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Abstrakt 

Bakgrund: Distriktssköterskor har sedan 1994 fått förskriva vissa läkemedel utifrån en 

specifik läkemedelslista som Socialstyrelsen ger ut samt reviderar. Förslaget om att 

distriktssköterskor skulle kunna förskriva läkemedel kom år 1978 och Jämtland blev först ut. 

Distriktssköterskans kommunikation handlar om att närma sig och involvera patienten i 

samtalet, vara öppen för och medveten om patientens funderingar och behov. Syfte: Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva kommunikationens betydelse mellan 

distriktssköterskan och patienten vid förskrivning av läkemedel. Metod: En integrativ 

litteraturstudie. Sökningar motsvarade syftet gjordes i databaserna: PubMed SweMed, Psyc 

Info och Cinahl. Resultat: Utifrån analysen som baserats på tio artiklar presenteras resultatet 

med kategorierna; ömsesidig förståelse i kommunikationen, vikten av personlig närvaro och 

betydelsen av stödjande kommunikation. Resultatet visar att genom delaktighet, bra 

kommunikation ökar följsamheten av läkemedel. Diskussion: Brister i kommunikationen 

mellan distriktssköterskan och patienten kan leda till en minskad följsamhet, otrygghet samt 

osäkerhet av ordinerade läkemedelsbehandlingar. Genom användande av motiverande 

samtal så synliggörs brister i kommunikationen och kommunikationen kan då förtydligas 

och då öka följsamheten för patienten. Slutsats: Kommunikationen är ett av 

distriktssköterskan redskap för att skapa en relation med patienten. I denna relation kan 

trygghet skapas och kunskap öka om det ordinerade läkemedlet och dess verkan. 

Användande av motiverande samtal är bristfälligt bland distriktssköterskor och de behövs 

mer praktisk träning. 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, erfarenheter, kommunikation, litteraturstudie, 

läkemedelsförskrivning. 

  



   
 

Abstract 

 

Background: Districts nurses have sense 1994 been prescribed certain medicines from a 

specific list of drugs that the National Board of Health and Welfare publish and revises. The 

proposal for district nurses to prescribe medicines came in the year 1978 and Jämtland was 

the first country to prescribe medicine. The district nurses communication is about 

approaching and involving the patient in the conversation be open to and aware of the 

patient's thoughts and needs. Aim: The aim of this literature review was to describe the 

importance of communication between the district nurse and the patient when prescribing 

drugs. Method: An integrative literature review. Literature searches corresponded with the 

aim of this review and were completed in the databases: PubMed, SweMed, PsycInfo and 

Cinahl. Result: The analysis was based on ten articles, and the results are presented with the 

categories; mutual understanding of communication, the importance of personal presence 

and the importance of supportive communication. The result shows that through 

participation, and good communication the compliance of drugs increases. Discussion: Lack 

of communication between the district nurse and the patient may lead to reduced 

compliance, insecurity and uncertainty regarding prescribed drug treatments. With 

motivational, shortcomings in communication are visible and communication may then be 

clarified. Conclusion: Communication is the district nurse tool for establishing a relationship 

with the patient. Through the creation of this relationship, safety is secured and knowledge 

increased on prescribed medicines. The use of motivational interviewing is still inadequate 

among district nurses and more practical training is needed. 

 

 

Keywords: Communication, drug prescription, experience, literature review, nurses 

community health.
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Bakgrund 

Sveriges befolkning passerade år 2017, 10 miljoner invånare och förväntas öka med 1 miljon 

de närmaste 10 åren. Detta innebär en ökning av de som är 65 år och äldre med 295000 

människor, vilket motsvarar 15 % (Statistiska centralbyrån, 2017). Enligt Hälso-och 

sjukvårdslagen (2017:30) ska kommun, primärvård och landsting erbjuda en värdig och 

jämlik vård till alla medborgare. Patienten har rätt att vara delaktig i sin vård samt hur och 

var den ska bedrivas. Avancerad sjukvård har flyttat in och bedrivs i allt högre grad i 

patientens hem (Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30). För distriktssköterskan innebär detta ett 

ökat ansvar gentemot patienterna och deras närstående då kunskap om såväl 

medicintekniska produkter, patienternas omvårdnadsbehov samt läkemedel är ett 

kunskapsbehov (Sehic, Lindqvist & Drevenhorn, 2012). När Ädelreformen infördes 1992 

innebar det att sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare ska finnas tillgängliga dygnet 

runt för alla patienter i hälso-och sjukvården. För distriktssköterskan kan detta innebära ett 

ansvar för upp till 400 patienter under ett arbetspass (Sveriges Riksdag, 2017). 

 

Sveriges regering lämnade år 1978 in förslag om att distriktssköterskor skulle få förskriva 

vissa läkemedel. Förslaget möttes dock av starkt motstånd från Svenska Läkaresällskapet 

samt Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansåg att kostnaderna för utbildning i förskrivningsrätt 

skulle bli högre än vinsten med att ersätta läkarbesök med distriktssköterskebesök. Svenska 

Läkaresällskapet ifrågasatte om distriktssköterskor hade tillräcklig kompetens för att på ett 

säkert sätt förskriva läkemedel. Distriktssköterskorna var dock av en annan åsikt. De ansåg 

att relationen till patienten medförde att de var väl insatta i patientens läkemedelsbehov 

(Sehic et al., 2012). Tio år senare, 1988, blev Jämtland det första länet att på prov införa 

förskrivningsrätt för distriktssköterskor. De fick genomgå en utbildning i farmakologi samt i 

sjukdomslära om vardera 5 högskolepoäng. År 1992 gjorde Socialstyrelsen en utvärdering av 

projektet. De fann att de bedömningar distriktssköterskorna gjort var korrekta samt att 

utskrivna läkemedlen var av god kvalité och säker för patienterna. Då utvärderingen från 

Socialstyrelsen blev positiv, beslutades att efter godkänd utbildning i farmakologi och 

sjukdomslära ge distriktssköterskor rätten att förskriva läkemedel (Sehic et al., 2012).  
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Distriktssköterskans förskrivningsrätt  

Sedan 1994 har Svenska distriktssköterskor med genomgången utbildning haft rätten att 

förskriva läkemedel utifrån en specifik läkemedelslista (Wilhelmsson, Ek & Åkerlind, 2001).  

Vidareutbildade sjuksköterskor uttrycker en mer positiv attityd till förskrivningsrätten 

jämfört med läkare och övrig legitimerad personal. Läkarnas oro var relaterad till 

patientsäkerheten utifrån multimedicinering d.v.s. att patienten hade fler än fem läkemedel 

(Kroezen et al., 2014).  Till en början fanns ett motstånd hos läkarna, som oroades över 

patienternas livskvalitet samt läkemedelssäkerhet utifrån multimedicineringen. Dock 

upplevde distriktssköterskorna att en neutral och positiv kommunikation fanns mellan dem 

och läkarna (Kroezen et al., 2014; Sehic et al., 2012; Stenner, Carey & Courtenay, 2009; 

Stenner & Courtenay, 2008a). Distriktssköterskorna upplevde att läkarna var angelägna om 

att dela med sig av ny relevant forskning och uppskattade med tiden distriktssköterskornas 

förskrivningsmöjligheter. Läkarna ansåg att recept av vissa läkemedel som 

distriktssköterskor kunde förskriva besparade dem tid då deras kompetens inte behövdes. 

Mängden recept som läkarna tidigare förskrev minskade och de upplevde att det blev färre 

avbrott under deras arbetsdag. De fick även mer tid med patienterna med allvarligare 

sjukdomsbesvär (Sehic et al., 2012). Distriktssköterskorna upplevde att 

förskrivningsmöjligheterna stärkte deras roll som distriktssköterska. Tydligt blev att 

relationen mellan läkaren och distriktssköterskan stärkte distriktssköterskans 

självförtroende. Läkarnas upplevelse var att deras relation till respektive förskrivande 

sjuksköterska låg som grund för ökat förtroende till utförd förskrivning (Sehic et al., 2012; 

Stenner et al., 2009; Stenner & Courtenay, 2008a). 

