
 
    

   

 

 
 

Egenvårdsarbete inom primärvård för 

personer med långvarig sjukdom 

En kvalitativ studie med distriktssköterskor 
 

 

 

Self-care in primary healthcare for people 

with long-term condition 

 

A qualitative study with district nurses 
 

 

Sofie Blom 

Jennifer Dahlén 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examensarbete med inriktning distriktsvård  

Huvudområde: Omvårdnad avanceradnivå 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: HT 2018 

Handledare: Ylva Rönngren  

Examinator: Ove Hellzén 

Kurskod/registreringsnummer: OM090A 

Utbildningsprogram: Specialistutbildning Distriktssköterska 



MITTUNIVERSITETET   Egenvårdsarbete inom primärvård                  
                    för personer med långvarig sjukdom 

       

 
 

Innehållsförteckning 
 

Bakgrund ................................................................................................................................... 1 

Problemformulering........................................................................................................................4 

Syfte ........................................................................................................................................... 5 

Metod ......................................................................................................................................... 5 

Design ...............................................................................................................................................5 

Urval .................................................................................................................................................5 

Datainsamlingsmetod .....................................................................................................................5 

Tillvägagångssätt .........................................................................................................................6 

Dataanalys ........................................................................................................................................7 

Etiska överväganden .......................................................................................................................8 

Resultat ..................................................................................................................................... 9 

Distriktssköterskans förståelse av egenvård ................................................................................9 

Beskrivning av egenvård ............................................................................................................9 

Förståelse av egenvård.............................................................................................................. 10 

Förutsättningar för att stödja egenvård ...................................................................................... 11 

Omvårdnadsrelationer.............................................................................................................. 11 

Svårigheter med egenvård ....................................................................................................... 12 

Möjligheter till egenvård .......................................................................................................... 13 

Att finna verktyg för att stödja egenvård ................................................................................... 14 

Hjälpmedel ................................................................................................................................. 14 

Utveckling av egenvårdsstöd. .................................................................................................. 15 

Diskussion .............................................................................................................................. 17 

Metoddiskussion ........................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................ 20 

Slutsats ............................................................................................................................................ 24 

Referens .................................................................................................................................. 25 

Bilaga 1 
Bilaga 2 

  



MITTUNIVERSITETET   Egenvårdsarbete inom primärvård                  
                    för personer med långvarig sjukdom 

       

 
 

Abstrakt 

 
Bakgrund: Långvarig sjukdom leder många gånger till ökat lidande och sämre hälsa. En 
ökad medelålder hos befolkningen leder till en ökad multisjuklighet. Egenvård och uppföljning 
av egenvård behöver förbättras. Distriktssköterskan inom primärvården arbetar för att öka 
hälsan för personer med långvarig sjukdom och ge individuellt stöd till egenvård. För att 
omvårdnaden kring egenvård ska förbättras är ett led i det att öka kunskapen om egenvård 
och hur detta arbete bedrivs i primärvården genom att intervjua distriktssköterskor. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterska och distriktssköterska i 
primärvården arbetar med egenvård hos personer med långvarig sjukdom. Metod: Kvalitativ 
design med semi-strukturerade intervjuer och en latent innehållsanalys användes på de nio 
intervjuerna. Resultat: Tre kategorier uppkom Distriktssköterskans förståelse av egenvård, 
Förutsättningar för att stödja egenvård och Att finna verktyg för att stödja egenvård, med 
tillhörande sju underkategorier. Resultatet visar distriktssköterskornas erfarenheter av 
egenvård. Det framkom att en trygg relation behövs mellan distriktssköterska och personer 
med långvarig sjukdom för att arbetet med egenvård ska fungera och att svårigheter kring 
egenvård finns genom kulturella skillnader, kommunikation och rädsla. Det visar på hur 
egenvårdsstrategier bidrar med ökad egenvårdskapacitet och att utbildning kring egenvård 
behövs. Slutsats Egenvård är ett stort begrepp som tolkas på många sätt. Tidspressen idag 
inom primärvården gör att kommunikation och kontinuitet är viktiga aspekter för att kunna ge 
bra egenvårdsstöd till personer med långvarig sjukdom som bidrar till ökad hälsa. 
Handledning och utbildning till distriktssköterskor är nödvändigt för utveckling av 
egenvårdsarbetet. Mer forskning behövs för att egenvårdsstöd ska ges på likartat sätt i 
glesbygd som i tätort.   
 

Nyckelord: distriktssköterska, egenvård, innehållsanalys, långvarig sjukdom, 
omvårdnadsrelationer, primärvård, upplevelser 
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Abstract 

 
Background: Long-term conditions leads many times to increased suffering and poorer 
health. The average age of the population is increased, followed by multiple illness.  
Self-care and follow-up of self-care needs to be improved. The primary care district nurses 
work to increase the health of people with long-term conditions and provide individual 
support for self-care. In order to improve care for self-care, it is a step in increasing the 
knowledge of self-care and how this work is done in primary care by interviewing district 
nurses. Aim: The purpose of the study was to describe how nurses and district nurses in 
primary care work with self-care for persons with long-term conditions. Method: A qualitative 
design with a latent content analysis was performed on nine semi-structured interviews. 
Result: Three categories arose District nurses understanding of self-care, Prerequisites for 
self-care and Finding tools to support self-care, with associated seven subcategories. The 
results show the district nurses' experiences of self-care. It appears that a safe relationship 
between district nurse and persons with long-term condition is needed to develop self-care 
work, and that self-care problems exist through cultural differences, communication and fear. 
It also shows how strategies of self-care contribute to increased self-care capacity and the 
need for self-care education. Conclusion: The concept of self-care can be interpreted in 
different ways. Time pressure in primary care today makes communication and continuity 
important aspects for providing good self-care support for people with long-term conditions 
that contribute to increased health. Tutoring and more education for district nurses is 
necessary for the development of self-care work. More research is needed for self-care 
support to be given in a similar way in sparsely populated areas as in urban areas. 
 

 

Keywords: content analysis, district nurses, experiences, long-term conditions, 
nursing relationship, primary healthcare, self-care 
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Bakgrund 
I Sverige ökar medelåldern hos befolkningen följt av en ökad multisjuklighet och ohälsa. 

Förutom att livet med en långvarig sjukdom innebär ett stort individuellt lidande och många 

begränsningar i det dagliga livet så kan också långvariga sjukdomar i Sverige knytas till 

uppemot 80–85 procent av vårdens kostnader (Socialstyrelsen, 2017). Dessutom skiljer sig 

den socioekonomiska hälsan åt i olika grupper i det svenska samhället. En viktig faktor för 

hälsa är utbildningsnivå som bidrar med ökad respektive minskad upplevd hälsa. En positiv 

utveckling av folkhälsan överlag i Sverige ses ändå ur ett internationellt perspektiv 

(Folkhälsomyndigheten, 2018).  

I Europa har cirka 80 procent över 65 år en långvarig sjukdom som innebär ett långdraget 

sjukdomsförlopp som successivt blir försämrat där även icke-smittsamma och smittsamma 

sjukdomar ingår (Socialstyrelsen, 2017). Prevalensen av sjukdomar såsom diabetes, 

depression, sjukdom i rörelseorganen och cancer ökar vilket har medfört en rad nationella 

satsningar på de kroniska sjukdomarna. Detta bidrar till att kostnaden och 

resursbelastningen för dem med långvarig sjukdom är stor inom hälso- och sjukvården inte 

enbart i Sverige utan generellt i världen (Barnett et al., 2012; Socialstyrelsen, 2017; 2018a; 

Världshälsoorganisationen, [WHO], 2012). När det gäller Sveriges sjukvård så är det 

primärvården som handhar den största delen av vården och omvårdnaden av dem som är 

drabbad av långvarig sjukdom. Detta betyder att ökade satsningar på att stödja personer i 

sin sjukdom, att bättre utnyttja personens egna förmåga i hanteringen av sin sjukdom och ett 

mer proaktivt förhållningssätt behöver implementeras. Hälso- och sjukvården behöver även 

nå socialt utsatta grupper genom ett systematiskt och förebyggande arbete. Likväl att 

uppföljning av vården som rekommenderas behöver förbättras. På sikt medför detta en 

minskad kostnad som utgörs av besök till läkare, distriktssköterskor, inläggningar på 

sjukhus samt läkemedelsförbrukning för dessa personer (Kristenson, Lundh, Kiessling & 

Damberg, 2017; Socialstyrelsen, 2017; 2018a). 

Distriktssköterskans omvårdnad innebär både att främja hälsa och förebygga ohälsa på 

individ- och samhällsnivå. Ökade krav på kvalitet och hälsoekonomi ställs och 

distriktssköterskan måste alltid vara uppmärksam på samhällsförändringar och vara beredd 

på ett livslångt lärande samt ha förmåga att söka och tillämpa evidensbaserad kunskap på 
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vetenskapliga grunder (Distriktssköterskeföreningen, [DSF], 2008). Vad som berör hälsa är 

både det fysiska, psykiska och den sociala delen hos människan. God hälsa ses som en resurs 

för folkhälsan, samhället och dess individ (Socialstyrelsen, 2017; WHO, 2012). Faktorer som 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bidrar till en ökad känsla av sammanhang, 

detta anses viktigt för att främja en god hälsa (Antonovsky, 1991, s. 155–159; Berglund, 

Andersson & Kjellsdotter, 2017, s. 102–107). 

