7). 

I samband med uppsägning eller sjukskrivning av kollegor visade resultatet att vakanser 

inte ersattes och det var svårt att rekrytera personal med distriktssköterskekompetens. 

Resultatet visade även att när kollegor går ner i arbetstid kunde det ses som något 

negativt i och med att det blir en högre arbetsbörda för medarbetarna. 

Distriktssköterskorna erfor att det blev en tyngre arbetsbörda i och med att de hade 

förskrivningsrätt. Detta arbete fanns inte tillräckligt med tid avsatt för och det fick ofta 

utföras mellan patientbesöken. 

 ”Det kräver ju också att dina kollegor vet vad de bokar och det kan jag känna ibland när 

 jag har kollegor som kanske inte har jobbat så mycket inom primärvården och när man 

 inte vet hur lång tid det tar att linda ett ben eller lägga om ett bensår. Det gör du inte på 

 20 minuter eller att du vet vilka hudbesvär som är en distriktssköterskas jobb. Då känner 

 jag en frustration när jag är själv och önskar att jag hade en distriktssköterska kollega ”

 (Informant,4). 

Flertalet beskrev att yrkesträffar inom professionen var något som var viktigt och 

behövdes för deras egna behov av att kunna ventilera problem. Samtliga beskrev att det 
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genomfördes regelbundna möten på arbetsplatsen och de såg inte likartade ut på de 

arbetsplatser som deltog i studien. En distriktssköterska önskade att det kunde finnas 

nätverksträffar inom professionen för att kunna utbyta erfarenheter och att få möjlighet 

att träffa kollegor från andra hälsocentraler. Flertalet av distriktssköterskorna arbetade 

med specialistmottagningar, och de hade återkommande möten med distriktssköterskor 

från andra hälsocentraler inom länet. Olika vårdprogram eller förbättringsarbete hade 

gemensamt arbetats fram utav de distriktssköterskor som har specialistmottagning. 

Samtliga distriktssköterskor beskrev att de hade möjligheten att arbeta med 

förbättringsarbeten, och de flesta påtalade att det redan arbetade med det. Resultat 

visade också att det fanns en förstående chef som var lyhörd och lyssnade på deras 

åsikter. Chefen var med och kunde föreslå förändringar som kunde förbättra 

distriktssköterskornas arbetsmiljö. På någon av distriktssköterskornas arbetsplats hade 

det senaste året genomförts flertalet förbättringsarbeten och det sågs som något positivt 

hos de flesta kollegor. En av distriktssköterskorna berättade att det inte fanns tillräckligt 

med utrymme för att arbeta med förbättringsåtgärder, arbetsplatsen beskrevs inte som 

harmonisk. Resultatet visade att distriktssköterskorna beskrev att kollegorna ibland 

behövde motiveras till att använda aktuella förbättringsåtgärder i arbetet.  

Flera distriktssköterskor beskrev att stress kunde utlösas av att inte kunna planera sin 

egen mottagning.  Möjligheten inom verksamheten för detta var begränsad också utav 

att de arbetar utifrån tidsplanerade besök, dessa kunde bokas av andra kollegor vilket 

påverkade distriktssköterskornas planering av den egna mottagningen. Några 

distriktssköterskor beskrev att arbetet underlättades genom möjligheten till att kunna 

boka sin egen tid och att de arbetar med planerade besök, vilket fungerade bra på den 

verksamheten. Flertalet av distriktssköterskorna beskrev att de blev avbrutna när de var 

i telefonsamtal och det var frustrerande när de inte fick avsluta samtalet. Det kunde vara 

kollegor eller annan profession som behövde en distriktssköterska för bedömning eller 

rådgivning. Distriktssköterskorna beskrev detta som brist på respekt och att vissa frågor 

eller bedömningar kunde vänta tills de hade möjlighet att vara tillgängliga. 

6.3 Kontroll 

I flertalet intervjuer framkommer tankar som kommer när arbetet kör ihop sig på att 

arbeta med något annat. Samtliga utav dessa beskriver  ändå en stor trivsel med det 

varierade och ansvarsfulla arbete det innebär på hälso-/ vårdcentral för att vilja byta 

arbete. Några distriktssköterskor beskrev även att de kunde arbeta klart och lämna sin 
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arbetsplats utan att ta med arbetet hem i tankarna. Mer än hälften av 

distriktssköterskorna påtalade avsaknad av att ha kontroll över vissa uppgifter som till 

exempel dokumentation som inte var inplanerade utan endast patientarbetet. Det 

påverkade deras egen mottagning med sina egna patienter att ha kontroll över när de 

hade ett utökat ansvar med patientuppföljningar som andra professioner medverkat i. 

Ibland uppstår det oförutsedda händelser under mötet med patienten och påverkar 

kontrollen i arbetet. Då arbetet utifrån de resurser som finns tar extra tid för att hjälpa 

patienten på bästa möjliga sätt. Flertalet av distriktssköterskorna beskrev att de blev 

avbrutna när de var i telefonsamtal och det var frustrerande när de inte fick avsluta 

samtalet. Det kunde vara kollegor eller annan profession som behövde en 

distriktssköterska för bedömning eller rådgivning. Distriktssköterskorna beskrev detta 

som brist på respekt och att vissa frågor eller bedömningar kunde vänta tills de hade 

möjlighet att vara tillgängliga. 

 Trots att flera påtalade pressade arbetsscheman beskrevs positiva erfarenheter av att 

arbeta i en trivsam arbetsmiljö och en harmonisk arbetsplats. I studien framkom att fler 

av distriktssköterskorna inte tog sig tid till återhämtning under dagens arbetspass på 

grund av att man inte haft någon att delegera arbetsuppgifter till. För att hinna med 

arbetet avsattes istället tid från lunchen men även att man arbetade över på kvällen för 

att bli klar med dagens arbete. Teamsamverkan med övriga professioner och vikten i att 

se hela människan framkom som viktiga förutsättningar för att prestera bra i arbetet. 