 

Förskrivningsrätten mottogs av distriktssköterskorna mycket seriöst och med stort ansvar 

varpå förskrivning många gånger gjordes med försiktighet (Wilhelmsson & Foldevi, 2003).  

En positiv effekt var kontinuiteten gällande uppföljning av förskrivna läkemedel och en 

närarelation till patienterna vilket gjorde uppföljningen naturlig. De förskrivande 

distriktssköterskorna ansåg att de var i behov av mer erfarenhet inom sitt yrke som 

allmänsjuksköterska innan förskrivningen kunde bli optimal. Patienterna upplevdes nöjda 

över distriktssköterskornas förmåga och möjlighet att förskriva läkemedel (Latter & 

Courtenay, 2004; Stenner et al., 2009). 
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Ur ett internationellt perspektiv har länder som USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, 

Sydafrika och Irland en förskrivningsrätt som liknar den svenska d.v.s. att 

distriktssköterskor har möjlighet att förskriva läkemedel från en begränsad läkemedelslista. 

Storbritannien skiljer sig på så sätt att de har tre olika nivåer av förskrivning, en oberoende, 

en kompletterande och en enligt begränsad läkemedelslista. Distriktssköterskorna i 

Storbritannien kan även inneha en omfattande förskrivningsrätt vilket omfattar alla tre 

nivåer (Martiniano, Latter & Costa Uchôa, 2014).  

 

Sveriges regering gav år 1992 Läkemedelsverket i uppdrag att utforma föreskrifter gällande 

förskrivningsrätten för bland annat distriktssköterskor. Socialstyrelsen tog sedan över 

ansvaret år 2001 och nya föreskrifter upprättades enligt (SOSFS 2001:16) numera (SOSFS 

2015:7) utifrån specifika kompetenskrav för distriktssköterskor att förskriva läkemedel. 

Kravet ökade från 5 högskolepoäng till 10 högskolepoäng inom farmakologi och 

sjukdomslära. Efter genomgången utbildning ska en skriftlig ansökan göras till 

Socialstyrelsen om att få förskrivningsrätt samt att i detta sammanhang även få 

förskrivarkod. Förskrivarkoden är personbunden och specifik för alla förskrivare. 

Förskrivningsrätten kan endast användas då förskrivaren är anställd i kommunen eller 

landstingets regi. Vid anställningens upphörande så upphör möjligheten att förskriva 

läkemedel (SOSFS 2015:7). 

 

Distriktssköterskans kommunikation i mötet med patienter 

Distriktssköterskans arbete ska bygga på ett etiskt och holistiskt förhållningssätt, på 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras efter gällande författningar (förordningar, 

lagar, föreskrifter) och riktlinjer (Distriktssköterskans kompetensbeskrivning, 2008). 

Distriktssköterskans kommunikation utgår från att närma sig och involvera patienten i 

samtalet, vara öppen för och medveten om patientens funderingar och behov. I 

kommunikationen mellan patient och distriktssköterska ingår att aktivt lyssna och ställa 

öppna frågor samt ge patienten tid att reflektera över given informationen och vilket innehåll 

informationen har. För att bevara patientens integritet samt autonomi är det viktigt att lyssna 

på patienten för att så sätt skapa en balans i det förhållande som ska byggas upp mellan de 

båda parterna. Relaterat till patientens behov måste distriktssköterskan vara tillgänglig och 
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öppen för orden patienten uttrycker men även kroppsspråket. Kroppsspråket berättar 

mycket om patientens känsloläge och hur redo patienten är att samtala och hantera given 

information. I samtalet med patienter ska distriktssköterskans egna verbala och icke-verbala 

kommunikation hålla hög kvalitet och individuellt anpassas utifrån patientens behov och 

kommunikationsförmåga. För att säkerställa att informationen i kommunikationen har 

uppfattats på rätt sätt är det en fördel att distriktsköterskan ber patienten att sammanfattas 

det som sagts under möte (Distriktssköterskans kompetensbeskrivning, 2008; O´Hagan et al., 

2014).  

 

Motiverande samtal och empowerment 

Motiverande samtal (MI) är ett arbetsverktyg för distriktssköterskor för att skapa en säker 

kommunikation. MI bygger på ett öppet samtal där reflektion, sammanfattningar och 

återberättelser är givna punkter, som bekräftar och stödjer patienten. MI definieras av Miller 

och Rollnick som: “ en samarbetsinriktad samtalsmetod som syftar till att stärka en persons 

egen motivation och åtagande till förändring “(Holm-Ivarsson, 2014, s.128). För att kunna 

genomföra detta måste patienten ges förutsättningar för självbestämmande, delaktighet och 

integritet i vården (Hälso-och sjukvårdslagen, 2017:30). Empowerment eller egenmakt är ett 

begrepp som används i dessa sammanhang för att patienterna ska uppleva en ökad trygghet 

och kontroll över sin livssituation. Genom att distriktssköterskan stärker patienternas 

position genom empowerment ges patienten makt över sitt liv och blir då experten i sin 

livssituation (Storgaard-Bonfils & Askheim, 2014).  

 

Problemformulering  
Kommunikation används i alla vårdmöten och ligger till grund för skapandet av en god 

relation. Distriktssköterskan använder sig av både verbal och icke-verbal kommunikation i 

mötet med patienter. Den relation som distriktssköterskan skapar med hjälp av en god 

kommunikation ligger som grund för att använda sin förskrivningsrätt hos den enskilde 

patienten eller inom primärvården. Kommunikationsmissar, exempelvis missuppfattningar, 

brist i följsamheten eller bristande information kan ske mellan distriktssköterska och patient 

vilket kan leda till minskad trygghet för patienten. En tydlig kommunikation kan säkerställa 

samt optimera patientens hälsa utifrån distriktssköterskan vilja att göra gott och inte skada. 
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Författarna vill med denna litteraturstudie undersöka hur kommunikationen har betydelse i 

mötet mellan distriktssköterskan och patienten vid information och förskrivning av 

läkemedel. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kommunikationens betydelse mellan 

distriktssköterskan och patienten vid förskrivning av läkemedel. 

 

Metod 

Design  

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2012, s. 673) 

kan denna design användas för att integrera studier med kvalitativ och kvantitativ design 

som svarar på samma forskningsfråga. Whittemore och Knafl´s (2005) metod har inspirerat 

litteraturstudiens tillvägagångssätt som indelas i fem steg. Första steget gäller syfte och 

problemformulering, det andra steget innebär att en grundlig litteratursökning utförs, steg 

tre omfattar att utvärdera insamlad data, fjärde steget innebär kvalitetsgranskning och det 

femte och sista innebär att analysera insamlad data. I de inkluderade artiklarna i 

litteraturstudien har termerna distriktssköterska, sjuksköterska med förskrivningsrätt samt 

specialistsjuksköterska med förskrivningsrätt använts. Författarna har valt att använda 

benämningen distriktssköterska genomgående i litteraturstudiens resultat. 

  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var peer review vetenskapliga artiklar som beskrev distriktssköterskans 

kommunikation med patienten vid förskrivning av läkemedel. För att begränsa antal träffar 

och säkerställa att inga missförstånd skedde vid översättning av artiklarna så inkluderades 

studier som var publicerade på engelska. Artiklar publicerade mellan år 2007-2017 

inkluderades och skulle ha ett etiskt resonemang eller vara godkända av etisk kommitté. 

Artiklar av medel- och hög kvalitet enligt SBU(2014) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) inkluderades.  
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Exklusionskriterier var artiklar som inte svarade på syfte för litteraturstudien. Artiklar av låg 

kvalitet enligt SBU (2014) samt Willman et al.,(2011) exkluderades samt artiklar som inte 

bedömdes vara relevanta för studien. Icke vetenskapliga artiklar, artiklar äldre än tio år, 

dubbletter och vetenskapliga artiklar på andra språk än engelska exkluderades.  