Distriktssköterskan har en viktig roll i att minska lidande och öka livskvaliteten för personer 

med långvarig sjukdom genom att ansvara för en hälsofrämjande omvårdnad och ge ett 

individuellt stöd till en förbättrad egenvård. Begreppet egenvård kan beskrivas som en 

praktisk åtgärd som behöver utföras varje dag för att behålla hälsa, liv och välmående i sin 

situation (Audulv, 2011; Orem, 2001, s. 43). En mer omfattande förklaring av vad egenvård 

kan vara har blivit beskrivet att varje individs speciella situation med sjukdom och 

livssituation handlar egenvården om att kunna ta stöd av olika resurser, planera dagen efter 

mående samt ta del av information som ger verktyg till hantering av olika situationer som 

sin eller sina sjukdomar kan ge upphov till (Audulv, Ghahari, Kephart, Warner & Packer, in 

press; Orem, 2001, s. 20). Socialstyrelsens föreskrifter menar att egenvård är en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en person 

själv kan utföra (HSLF-FS, 2017:22, kap. 2, § 1). Egenvård är alltså inte hälso- och sjukvård 

enligt hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], SFS 2017:30, kap. 2, § 1) då denna syftar på att en 

hälso- och sjukvårdsåtgärd behöver någon med utbildning inom hälso- och sjukvård för att 

utföra åtgärden, eller ett samarbete personal emellan.  

 

En viktig del i egenvården är att stödja hälsosamma levnadsvanor. Varannan kvinna och var 

tredje man i åldrarna 16 till 84 har någon ohälsosam levnadsvana exempelvis för lite fysisk 

aktivitet, tobaksanvändning, osunda matvanor och övervikt. Förebyggande åtgärder av 

detta kan på sikt minska risken till att sjukdom uppstår såsom diabetes typ två, hjärt- och 

kärlsjukdom och cancer med upp till 80 procent (Socialstyrelsen, 2018a).  

Distriktssköterskan ska arbeta med helhetssyn och respekt för personers unikhet, integritet 

och autonomi oavsett situation och miljö (DSF, 2008; Audulv et al., in press). Vid varje 

personligt möte ska ett proaktivt arbetssätt anammas där livsvillkor även tas i beaktande 

som kan bidra till ohälsosamma levnadsvanor (DSF, 2008; Socialstyrelsen, 2018a). 



MITTUNIVERSITETET   Egenvårdsarbete inom primärvård                  
                    för personer med långvarig sjukdom 

       

3 
 

 

Den amerikanska omvårdnadsforskaren Dorothea Orem (2001, s. 23) har utvecklat en modell 

för omvårdnad med egenvård som centralt begrepp. Den innefattar individens förmåga till 

egenvård och behov av egenvård samt vårdarens förmåga att bistå med omvårdnad. 

Omvårdnadsmodellen som Orem (2001, s. 24–25) utarbetat delas in i tre system. Personens 

egna förmåga att utföra egenvården bestämmer vilket system personen hamnar i. Det helt 

kompenserande systemet, där distriktssköterskan får ta en aktiv roll i att vara behjälplig till att 

få egenvården att fungera för personen, exempelvis genomföra uppgiften eller att se om 

egenvården kan ges av anhöriga som kompensation för personens bristande förmåga till 

detta. Det delvis kompenserade systemet, distriktssköterskan kan vid exempel diabetes typ två 

delge olika strategier och verktyg att gå tillväga för att minska på ett instabilt blodsocker och 

öka chans till välmående trots sjukdom. Stödja personen genom motivation och 

uppmuntran. Det stödjande och undervisande systemet, som exempelvis är undervisning på 

individ- eller gruppnivå där information delges angående hantering av sin sjukdom och de 

aspekter som är nödvändig för att kunna hantera sin egenvård och därmed sin sjukdom på 

bästa sätt. En utvecklande och lärande miljö avses skapas i det systemet av 

distriktssköterskan. Orem betraktar personens egenvårdsförmåga vilket är av stor betydelse 

att ta hänsyn till i distriktssköterskans omvårdnadsarbete (Orem, 2001, s. 24). 

 

När personen saknar kunskap om hur sina sjukdomar ska behandlas uppstår brister i att 

utföra egenvård. En anledning till det kan vara fysiska eller känslomässiga svårigheter som 

är relaterade till sjukdomen (Berglund et al., 2017, s. 102–107; Orem, 2001, s. 49–50). Det 

främsta redskapet distriktssköterskan har i sitt hälsofrämjande arbete är det rådgivande 

samtalet eller reflekterande samtalet med öppna frågor. Det ökar möjligheten till att 

tillsammans delge varandra förståelse kring sjukdomen och den situation personen befinner 

sig i. Personer som har förståelse för sin sjukdom och för vad som krävs för att bibehålla 

hälsa trots sjukdom ger en ökad egenvårdskapacitet (Berglund et al., 2017, s. 96–102; Holm 

Ivarsson, 2014, s. 128–129; Orem, 2001, s. 42–43, 59; Lawn, McMillian & Pulvirentic, 2011). En 

god egenvårdskapacitet bidrar med lindring av eventuella symtom och minskad risk för 

försämring i sin sjukdom då informationshantering skett på personens nivå och ökad 
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förståelse uppnåtts (Berglund et al., 2017, s. 96–102; Kristenson et al., 2017; Rose, 

Hatzenbuehler, Gilbert, Bouchard & McGill, 2016).   

I många fall kan följsamhet av givna egenvårdsråd vara svårt trots undervisning. En av 

orsakerna till detta kan vara brister i sjukvårdens pedagogiska insatser. Hur information 

framförs, på vilken nivå den delges och vart i processen i hantering av sin sjukdom personen 

befinner sig är flera påverkande aspekter som är i behov att reflekteras över innan 

undervisning sker. Informationen ska kunna appliceras i personers egna livsvärld med en 

långvarig sjukdom (Berglund, 2011; Berglund et al., 2017, s. 96–102; Sattoe et al., 2015; 

Turner, Andersson, Wallace & Bourne, 2015). Dessutom så är det viktigt att vid långvarig 

sjukdom som kräver en helt förändrad vardag utarbeta en trygg och stödjande relation med 

distriktsköterskan. Denna relation kan leda till att distriktssköterskan tillsammans med 

personen kan skapa broar för kunskap och insikt om den nya livssituationen och hantering 

av denna (Berglund, 2011; Schulman-Green et al., 2012). 

Problemformulering 

Primärvården ansvarar för den största delen av vården och omvårdnaden av dem som är 

drabbad av långvarig sjukdom. Personer med långvarig sjukdom har ofta ett stort behov av 

stöd från primärvården och ett bristande stöd till egenvård leder till ökat lidande hos den 

enskilde och dess närstående men också till ekonomiska följder för samhället. Detta betyder 

att ökade satsningar på att stödja egenvård, att bättre utnyttja personens egen förmåga i 

hanteringen av sin sjukdom och ett mer proaktivt och hälsofrämjande förhållningssätt 

behöver implementeras. Både egenvård och uppföljning av egenvård behöver förbättras. 

Distriktssköterskan har en stor del av ansvaret för egenvården. Idag krävs det att 

distriktssköterskor i primärvården på ett effektivt sätt kan stödja egenvård kring långvarig 

sjukdom och distriktssköterskor behöver öka sin kompetens inom detta. För att det 

individuella stödet till egenvården ska fungera behöver de drabbade personerna ta eget 

ansvar vilket bland annat kräver tillräcklig kunskap och förståelse av sjukdomen. Ett sätt att 

på sikt bidra till ett förbättrat stöd gällande egenvård hos personer med långvarig sjukdom 

kan vara att öka kunskapen om egenvård och hur detta arbete bedrivs i primärvården 

genom att intervjua distriktssköterskor. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterska och distriktssköterska i primärvård 

arbetar med egenvård hos personer med långvarig sjukdom. 

 

Metod 

Design  
En kvalitativ intervjustudie genomfördes med induktiv ansats och innehållsanalys.  

Denna metod lämpar sig väl vid kvalitativ forskning då ökad förståelse av ett fenomen 

eftersträvas (Henricson & Billhult, 2017, s. 111; Polit & Beck, 2017, s. 479–480). Genom 

intervjuer kunde författarna få en ökad förståelse och en helhetsbild i ämnet. Syftet med 

denna studie var att ta del av distriktssköterskornas erfarenheter kring arbete med egenvård 

för personer med långvarig sjukdom. Denna typ av design med en reflekterande 

arbetsprocess gör det möjligt att utforska ämnet med ett helhetsperspektiv (Henricson & 

Bilhult, 2017, s. 114; Polit & Beck, 2017, s. 480). 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval enligt beskrivning av Henricson och Billhult (2017, s. 115–116) 

gjordes bland distriktssköterskor på hälsocentraler i mellersta Norrland. Variationer i 

glesbygd, tätort och erfarenheter eftersträvades. Inklusionskriterier för att kunna delta i 

studien var att deltagande skulle vara sjuksköterska eller vidareutbildad distriktssköterska 

med minst ett års arbetserfarenhet inom primärvården. Totalt tillfrågades nio hälsocentraler 

om medverkan till studien med en förfrågan om två till fyra deltaganden från varje 

hälsocentral.  