”Men det är väl bra att man är ledig lördag & söndag och inte går och jobbar extra 

någon annan stans, jag har ju kollegor som gör så och det kan ju inte vara så jättebra. 

För man behöver lite återhämtning (Informant,1). 

I de flesta intervjuerna betonas vikten av att känna att man gjort ett ”gott arbete” när 

man lämnar arbetsplatsen för dagen. Av erfarenhet berättade en informant, hur viktigt 

det var att prioritera fritiden med sociala aktiviteter som bland annat zumba vilket 

påverkade humöret positivt även på arbetet. Distriktssköterskorna betonade vikten av att 

ha kontroll i arbetet vilket kunde påverkas av arbetsplatsens utformning, till exempel att 

det inte kunde vara flera kollegor på samma yta för att det inte fanns rum för fler fast det 

behövdes för att kunna vara tillgängliga för patienterna. Kontrollen kunde även 

påverkas av när något oförutsett händer under patientmötet och kunde leda till att det 

bokade blev något annat och tog extra tid för att kunna lösa situationen som uppstod. 



 
 

	sida	17	

”När patienterna inte kommer på avsatt tid utan man får vänta, som tex en patient skulle 

komma för vaccination och jag väntar men får då se att nästa patient har kommit för 

suturtagning. Upptäcker att det är en sårinfektion och får då leta efter doktorn för en 

ordination. Vilket tar tid för de är också fullbokade ”(Informant,11). 

Några av distriktssköterskorna erfar att de är trygga i sin profession vid utmanande 

situationer. De försökte att inte visa sin egen stress i möte med patienter och för att inge 

ett gott förtroende. Trots många arbetsuppgifter påtalade distriktssköterskorna att de var 

professionella i sitt bemötande, de utförde en arbetsuppgift i taget. Mindre än hälften av 

distriktssköterskorna beskrev att de var stresståliga, så länge de hade kontroll på sitt 

arbete kunde arbetet utföras effektivt. Några distriktssköterskor hade hittat egna 

strategier för att kunna minska sin stress för att klara av det höga arbetstempot. De 

beskrev att de arbetade utanför sin arbetstid för att klara av vissa arbetsuppgifter som de 

inte hann med under sin arbetstid. 

”Man blir väldigt självständig i sitt arbete, får ta många egna beslut, man växer in i 

yrkesrollen efterhand. Man lär sig hela tiden nya saker men väldigt stimulerande och 

intressant arbete” (Informant,10). 

6.4 Fysiska symtom 

Ett fåtal distriktssköterskor beskrev att deras fysiska hälsa påverkades av stress. Vilket 

genomsyrades i informanternas berättelser att om påverkan på den fysiska hälsan fanns 

så föranledde det förändrad arbetstid för att förhindra risk att utveckla ohälsa. En av 

distriktssköterskorna beskrev att den fysiska hälsan kunde förbättras genom träning på 

arbetstid vilket bidrog till att kunna arbeta heltid. Distriktssköterskorna påtalade 

frustration av att deras arbete var stressigt. En av distriktssköterskorna beskrev att stress 

i arbetet påverkade dennes sjukdom och detta förvärrade hälsotillståndet. 

”Man sover dåligt även fler av kollegorna påtalar sömnsvårigheter. Ont i magen. En oro 

över nästa dag, när man ser i schemat över kommande dag att det inte finns tider att 

boka in patienter för dagen därpå. Hur rolig blir kvällen då efter jobbet när man kommer 

hem och har tankarna på hur man bäst ska lösa nästa dag. Man kan ju inte trolla fram 

tider, då det råder läkarbrist. (Informant 8).” 

Flertalet av distriktssköterskorna beskrev att deras psykiska mående försämrades utav 

en arbetsmiljö med högt arbetstempo. Detta kunde till exempel visa sig med symtom 

som ont i magen, sömnsvårigheter samt svårigheter att fokusera, även en oro för att 

glömma något viktigt samt orsaka ett onödigt lidande. En del beskrev en rädsla för att 
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glömma saker som inte blivit utförda och detta orsakade sömnsvårigheter med flera 

uppvaknanden på natten. Det förekom även en rädsla för att göra felbedömningar och 

riskera att förlora sin legitimation. Några av distriktssköterskorna påtalade dock att de 

varken var påverkade fysiskt eller psykiskt av stress i sitt arbete och tog inte tankar på 

arbetet med sig hem. 

 

7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 

Författarna har valt att dela upp metoddiskussionen under olika rubriker för att 

underlätta för läsaren att kunna bedöma om de olika delarna i metoddiskussionen är 

belysta. 

 

7.1.1 Design 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenhet av stress i arbetet på en 

hälso-/vårdcentral. Författarna valde att genomföra studien med induktiv forsknings-

ansats med en kvalitativ metod (Kristensson, 2014). Med en kvalitativ metod ges 

möjlighet till en flexibilitet och generering av ny information under datainsamlingen. 

Metodens syfte är att beskriva och skapa en förståelse av helheten utifrån den naturliga 

levda miljön. Den kräver även att författarna blir involverade i sitt material för att kunna 

återge det på ett trovärdigt sätt (Polit & Beck,2016). Induktiv ansats utgår ifrån en 

mängd med enskilda fall där ett gemensamt samband kan tolkas och hävda dess 

giltighet. Det kan finnas en risk i att låta enskilda händelser  överföras till en allmän 

sanning då varje studie är unik och inte alltid är överförbar till annan kontext än den 

undersökta (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

7.1.2 Urvalsförfarande 

Författarna kontaktade verksamhetschefer på hälsocentraler via e-post, av dessa svarade 

sex med rekommenderade namn och telefonnummer till distriktssköterskor inom två län 

i södra Sverige. En styrka i studien var att författarna kontaktade många 

verksamhetschefer för att kunna få tillräckligt med informanter. 