 

Litteratursökning och urval  

Under arbetet med projektplanen under våren 2017 om hur studien skulle genomföras 

skrevs relevanta sökord skrev ner och diskuterades utifrån litteraturstudiens syfte. 

Litteratursökningen gjorde författarna gemensamt i flera omgångar under våren och hösten 

2017. Litteratursökningarna gjordes i databaserna PubMed, SweMed och Cinahl. Sökningar 

gjordes även i PsycInfo men gav inga relevanta träffar relaterat till syftet för denna studie. De 

Medical Subject Headings- MeSH-termer som användes i PubMed och SweMed var; Nurses, 

Nurses Community Health, Nurse Specialists, Nurses Public Health, Drug Prescriptions, 

Prescriptions and Communication. Även fritextsökningar gjordes och kombinerades med 

MeSH-termer, och de fritextord som användes var; District nurse, Experience, Knowledge, 

Prescription of drugs and Opinions. Samma fritextord användes i Cinahl samt kombinerades 

med de Headings som var aktuella utifrån syftet; Nurses, Community Health Nursing, 

Prescriptions Drugs, and Communication. 

Sökorden som valdes ut, användes och kombinerades med hjälp av de booleska 

sökoperatörerna AND och OR vilket avgränsade antal sökträffar till att passa in på syftet, se 

bilaga 1. Manuella sökningar har gjorts utifrån vetenskapliga artiklars referenslistor och 

relaterade artiklar. Först läste författarna titlarna gemensamt på alla artiklarna utifrån 

sökträffarna och där titlarna överensstämde med syftet och inklusionskriterier lästes 

abstrakt. De artiklar där abstrakt var relevanta utifrån litteraturstudiens syfte skrevs ut och 

lästes av båda författarna var för sig. Totalt inkluderades tio artiklar med kvantitativ och 

kvalitativ samt mixad design.  
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Kvalitetsbedömning 

De artiklar som efter att abstrakt läst fortfarande bedömdes relevanta för studien skrevs ut 

och kvalitetsgranskades enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 

2014), bilaga, 2. De kvalitativa artiklarnas kvalitet bedömdes enligt mall för bedömning av 

kvalitativa artiklar (SBU, 2014). De kvantitativa artiklarna bedömdes enligt Willman et a., 

(2011) mall för bedömning av kvantitativa artiklar. Den artikel som hade en mixad design 

kvalitetsgranskades både utifrån kvalitativ och kvantitativ mall (SBU, 2014). Artiklarna 

bedömdes därefter utifrån SBU´s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet utifrån 

låg-, medel- och hög- kvalitet (SBU, 2014), se bilaga 3. Artiklarnas kvalitet granskades först 

separat av författarna för att skapa en överblick av artiklarnas kvalité och innehåll. Därefter 

diskuterades författarnas individuella resultat och bedömning och sammanställdes för att se 

om det fanns tillräckligt med underlag för att genomföra studien. Artiklar som bedömdes ha 

låg kvalitet sorterades bort.  

 

Analys 

Analysförfarandet har inspirerats av Whittemore och Knafl´s (2005) metod och baserades på 

kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar. Avsikten med analysen var att hitta 

mönster och teman som sedan kunde sammanställas till ett resultat. Författarna läste 

artiklarna var för sig flera gånger och därefter diskuterades, översattes och sammanfattades 

resultatet för att få en uppfattning om dess innehåll. Mönster och teman som svarade mot 

studiens syfte söktes genomgående under läsning av artiklarna av båda författarna. För att 

göra analysen tydligare användes färgkodning med överstrykningspenna för att lättare se 

vilka mönster samt teman som fanns i resultaten i de utvalda artiklarna. Dessa mönster med 

dess skillnader och likheter skrevs över till separata papper under den pågående analysen. 

Både färgkodningen samt att föra över likheter och skillnader gjordes för att göra 

analysförfarandet överskådligt. De mönster som fanns sorterades in i olika pappershögar 

som t.ex. relation eller kunskap, som sedan diskuterades ingående mellan författarna tills 

kategorier och subkategorier hade formats, se bilaga 4. 

Etiska överväganden 
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Enligt Polit och Beck (2012, s. 172) måste forskare både under planering och genomförande 

av studien ha kunskap om vilka etiska krav som gäller för att skydda människor som 

inkluderats i en studie. Utifrån detta valde författarna att endast inkludera artiklar som fört 

ett etiskt resonemang samt blivit godkända av etisk kommitté. Då samtliga artiklar var 

skrivna på engelska så har översättning och tolkningen till svenska utförts med försiktighet 

för att inte förvanska resultatet. Den information som framkommit vid analysen av resultatet 

i inkluderade artiklar har använts i denna litteraturstudies resultat oberoende om det varit 

positivt eller negativt för studien. Enligt Forsberg och Wengström (2015) får inte 

ohederlighet förekomma inom forskningen vilket kan vara plagiat av data, oriktig inklusion, 

exklusion eller förvrängning av data.  

 

Resultat 

I resultatet har tio artiklar inkluderats av både kvalitativ(n=8), kvantitativ(n=2) och mixad 

(n=1)design. Sju artiklar var utförda i England, två i Sverige och en i Portugal. Deltagarna i 

studierna var distriktssköterskor eller sjuksköterskor med förskrivningsrätt. 

Analysmetoderna som använts i studierna var tematisk analys (n=4), grounded theory (n=1), 

strukturerade observationer (n=1), fenomenologisk (n=1), statistisk deskriptiv analys (n=2) 

samt tematisk/deskriptiv analys (n=1). Utifrån analysen skapades tre kategorier och sex 

subkategorier. 

 

Tabell 2 Översikt av resultatets kategorier och subkategorier. 

 

Kategorier Subkategorier 

Ömsesidig förståelse i kommunikation  Ökad följsamhet 

 Ökad trygghet                         

Vikten av personlig närvaro  Ökad delaktighet 

 Respektfull relation och samspel 

Betydelsen av stödjande kommunikation  Ökad kunskap 
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 Förmedla information 

 

Ömsesidig förståelse i kommunikationen      

Ökad följsamhet  

Distriktssköterskorna och patienterna beskrev samtalet dem emellan som en ömsesidig 

förståelse där kommunikationen påverkade följsamheten till användandet av läkemedel. 

Distriktssköterskan vägledde patienten genom samtalet till att se fördelarna med 

läkemedelsbehandlingen utifrån symtom eller sjukdomsbild. Tydliga instruktioner till 

patienterna och hur de skulle ta sina läkemedel utifrån dosering, användningsområde och 

varaktighet på medicineringen förbättrade följsamheten. Samtal som ledde till förskrivning 

av ett läkemedel skapade en ökad förståelse gällande läkemedelshantering hos patienten, där 

kunskapen om det specifika läkemedlet, ordinationen, användningsområde och 

biverkningar gav ett ökat självförtroende hos patienten. Genom att patienten upplevde 

medicineringen som positiv för välmåendet och en ökad livskvalitet ökade även 

följsamheten (Henriques, Costa & Cabrita, 2012; Stenner & Courtenay, 2008b).  

 

Följsamheten till den ordinerade behandlingen kunde dock minska om kommunikationen 

var bristande (Latter, Maben, Myall & Young, 2007; Rowbotham et al., 2012). Bristande 

följsamhet enligt distriktssköterskorna kunde också bero på att de patienter som 

multimedicinerade, glömde bort eller ignorerade vissa doser eller läkemedel (Henriques et 

al., 2012). “I missed the pills for hypertension and I thought there was no harm in missing two or 

three days…” (Henriques et al., 2012, p. 3100).  