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer användes som datainsamlingsmetod då det ansågs vara lämpligt för att öka 

förståelsen av det valda ämnet. Genomförandet av intervjuerna diskuterades mellan 

författarna och en planering gjordes angående intervjumetod, intervjuguide och etiska 

frågeställningar. En redan fastställd intervjuguide från ett internationellt forskningsprojekt 

som undersöker och utvecklar egenvårdsstöd till personer med långvariga komplexa 
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sjukdomar användes som stöd under datainsamlingen. En öppen och reflekterande attityd 

och förhållningssätt ansågs viktigt i samband med intervjuerna. Detta skedde genom att 

författarna vid varje intervju hade en positiv attityd och ingav en lyssnande profil där 

öppenhet i vad deltagarna hade att säga inte avvisades på något sätt (Danielson, 2017, s. 143–

145, 147; Polit & Beck, 2017, s. 510). 

Tillvägagångssätt 

Ett informationsbrev (se Bilaga 1) skickades ut till verksamhetschefer på samtliga nio 

hälsocentraler i mellersta Norrland för att ett godkännande om distriktssköterskors 

deltagande i studien skulle erhållas. Totalt medverkade fem hälsocentraler av nio tillfrågade 

varav fyra hälsocentraler i glesbygd och en hälsocentral i tätort. Verksamhetschefer gav ett 

skriftligt godkännande på att distriktssköterskor inom deras verksamhet fick tillfrågas om att 

delta i studien. Därefter skickade verksamhetscheferna ut mejladresser till 

sjuksköterskor/distriktssköterskor som kunde tillfrågas om medverkan i studien. Ett 

informationsbrev till möjliga deltaganden i studien skickades ut via mejl. Där beskrevs syftet 

med studien samt tydliggörande om hantering av uppgifter och material genom hela 

studien. Det beskrevs att deltagarna när som helst har rätt att avbryta sitt medverkande i 

studien utan att ange skäl. Intervjuerna bokades därefter in enligt distriktssköterskornas 

önskemål på deras arbetsplats för att få en naturlig intervjumiljö. Enligt Danielson (2017, s. 

145) kunde detta bidra med att få ett djupare och mer innehållsrikt material.  

Totalt antal deltagande blev nio stycken, två män och sju kvinnor. Arbetserfarenheter inom 

primärvård varierade mellan två år till 38 år. Två av nio deltagare var inte vidareutbildad till 

distriktssköterska. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer som spelades in. 

Den färdiga intervjuguiden innehöll fyra inledningsfrågor, sex huvudfrågor och två 

avslutningsfrågor (se Bilaga 2). De öppna frågorna tillät deltagare att förmedla sina tankar 

och erfarenheter gentemot syftet med studien. Under intervjuernas gång ställdes även 

följdfrågor för att uppnå syftet (Danielson, 2017, s. 143; Polit & Beck, 2017, s. 510). 

Intervjuerna utfördes mellan maj 2018 till början av september 2018 och varade mellan 22–37 

minuter. 
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Dataanalys 

Det inspelade materialet delades upp bland båda författarna och transkriberades ordagrant. 

Därefter lästes materialet igenom flertalet gånger av författarna. Dessa texter analyserades 

med hjälp av innehållsanalys där texter tolkas med en hög abstraktionsnivå som gör att 

innebörden i texten framhävs med en tolkning av läsaren (Elo & Kyngäs, 2008). Författarna 

tog ut meningsenheter ur texten som sedan kondenserades för att förstärka innebörden i 

texten. Kondenseringarna kodades därefter. Materialet sorterades sedan in i underkategorier 

som placerades i övergripande kategorier för att utgöra ett sammanhang (Elo & Kyngäs, 

2008; Polit & Beck, 2017, s. 537–538). Exempel på bearbetning av materialet under 

analysfasen, se Tabell 1. 

 

Tabell 1, Exempel på analysprocessens olika steg 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

I: Finns det hinder i ditt arbete 

som försvårar för dig att ge 

egenvårdsstöd? 

  
D: Det kan vara att eh… 

tidsmässigt kanske man inte har 

riktigt det… utrymmet man 

skulle behöva många gånger… 

man hinner inte med så mycket 

på en halvtimma. 

Det upplevs 

saknas tid att få 

ge 

egenvårdsstöd i 

den mån som 

behövs enligt 

distriktsskötersk

an. 

Tidsbrist i 

egenvårds 

arbetet. 

Utveckling av 

egenvårdsstöd 
Att finna 

verktyg för 

att stödja 

egenvård 

I: ...patientgrupper där 

egenvårdsstöd är särskilt 

viktigt? 
D: … jag tycker det är viktigt till 

alla… men… kanske mest… hos 

dom där man faktiskt kan, 

påvisbart med hjälp utav 

egenvård kunna förbättra sin 

situation… men får dom att 

tänka så själv, inte att komma 

med en pekpinne, utan om man 

kan ge lite logiska förklaringar 

och tala om, för oftast… vet inte 

patienten vad det innebär... 

Egenvårdsstöd 

är viktigt för 

alla. kanske 

mest hos dom 

där det är 

påvisbart att 

kunna förbättra 

sin hälsa med 

egenvård. 

Distriktsskö

terskans 

tankar 

kring olika 

patientgrup

pers 

varierande 

egenvård 

och stöd i 

detta. 

Möjligheter till 

egenvård 
Förutsättn

ingar för 

att stödja 

egenvård 

Resultatet presenteras i löpande text med citat från deltagarna för att styrka innehållet i 

resultatet. Varje deltagare har tilldelats ett nummer som redovisas i resultatet.  
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Etiska överväganden 

Reflektioner kring etiska aspekter har diskuterats mellan författarna genomgående från 

syftets utformning till val av metod och urval samt insamling och hantering av material. 

Enligt Kjellström (2017, s. 61–75) finns fyra etiska principer när det gäller hela 

tillvägagångssättet vid forskningsstudier; autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-

skada-principen och rättviseprincipen. Detta har funnits i åtanke vid valet av ämne och 

studiens utförande. Intervjuerna har hanterats på en nivå som inte är personlig utan mer en 

upplevd arbetserfarenhet och samtliga gav informerat samtycke att delta. Muntligt samtycke 

erhölls vid intervjuernas början. Detta har de tre första etiska principerna i åtanke. Metod vid 

urval av deltagare och hantering av material tillgodoser respekten för den enskilde individen 

samt konfidentialitet. Deltagande i studien har rätt till total anonymitet vilket tydliggjordes i 

utskick med informationsbrev till deltagande (Kjellström, 2017, s. 61–75). Materialet som 

framkom vid intervjuerna har avidentifierats så att enbart den som genomförde intervjun 

har haft fullständiga uppgifter om identitet. Ett etiskt resonemang har använts när 

diskussion förts kring den information som deltagarna tagit del av samt visat på att studien 

är frivillig. Det är också beskrivet i informationsbrevet hur alla deltagare kan ta del av det 

färdiga forskningsresultatet. Det har varit viktigt för författarna att bemöta deltagarna på ett 

sätt som syftat till ökat välbefinnande för att de på så vis skulle känna sig bekväma med 

intervjusituationen. Detta skulle bidra till mer information om distriktssköterskornas 

erfarenheter med arbetet kring egenvård (Dickson-Swift, James, Kippen & Liamputtong, 

2009).  
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Resultat 

Arbetsuppgifterna som åligger en distriktssköterska inom primärvården är väldigt 

varierande. Allt från telefonrådgivning till akuta och icke akuta mottagningsbesök med 

samtal och utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetet med egenvård anser de flesta 

distriktssköterskorna är en del av det dagliga arbetet inom primärvården. 

Resultatet i studien presenteras med tre kategorier och sju underkategorier som framkom ur 

analysförfarandet. Kategorierna har använts som rubriker där sedan underkategorierna finns 

presenterade (se Tabell 2). 

 

Tabell 2, Beskrivning av kategorier och underkategorier av innehållsanalysen. 

Kategori Underkategori 

Distriktssköterskans förståelse av egenvård. • Beskrivning av egenvård. 

• Förståelse av egenvård 

Förutsättningar för att stödja egenvård • Omvårdnadsrelationer 

• Svårigheter med egenvård 

• Möjligheter till egenvård 

Att finna verktyg för att stödja egenvård • Hjälpmedel 

• Utveckling av egenvårdsstöd 

 

Distriktssköterskans förståelse av egenvård  

Denna kategori belyser hur distriktssköterskorna tänker kring vad egenvård som begrepp 

står för samt vad detta kan innebära i arbetet med egenvård i primärvården. 