Distriktssköterskorna kontaktades via telefon för att bestämma datum, tid och avskild 

plats var intervjuerna kunde genomföras. Informanterna bestämde var intervjuerna 

skulle genomföras och enligt Polit & Beck (2016) är det av vikt att informanterna får 
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vara delaktig för att känna sig bekväma under intervjun. Distriktssköterskorna som 

deltog gavs skriftlig och muntlig information om studiens syfte, innehåll samt om 

genomförande. En påverkan av resultatet kan vara urvalet av distriktssköterskor på de 

enheter som ingått i studien författarna fick anpassa sig till de som fanns tillgängliga. 

Informanterna var 12 distriktssköterskor som har arbetat på hälsocentral mellan 5–32 år, 

av dessa var alla kvinnor i ålder 37–67 år vilket ändå gav en spridning med variation i 

datamaterialet. Författarna bedömde att tolv deltagare var tillräckligt många för att ge en 

hanterlig textmassa (Graneheim & Lundman, 2012). 

 
7.1.3 Datainsamling 

Enligt Polit och Beck (2016) är kvalitativ dataanalys en utmanade överraskning och det 

finns inga universala regler för hur en analys genomförs. Dels kan det vara svårt att 

beskriva hur analysen stegvis har genomförts och att fynd presenteras där validitet är 

tydlig. Ett annat steg är att det är stort arbete att genomföra. Analysen måste vara 

organiserad för att kunna hantera mängden data. Ytterligare en utmaning är att reducera 

data för att framställa fynden, samt en balansgång i att presentera fynden utan att förlora 

rikedomen eller att äventyra värdet på data. Analysen av data är en aktiv och interaktiv 

process, och insikter och teorier kan inte uppstå om inte författarna är familjära med 

data. Kvalitativ ansats är en metod där material ska bearbetas utifrån levda berättelser 

och genera förståelse och inte ny teori som framträder eller att kvalitativa data 

presenteras statistiskt (Polit & Beck, 2016). 

Författarna har liten erfarenhet av datainsamling samt intervjuteknik vilket kan ses som 

en risk för trovärdigheten. Alla genomförda intervjuer ansågs tillföra tillräcklig mättnad, 

fler intervjuer hade inte tillfört någon mer variation och enligt Polit och Beck (2016) 

bedöms det som en styrka i studien. En del frågor gav inte så mycket svar av den 

anledningen att de är ställda som ett ja/nej svar. Men genom att använda följdfrågor 

kunde ändå frågan bli besvarad utifrån ett vidare perspektiv. Efter att en intervju hade 

genomförts upptäcktes det att en fråga gav ett mer uttömmande svar när frågan delades 

upp. Även efter att en intervju hade genomförts tillkom även bakgrundsdata angående 

antal listade patienter. Enligt Kristensson (2014) är intervjuer ett hantverk där erfarenhet 

kan spegla resultatet genom att lära sig efterhand som författarna genomfört 

intervjuerna. 

Efter varje intervju som genomförs kan intervjuarens teknik förbättras till nästa intervju, 

där upptäckten kan innebära att frågor kan behöva justeras eller delas upp, att mer 

bakgrundsfakta om informanterna kan behöva kompletteras för en helhet. Intervjuerna 
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var begränsade i tid för att kunna få tillräckligt med informanter och för att få till en 

intervju, det kan ha påverkat vårt resultat. Författarna har valt att intervjua var för sig 

vilket kan ha påverkat resultatet, genom att inte få dela intervjutillfället tillsammans kan 

nyanser av intervjun förlorats. För att säkra trovärdigheten, det vill säga 

datainsamlingens transparens spelades intervjuerna in digitalt. 

En nackdel med inspelning kan vara att den intervjuade personen känner sig obekväm 

och ovan av att deras röst spelas in vilket kan hindra dem från att uttrycka sig fritt (Polit 

& Beck, 2016). Intervjuerna genomfördes genom en lära känna fas. Författarna 

upplevde att informanterna var avslappnade under intervjun och samtalet flöt på utan 

långa pauser. Under intervjun användes följdfrågor när författarna önskade att få ett 

förtydligat svar med utförligare information, eller när något intressant för studiens syfte 

framkom uppmanades informanten att förtydliga och berätta mer. Genom att författarna 

transkriberat sina egna intervjuer har en möjlighet getts till att kunna återskapa och ge 

en reflektion av det inspelade materialets innebörd. Polit och Beck (2016) 

rekommenderar att man är ett team som kodar tillsammans i en tidig fas vilket ökar 

analysprocessens värde och trovärdighet. 

Författarna analyserade materialet från ursprunget av empirin för att identifiera teman 

och lovande tema. Det centrala är att kondensera en stor massa till mindre delar. En 

meningsbärande enhet är det minsta segmentet av texten som innehåller och åter känns 

igen på innehållet. Manifest innehållsanalys återger vad textens beskrivande innehåll är 

och latent utgår från vad texten talar om, vilket budskap det återger (Polit & 

Beck,2016). Författarna har läst materialet var för sig men har valt att koda materialet 

tillsammans för att skapa en förståelse av materialets beskrivande innehåll, dels har de 

diskuterat sina reflektioner tillsammans där de har kunnat utbyta varandras tankar. 

Därigenom har det ökat studiens trovärdighet genom att utbyta sina egna reflektioner 

vilket har förenats i en kod. Resultatet är beroende av hur kodningsprocessen har 

genomförts under analysen, det speglar hur författarna har bearbetat sin analysenhet 

som kodats (Polit & Beck,2016). 