 

Distriktssköterskorna menade att de behandlingar de rekommenderade och patientens 

åsikter skulle så långt det var möjligt förenas till ett gemensamt behandlingssätt där 

distriktssköterskan erbjöd stöd till patienten, genom information och diskussion, för att 

patienten skulle kunna hantera sina läkemedel på ett säkert och korrekt sätt (Latter et al., 

2007; Henriques et al., 2012). 
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Ökad trygghet  

Information om hur ett läkemedel ska intas skapade trygghet mellan förskrivande 

sjuksköterska och patient (Bradley & Nolan, 2007; Courtenay, Carey & Stenner, 2009). 

Samtal kring läkemedlet och att distriktssköterskorna tog sig tid till att ge adekvat 

information, svara på frågor och funderingar bidrog till att patienterna kände en ökad 

trygghet (Latter et al., 2007). 

 

När distriktssköterskorna bokat in en patient på besök och därefter ansvarat för bedömning, 

förskrivning och utvärdering upplevde de en ökad ansvarsskyldighet gentemot patienten. 

Distriktssköterskorna ansåg att de bar hela ansvaret för patientens välbefinnande och 

trygghet vilket innebar att alla delar, från bokat besök till utvärdering dokumenterades 

noggrant (Scrafton, McKinnon & Kane, 2012). “So I can see the patient, take the history, do the 

treatment and do the prescriptions.”(Scrafton et al., 2012, p. 2048). 

Distriktssköterskans möjlighet att förskriva läkemedel gav en ökad trygghet både för 

distriktssköterskan och patienten, och en tyst förståelse mellan distriktssköterskan och 

patienten skapades genom kontinuerliga besök och tydlig kommunikation (Blanck & 

Engström, 2015). Tydlighet i kommunikationen menade distriktssköterskorna, var då båda 

parter förstår varandra vilket var avgörande för en trygg relation. Patienterna ombads också 

att återberätta den information de fått som ett tecken på att kommunikationen varit 

ömsesidig (Rowbotham et al., 2012). 

 

Vikten av personlig närvaro 

Ökad delaktighet  

I mötet mellan distriktssköterskan och patienten medförde det motiverande samtalet att 

mötet blev personligt och var ett sätt att göra patienterna mer delaktiga i sin vård och de 

beslut som måste fattas. Patienterna beskrev vikten av att distriktssköterskan var närvarande 

i mötet och där kommunikationen uppfattades som empatisk, icke dömande eller med 

förutfattade antaganden från distriktssköterskan. Genom det motiverande samtalet fick 

distriktssköterskan ett kvitto på att informationen uppfattats rätt eftersom patienten fick 
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återberätta samtalet och eventuella missförstånd kunde då uppmärksammas (Östlund, 

Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2014).  

 

Distriktssköterskorna beskrev vikten av att patienterna var delaktiga i kommunikationen för 

att på så sätt undvika att förskriva läkemedel i onödan. Patienterna blev involverade i de 

beslut angående läkemedelsbehandlingar som var aktuella och upplevde på så sätt 

delaktighet i samtalet kring sin sjukdom (Rowbotham et al., 2012). 

 

“I will listen to their chest, and you know just so they think they have had a thorough 

examination really because half the time it’s just they feel that people aren’t listening to them, 

or they are not taking them seriously… I am quite happy that they are well most of the time, 

so I just do it to sort of make them feel reassured, because a lot of it is just anxiety of 

people.”(Rowbotham et al., 2012, p. 2627). 

   

Respektfull relation och samspel 

En etablerad relation mellan den förskrivande distriktssköterskan och patienten i behov av 

en bedömning upplevdes som en fördel då den ömsesidiga respekten ledde till en mer 

effektiv förskrivning samt ett partnerskap som underlättade hantering av sjukdomar och av 

hela sjukdomsförloppet med bedömning, behandling och utvärdering (Bowskill, Timmons & 

James, 2012; Latter et al., 2007; Scrafton et al., 2012). 

 

Drygt två tredjedelar av distriktssköterskorna beskrev att de i samtalen uppfattade patienten 

som en partner och hade möjlighet att skapa en relation till patienten, baserad på tillit och 

respekt (Latter et al., 2007). Distriktssköterskorna beskrev att relationen till patienten också 

var central vid beslut om förskrivning. För att relationen mellan distriktssköterskan och 

patient skulle vara möjlig krävdes ett bra bemötande och tydlig kommunikation i det 

vårdande mötet. I bemötandet krävdes det också att distriktssköterskan lyssnade på och 

erbjöd stöd till patienten under samtalet. En del i kommunikationen var att finnas tillgänglig 

för att kunna vara ett stöd för patienten och för att patienten skulle kunna hantera sina 

känslor, funderingar och behov samt vara patienten behjälplig i att identifiera strategier för 

att möta de behov som uppstod. Kontinuiteten i vården stärkte relationen mellan 
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distriktssköterska och patient genom ett ökat samspel och en ökad förståelse mellan parterna 

(Courtenay et al., 2009). 

 

Distriktssköterskorna menade att kommunikationen och samspelet mellan 

distriktssköterskan och patienten var en viktig del i förskrivningen av läkemedel. Då fick de 

möjlighet att etablera en långsiktig relation med god kontinuitet i mötet med patienten vilket 

förbättrade förståelsen för patientens historia och livsstil. Kommunikationen var central 

mellan dem och patienterna. Deras erfarenheter i mötet med patienterna var att patienterna 

upplevde en tillfredsställelse om distriktssköterskan tog patienten på allvar och lyssnade. 

Patienterna upplevde också en tillfredsställelse om distriktssköterskan försäkrade att 

patienten alltid kunde ta ny kontakt om besvären kvarstod eller återkom, eller om patienten 

fick en grundlig förklaring till varför behandling skulle ske eller utebli (Rowbotham et al., 

2012; Stenner et al., 2008b; Stenner et al., 2009). 

“I Think because we have a longer period of time spent with the patient we have got more 

time to actually explain things in more detail and, you know, I think to… we have better 

communication skills because of the training we have had in the subject. And, you know, it's 

as much about relationship with the patient as giving information “(Stenner et al., 2008b, p. 

31). 

 

Distriktssköterskorna uttryckte en oro över att de läkemedel som patienten tog, inte alltid 

var det samma som det läkemedel som ordinerats. Distriktssköterskorna kände därför att 

den relation de skapade även gav dem möjlighet att förstå orsakerna till varför en ordination 

inte följts, var det på grund av missförstånd, osäkerhet eller brister i samspelet (Latter et al., 

2007; Scrafton et al., 2012). 

Betydelsen av stödjande kommunikation 

Ökad kunskap 

Den utbildning som distriktssköterskorna fått genom avancerad specialistutbildning 

gällande läkemedel skapade en ökad kunskap och kompetens hos dem. När läkemedel 

skulle förskrivas överförde distriktssköterskorna sin kunskap till patienterna, det kunde 

handla om hur patienterna skulle dosera sina läkemedel och vilka eventuella biverkningar 
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läkemedlet hade. Den ökade kunskap patienten då fick ledde till en ökad självkänsla hos 

dem (Bradley & Nolan, 2007).     

 

“It´s the education of patients and the relatives, carers, and the information I´ve been able to 

give, the explanations about how things work, the effect that it can have on people…” 

(Bradley & Nolan, 2007, p.123). 

 

Interaktionen mellan distriktssköterskan och patienten innebar att båda parterna 

tillsammans kom överens om lämpliga medicinska åtgärder. Detta skedde genom att 

distriktssköterskan förmedlade kunskap till patienten så att denne kände sig tillräckligt 

upplyst och informerad för att kunna delta i beslutet (Courtenay et al., 2009; Latter et al., 

2007). Distriktssköterskorna hade strategier i kommunikationen som innebar att utbilda 

patienten till att förstå vilka sjukdomar som behövde behandlas och vilka som läkte ut 

självmant samt ungefär hur lång tid det kunde ta innan en förbättring kunde ske. Fokus i 

samtalet lades även på negativa konsekvenser, som t.ex. som biverkningar och 

antibiotikaresistens. Om det inte var aktuellt att förskriva något läkemedel behövde 

distriktssköterskan kunna bemöta eventuellt missnöje, oro och funderingar hos patienten 

gällande beslutet. I dessa sammanhang behövde distriktssköterskan utbilda och informera 

patienten noggrant om grunden för bedömningen och de ställningstaganden som gjordes. 