Beskrivning av egenvård 

Egenvård beskrivs av distriktssköterskorna som en åtgärd personer själv kan göra för att 

uppnå optimal hälsa. Detta innebär att personen själv har ansvar för sin egen hälsa. “En 

vårdande åtgärd som patienten kan göra själv” (Informant nio). 

Egenvård är en omvårdnadsåtgärd som kan utföras i hemmet av personen själv eller av en 

närstående. Distriktssköterskan bedömer risker med att utföra egenvård i hemmet. 

Egenvårdsstöd och råd kan ges vid enklare infektioner med stöttning i hur personerna skall 

gå tillväga. Distriktssköterskorna menar att personen själv kan göra åtgärder för sin egen 
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hälsa utan att kontakta sjukvården vid första symtom på ohälsa. Egenvård beskrivs som ett 

brett ämne där personen får komma på egna lösningar. 

 

Att egenvård det.. ja.. man har ju också egenvårdsansvar tycker jag. Man kan inte 

bara sätta sig ner och kräva att andra ska lösa mina bekymmer utan egenvård är 

också ett egenansvar att jag får….lindra mina symtom och kanske bota mina...ja 

långvarig sjukdom är att jag ska lindra mina symtom och ta ansvar över mig själv. 

(Informant åtta) 

 

Förståelse av egenvård 

Distriktssköterskorna framför olika aspekter på vad de med långvarig sjukdom kan behöva 

utföra för egenvård i hemmet och påtalar vikten av att följa upp egenvårdsråd som givits. 

Att kunna dela upp vardagssysslor mellan familjemedlemmar i hemmet och att själv ta tid 

att vila under dagen beskriver distriktssköterskorna som gynnsamt för välmående relaterat 

till sjukdom. Att kunna ta hjälp från andra instanser än primärvård, exempelvis kommunal 

hjälp där mathantering och hjälp med hantering av behandlande åtgärder som inte kan 

utföras själv på grund av oförmåga, klassas som egenvård.   

 

Jag får upp en tant i huvudet…. behöver ha hjälp att smörja sina exem en gång om 

dagen…. klar och redig är hon men hon kanske inte praktiskt klarar av det och då 

finns de ju det här som man kan få ett biståndsbeslut på med egenvårdsintyg…. så 

att dom får ett beslut på att få hjälp av hemtjänstpersonal då. (Informant fyra)  

 

Distriktssköterskorna menar att egenvårdsråd om livsstilsförändringar är värdefullt hos 

personer med långvarig sjukdom. Ett bra bemötande från vårdpersonal och hjälp från 

anhöriga kan öka förståelsen för sin egen sjukdom vilket bidrar till en ökad kapacitet i att 

utföra egenvård. Det framkommer att en bättre förståelse av egenvård kan skapas genom att 

sätta upp mål och delmål tillsammans med personen. Distriktssköterskorna påtalar även att 

samtal kring egenvårdsbehandling ska ske med öppenhet så att personen själv ska se sitt 

behov och inte känna sig dömd av någon. Livsstilsförändringar vid långvarig sjukdom som 

kräver egenvård kan upplevas svåra att uppnå enligt distriktssköterskorna och kräver tätare 

uppföljningar då många har lätt att falla tillbaka i gamla vanor. 
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Förutsättningar för att stödja egenvård 

I denna kategori framkommer distriktssköterskornas upplevelse av vad som är viktigt för att 

stödja egenvård samt vad som kan bidra med hinder i egenvårdsarbetet men även 

möjligheter till egenvård. 

Omvårdnadsrelationer 

Distriktssköterskorna anser att omvårdnadsrelationer är viktigt i det stödjande arbetet med 

egenvård. Tillgänglighet och uppföljning behövs för att bekräfta egenvårdsråden. Även 

uppmuntran och bekräftelse samt bra samarbete vårdinstanser emellan anses bidra till att 

personer utför egenvården bättre och att en tryggare relation skapas gentemot personen. 

Distriktssköterskorna påtalar dock att ansvaret ligger på personerna och 

distriktssköterskorna finns där för att vara behjälplig och ge rätt verktyg. 

  

Man kan inte lägga ansvaret på oss. Utan det är du som är ansvarig, det är din 

sjukdom...jag försöker ju hela tiden att lägga över den här ‘hur menar du’...så att du 

hela tiden får tänka själv… vad kan jag göra...hur kan jag...jag som är sjuk ...alltså att 

jag lägger över ansvaret på dig. (Informant två) 

  

Många distriktssköterskor känner ett ökat behov av tätare kontakt med personer med 

långvarig sjukdom för att hålla motivation uppe till att fullfölja egenvårdsråd som kan 

involvera livsstilsförändringar. 

  

Det är ju svårt att ändra sina levnadsmönster, så är det de ha man ju, det finns ju 

mycket forskning på att det är jättesvårt… eh… sen kan jag tänka att... önskvärt 

kanske skulle vara att man hade en lite tätare kontakt… för att kunna uppmuntra och 

bidra till att hålla hålla motivationen uppe. (Informant ett) 

  

Distriktssköterskor upplever att ju mer egenvård som kan hanteras av personen själv i 

hemmet ger en större upplevd självständighet. Enligt distriktssköterskorna upplevs 

egenvårdsråd kunna misstolkas av personerna att hälso- och sjukvården inte bryr sig eller 

vill vara dem behjälplig. 

 Men att de ska göra så mycket som möjligt själv...för sin egen skull… att man ska 

kunna behålla…kunna behålla sina förmågor så länge som det bara går…och att 

de...ibland tror jag en del kan misstolka det där en del patienter. ‘Nehe dom vill inte 

hjälpa mig, dom vill inte göra någonting…’ lite så tyvärr...men vi försöker förklara 

ja…för din egen skull å..du får det precis som du vill ha det. (Informant åtta) 
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Svårigheter med egenvård 

Det framkommer av distriktssköterskorna att det finns svårigheter i att framföra budskap 

om egenvård vid telefonrådgivning men även vid fysiska möten. Dels beroende på 

personens ålder och om språkförbistringar förekommer. Det upplevdes att känslan hos 

personer om att ta sitt egna ansvar för hälsan är frånvarande hos många vilket gör det svårt 

att motivera till egenvårdsråd. “Men som jag sa tidigare så tycker jag… det känns som att det 

blir svårare att få folk att ta de där… egna ansvaret...alltså om att prova egenvård. Först…” 

(Informant fyra). 

 

Personer från andra länder där kulturella aspekter bidrar till svårigheter att förstå 

egenvårdsråd som ges kan många gånger vara svårhanterat i arbetet med egenvård. Dessa 

sociokulturella skillnader anses som hinder i arbetet och förståelsen kring den egna vården. 

Distriktssköterskorna upplevde även att brist på kunskap om sin sjukdom, kognitiv svikt 

och fysiska svårigheter är hinder för att personer ska kunna utföra egenvård. Rädsla för att 

göra fel och att inte kunna hantera olika situationer som kan uppstå under 

sjukdomsförloppet är något som distriktssköterskor upplevde komma i kontakt med allt 

mer. 

Ja.. rädsla.. mycket bottnar i rädsla.. rädsla att göra fel, rädsla att vara själv, rädsla för 

sin sjukdom..hälsa… väldigt mycket bottnar i rädsla..eller ångest kanske är ett bättre 

ord… kan vara långvarigt sjuk sen kan man vara döende också alltså palliativ sen 

kan du vara långvarigt sjuk utan att vara palliativ.. det är viss skillnad där. 

(Informant åtta) 

 

Distriktssköterskorna beskriver att många personer känner rädsla för att utföra egenvård och 

detta bidrar till att många väljer att söka sig till sjukvården trots att de fått egenvårdsråd och 

har fysiskt möjlighet att utföra åtgärden själv. 

 

I personalgrupperna beskriver distriktssköterskor att det är de som tar det största ansvaret 

kring arbetet med egenvård. Det upplevs av de flesta att det finns för lite tid att få utföra 

arbetet med egenvård i den aspekt som skulle vara behövligt både tillsammans med kollegor 

men främst med personer som är i behov av hjälp. En distriktssköterska upplevde det 

tvärtom. 
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Det är en patient i taget... det upplever inte jag som en faktor. Det är lågt prioriterat 

här med telefontillgängligheten så jag tycker inte att det är något problem att ta den 

tid som man behöver för den patienten som man pratar med. (Informant sex) 

 

Möjligheter till egenvård 

 

Distriktssköterskorna menar att egen vilja och självinsikt krävs för att klara av att sköta sin 

egenvård. Förmågan att själv inse när inte hanteringen av egenvård kan utföras självständigt 

utan risk för välmående upplevs som svårt att acceptera av en del personer. Följsamhet och 

uppföljningar i arbetet med egenvård där personer själv inte kan vara delaktig har stor 

betydelse för att förebygga ohälsa enligt distriktssköterskorna. De anser att om kunskap ges 

till personen på dennes nivå ökar chansen till att utöva bättre egenvård. 