Författarna valde att gå tillbaka i sitt analyserade material för att kontrollera att inget har 

missats av fynden och att koder som har kondenserats fram stämmer överens med de 

kategorier och underkategorier som författarna har presenterat i sin analys. Det gjordes 

för att författarna ville vara säkra på att det presenterade resultatet belyste det som 

materialets beskrivande innehåll berättar om och att det inte har färgats utav författarnas 

egna förförståelse eller tolkningar. Det är för att kunna se om misstolkningar av material 

i analysen har skett och att resultat är återspeglat i sin helhet. Kristensson (2014) 
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beskriver att det vid genomförandet av analysen är av betydelse att syftet är i fokus 

under hela processen i relation till genomförda intervjuer då det är undersökningsfrågan 

som ska besvaras. Författarna reflekterade tillsammans och upplevde att materialet inte 

fullt ut svarade på syftet därav analyserades materialet ytterligare en gång (Kristensson, 

2014). Enligt Graneheim och Lundman (2012) är genomförandet ändå värdefullt för 

trovärdigheten att personer med erfarenhet är delaktig under hela processen och kan 

styrka vårt resultat. Alla delar i studien är genomarbetat av båda författarna. 

 
7.1.4 Överförbarhet 

Resultatet talar för att distriktssköterskor och sjuksköterskor känner igen sig där stress 

kan påverka beskrivningen av deras arbetslivserfarenheter. Överförbarhet till andra 

populationer är begränsad utav att resultatet är utifrån en homogen grupp där specifika 

erfarenheter valdes att belysas utifrån studiens syfte. Svaghet är att det saknas en 

variation av bredd i kön och etnicitet i resultatet. Författarna har tydligt strukturerat 

arbetets olika delar, läsaren kan följa hur urvalet, metoden och datainsamlingen samt 

analysen har genomförts.  Enligt Graneheim och Lundman (2012) kan förstärkning av 

överförbarhet ske när citat används och att läsaren själv får bedöma hur författarna har 

tolkat sitt material. Trovärdigheten ökar när fler citat används från olika deltagare. 

Kristensson (2014) menar att det visar för läsaren att analysen är baserad på materialets 

helhet. 

 

7.1.5 Förförståelse 

Studiens resultat kan bli förvrängd utav författarnas egna förförståelse och kunskap 

vilket kan påverka resultatet inom forskningsområdet (Polit & Beck, 2016). 

Därav har författarnas egna erfarenheter av stress diskuterats och medvetandegjorts för 

att inte påverka studiens resultat samt för att ge en möjlighet till generering av ny 

förståelse. Det råder delade meningar om hur förförståelse kan användas i kvalitativ 

forskning.   Graneheim och Lundman (2012) menar att genom att använda sin egen 

förförståelse ges en möjlighet till ny kunskap. 

Att inte använda sin egen förförståelse finns risk att kunskap går förlorad. Genom en 

litteratursökning har författarna ökat sin förförståelse om ämnet som studien berör. 

 
7.1.6 Forskningsetiska reflektioner 

Deltagarna har fått adekvat information om studiens syfte, genomförande och innehåll. 

Information given om att kunna avbryta intervjun utan motivering (Polit & Beck, 2016). 
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Distriktssköterskorna skrev under samtyckesblankett innan intervjun påbörjades. 

Datamaterialet har avidentifierats och endast hanterats av författarna och kan inte 

härledas tillbaka till någon informant. Distriktssköterskorna informerades om 

möjligheten att ta del av studiens resultat. En etisk egengranskning har genomförts 

enligt Etikkommitté Sydost (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

8 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att studera distriktssköterskors erfarenhet av stress i arbetet på  

hälso- /vårdcentral. Resultatet som framkom i studien beskrivs som krav vilket kunde 

hänvisas till att det är ett ensamarbete och att de beskriver en otillräcklighet vad gäller 

tillgänglighet. Arbetsbelastning med tidsbrist och avsaknad av kollegor var anledningar 

till utlösande av stress. Resultatet belyser även distriktssköterskors förhållningssätt och 

trygghet i rollen för att kunna hantera stress. Resultatet visade att några av 

distriktssköterskorna använde större delen av lunchrasten till dokumentation och 

därmed fick de inte tillräcklig återhämtning. 

 

8.1 Organisatoriska aspekter. 

Ett av resultatets fynd är att ensamarbete väcker en stress hos distriktssköterskorna. En 

studie av Wilhelmsson och Lindberg (2009) belyser att en organisation kan bli sårbar 

utav att det är ett fåtal som innehar en specialistkunskap inom specifikt område vilket 

kan leda till stress hos dessa individer. Studien av Wilhelmsson och Lindberg (2009) 

beskriver även att distriktssköterskor anser att det är en person med adekvat kompetens 

som ska arbeta hälsofrämjande och att deras attityd påverkar hur de bemöter patienter. 

De beskriver att deras yrke är ett hantverk och innebär att respektera och vara lyhörd 

och samtidigt inte ta över patientens egna ansvar för sin hälsa. Vårt presenterade resultat 

visade att flertalet av distriktssköterskorna önskade arbeta utifrån sin erfarenhet av yrket 

och att anknyta till sin teoretiska kunskap i sina bedömningar för att få känslan av att ha 

gjort ett gott arbete med patienten. En önskan var att kunna få en större möjlighet att 

hospitera och förkovra sig för att kunna göra en bättre bedömning inom sina 

specialistmottagningar.  Enligt Edberg et al. (2013) bör evidensbaserad vård praktiseras 

med beslut baserade på bästa möjliga vetenskapliga bevis tillsammans med den kliniska 

erfarenheten hos sjuksköterskan för att kunna hjälpa patienter till bästa möjliga 

vårdåtgärd.  