Detta för att förstärka beslutet i de fall som inga läkemedel skulle förskrivas (Rowbotham et 

al., 2012) 

 

Förmedla information 

Det krävdes kunskap hos distriktssköterskan, inte enbart om patientens hälsotillstånd, utan 

också om betydelsen av att interagera med patienten vid förmedling av information vid 

läkemedelsförskrivning (Östlund et al., 2013). Om distriktssköterskan hade en god förmåga 

att förmedla information på ett för patienten begripligt sätt medförde att patienterna kände 

sig införstådda med varför de skulle följa den ordinerade behandlingen och att de kände ett 

eget engagemang i sin behandling (Courtenay et al., 2009; Latter et al., 2007). Vid 

förskrivning av läkemedel gav distriktssköterskan tillfälle att i lugn och ro informera 

patienten om hur läkemedlet skulle intas och varför, vilka biverkningar som var vanliga och 

vilken effekt det förskrivna läkemedlet förväntades ha (Bradley & Nolan, 2007).  
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Distriktssköterskans lyhördhet gentemot sina patienter och kunskap om kroppsspråkets 

betydelse var en förutsättning för att förstå om patienterna mottagit informationen om 

förskrivet läkemedel korrekt (Courtenay et al., 2009; Latter et al., 2007). 

 

En stor del av distriktssköterskans arbete bestod av att informera och lugna patienter som 

upplevde oro över sina symtom. Oavsett om distriktssköterskan förskrev läkemedel för en 

specifik sjukdom var det av stor betydelse att samtala om egenvårdsråd som patienten 

kunde använda sig av för att uppnå lindring. Egenvårdsråden var en stor del i att när 

patienten nästa gång upplevde samma problem kunde hjälpa sig själv eller i alla fall vänta 

någon dag innan de kontaktade hälso- och sjukvården (Rowbotham et al., 2012). 

 

“It’s a wasted opportunity I think if a patient comes, and you just don't educate them 

properly, because then in future you are just making more work for yourself I think, they are 

more likely to come back.” (Rowbotham et al., 2012, p. 2627). 

 

För att förbättra läkemedelsförskrivningarna och kommunikationen tog 

distriktssköterskorna ett stort ansvar i att öka sin egen kunskap om olika 

behandlingsalternativ. Genom att vara pålästa om olika läkemedel kontra behandlingar 

kunde de erbjuda patienterna en korrekt och säker vård (Courtenay et al., 2009). Där 

distriktssköterskorna inte gett relevant information till patienterna angående vilka 

biverkningar ordinerat läkemedel kunde ha, hur patienten skulle agera om negativa effekter 

uppkom, interaktion med andra läkemedel, hur en missad läkemedelsdos skulle hanteras 

eller vilken risk olika läkemedelsbehandlingar hade ledde ofta till misstroende mot de 

förskrivande distriktssköterskorna i synnerhet. Andra hinder vid förmedlandet av 

informationen mellan distriktssköterska och patient var när det var svårt för patienten att 

förstå läkemedelsinformationen eller när distriktssköterskan misslyckats med att ta 

patientens oro eller förväntningar på allvar (Latter et al., 2007; Rowbotham et al., 2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
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Litteratursökningar 

Litteratursökningar har utförts i olika databaser utifrån ämnet omvårdnad och 

kommunikation, med olika sökord. Sökningarna har gjorts utifrån MeSH-termer i PubMed 

och SweMed samt Heading i Cinahl. Dessa sökord användes enskilt och i kombination med 

fritextord i aktuella databaser för att litteratursökningen skulle vara så noggrann som 

möjligt. Eventuellt har användning av andra sökord kunnat ge ett annat utfall i studien men 

författarnas känsla och bedömning var att den litteratur som fanns var relevant utifrån syftet 

och inom forskningsområdet.  

 

Analysmetod 

Till denna litteraturstudie har Whittemore och Knafl (2005) metod använts som inspiration 

vid analysen av litteraturstudiens inkluderade artiklar. Valet av denna analysmetod var 

lämplig då litteraturstudien bestod av både kvalitativa, kvantitativa och en mixad studie 

med olika analysmetoder. Whittemore och Knafl beskriver på ett systematiskt och 

replikerbart sätt hur bearbetningen från problemformulering och syfte, till mönster och 

teman, till färdigt resultat skulle utformas. Analysförfarandet krävde att författarna översatte 

analysmetoden från engelska till svenska. Översättningen har gjorts på ett så noggrant sätt 

som möjligt då analysmetoden endast fanns på engelska och detta inte är författarnas 

huvudspråk. Analysen var tidskrävande och fordrade stor organisationsförmåga. Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) kan en inkomplett litteratursökning göra att ofullständiga eller 

felaktiga sökresultat tas med och att relevant litteratur inte inkluderas.  

 

Styrkor  

De vetenskapliga artiklarna som inkluderats i litteraturstudien representerar och ger en bild 

av hur distriktssköterskans kommunikation vid förskrivning av läkemedel ser ut i Europa, 

och svarar väl på vad som är av betydelse i kommunikationen. Sju artiklar var från England, 

två var från Sverige samt att en artikel var från Portugal. Inga artiklar var representerade 

från andra kontinenter som Asien eller USA då författarna inte fick några relevanta 

sökträffar utifrån studiens syfte. 

Artiklarna i resultatet har använt både kvalitativ, kvantitativ och mixad design samt var som 

äldst tio år gamla vilket gav ett aktuellt och uppdaterat resultat. Det finns fördelar med att 
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använda olika design då resultaten i de olika studierna kompletterar varandra. Båda 

författarna har granskat och analyserat artiklarna vilket gör att litteraturstudien blev mer 

trovärdig. 

Alla artiklarna som inkluderats var skrivna på engelska och de flesta artiklarna hade också 

sitt ursprung i England. Översättningen till svenska har gjorts med försiktighet för att ingen 

del av texten skulle misstolkas vilket lätt kan hända när resultatet överförs från ett 

sammanhang till ett annat. 

 

Svagheter  

Genom litteratursökningarna har inga artiklar utanför Europa hittats vilket kan begränsa 

resultatet genom att ett internationellt perspektiv inter återges. 

I England används tre olika nivåer av förskrivningsrätt vilket skulle kunna vara en svaghet i 

litteraturstudien ur ett farmakologiskt perspektiv men då författarna har undersökt 

betydelsen av distriktssköterskans kommunikation vid förskrivning av läkemedel och inte 

förskrivningsrätten enbart ur ett farmakologiskt perspektiv så ses inte detta påverka 

resultatet. Svagheter med analysmetoden kan vara att kategorier och subkategorier under 

analysprocessen omarbetades så många gånger att det fanns en risk att information av vikt 

gått förlorad även om författarnas intention var att presentera väsentliga beskrivningar av 

distriktssköterskors upplevelser. 

Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva kommunikationens betydelse 

mellan distriktssköterskan och patienten vid förskrivning av läkemedel. Enligt Travelbee är 

kommunikationen en viktig del i sjuksköterskans arbete, vilket har betydelse för att 

patienten ska bli mer närvarande i sin omvårdnad (Kirkevold, 2009). Motiverande samtal 

och empowerment-begreppet är också viktiga verktyg då intentionen är att motivera och ge 

makten till patienten för ökad delaktighet och trygghet i sin livssituation, samt för att även 

stödja patientens självbestämmande (Holm-Ivarsson, 2014; Storgaard-Bonfils & Askheim, 

2014).  
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Viktiga fynd i studien var att den relation som distriktssköterskan och patienten skapat 

genom en gemensam respekt för varandra även skapade en delaktighet samt närvaro i dessa 

möten. För att kommunikationen skulle fungera på ett bra sätt var det av betydelse hur den 

delgavs från distriktssköterskan på ett personligt och närvarande sätt samt att patienten fick 

återberätta informationen. Detta ledde till ökad följsamhet, delaktighet och kunskap.  