 

Distriktssköterskor upplever att egenvård är viktig för samtliga personer de kommer i 

kontakt med. Grupper med personer där extra stöttning i egenvård är märkbart bland annat 

gällande livsstilsförändring är de med långvarig sjukdom eller samtidig multisjuklighet. 

Hypertoni, diabetes, njursjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom, övervikt eller grupper 

med sjukdom och samtidig socioekonomisk belastning upplevs behöva det ökade egenvårds 

stödet. Distriktssköterskors erfarenhet är att mätbara resultat ger ökad motivation till 

hantering av sin egenvård. 

  

En som har lagt om kosten helt och börjat motionera och sänkt sina 

blodsockervärden… utan har blivit peppad på de och kunna då… de är ju så 

intressant eller det är min erfarenhet… med män och siffror. Det är mätbart. Man kan 

se med siffror, det är inte bara att man känner hur man mår, han kunde ju då mäta 

och se att siffrorna ändrade sig och känna sig duktig då på de. (Informant tre) 

  

Många distriktssköterskor upplever att yngre personer kan söka information om sin 

sjukdom och behöver mindre egenvårdsstöd. Även att föräldrar till barn tar ett större ansvar 

kring egenvårdsbehandling. Vid vägledning i egenvård anser distriktssköterskorna att det är 

av stor vikt att rätt informationskällor delges personen som berörs eller förälder. 

”Information...beroende på återigen ålder... sen det här med datorvana…dom kan söka 
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jättemycket bra information på nätet idag som dom har jättemycket kunskap av, eller att 

dom kan ta till sig vissa delar” (Informant två). 

En del av distriktssköterskorna kände att bra egenvårdsstöd har stor betydelse för yngre 

personers framtid. Detta för att de ska kunna utveckla en större självständighet och få ett 

rikare liv.  

Ja man tänker att dom är långvarigt sjuka. Ja men de... du får ju en annan 

livssituation när du är långvarigt sjuk och för att kunna fungera, få en vardag så bra 

som möjligt så måste dom ju kunna sköta sig själv väldigt mycket i alla fall.. och inte 

vara beroende av andra, för att kunna ha en rik fritid och så vidare...det tror jag. 

(Informant åtta) 

  

Det framkommer att många av distriktssköterskorna använder kommunikationsstrategin 

MI, motiverande samtal. De motiverar personen genom positiv förstärkning och bygger upp 

självförtroendet kring egenvård. Kommunikation med öppna frågor på rätt nivå gentemot 

personen ger ökad möjlighet till att den delger hur egenvården utförs i förhållande till sin 

sjukdom och situation.  

…man peppar dom liksom så att dom får ett självförtroende alltså dom bygger upp 

sitt självförtroende så att dom känner liksom att ’yes det här grejar jag’…å att man 

inte är någon med pekpinnar det är jättefarligt för då blir det tvärt om. Då stänger 

man dörren. (Informant två) 

 

Att finna verktyg för att stödja egenvård 

Kategorin belyser distriktssköterskornas erfarenheter av hjälpmedel vid egenvård men även 

tankar kring vad som kan bidra med förbättring av arbetet med egenvårdsstöd. 

Hjälpmedel 

Distriktssköterskorna använder sig av flertalet verktyg i arbetet med egenvård. Planering av 

bokade besök sker individuellt beroende på personernas tillstånd. Distriktssköterskorna 

förmedlar att de beroende på varje fall kan kontrollera journalanteckningar från tidigare 

besök och ta del av information från uppdaterade och vetenskapliga internetsidor som har 

betydelse för samtalet. Skriftlig information till personen ordnas om behov finns för att 

förenkla egenvårds rådgivningen till respektive persons specifika behov och situation. 
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När det gäller diabetiker, där har man ju liksom... man tittar ju på fötter frisk fot eller 

inte... man tittar på deras blodprover man tittar på blodtryck… Är det nån med sår så 

brukar jag gå ut och titta på den här... sårmallen heter den… det är ju ett kvitto till 

patienten också att dom får de i handen så här såg det ut den här gången vad är det 

som har hänt sedan förra gången varför har det blivit så här.. och då kan man 

diskutera utifrån det. (Informant två) 

 

Något specifikt för att utvärdera egenvårds förmågan används inte av samtliga 

distriktssköterskor. Arbetet sker med direkta frågor till personen som sedan är grunden till 

bedömningen av deras förmåga att utföra egenvården. Ibland är det samarbete gentemot 

andra kollegor och läkare som anses vara ett hjälpmedel i utformning av egenvårds 

planeringen kring en person. Då kan råd och stöd från tidigare erfarenheter tas emot och 

underlättar arbetsprocessen. Kännedom om befintliga föreskrifter och råd om egenvård 

känner de flesta distriktssköterskor till, dock är det ingenting som arbetas utefter. 

Utveckling av egenvårdsstöd. 

Distriktssköterskorna upplever att det inte finns tid för att ta del av utbildning eller 

information som ges angående egenvård. Det upplevs även att på glesbygdens 

primärvårdscentraler saknas möjlighet till utbildning i verksamheterna, dels på grund av 

nedprioritering av chef men även relaterat till att de som personal måste arbeta samtidigt 

som deltagande i utbildning sker.  

 

Eftersom vi är en liten mottagning också så är det oftast svårt bemanningsmässigt att 

ta sig, in på sådana här kurser och sådär, och då tittar man på videokonferensen men 

det är ju sällan när man tittar på videokonferensen man får titta helt ostört, utan man 

blir ju alltid störd på något sätt och då får man bara fragmentariskt ta del av saker 

och ting. Så, jag tror att det kan vara bra, och… känslan ibland kan väl vara ibland 

att, måste det vara så invecklat, men de behöver de säkert inte vara, att fylla i en sån 

här plan heller, bara man vet hur man ska göra, tänker jag. Så de önskar jag att vi 

kunde få mer, mer information om... Isåfall. (Informant fem) 
 

Några distriktssköterskor beskrev att det finns en mall för hur egenvård kan planeras och 

bedömas. En bedömning på om egenvården anses riskfritt för personen att utföra hemma 

görs och därefter går distriktssköterskan igenom en individuell egenvårdsplan för personen. 

Egenvårdsplanen beskriver tydligt hur egenvården skall utföras och av vem. Detta är dock 
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något som inte arbetas efter av de flesta distriktssköterskor då upplevelse av för liten 

erfarenhet och vetskap om hur det egentligen ska användas saknas. 

Däremot kände sig några distriktssköterskor arbeta med detta system redan då behovet 

föreligger med bedömning av egenvården. Det beskrevs även att ett komplement i 

egenvårds arbetet behövs för dem med långvarig sjukdom men även för de med tillfällig 

sjukdom. Några exempel på förbättringar kring egenvård som många distriktssköterskor tar 

upp är flödesschema, checklista eller enkät där enkla frågor skulle hjälpa i arbetsprocessen 

med egenvårds stödet. Dock upplevs de av några distriktssköterskor att arbete med enkäter 

är svårt att applicera då de inte vet när eller i vilka situationer dessa ska användas. Även att 

det finns svårigheter att implementera nya rutiner i verksamheterna då stöd från chef saknas 

samt ovilja till förändring finns av andra kollegor. Majoriteten av distriktssköterskorna 

upplever att mer kunskap om samtalsmetodik är av stort behov. “Jamen samtalsmetodik, 

hur man på ett annat bättre sätt kommer fram till personen för att den personen ska kunna 

göra förändringar som kan behövas” (Informant ett). 

 

Flertalet distriktssköterskor förmedlar en önskan om att få kunna arbeta på ett mer 

hälsofrämjande sätt i team, där mer tid kunde få läggas på att ordna utbildningar om hälsan 

och kroppens behov vid olika sjukdomar och situationer i livet. 

 

Min dröm är ju att man ska kunna ha ...träffar.... tio patienter tillsammans där man 

gör liksom...har olika teman.. man prata hjärt-kärl man pratar njurar man pratar 

ögon..man har sjukgymnast man har kurator, läkare att man blir… fotvårdare…alltså 

att man blir ett team det är någonting som jag känn …att man skulle vilja ha.. för det 

finns inte idag. (Informant två) 

 

Distriktssköterskorna anser att arbetet med egenvård skulle kunna förbättras om chans till 

diskussion om ämnet gavs oftare, både inom verksamheterna men även med kollegor på 

övriga primärvårdscentraler.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats (Elo & Kyngäs, 

2008; Polit & Beck, 2017, s. 12). Detta innebar att en öppen kodning av de viktigaste 

innehållet gjordes under tiden de transkriberade texterna lästes flertalet gånger (Elo & 

Kyngäs, 2008; Polit & Beck, 2017 s. 537-538). Därefter placerades gemensamma koderna in 

under kategorier vilket bekräftar en induktiv innehållsanalys jämfört med en deduktiv 

innehållsanalys där koder och kategorier baseras på tidigare forskning och testas genom 

hypoteser (Elo & Kyngäs, 2008). Metoden gav författarna möjlighet till en djupare förståelse 

av distriktssköterskornas erfarenheter kring egenvårdsarbete vilket var önskvärt för att nå 

fram till studiens syfte.  I början av planeringsprocessen fanns en tanke att genomföra en 

enkätstudie som metod för att studera en större population. Då studiens syfte konkret skulle 

ge svar på hur distriktssköterskor arbetar med egenvård inom primärvården med fokus på 

erfarenheter gentemot personer med långvarig sjukdom ansågs dock den valda metoden ge 

ett tillförlitligare resultat. Malterud, Siersma och Guassora (2016) styrker att val av metod är 

beroende på syftets utformning. Snävare syfte kan kräva ett mindre antal deltagande i en 

studie, ett bredare syfte ett större antal deltagare (Malterud et al., 2016). En utmaning med 

kvalitativ innehållsanalys är att undvika ytliga beskrivningar, allmänna sammanfattningar 

samt författarnas förförståelse av mänskliga faktorer (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017).   