I föreliggande studie framkommer vikten av en synlig och tillgänglig chef och även att 
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stöd från chef och kollegor skapade trygghet i distriktssköterskans arbete. Enligt Åhlin 

et al. (2013) uppfattas socialt stöd från chefer som viktigt för att förhindra ett 

otillfredsställande arbetsklimat som kan leda till samvetsstress med minskat 

välbefinnande. Maslach (2011) och Maslach, Leiter och Jackson (2012) beskriver att 

brist på stöd och förtroende från arbetsgivare med olösta konflikter på arbetsplatsen kan 

leda till utbrändhet. En studie av Westerlund et al. (2010) menar att avsaknaden av stöd 

från arbetsgivare påverkar de anställdas stressnivåer. Studien visade vidare att en av de 

viktigaste faktorerna där det sågs ett samband med stressrelaterad sjukfrånvaro var när 

chefen inte var närvarande. Ytterligare samband med upplevd stress som visades i 

studien var när de anställda upplevde att deras samvete och utförda vårdhandling inte 

var samstämmiga. I en studie av Åhlin, Eriksson -Lidman, Norberg och Strandberg 

(2015) framkommer hur arbetsmiljöns utformning med mindre fungerande organisation 

kan leda till hög nivå av stress vilket påverkar välbefinnandet med risk för 

samvetsstress. Kvaliteten på den vård som ges kan då äventyras.  

I föreliggande studies resultat beskrevs att det på vissa arbetsplatser var en bra 

fördelning på arbetssysslor och de som arbetade där stöttade och hjälpte varandra. 

Distriktssköterskorna beskrev vidare att förbättringsarbeten ständigt pågår för att 

utveckla specialistmottagning inom distriktssköterskans profession och att samarbete 

inom länen för kvalitetsutveckling finns. Det beskrevs även att lägre grad av delaktighet 

med bristande engagemang från hälsocentralens ledning visade sig orsaka stress hos 

individen då det gav upphov till en mindre harmonisk arbetsplats. I föreliggande studie 

resultat framkommer vikten av möjlighet till att hospitera, flera av distriktssköterskorna 

betonar att det är upp till dem hur de aktivt tar del i det. För att möta framtidens behov 

av ökade krav på förbättrad kvalitet i vården är förmågan att söka och använda 

evidensbaserad kunskap av stor betydelse för distriktssköterskans yrkeskunnande och 

kompetens (Edberg et al., 2013; SOSF, 2008). 

Rajan (2015) skriver att om en arbetsplats genomsyras av rättvisetänk och en jämn 

fördelning av arbetsuppgifter sker, och där sjuksköterskor får vara delaktiga i beslut 

gällande arbetsplatsens rutiner eller arbetstider kunde det ge en mer positiv syn på 

arbetsplatsen och stärka deras engagemang.  

I föreliggande studie beskrev flertalet distriktssköterskor att de tar ansvar för sitt yrke 

och sin profession där de förkovrar sig genom litteratur eller förbättringsarbete och de 

ansåg det som en viktig del i sitt arbete, men en önskan beskrevs om att mer tid för det 

skulle finnas på arbetsplatsen. Edberg et al. (2013) diskuterar om det är den enskilda 

sjuksköterskan som bär ansvar för vilken omvårdnad som erbjuds eller om det är 
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organisationen som har ansvar för att omvårdnaden ges med kunskap och 

evidensbaserad vård. Det är en utmaning att inventera omvårdnadsåtgärder som kan 

behöva studeras och att identifiera kunskapsluckor. Där ställs idag krav på de 

specialistutbildade sjuksköterskorna att de tar ansvar för att leda och förbättra 

omvårdnaden inom respektive specialistområde (ibid). 

Åhlin et al. (2015) och Åhlin et al. (2013) och Boström et al. (2012) poängterar 

ledarskap som en viktig aspekt i distriktssköterskans dagliga arbete, där lagarbete med 

andra professioner lyfts fram med förmågan att handleda kollegor och elever men även 

att få känslomässigt stöd från dessa visade sig som en tillgång med dämpande effekt 

mot samvetsstress. Ett tydligt ledarskap innefattar egenskaper som att kunna samarbeta, 

samordna och strukturera sitt arbete. 

 

8.2 Arbetsbelastning 

Resultatet visade en frustration hos distriktssköterskorna när arbetsuppgifterna var 

många och när känslan av att inte räcka till för uppgifterna blev övermäktig för dem.  

Enligt Theorell (2012) påverkar det individens interna kontroll-lokus när de externa 

kraven är högre än vad individen upplever som hanterbart. Det kan leda till frustration 

och en uppgivenhet när kraven påverkar den egna förmågan till att hantera stress och 

resultera i att individens tankeförmåga att bearbeta och sortera arbetsuppgifter kan bli 

begränsad. Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljölagen, 2016 §9 anpassa resurserna till 

kraven i arbetet som till exempel varierande arbetsuppgifter eller tillföra kunskaper om 

åtgärder för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 

2015:4) trädde i kraft 30 mars 2016 med mål att förebygga ohälsa och sjukdom på 

arbetsplatsen. Där framgår att för stor arbetsbelastning med otydlighet och bristande 

egenkontroll över det egna arbetet och en mindre möjlighet till återhämtning ger 

konsekvenser på hälsan. Resultatet i vår studie visade att distriktssköterskan belyser 

resurser i form av bra struktur på arbetsfördelning och att vara kollegial ger 

förutsättningar för att hantera stress och underlätta återhämtning. 

I föreliggande studie framkom erfarenheter där flera distriktssköterskor beskrev 

situationer som utlöste stress. Detta kunde till exempel ses vid drop- in mottagning när 

asylsökande var i behov av vård där man såg att behovet var något annat än vård som 

inte kan vänta. En studie av Nygren Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) 

lyfter svårigheter speciellt när distriktssköterskor ska ge rådgivning till patienter över 

telefon eller möter patienter från andra länder med språkförbistringar eller möter 

patienter som är arga och frustrerade. Distriktssköterskors samvete påverkades utav att 
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inte kunna ge den vård som de förväntade sig själva kunna förmedla till dessa patienter. 

Stress och brist på tid begränsade nivån på vilken vård som gavs (Nygren et al., 2015). 