 

Ömsesidig förståelse ger ökad följsamhet och trygghet 

Tydlighet och skapandet av förståelse i kommunikationen mellan distriktssköterska och 

patient var grunden i uppbyggandet av följsamheten av ordinerade läkemedel. Patientens 

egen kunskap och distriktssköterskans rekommenderade behandlingar kombinerades då det 

var möjligt och genomförbart. Courtenay, Carey, Stenner, Lawton och Peters (2011) beskriver 

att en behandlingsplan för läkemedelsanvändningen som är lätt att läsa och enkel att förstå, 

och som ges både muntligt och skriftligt ansåg patienterna vara det som bäst gav ökad 

följsamhet. Genom tydlig kommunikation skapades en trygghet som kan öka följsamheten 

vilket beskrevs i resultatet i denna studie. Patienterna upplevde trygghet genom den gedigna 

informationen som distriktssköterskorna tog sig tid att ge om läkemedel patienterna 

ordinerats. Berry, Bradlow och Courtenay (2008) fann att patienterna tog de läkemedel som 

distriktssköterskan förskrivit under förutsättning att de fått ett klargörande om varför och 

hur läkemedlet skulle tas.  

 

Resultatet i denna studie visade att genom ett ömsesidigt skapande av en genuin relation 

kunde viktig information delas mellan patient och distriktssköterska. Berry et al., (2008) 

beskriver att den relationen som patienterna skapar med distriktssköterskan genom 

kontinuitet och en bra interaktion öppnar upp samtalet och att samtala om känsliga eller 

förödmjukande problem upplevdes inte som ett hinder. Detta styrker även Courtenay et al., 

(2011) att god kontinuitet och interaktion mellan distriktssköterska och patient är viktigt då 

dessa faktorer påverkar patienten till att i samtalet känna sig trygg att prata om de problem 

de upplever. 

 

Patienterna i denna litteraturstudie beskrev att de delade information om livsstil och 

bakgrund med distriktssköterskan vilket gav en inblick om patienten tog ordinerade 
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läkemedel eller vad det berodde på om de inte tog vissa läkemedel som ordinerats. En orsak 

till att patienter inte tar ordinerade läkemedel kan vara bristande information om ordinerat 

läkemedel. Detta beskrivs också av Courtenay et al., (2011). De menar att om informationen 

om varför ett läkemedel ordinerats förklaras för patienten, då ökar följsamheten av det 

ordinerade läkemedlet. Enligt Berry et al. (2008) upplevde patienterna ingen skillnad i 

trygghet om läkemedlet förskrivits av en distriktssköterska eller en läkare.      

 

Personlig närvaro ger ökad delaktighet 

Genom att distriktssköterskan var personligt närvarande i kommunikationen gjorde att 

patienten kände sig mer delaktig i sin livssituation. Patienter beskrev att informationen de 

mottagit gav dem en ökad insikt om situationen och en känsla av makt över vad som hände 

infann sig. Relationen som skapats med distriktssköterskan var baserad på respekt och tillit. 

Enligt Travelbee bygger relationen mellan sjuksköterskan och patienten på empati, sympati 

samt en genuin kontakt och förståelse mellan båda parter (Kirkevold, 2009). Rasjö Wrååk, 

Törnkvist, Hasselström, Wändell och Josefsson (2015) stödjer användandet av empowerment 

i vårdrelationen då patienterna upplever en ökad delaktighet. Distriktssköterskan ges också 

en möjlighet att genom närvaro i samtalet mellan dem möta patienten på den nivå denna 

befinner sig. Empowerment ger patienten ett perspektiv på sin sjukdomsbild och även en 

insikt av vilket behov som föreligger menar Rasjö Wrååk et al., (2015). Detta stöds av 

Nygårdh, Malm, Wikby och Ahlström (2011) som fann att faktorer som minskade 

patienternas känsla för empowerment var brist på engagemang från distriktssköterskan, 

brist på empati samt brister i dialog mellan patient och distriktssköterska. 

 

Den ömsesidiga respekten som kommer ur ett samspel mellan distriktssköterska och patient 

skapar en god kommunikation och en säker förskrivning av läkemedel. Både läkare och 

patienter stödjer detta och menar att, distriktssköterskor framför allt arbetar för att etablera 

en varaktig relation till patienten. I samtalet förklarar distriktssköterskan för patienten om 

behovet med förskrivning av läkemedel och efterföljande behandling, därefter får patienten 

tid att tänka över informationen. Sohi, Champagne och Shidler (2015) menar att patienterna i 

dessa situationer upplever att de i lugn och ro kan ta emot informationen för att därefter 

aktivt kunna vara delaktig i samtalet om sin egen behandling. 
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Stödjande kommunikation ger ökad kunskap 

Distriktssköterskornas tillvägagångssätt i kommunikationen innebar att utbilda patienten 

genom att förmedla information vid läkemedelsförskrivningen på ett begripligt sätt. Det vill 

säga, distriktssköterskorna överförde sin kunskap till patienterna vilket gjorde att 

patienterna i sin tur fick kunskap om läkemedlets effekter. Detta skapade ett engagemang 

hos dem då den ökade kunskapen ökade deras självkänsla. Nygårdh et al., (2011) menar att 

patienterna genom ökad kunskap om sin sjukdom och ordinerad behandling upplevde en 

ökad förståelse om det ordinerade läkemedlet. Distriktssköterskorna i den förekommande 

litteraturstudien beskrev att de förmedlade kunskap till patienterna för att de skulle bli 

tillräckligt kunniga och informerade, och på så sätt stärka patienten. Konkle-Parker (2001) 

beskriver att motiverande samtal tydliggör patientens behov och stödjer patienterna till att se 

den egna förmågan till förändring. Förmedlande av information och kunskap mellan 

distriktssköterska och patient, där patienten får samtala om och reflektera över situationen, 

stärker patienten till att ta ansvar över sin hälsa. Resultatet i litteraturstudien visar att 

lyhördhet hos distriktssköterskorna samt möjligheten att i lugn och ro kunna informera 

patienterna om förskrivet läkemedel var en förutsättning för att patienterna skulle motta 

informationen på ett korrekt sätt. Kommunikationen och interaktionen mellan 

distriktssköterskan och patienten var också viktig för att parterna tillsammans skulle komma 

överens om lämpliga medicinska åtgärder. Patienterna i en studie av Courtenay et al., (2011) 

styrker det som distriktssköterskorna upplevde som viktigt vid förmedlande av information. 

Patienterna kände en nöjdhet över den information de fått och berömde 

distriktssköterskorna för den information som förmedlats, om fördelar med 

läkemedelsbehandlingen, risker och biverkningar. Patienternas viktigaste uppfattningar vid 

förmedlandet av information var att distriktssköterskan tog sig tid att besvara frågor och 

kontrollera att informationen varit tydlig och begriplig. Berry et al., (2008) beskrev att för att 

patienterna skulle uppleva att samtalet var komplett krävdes inte bara information om 

läkemedelsbehandlingen utan även adekvat information om symtomet eller diagnosen och 

interaktionen med andra läkemedel.  

 

Genom att distriktssköterskan tillhandahöll information till patienten om ordinerade 

läkemedel och försäkra sig om att informationen uppfattats på ett korrekt sätt av patienten 
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ökade dennes känsla av empowerment. Enligt Courtenay et al. (2011) blir patienternas 

upplevelser en känsla av aktivt deltagande i det som handlar om deras hälsa. Patientens 

känsla av empowerment ökar enligt White (2012) om att distriktssköterskan tillhandahåller 

information och kunskap om förskrivna läkemedel för att på så vis öka patientens kunnande 

om sin livssituation.  