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med stöd av en färdig intervjuguide för att nå 

syftet (Polit & Beck, 2017, s. 510). En styrka med förfarandet vid datainsamlingen var att 

författaren både intervjuade och transkriberade texten. Därefter granskades materialet av 

den andra författaren. Detta kan även ses som en pålitlighet i studien. Många 

ditrikssköterskor hade inte reflekterat över vad egenvård innefattade innan intervjuerna 

genomfördes vilket kan ses som en svaghet i studiens resultat. Däremot framkom deras 

erfarenheter på ett ärligare sätt. En annan svaghet med intervjuerna var författarnas 

bristande erfarenhet i att genomföra intervjuer. Intervjuguiden var inte beprövad av 

författarna innan riktiga intervjuerna tog plats. Dock utgjorde tiden för studien ett hinder i 
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att pröva intervjuguiden på icke deltagande innan de riktiga intervjuerna ägde rum. En ökad 

känslan av hur guiden skulle anammas och eventuella följdfrågor ställas vid intervjuerna 

kunde blivit bättre. Malterud et al. (2016) belyser dock att kunna genomföra intervju med 

struktur kan ge en ökad chans till bättre kvalité på materialet (Malterud et al., 2016). 

Författarna har reflekterat över att närvaron av båda författarna vid intervjuerna hade varit 

en fördel för att fånga upp mer detaljer som sades under intervjuerna. Ändå var ensamma 

intervjuer till fördel då deltagarna inte behövde känna sig i underläge utan gav dem en 

känsla av öppen atmosfär som bidrar till en ökad vilja att delge sina erfarenheter (Polit & 

Beck, 2017, s. 509). Ytterligare en aspekt som författarna diskuterade var att intervjufrågorna 

inte var åldersrelaterade samt inte innehöll något genusperspektiv vilket hade varit 

intressant att ta del av för att öka helhetsbilden av hur distriktssköterskorna arbetar med 

egenvård beroende på personens förutsättningar.   

 

Ett större antal hälsocentraler tillfrågades om deltagande för att minimera risken till för få 

antal deltagande till studien men även för att få chans till variation på hälsocentral på 

glesbygd jämfört med tätort. Inklusionskriterier som valdes var att deltagarna skulle varit 

arbetsföra i minst ett år inom primärvården. Detta för att deltagarna skulle haft tid att skaffa 

sig erfarenheter. Några exklusionskriterier ansågs inte vara nödvändigt då risken för att hitta 

få deltagare till studien var för stor. Fyra hälsocentraler nekade till medverkan och fem 

hälsocentralerna deltog i studien. Det var svårt att uppnå önskan om två till fyra deltagande 

per hälsocentral på grund av bristen på personal och deras tid. Deltagande i studien blev nio 

stycken från fem hälsocentraler. Endast en deltagare var från en hälsocentral i tätort vilket 

gör att större delen av resultatet presenterar distriktssköterskors erfarenheter i glesbygd. 

Detta anses vara en svaghet med studien då variationer i egenvårdsråd kan förekomma 

mellan tätort och glesbygd vilket kan bero på avstånd till hälsocentral, tillgång till materiella 

ting för att kunna utföra egenvård. Även tillgång till bemanning kan det vara lättare i tätort 

vilket ökar tillgängligheten till hjälp med egenvårdsstöd. Ytterligare en aspekt som framkom 

var dels att i tätort har de lättare att ta sig till utbildningsdagar och därmed känna större 

hantering av sitt arbete gentemot glesbygdens distriktssköterskor som upplevde sig inte 

kunna ta del av utbildningar som erbjuds än om de ville. 
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Bristen på antal deltagande som enbart var vidareutbildade distriktssköterskor gjorde att två 

med sjuksköterskeutbildning bidrog med erfarenheter i studiens resultat. Malterud et al. 

(2016) talar om att kvalitén på intervjuerna är viktigare än kvantiteten av dem.  

Därmed ansåg författarna att samtliga deltagare bidrog till att besvara studiens syfte. De två 

sjuksköterskorna som deltog ansågs arbeta med distriktssköterskeuppgifter på 

hälsocentralerna. Det har diskuterats under studiens gång om detta skulle påverka resultatet 

och tillförlitligheten på studien. Det ansågs att mycket av det som framkom från 

sjuksköterskorna var likartad distriktssköterskornas tankar. Dock märktes skillnad i djupare 

erfarenheter kring arbete med egenvård mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor. Då 

sjuksköterskor i större utsträckning beskrev sig använda hjälpmedel vid egenvårdsråd 

främst vid kortvariga sjukdomar via vetenskapliga internetsidor i jämförelse med 

distriktssköterskorna som diskuterade mycket livsstilsförändringar kring långvarig 

sjukdom. Vissa delar som sjuksköterskorna belyste har därav inte tagits med i resultatet då 

det inte svarade till studiens syfte. I urvalsprocessen hade resultatet kunnat fått ett rikare 

material med erfarenheter om egenvård och rådgivning om snävare inklusionskriterier 

ställts. Exempelvis angående längden av yrkeserfarenhet som distriktssköterska inom 

primärvård och att vara vidareutbildad distriktssköterska (Danielson, 2017, s. 148–149; 

Henricson & Billhult, 2017, s. 115). Då studien har haft en begränsning i tid, så kunde därför 

inte denna aspekt tas i beaktande när antalet medverkande var svår att få tillgång till trots ett 

lägre krav på inklusionskriterier. 

 

Analysprocessen av det insamlade materialet utfördes enligt Elo och Kyngäs (2008) som 

beskriver varje steg tydligt genom hela analysförfarandet. Detta gör att studiens 

replikerbarhet och tillförlitlighet anses god. De transkriberade materialet sammanställdes 

och liknande data samlades under kategorier. Enligt Graneheim et al. (2017) är kategorier 

vid innehållsanalysbeskrivningar av begrepp som ofta innefattar åsikter, attityder, 

uppfattningar och erfarenheter. Detta kunde även ses i analysfasen av denna studie. 

Utformning av teman som beskrivs i studien av Graneheim et al. (2017) blev inte aktuellt i 

studien då kategorierna ansågs svara på syftet och hålla den röda tråden genom hela arbetet. 

Tabellen för analysförfarandet har tagits med i metoden för att visa hur materialet har 

bearbetats och hur kategorier omfattar data vilket ökar överförbarheten. Citat har tagits med 
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i resultatet för att visa på ett samband mellan insamlat material och resultatet vilket ökar 

studiens tillförlitlighet (Elo & Kyngäs, 2008). 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterska och distriktssköterska i primärvård arbetar 

med egenvård hos personer med långvarig sjukdom. Innehållsanalysen genererade tre 

kategorier med sju underliggande kategorier. Första kategorin Distriktssköterskans förståelse av 

egenvård med underkategorier Beskrivning av egenvård och Förståelse av egenvård belyser 

sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av att arbete med egenvård. Det 

framkom att egenvård anses som en vårdande åtgärd som personen själv kan utföra i 

hemmet för att öka livskvaliteten och upplevd hälsa, samt att egenvårdsråd hos personer 

med långvarig sjukdom anses viktigt för att bibehålla motivationen till livsstilsförändringar 

som är nödvändig i förhållande till sjukdom. Andra kategorin Förutsättningar för att stödja 

egenvård med underkategorierna Omvårdnadsrelationer, Svårigheter med egenvård och 

Möjligheter med egenvård. Av distriktsköterskornas erfarenheter upplevs att en bra och trygg 

relation behövs för att arbetet med egenvård ska utvecklas. Svårigheter kring egenvård finns 

genom kulturella skillnader, kommunikation och rädsla. Tredje kategorin Att finna verktyg för 

att stödja egenvård med underkategorierna Hjälpmedel och Utveckling av egenvårdsstöd, belyser 

hur olika strategier bidrar med ökad egenvårdskapacitet och att utbildning kring egenvård 

behövs. Kategorierna utformar strukturen genom resultatet och anses stämma överens med 

studiens syfte. 