Ericson-Lidman, Norberg, Persson och Strandberg (2012) menar att det är en utmaning 

att ge god vård när vårdpersonalen upplever dåligt samvete för att inte kunna ge den 

kvalitet på vården man förväntar av sig själv  

Resultatet i föreliggande studie visade att stress kunde upplevas då felbokning i 

arbetsschema utförts av kollega som inte var distriktssköterska och som saknade 

kunskaper om egenvårdsbedömning. Enligt svensk författningssamling (2013:407) ska 

vård ges av personal som har kunskap om individens individuella förutsättningar till 

hälsa och bedöma vilka åtgärder som är aktuella. Boström et al. (2012) belyser för att 

kunna utföra en säker vård i sitt arbete behövs kunskap, både specifik och allmän samt 

praktisk kompetens. På Hälso-/vårdcentral bokar distriktssköterskan patienter i 

arbetsschema efter individuellt utförd bedömning med stor vikt på att se möjligheter.  

 

8.3 Otillräcklighet 

Föreliggande studie visade att distriktssköterskorna erfor avsaknad av stöd vid 

bedömningar vilket kunde hänvisas till att det är ett ensamarbete. Distriktssköterskorna 

saknade kollegors stöd i att kunna diskutera patient och arbetsrelaterade problem, vilket 

enligt Ericson - Lidman, Norberg, Persson och Strandberg (2013) kan skapa 

samvetsstress. I en studie av Burke (2013) framkom att teamsamverkan med övriga 

professioner var viktigt för att prestera bra i arbetet, men även vikten av att se helheten 

och utgå från hela människan (Burke, 2013). Edberg et al. (2013) menar att teamarbete i 

vården kan ske genom att en respektfull dialog mellan värdefulla specialistkunskaper 

förs och att uppfattningar samordnas och möjligheter mot ett gemensamt mål i arbetet 

skapas. 

Distriktssköterskorna beskrev vidare en känsla av att inte kunna hjälpa till att lindra 

lidande i den omfattning de själva önskat att de kunde. Juthberg, Eriksson, Norberg och 

Sundin (2007) menar att vårdpersonal alltid försöker följa sitt samvete för att inte skada 

andra människor eller för att kunna genomföra sitt arbete, men samvetet hos en del 

vårdpersonal behövde dämpas för att orka arbeta kvar inom vården. Det egna samvetet 

kan hamna i konflikt när vårdpersonalen behöver göra avkall på det vårdbehov som 

situationen kräver vilket kan leda till samvetsstress (Glasberg, Eriksson & Norberg, 

2008). Samvetsstress kan framkallas av att behöva göra avkall på sin egen ambition att 

vilja ge god vård och inte kunna ge vård utifrån den teoretiska kunskap som de själva 

besitter. Samvetet kan också ses som en tillgång och det är hur en individ tolkar en 
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situation som påverkar det egna samvetet. Stärker det samvetet att vårdåtgärden är god 

då ses samvetet som en tillgång (ibid).  

Su, Boore, Jenkins, Liu och Yang (2009) menar att sjuksköterskor beskriver krav från 

samhället, patienter och andra professioner med höga förväntningar på att de ska kunna 

klara av sitt yrke och att de innehar rätt kompetens som krävs för att vården ska ges 

utifrån vedertagen kunskap. Detta beskrivs som stressande och att de krav som patienter 

eller samhället har påverkar deras mentala hälsa dels genom att de blir överbelastade 

med arbete och dels att de hamnar i konflikt med sig själv och andra människor. De 

menar vidare att det finns kulturella skillnader i hur samhället eller patienter ser på 

sjuksköterskor. I vissa kulturer anses det som ett kvinnligt yrke där kvinnor är de som 

vårdar och de kunde inte definiera sjuksköterskans roll och arbete utan menade att 

sjuksköterskan skulle ”offra” sig för patienten (Su et al., 2009).  

I föreliggande studie beskrev några distriktssköterskor att vissa arbetsuppgifter krävde 

mer av dem. Som exempel nämndes palliativ vård där deras uppgift var att lindra 

patienternas lidande och kunna lotsa dem till rätt vårdinstans. En studie av Galdikiené et 

al. (2014) visar att distriktssköterskor upplever det stressande att arbeta med patienter 

och deras familj i palliativ vård, där de har byggt upp en relation med familj och patient. 

Att vara ensam i bedömningar eller omvårdnadsbeslut och att kommunicera med patient 

och dennes familj beskrevs som stressande och kunde påverka deras beslut (ibid).  

Omvårdnadssituationer är många gånger komplexa och ställer krav på sjuksköterskor att 

kunna identifiera och tolka patienters behov av omvårdnad samt bedöma adekvata 

åtgärder och kunna utvärdera åtgärden systematiskt (Edberg et al., 2013). Psykiskt 

påfrestande uppgifter som att bemöta människor i svåra situationer samt när svåra beslut 

fattas under psykisk press är en utmaning för de som arbetar med människor där etiska 

dilemman kan uppstå (Arbetsmiljölagen, 2016). Maslach (2011) och Maslach, Leiter 

och Jackson (2012) skriver att stort engagemang hos personal som arbetar med många 

kontakter med andra människor kan påverka arbetstagarens hälsa negativt då arbetet tar 

över dennes fritid och viktiga relationer försummas. 