 

Slutsats 

Resultatet av denna studie kan bidra till en förståelse om betydelsen av kommunikation vid 

förskrivning av läkemedel i mötet mellan distriktssköterska och patient oavsett var vården 

bedrivs eller mötet sker. Kommunikationen vid förskrivning av läkemedel skapar en relation 

mellan distriktssköterska och patient som antingen kan vara stödjande eller bristande 

beroende på hur kommunikationen förmedlas, hur parterna interagerar med varandra och 

om förtroende och öppenhet finns mellan parterna. Motiverande samtal är ett bra verktyg i 

det kliniska arbetet för att säkerställa en ömsesidig kommunikation där risken för brister och 

missar i kommunikationen minimeras utifrån att patienten får reflektera och återberätta 

samtalet. Alla dessa delar behövs inom kommunikationen för att skapa en helhet och en 

förståelse för hur komplex kommunikationen kan vara. Ytterligare forskning om 

motiverande samtal behövs i området kommunikation med utgångspunkt i både 

distriktssköterskans och patientens upplevelser, för att stärka patienten att ta ansvar över sin 

egen hälsa. Utifrån denna litteraturstudie anser författarna att det behövs både kvalitativ och 

kvantitativ forskning inom ämnet, med intervjuer, fokusgrupper och enkätstudier då 

forskning, framför allt från Norden varit begränsad och svår att finna.  
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Databas Sökord Antal  

träffar 

Antal lästa  

titlar 

Lästa  

abstrakt 
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inkluderade 

PubMed 

170716 

Nurses AND 
prescribing AND 
communication 

Filters: published in 
the last 10 years. 

89 89 8 1 
 

PubMed  

170716 

Nurses [Mesh 
term]AND  

Drug prescriptions 
[Mesh term] 

Filters: published in 
the last 10 years. 

215 215 78 2 

Cinahl 

170720 

Nurses 
[Headings]AND 
prescriptions, drugs 

[Headings]experience
s 

Filters: published in 
the last 10 years. 

81 81 32 1 
 

Cinahl 

170720 

Nurses AND 
prescribing AND 

67 67 11 1 
 



   
 

communication 

Filters: published in 
the last 10 years. 

PubMed 

170804 

nurse* OR nurse 
specialists OR  

nurses community 
health OR district 
nurses 

AND experience OR 
knowledge OR 
opinions 

AND drug 
prescriptions OR 
prescribing 

Filters: published in 
the last 10 years. 

354 354 175 1 

PubMed  

170901 

nurses [Mesh term] 
AND drug 
prescriptions  

[Mesh term] AND 
communication [Mesh 
term] 

Filters: published in 
the last 10 years. 

8 8 6 1 

 

  



   
 

Bilaga 2 
Bedömning av kvalité av inkluderade resultatartiklar.  

 

Författare,  
Årtal, 
Land 

Studiens syfte Design/ansats/inte
rvention 
 

Deltagare (bortfall) Analysmetod Huvudresultat Studie 
Kvalitet 

Blanck & 
Engström (2014) 
Sverige 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
förskrivningsmöns
ter och åsikter. 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
tvärsnitt-studie, 
slumpmässiga 
urval. 

Deltagare=150 
Bortfall=2 
Totalt=148 

Deskriptiv analys, 
spearman’ s rho 
-SPSS Statistics 

Förskrivande 
sjuksköterskor 
upplever en ökad 
självständighet, 
skapande av 
relation till 
patienten ger en 
ökad 
patienttrygghet. 

Hög 

Bowskill, Timmons 
& James (2012) 
England 

Undersöka hur 
förskrivande 
sjuksköterskor 
integrerar 
förskrivning 
kliniskt och 
faktorer som 
påverkar 

Kvalitativ 
Fallstudie, 
intervjuer med 
semi-
strukturerade 
frågor, 
bekvämlighets-
urval 

Deltagare=26 
Bortfall=0 
Totalt=26 
 

Innehållsanalys, 
Transkriptioner, 
koder och teman, 
 

För att kunna få till 
en effektiv 
förskrivning så 
krävs en relation 
mellan 
förskrivande 
sjuksköterska och 
patien.  

Hög 

Bradley & Nolan 
(2007) 
England 

Vilken inverkan 
förskrivningsrätten 
har på 
sjuksköterskan. 

Kvalitativ, 
intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 

Deltagare=45 
31 på 
arbetsplatsen 
samt 14 
telefonintervjuer. 
Bortfall=0 
Totalt= 45 

Grounded theory Sjuksköterskorna 
upplever ökad 
självkänsla, 
jobbtillfredställelse
, autonomi. 
Relation och 
delaktighet. 

Hög 



   
 

Courtenay,Carey 
& Stenner (2009) 

Beskriva vikten av 
kommunikationen 
mellan 
förskrivande 
sjuksköterska och 
patienten.  

Mixad metod med 
semi-
strukturerade 
intervjuer, enkät 
och observationer 

Deltagare=210 
semistrukturerade 
40, enkäter 165 
observationer 40 

Bortfall=35 

Totalt=210 

Tematisk analys, 
deskriptiv statistik, 
Chi-square, non-
parametric test. 

Sjuksköterskornas 
holistiska 
förhållningssätt 
kombinerat med 
förskrivningskunsk
apen förbättrar 
beslut vid 
förskrivning. 
Kommunikation, 
trygghet, 
förståelse 

Hög 

Henriques,Costa 
& Cabrita (2012) 
Portugal 

Undersöka vilka 
strategier som 
distriktssköterskor 
använder sig av 
vid följsamhet i 
läkemedelsanvän
dningen. 

Kvalitativ 
deskriptiv design, 
Fokusgrupper, 
bekvämlighetsurv
al. 

Deltagare= 18 

Bortfall = 0 

Totalt= 18 
 

Tematisk analys, 

kategorier och 
subkategorier  

Distriktssköterskor
na använder 
informativa samtal 
där patienten står i 
fokus för att öka 
följsamheten. 
Hinder för 
följsamhet. 

Hög 

Latter, Maben, 
Myall & Young 
(2007). England 

Undersöka hur 
sjuksköterskor 
arbetar med 
patienterna 
gällande relation 
och följsamhet vid 
läkemedelsanvän
dning. 

Kvalitativ 

Enkäter med både 
öppna och slutna 
frågor. 
Observationer 

Deltagare: 780 

246 enkäter för 
sjuksköterskor 

208 patient-
enkäter 

118 observationer, 
sjuksköterskor. 

208 patientenkäter 
efter 
observationen, 

Bortfall= 0 

Totalt= 780 

Innehållsanalys Distriktssköterska
ns relation till 
patienten, hur 
kommunikationen 
sker vid 
läkemedelsförskriv
ning. 

Medel 



   
 

Rowbotham, 
Chisholm, 
Moschogianis, 
Chew- Graham, 
Cordingley, 
Wearden & Peters 
(2012) England 

Sjuksköterskornas 
erfarenheter av att 
hantera patienters 
övre 
luftvägsinfektioner 

Kvalitativ 

Semi-
strukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper 

Deltagare: 36 

15 intervjuer och 
21 
fokusgruppsintervj
uer 

Totalt: 36 

Tematisk analys, 
Koder och 
kategorier 

Sjuksköterskorna 
upplever att deras 
arbete blir att 
informera och ge 
patienterna ökad 
kunskap om vilka 
symtom som 
måste 
läkemedels-
behandlas 

Hög 

Scrafton, 
McKinnon & Kane 
(2012) England 

Sjuksköterskors 
upplevelser av att 
förskriva 
läkemedel, för och 
nackdelar 

Kvalitativ 
tvärsnittstudie. 