 

Resultatet belyser distriktssköterskornas arbete med egenvård samt deras erfarenheter och 

uppfattningar kring egenvård. Det framkommer att egenvårdsstöd upplevs behöva bli 

förbättrat inom primärvården. För att distriktssköterskorna ska kunna bedriva egenvård 

bättre krävs en ökad förståelse från verksamheten vad det faktiskt innebär i tid och vilken 

kunskap som behövs för att bedriva arbetet. Lenzen et al. (2016) styrker att tiden alltid är ett 

hinder för att arbetet med egenvårdsstöd ska kunna bli bra då alla personer behöver tid att 

reflektera över vad de behöver hjälp med och förklara sin situation på bästa sätt. Även att 

bemötandet och hur samtalet förs i möten ökar chans till god dialog och därav bättre 

hjälphantering från distriktssköterskornas sida gentemot personen (Lenzen et al., 2016). 
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Utbildning till personal och mer kunskap om de hjälpmedel som finns och upplevs som 

svårt för distriktssköterskorna att hantera behövs. Egenvård är vad alla människor kan göra 

själv i sin situation beroende på sjukdom än om detta kräver en hjälpande hand från en 

anhörig eller annan närstående. Audulv et al. (in press) menar på att allt som berör en 

människas liv för att fungera i välstånd med sin sjukdom och livssituation är något som är 

en del av ens egenvård. I studien belyser dem hur alla som jobbar med personer med 

långvarig sjukdom, bör bli mer medveten kring hur mycket som involveras i det som talas 

om som egenvård för att nå fram till bästa tänkbara hjälpen för respektive person (Audulv et 

al., in press).  

 

Resultatet beskriver distriktssköterskornas förståelse av egenvård. Egenvård beskrivs som en 

vårdande åtgärd som personen själv kan göra samt att personen kan ansvara för åtgärden 

och utföra den i hemmet. Enligt Orem (2001, s. 20) är egenvård den personliga vården som 

en individ behöver varje dag för att reglera sin egen funktion och utveckling. 

Distriktssköterskornas beskrivning är även att personen själv har ansvaret för sin egenvård 

och att egenvård anses vara ett brett ämne där personen själv får komma på lösningar till 

ökad hälsa med stöd och hjälp från distriktssköterskan. Omvårdnadsteorin av Orem (2001, s. 

54) beskriver att distriktssköterskornas uppgift är att göra för, att guida, stödja, skapa en 

utvecklande miljö och undervisa personer (Orem, 2001, s. 54). Orems omvårdnadsteori 

speglas genom hela resultatet och styrker distriktssköterskornas förståelse av egenvård då 

större delen av deltagarna reflekterade över sitt sätt att agera i mötet med personer som var i 

behov av vägledning i sin sjukdom och situation. Många distriktssköterskor påtalade att 

beroende på vem de möter så agerar dem på olika sätt för att svara på behovet de 

uppmärksammar att personen har. Distriktssköterskornas erfarenheter och förståelse av 

egenvård kan utgöra med skillnad i hur arbetet med egenvård utförs då egenvård uppfattas 

på olika sätt.  

 

Liddy, Blazkho och Mill (2014) har i tidigare studier kommit fram till att primärvårdens 

personal har en grundläggande roll i att stödja personer med kroniska sjukdomar. 

Omvårdnadsrelationen anses viktigt för att tidigt upptäcka symtom och förändring i 

personens tillstånd. Det framkom även att personer önskade bättre kommunikation och 
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kontinuiteten i vårdrelationen vid kroniska sjukdomar (Liddy et al., 2014). Resultat av denna 

studie visar att distriktssköterskor anser att personer med långvarig sjukdom är en grupp 

som behöver extra stöd vid egenvård samt att omvårdnadsrelationen är viktigt för både 

personen och distriktssköterska. Bra dialog mellan distriktssköterska och person som verkar 

stärkande och motiverande för personens hantering av sin egenvård framgår i resultatet är 

av stor vikt i arbetet med egenvård. Livsstilsförändringar med bland annat fysisk aktivitet 

eller förändrad kostvana är något som distriktssköterskorna upplevde kunde vara svårt för 

många personer att kontinuerligt förhålla sig till. Kontinuitet i vården med upprepande 

uppföljningar kan ge ökad motivation och skapa starkare självkänsla hos personen.  

 

Masterson Creber et al. (2016) styrker att motiverande samtal ger en ökad självkänsla och 

förmåga till egenvård. Stödja och hjälpa personer genom motiverande samtal bidrar till att 

personen tar ansvar för sin egenvård och på så vis ökar hälsan (Masterson Creber et al., 

2016). Lenzen et al. (2016) framhäver att ett gemensamt ansvar om olika målsättningar 

mellan distriktssköterska och personen är att eftersträva i omvårdnadsrelationen. Tilliten till 

distriktssköterskan ökar och bättre möjligheter att framföra och ge förståelse angående 

tankar från sjukvårdens sida om vad som kan vara bra att göra för personen i dennes 

situation (Lenzen et al., 2016). 

 

Orem (2001, s. 58) talar även om det stödjande arbetet gentemot personen i förhållande till 

situationen. Då en stor del av arbetet för hälso- och sjukvårdspersonal innebär att främja 

hälsa och förebygga ohälsa. Dwarswaard och van de Bovenkamp (2015) beskriver 

svårigheter med kommunikation och relationer. De har visat att sjuksköterskor utformar 

strategier för att informera personer på olika sätt för att nå ett resultat kring hälsosam livsstil 

samt att personens beslut om ohälsosamma vanor och hur de vill leva sitt liv kan vara svårt 

för en sjuksköterska att acceptera. Då det i yrkesrollen är en stark drift i att vilja förebygga 

ohälsa och främja hälsa för en sjuksköterska (Dwarswaard & van de Bovenkamp, 2015). 

 

I resultatet framgick svårigheter i att hantera vissa verktyg som finns för att arbeta med 

egenvårdsstöd inom primärvård. Att ta del av verktyg som egentligen kan gynna arbetet 

med egenvård har av olika anledningar inte tagits i bruk när okunskap kring användandet 
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av dem saknas hos dem flesta distriktssköterskorna. Davy et al. (2015) påtalar att 

arbetsledningens engagemang i införandet av nya insatser i verksamheter avgjorde om 

implementeringen skulle gå vägen eller inte. En reflekterande process i införandet av något 

nytt i verksamheten var till stor fördel för distriktssköterskorna att faktiskt lära sig hantera 

verktyget och våga använda det samt dra lärdom utav händelserna (Davy et al., 2015).  

Tidspressen distriktssköterskorna upplevde i sitt arbete i studien skapade hinder för att de 

skulle anamma något nytt i verksamheten men även att chefer nedprioriterar 

vidareutbildning för sin personal som gynnar användandet av hjälpmedlen. Den 

problematiken styrker även studien gjord av Kennedy et al. (2013), sjuksköterskor som 

arbetade inom primärvård hade svårt att implementera ett nytt verktyg till arbetet med 

egenvårdsstöd gentemot personer med långvarig sjukdom. Dels relaterat till osäkerhet i 

användandet av verktygen trots mycket utbildning, även att de inte tillåts prioritera denna 

personcentrerade tankebana som verktygen kunde ge dem. Andra befintliga hjälpmedel gav 

verksamheten pengar vid användning vilket prioriterades men även för att tiden upplevdes 

för liten för att kunna arbeta på detta tänkta sätt än om verktyget i sig kunde likställas med 

redan befintlig arbetsrutin (Kennedy et al., 2013). 

Detta stärker en känsla som distriktssköterskorna förmedlade i studien om att 

arbetsledningen inte vet eller prioriterar vad som behövs för att distriktssköterskorna ska ha 

en chans att utöva den kunskap yrkesrollen önskar främja. Nämligen en ökad hälsa hos 

befolkningen.  

Forskning visar på att förbättringar i arbetet med egenvård för dem med långvarig sjukdom, 

bidrar med positiva vinster för sjukvården ekonomiskt och resursmässigt men även för 

personerna i och med en förbättrad arbetsprocess gentemot dem (Althaus et al., 2011; 

Bodenmann et al., 2017; Hudson et al., 2018).  
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Slutsats 

Egenvård är ett stort begrepp som många distriktssköterskor tolkat på olika sätt. 