En studie av Magnusson Hanson et al. (2013) visar att det finns ett samband mellan ökat 

nyttjande av antidepressiv läkemedelsanvändning bland personal i yrken med 

känslomässiga krav i arbetsmiljön. De beskriver att känslomässiga krav och avsaknaden 

av stöd i arbetet är en ökad risk för att utveckla en depression. Theorell et al. (2015) 

visar också i sin studie att höga krav i arbetsmiljön med en minskad möjlighet att 

påverka sitt eget arbete är starkt korrelerat med utveckling av depressiva symtom. 
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I föreliggande studies resultat framkom att tankar fanns på att byta arbete eller göra 

något helt annat än att vårda människor. Enligt Leiter och Maslach (2009) funderar 

sjuksköterskor aktivt på att byta arbete när arbetet känns betungande eller när för hög 

arbetsbelastning påverkar samvetet utav att inte kunna få utföra det arbete som de själva 

önskar. Hahtela et al. (2015) visade att sjuksköterskor inte ser någon framtid av att vara 

kvar inom sjuksköterskeyrket när de upplevde att det professionella ansvar som de tar 

för sitt yrke inte värderas tillräckligt hos arbetsgivare.  

I föreliggande studie har det framkommit att distriktssköterskan behöver fokusera på en 

patient i taget och inte fundera på nästa patient som sitter och väntar. En studie av 

Nygren- Zotterman et al. (2015) visade att om distriktssköterskor fokuserar på 

patienten, är närvarande i mötet samt visar att patienten är välkommen kan det skapa en 

positiv attityd i mötet och samtidigt underlätta för framtida möten. Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) bygger på att vård ska ges på lika villkor och att varje 

individs självbestämmande och integritet respekteras, där god kommunikation med 

hälsosjukvårdspersonal ska främjas. Enligt patientlagen SFS (2014:821) ska vården så 

långt som möjligt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor skriver om där omvårdnadsbeslut ska bygga 

på reflektion, motivation, till god vårdmiljö, värna om etiska aspekter och följa 

föreskrifter och lagar (Socialstyrelsen, 2008).  

 

8.4 Kontroll 

I föreliggande studie beskrev ett fåtal av distriktssköterskorna att de inte upplevde 

någon stress i arbetet, de var nära förestående till att gå i pension där de själva tolkade 

att det var deras långa arbetskarriär som hjälpte dem till att kunna hantera arbetet utan 

upplevelse av stress. Det beskrivs i en studie av Hahtela et al. (2015) att sjuksköterskors 

långa arbetslivserfarenhet och förtrogenhet med arbetsplatsen kan minska 

arbetsrelaterad stress. De beskriver att sjuksköterskorna är tillfredsställda med sitt arbete 

och känner sig nöjda och upplever sig ha balans mellan fritid och arbete. De menar 

också att en del äldre sjuksköterskor kan uppleva en ökad arbetsrelaterad stress och det 

beror främst på arbetsbelastning och vid skiftarbeten där de menar att äldre 

sjuksköterskor behöver längre tid på sig när ny kunskap ska läras in eller att de behöver 

längre tid på sig för vissa arbetsuppgifter. Clendon och Walker (2016) menar att 

sjuksköterskor behöver finna en balans mellan fritid och arbete, speciellt vid skiftarbete 

eller obekväm arbetstid. De beskriver att sjuksköterskor som är närmare 

pensionsavgång önskar få arbeta mer flexibel arbetstid för att kunna finna en balans 
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mellan arbete och fritid. De beskrev att det handlar om att orka arbeta och göra ett gott 

arbete med patienter, och finnas för deras familjemedlemmar. De kunde få ta ansvar för 

sina åldrade föräldrar, vara barnvakt åt sina barnbarn och de ville gärna finnas där för de 

sina, de beskrev att det kunde underlättas om de hade möjlighet till flexibel arbetstid. 

I föreliggande studie har framkommit att några distriktssköterskor började sin arbetsdag 

tidigare än schemalagd arbetstid och arbetade över efter schemalagd arbetstid för att 

slutföra dagens sysslor. De hade hittat en strategi som de upplevde fungerade för att de 

skulle kunna känna kontroll över sin arbetssituation.  

Distriktssköterskor har en hög arbetsbörda men de känner ändå en tillfredsställelse och 

anser sig ha kontroll i arbetet visar en studie av Donocevic, Romelsjö och Theorell 

(1998). Theorell et al. (2013) belyser vikten av att ha möjlighet att påverka sina 

arbetsuppgifter genom ett aktivt deltagande i beslutsfattande, vilket visar sig vara 

förknippat med högre effektivitet i arbetet och en möjlighet för inre tillfredsställelse och 

stolthet.  

 

8.5 Slutsats 

Distriktssköterskor påtalar vikten av att förkovra sig inom specialistmottagning och att 

tid avsätts för detta. Några av distriktssköterskorna erfor svårigheten att prioritera i 

arbetsuppgifterna och var i behov av mer stöd i sina bedömningar. Vikten av ett starkt 

och synligt ledarskap för att minska stress betonas. Även stöd från chef och kollegor 

anses viktigt för att motverka stress i arbetet. 

 

8.6 Kliniska implikationer 

Föreliggande studie kan vara överförbar till andra professioner inom primärvård eller 

inom andra offentliga yrken där många kontakter med andra människor sker. Resultatet 

kan belysa stress och dess kärnpunkter kan användas i framtida diskussioner inom 

professionen för att kunna utveckla strategier för att minska stress och risk för 

utveckling av psykisk ohälsa.  

 

8.7 Förslag till framtida forskning 
Det skulle vara intressant att studera eventuella samband mellan ledarstil och 

arbetstagarnas engagemang och upplevelse av stress. En annan aspekt som kunde 

studeras är hur modeller eller metoder kan implementeras i primärvård för att 
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systematiskt fånga upp individer som är i riskzon för långvarig stress och psykisk ohälsa 

och där arbetsgivaren kan ge stödåtgärder. 
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Bilaga A    

  Informationsbrev Verksamhetschef 

Hej! 

Vi heter Malin Karlsson och Eva-Lotta Brink och studerar till distriktssjuksköterskor 

vid Linneuniversitetet i Kalmar. Vårterminen 2016 kommer vi att skriva ett 

examensarbete som leder till magisterexamen i vårdvetenskap. Syftet med arbetet är att 

undersöka distriktssköterskors erfarenheter av stress i arbete på hälso/ vårdcentral. För 

att genomföra studien behöver vi intervjua distriktssköterskor som arbetar på hälso/ 

vårdcentral och ansöker härmed om godkännande hos dig som verksamhetschef. 