Bekvämlighets-
urval, intervjuer 

 

Deltagare= 6 

Bortfall= 0 

Totalt= 6 

Fenomenologisk 
metod  

Colaizzis procedur 
i olika steg . 

Teman  

Fördelar och 
svårigheter med 
läkemedels-
förskrivning. 
Kommunikation 
med patienten vid 
förskrivning av 
läkemedel 

Medel 

Stenner & 
Courtenay (2008) 

England 

Undersöka 
distriktssköterskor
nas erfarenheter 
av att förskriva till 
patienter. 

Kvalitativ 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Deltagare= 26 

Bortfall= 0 

Totalt= 26 

Tematisk analys Förskrivande 
sjuksköterskor 
upplever att 
patienterna får 
bättre tillgång till 
vård, förbättrade 
relationer och 
kommunikation. 

Hög 

Östlund, 
Wadensten, 
Häggström & 
Kristofferzon 
(2013) 

Distriktssköterskor 
samt registrerade 
sjuksköterskors 
träning samt 
användande av 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Deltagare=980 

Bortfall=307 

Totalt=673 

Deskriptiv analys, 
Spermans test 

MI är ett bra 
redskap i 
kommunikation, 
skapande av en 
relation, 

Hög 



   
 

Sverige motiverande 
samtal (MI) i 
primärvården. 

användande av MI 
är inte så vanligt 
relaterat till 
okunskap i MI, 
kräver mer 
utbildning 

 

  



   
 

Bilaga 3  
SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet. 
 

Hög kvalité Medel kvalité Låg kvalité 

Klart beskrivet sammanhang (kontext), 
väldefinierad frågeställning, välskriven 
urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Dokumenterad metodisk medvetenhet. 
Systematisk, stringent prestation av data. 
Tolkningars förankring i data påvisad. 
Diskussion om tolkningarnas trovärdighet och 
tillförlitlighet. Kontextualisering av resultat i 
tidigare forskning. Implikationer för relevant 
praktik välformulerad 

Sammanhanget ej beskrivet tydligt (kontext). 
Frågeställning ej beskriven tydligt. 
Några otydligheter i beskrivningen av 
urvalsprocessen, datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Några otydligheter i den dokumenterad 
metodiska medvetenheten. Otydligheter i 
presentationen av data. Några otydligheter 
om tolkningars förankring i data. Några 
otydligheter om tolkningarnas trovärdighet och 
tillförlitlighet. Otydlig kontextualisering av 
resultat i tidigare forskning. Implikationer för 
relevant praktik är otydligt beskrivna. 

Oklart beskrivet sammanhang(kontext). Vagt 
definierad frågeställning. Otydligt beskriven 
urvalsprocess, datainsamlingsmetod 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Dåligt dokumenterad metodisk medvetenhet. 
Osystematisk och mindre stringent 
dataredovisning. Otydlig förankring av 
tolkningarna i data. Diskussion om 
tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet är 
bristfällig eller saknas. Kontextualisering av 
resultat i tidigare forskning saknas eller är 
outvecklad. Implikationer för relevant praktik 
saknas eller är otydliga.  

  



   
 

Bilaga 4  
Kategorier och subkategorier.  
 
Artikel Titel Teman/Mönster Subkategori Kategori 
Blanck et al. (2015 
Sverige) 

District nurses’ prescribing 
practice and its link to 
structural conditions. 

Förståelse mellan 
distriktssköterska och 
patient, ökad trygghet,  

Trygghet Ömsesidig förståelse i 
kommunikationen 

Bowskill et al. (2012) 
England 

How do nurse prescribers 
integrate prescribing in 
practice: case studies in 
primary and secondary 
care. 

Möjligheter med 
förskrivning, 
kommunikation mellan 
förskrivande sjuksköterska 
och patient. 

Delaktighet 
Relation 
Respekt 
Bemötande 

Vikten av personlig 
närvaro. 

Bradley et al. (2007) 
England 

Nurse prescribing: 
reflections on safety in 
practice. 

Kompetens och trygghet, 
samarbete mellan 
sjuksköterska och patient,, 
kontinuitet i vårdandet 

Relation 
Delaktighet 
Samspel 
 
 

Ökad kunskap 
Förmedlande av 
information 
 

Vikten av personlig 
närvaro. 
 
 
 

Betydelsen av stödjande 
kommunikation 
 

Courtenay et al. (2009) 
England 

Nurse prescriber- patient 
consultations: a case 
study in dermatology 

Relation, uppmärksammar 
patienter, tillgänglighet och 
kontinuitet i vårdandet, 
ökad kunskap genom 
information, patienter görs 
delaktiga i beslut,  

Trygghet 
 
 

Relation 
Samarbete 
Delaktighet 
 

Ökad kunskap 
Förmedlande av 
information 

Ömsesidig förståelse i 
kommunikation 
 
Vikten av personlig 
närvaro 
 
 

Betydelsen av stödjande 
kommunikation 



   
 

 
Henriques et al. (2012) 
Portugal 

Adherence and medication 
management by the 
elderly 

Distriktssköterskor och 
patienters erfarenheter 
gällande läkemedel, 
följsamhet 

Följsamhet 
 

Ömsesidig förståelse i 
kommunikationen 

Latter et al. (2007) 
England 

Perception and practice of 
concordance in nurses´ 
prescribing consultation: 
Findings from a national 
questionnaire survey and 
case studies of practice in 
England. 

Relationer och kompetens 
Följsamhet, Samverkan 
mellan sjuksköterska och 
patient, möjlighet att 
etablera en relation, 
partnerskap, instruera 
patienten, tydlighet i 
samtalet, lyhördhet 

Följsamhet 
Trygghet 
 
 
 

Relation 
Samspel 
 
 

Förmedlande av 
information 
Ökad kunskap 
 

Ömsesidig förståelse i 
kommunikation 
 
 

Vikten av personlig 
närvaro 
 
 

Betydelsen av stödjande 
kommunikation 

Rowbotham et al. (2012). Challenges to nurse 
prescribers of a no-
antibiotic prescribing 
strategy for managing self-
limiting respiratory tract 
infections. 

Brister i följsamhet, tydlig 
och ömsesidig 
kommunikation, 
patienterna delaktiga i 
läkemedelsförskrivningen, 
relation mellan 
distriktssköterska och 
patient, utbilda och 
informera patienter 

Följsamhet 
Trygghet 
 

Delaktighet 
Relation och samspel 
 
Ökad kunskap 
Förmedla information 
 

Ömsesidig förståelse i 
kommunikationen 
 
Vikten av personlig 
närvaro 
 

Betydelsen av stödjande 
kommunikation 
 
 
 

 



   
 

Scrafton et al. (2011). Exploring 
nurses´experiences of 
prescribing in secondary 
care: informing future 
education and practice. 

Sjuksköterskornas ansvar 
gentemot patienten, 
välbefinnande och 
trygghet, etablerad relation 
och ömsesidig respekt, 
brister i samspel,  

Trygghet 
 
 

Relation och samspel 
 

Ömsesidig förståelse i 
kommunikationen 
 
Vikten av personlig 
närvaro 

Stenner et al. (2008) 
England 

Benefits of nurse 
prescribing for patients in 
pain: nurses’ views 

Förbättrad relation och 
kommunikation med 
patienter, förbättrad 
följsamhet,  

Följsamhet 
 
 

Relation och samspel 
 

Ömsesidig förståelse i 
kommunikationen 
 
Vikten av personlig 
närvaro 

Östlund et al. (2013) 
Sverige 

District nurses´and 
registered  nurses´training 
in and use of motivational 
interviewing in primary 
care settings. 

Förändring av livsstil, 
användande av 
motiverande samtal, hälsa 
är en mänsklig rättighet, 
strukturer och metoder att 
uppnå förändringar 

Delaktighet 
 
 

Information 
Kunskap 
 

Vikten av personlig 
närvaro 
 

Betydelsen av stödjande 
kommunikation 
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