Kommunikationsstrategier och verktyg kring egenvård är en förutsättning för att kunna ta 

vara på de ökade kraven på egenvårdsbehandling som ställs inom primärvården. Detta 

skapar en ökad trygghet i relationen som är nödvändig i kontakten mellan distriktssköterska 

och personer. Vid långvarig sjukdom finns ett kontinuerligt behov till egenvårdsstöd för att 

öka livskvalitén och uppnå god hälsa. Kontinuitet och en god relation är något som skulle 

bidra med effektivare arbete kring egenvårdsstödet i primärvården. Handledning kring 

användande av olika hjälpmedel och verktyg behövs för att underlätta arbetet kring 

egenvård idag. Vidare forskning kring hur den arbetsledande rollen skulle kunna förbättras 

vid arbetet med egenvård kan bidra med väsentlig information som kan gynna utveckling 

positivt i det hälsofrämjande arbetet som distriktssköterskorna utför i primärvården. Även 

förenklade verktyg för att lättare kunna genomföra arbetsprocessen vid egenvårdsstöd kan 

vara av stor vikt för utvecklingen av egenvårdsarbetet i primärvården. Då tiden är ett stort 

hinder för distriktssköterskorna att arbeta med egenvård fullt ut i dagsläget. Resultatet visar 

att fler studier kring hur distriktssköterskor tolkar begreppet egenvård och vad det innebär 

behövs för att arbetet kring egenvård ska ske på likartat sätt i glesbygd som tätort. Därav 

anses studiens relevans av hög grad och bidrar till en ökad förståelse kring 

distriktssköterskans erfarenheter av egenvård idag samt kan leda till förbättring och 

utveckling inom primärvården. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev om deltagande i forskningsprojekt 

  

De flesta personer som lever med långvarig sjukdom utför egenvård i hemmet för att 

kontrollera symtom, förebygga komplikationer och kunna leva ett gott liv trots sin sjukdom. 

Att stödja egenvård och ge egenvårdsråd är en viktig del av primärvårdssjuksköterskans 

dagliga arbetsuppgifter. Ett bra egenvårdsstöd kan leda till ökad livskvalitet för patienten och 

effektivare användning av sjukvårdsresurser. Detta forskningsprojekt är en del av ett större 

internationellt forskningsprojekt som undersöker och utvecklar egenvårdsstöd till personer 

med långvariga komplexa sjukdomar. I denna del av projektet kommer vi intervjua 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar på hälsocentral för att få veta mer om hur 

de ser på sin roll i att stödja egenvård för personer med långvarig sjukdom. Detta projekt 

bidrar med förståelse för hur egenvårdsstöd kan förbättras och utvecklas vidare inom 

primärvården. Intervjuerna kommer dels att ingå i ett examensarbete på avancerad nivå för 

två Distriktsköterskestudenter (D-uppsats) och presenteras i forskningsartiklar. I 

forskningsartiklarna kommer dessa intervjuer att sammanställas tillsammans med andra 

intervjuer med vårdpersonal inom kommunal vård och primärvård i Sverige och Kanada. 

  

Tillvägagångssätt 

I detta delprojekt skickas information om deltagande ut till verksamhetschefer på fyra-fem 

hälsocentraler i Jämtland och vi önskar intervjua två-fyra sjuksköterskor eller 

distriktssköterskor vid varje hälsocentral. Sjuksköterskorna/distriktssjuksköterskorna 

behöver ha ett års arbetserfarenhet av primärvård för att delta. 

  

Intervjuerna är planerade att utföras mellan den 2 maj – 25 juni 2018. Varje intervju kommer 

ta 30-60 minuter och om möjligt utföras på arbetstid. Det insamlade materialet kommer 

behandlas konfidentiellt så att ingen enskild person eller hälsocentral kommer kunna 

identifieras i det slutgiltiga resultatet. Intervjuerna utförs av två Distriktsköterskestudenter 

under handledning av Ylva Rönngren (universitetsadjunkt) och Åsa Audulv 

(universitetslektor). Deltagandet i studien är frivillig och deltagaren har rätt att avsluta 

intervjun utan att ange skäl. I projektet kommer Dataskyddsförordningen följas vad gäller 

hantering av personuppgifter. 

  

Det vetenskapliga arbetet (D-uppsatsen) kommer under slutet av höstterminen 2018 

publiceras via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) där alla publicerade uppsatser lagras, 

denna går att nås via Mittuniversitetets hemsida www.miun.se. När arbetet är klart berättar 

vi gärna om resultatet och om det pågående forskningsprojektet på de Hälsocentraler som 

deltar. 

  

Får vi rekrytera primärvårdssjuksköterskor från er Hälsocentral? Vi önskar svar från er 

angående deltagande så snart som möjligt och vi skulle i så fall behöva er hjälp med att 

förmedla information om projektet till era anställda. 

  

http://www.miun.se/
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Har du några funderingar kring projektet eller genomförandet, är du välkommen att kontakta 

någon av oss på nedanstående telefonnummer eller via e-post. 

  

Kontaktuppgifter: 

  

Sofie Blom                                                Jennifer Dahlén 

Distriktssköterskestudent                        Distriktssköterskestudent 

073 - 834 38 25                                          073 - 812 21 25 

sobl0800@student.miun.se                       jeda0904@student.miun.se 

  

Ylva Rönngren                                          Åsa Audulv 

Universitetsadjunkt/Handledare           Universitetslektor/Projektansvarig 

Avd för Omvårdnad                                Avd för Omvårdnad 

Mittuniversitetet Sundsvall                    Mittuniversitetet Sundsvall 

ylva.ronngren@miun.se                           asa.audulv@miun.se 

010-1428583                                                010-1428494 

  

  
  
  
  

                       

  

                                                                                                          
Tillstånd 

  
  

Härmed ges tillstånd till datainsamling under vårterminen 2018 för detta forskningsprojekt 

som undersöker och utvecklar egenvårdsstöd till personer med långvariga komplexa 

sjukdomar. 

  

Blanketten fylls i och tas emot av intervjuare på plats, ett ja till deltagande i mejlform får 

godtas till dess. 

  
  
  

Underskrift, titel, verksamhet_________________________________________________ 

  

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

  

Datum:________________________ 

  
  
  
  
  

mailto:asa.audulv@miun.se
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Bilaga 2 

 

Allmän information och samtycke 

Syfte med studien är att beskriva hur distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvård 

arbetar med egenvård till personer med långvarig sjukdom. 

 

En del av de frågor vi säger kan kännas lite självklara, men vi ställer dem för vi vill veta hur 

du tänker om dessa saker. 

Du har rätt att avbryta intervjun om du vill det, utan att ange skäl. 

Godkänner du att vara med i studien. 

Om vi kommer på något mer vi vill fråga dig, får vi kontakta dig då för en kortare 

telefonintervju? 

  

Inledningsfrågor 

• Hur länge har du arbetat i primärvården? 

• Beskriv kort dina arbetsuppgifter. 

• Om du skulle beskriva vad egenvård är för en sjuksköterskestudent som har VFU 

här. Hur skulle du beskriva det då? 

• Om du skulle beskriva egenvård för en patient – hur skulle du gå tillväga då? 

 

Huvudfrågor 

• Om du skulle tänka på en patient du mött nyligen som du tänker har problem med 

att utföra sin egenvård. 

Kan du beskriva den situationen? 

Varför tänker du att det är svårt för den personen? 

Vilken typ av egenvård tänker du att personer med långvarig sjukdom behöver 

utföra i sitt hem? 

• Om du skulle tänka på en patient du mött nyligen som du tänker utför sin egenvård 

väldigt bra. 

                      Kan du beskriva den situationen? 

                      Vad stödjer och underlättar för den personen? 

• Skulle du säga att du arbetar med egenvårdsstöd i ditt dagliga arbete? 

Finns det vissa patientgrupper där egenvårdsstöd är särskilt viktigt? Vilka? 

Varför är egenvårdsstöd särskilt viktigt för dem? 

Hur planerar du arbetet med egenvårdsstöd? 

Vad gör du för att stödja patientens egenvård? 

Använder du någon form av kommunikationsstrategi (ex motiverande samtal, 

kognitivt stöd)? (Berätta om det) 

Använder du någon form av verktyg? (screening frågor/informationsmaterial) 

(Berätta om det) 

Deltar/leder du någon patientutbildning? (Berätta om det) 

Hur tar du reda på vad dina patienter gör för typ av egenvård eller om de har 

problem, med att utföra sin egenvård? 
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Använder du någon form av enkät eller screeninginstrument för att mäta 

patienters egenvård eller egenvårdsförmåga? 

Använder du någon annan form av enkäter, screeninginstrument eller så för att 

samla in information eller göra riskbedömningar för dina patienter? Vilka då? 

Hur fungerar dessa? Vad har dessa för fördelar? Vad har de för nackdelar? 

Om du skulle ha ett screeninginstrument för egenvård – skulle det då vara 

värdefullt för ditt arbete? Hur skulle det kunna användas? 

• Finns det hinder i ditt arbete som försvårar för dig att ge egenvårdsstöd? 

• Pratar ni om hur ni arbetar med egenvård i personalgruppen? (Hur då? Har olika 

personalkategorier ansvar för olika delar av egenvårdsstöd?) 

• Det finns föreskrifter/råd om egenvård som Socialstyrelsens har gett ut sen tidigare, 

är det något du känner till? 

Hur fungerar Socialstyrelsens egenvårdsdokument i relation till er 

verksamhet?  

Känner du till hur Socialstyrelsen definierar egenvård? Hur tänker du om den 

definitionen? 

  

Avslutningsfrågor 

• Har du gått någon utbildning för att öka din kompetens i att ge egenvårdsstöd? 

                      Skulle en sådan utbildning behövas? 

                      Vad skulle du i så fall vilja lära dig mer om? 

• Är det något mer om egenvårdsråd eller egenvårdsstöd som du skulle vilja berätta? 

 

 

 