Bakgrund: Yrken inom hälso- och sjukvården har ett högt arbetstempo med ökad 

tidspress. Ett av hälsoproblemen i den dagliga arbetsmiljön är stress, vilket är fysiskt 

och psykiskt påfrestande som på sikt kan påverka individens hälsa. Enligt 

socialstyrelsen (2005) är det av stor betydelse för distriktssjuksköterskan att medverka 

till en god vårdmiljö samtidigt som distriktssjuksköterskan själv ska ansvara för att ta 

hand om sin kropp och själ så inte vårdande riskeras. 

Praktiskt genomförande: Data kommer att samlas in genom enskilda intervjuer med 

distriktssjuksköterskor som arbetar i primärvård. Studien kommer utföras under april 

månad 2016 och varje intervju beräknas ta omkring 30-45 minuter. Intervjuerna 

kommer att ske på deltagarnas arbetsplatser och spelas in på band. Det inspelade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt och den som deltar i studien kommer 

inte att kunna identifieras i resultatet. Deltagarna kommer att få ta del av studiens 

resultat. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas utan att precisera 

varför, vilket inte kommer att få några negativa konsekvenser för den medverkande. 

Härmed tillfrågas du om samtycke till genomförande av studien. Vi är tacksamma för 

svar senast 20160330 via mejl eller telefon.  Har du några frågor kontakta någon av 

nedanstående: 

 Eva-Lotta Brink xxxx@lnu.se  Malin Karlsson xxxx@lnu.se 

    

  Handledare : Ulla Petersson xxxx@lnu.se 

 

 

 

 



 
 

		
 

Bilaga B 
 

Informationsbrev 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i studien ”Distriktssköterskors erfarenheter av 

stress i arbete inom primärvården”. 

Hej, vi är två sjuksköterskor som läser distriktssköterskeprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar och där en studie ingår i vår magisteruppsats. Syftet med 

studien är att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av stress i sitt arbete på 

hälso/ vårdcentral. Om du är intresserad av att deltaga i en intervju kommer den att 

ske personligen utav en av oss studenter och beräknas att ta 30–60 minuter. Du kan 

själv komma med förslag på datum och plats för intervjun. Intervjuerna kommer att 

spelas in på band som förvaras inlåsta under studiens gång och raderas när uppsatsen 

examinerats. Direktcitat kan komma att presenteras i studiens resultat men kommer 

inte att kunna återkopplas till dig som enskild person. Studiens resultat kommer att 

presenteras på ett sätt som försäkrar sig om att er identitet är skyddad. Deltagandet är 

frivilligt och ni kan när som helst avbryta under intervjun utan att ange någon orsak. 

Informerat samtycke med skriftligt godkännande efterfrågas vid mötet för intervjun. 

Efter er verksamhetschefs godkännande av att studien genomförs på er arbetsplats 

kommer vi personligen att kontakta er genom telefon för överenskommelse om tid 

och plats för intervjun. Om du har funderingar angående studien är du välkommen att  

kontakta oss. 

Med vänlig hälsning: 

Eva-Lotta Brink och  Malin Karlsson 

Eva-Lotta Brink xxxx@lnu.se         Malin Karlsson  xxxx@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

		
 

 
Bilaga C 

Informerat samtycke 
 
Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 
forskningsstudien. 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 
Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 
deltagande. 
Jag tillåter att direktcitat kan användas i uppsatsen 
 
…………… ………………………............. ………………………............. 
Datum Forskningspersonens namnteckning Namnförtydligande 
 
 
Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 
forskningsperson samt erhållit forskningspersonens samtycke. Forskningspersonen har 
även fått information angående studiens syfte. 
 
 
………… ………………………................. ………………………............. 
Datum Namnteckning Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

		
 

 
 
  
Bilaga D 

Intervjuguide 
Ålder: 
Kön: Man Kvinna 
Antal verksamma år som distriktssjuksköterska: 
Har du upplevt stress i arbetet? 
Vad var det som gjorde att du upplevde stress? 
Vad kände du och vilka tankar uppstod?  
Hur påverkade det dig fysiskt och psykiskt? 
Hur skulle man kunna underlätta din upplevelse av stress på arbetsplatsen? 
Vad kan göras för att minska/förhindra upplevelsen av stress på din arbetsplats? 
Har du en acceptabel arbetsmängd? 
 
Följdfrågor: 
Berätta? 
Kan du utveckla? 
Kan du beskriva mer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

		
 

 
 
 

 

Bilaga E            

    
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 
eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

 

 

Projekttitel: Undersöka distriktssköterskors erfarenheter av stress i sitt arbete på en hälso-/vårdcentral. 

 

 
Projektledare: Eva-Lotta Brink och Malin Karlsson 
 

 Handledare: Ulla Peterson 

     Ja Tveksamt Nej 

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras eller 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller 
medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  x 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även sådant 
som ej avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)?   x 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar 
risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  x 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   x 

 

       
  5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller 
psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter 
eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 

 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 
forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten 
är uppfylld: 

    Ja 
Tveks
amt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej heller 
farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares godkännande (t ex enkäter 
i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

x   



 
 

		
 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg 
etc. 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är 
anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- ansvarig).   x   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller 
motsvarande). 

x   

 
Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet 

och i förekommande fall även av handledare. 
 
 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 
Ort och datum: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Projektledare: 
 
………………………………………………………………………………………. 
namn 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
 
Underskrift projektledare: 
 

 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
Handledare: 
 
………………………………………………………………………………………. 
namn 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
 
 
Underskrift av handledare: 
 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 


