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Abstrakt 

Bakgrund: Många människor i Sverige har ohälsosamma levnadsvanor vilket inte bara 

innebär lidande för individen, det leder också till ökade vårdkostnader som drabbar 

samhället som stort. Ett av primärvårdens mål är att främja hälsa och distriktssköterskan 

har en viktig roll att fylla i det hälsofrämjande arbetet. 

Syftet: Var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande 

inom primärvården med frågeställning om vilken eller vilka faktorer som kan påverka 

distriktssköterskans arbete? 

Metod: En integrativ litteraturöversikt som innehåller 16 vetenskapliga artiklar av 

kvalitativ och kvantitativ design. Samtliga artiklar har kvalitets bedömts utifrån SBU och 

därefter analyserats med hjälp av Whittemore och Knafl (2005).  

Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och sex underkategorier.  

Det finns flera faktorer som påverkar distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. De 

upplever att personlighet har betydelse då det avspeglar sig i arbetssätt och de betonar 

vikten av kontinuerlig utbildning och tid att lära sig redskap som underlättar arbetet. 

Arbetsmiljö, stress och de organisatoriska förutsättningarna upplevs vara av stor 

betydelse samt den prioritering som sker mellan sjukdom och hälsofrämjande arbete. 

Även teamarbetet har betydelse och påverkar den egna kunskapen.  

Slutsats: Det finns tydliga skillnader i synsätt inom primärvården vilket påverkar 

distriktssköterskan arbete och styr befintliga resurser och vad som prioriteras. Genom att 

förtydliga arbetsområden inom primärvården kan distriktssköterskans hälsofrämjande 

arbete underlättas.  

Nyckelord: Distriktssköterska, Erfarenhet, Hälsofrämjande, Litteraturöversikt, 

Primärvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Abstract 

Background:  Many people in Sweden have unhealthy living habits, which not only causes 

suffering to the individual, it also leads to increased healthcare costs that affects the whole 

society. One of the goals in primary care is to promote health and district nurses have an 

important role to play in the health promoting work. 

Purpose: Investigate district nurses' experience of working health promotion in primary care 

with questions about factors that may affect that work. 

Method: An integrative literature overview containing 16 scientific articles of qualitative and 

quantitative design. All articles have been assessed on the basis of SBU and subsequently 

analyzed using Whittemore and Knafl (2005). 

Result: The analysis resulted in two main categories and six subcategories. There are several 

factors that affect the district nurse’s health promoting work. They feel that personality is 

important when it reflects on working methods and emphasizes the importance of 

continuous education and time to learn tools that facilitate work. Work environment, stress 

and organizational conditions are perceived to be of great importance as well as the priority 

between disease and health promotion. Teamwork is also important and affects its own 

knowledge. 

Conclusion: There are clear differences in primary care views, which affects the district 

nurse's work and controls existing resources and what is prioritized. By clarifying primary 

care areas, the district nurses work in health promotion can be facilitated. 

Keywords: Experiences, Health promotion, Job experiences, Nurses, Personnel nurse 

attitudes, Primary healthcare, Review 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Innehåll 

Inledning .............................................................................................................................. 1 

Bakgrund ............................................................................................................................. 2 

Mål för svensk folkhälsa .................................................................................................................................. 2 

Hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande uppdrag och mål ........................................................................ 2 

Distriktssköterskan som specialistkompetens och roll inom primärvården............................................ 3 

Salutogen och positiv hälsa ............................................................................................................................. 4 

Problemformulering ........................................................................................................................................ 5 

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

Frågeställning ............................................................................................................................................... 5 

Metod ................................................................................................................................... 6 

Design ................................................................................................................................................................ 6 

Litteratursökning .............................................................................................................................................. 6 

Inklusionskriterier ............................................................................................................................................ 7 

Exklusionskriterier ........................................................................................................................................... 7 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning .................................................................................. 8 

Analys ................................................................................................................................................................ 8 

Etiska överväganden ....................................................................................................................................... 9 

Resultat.............................................................................................................................. 10 

Distriktssköterskans förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet ..................................................... 10 

Vikten av att ha god kunskap och rätt verktyg ...................................................................................... 10 

De personliga egenskaperna och levnadsvanornas betydelse ............................................................. 12 

Betydelsen av organisatoriska förutsättningar för distriktssköterskans hälsofrämjande arbete ........ 12 

Arbetsmiljöns inverkan ............................................................................................................................. 12 

Distriktssköterskans erfarenhet av stress ................................................................................................ 13 

Prioritering inom primärvården och dess konsekvenser för det hälsofrämjande arbetet ............... 14 

Vikten av teamarbete och samarbete ....................................................................................................... 14 

Diskussion......................................................................................................................... 16 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................ 16 

Resultatdiskussion ......................................................................................................................................... 17 

Slutsats .............................................................................................................................. 20 

Referenser ......................................................................................................................... 21 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................  

 

 
 
 
 



 

1 
 

Inledning 

World Health Organisation (WHO) definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

mentalt och socialt välbefinnande “(Folkhälsomyndigheten, 2017). Hälsa ses som en global 

och grundläggande rättighet, där varje individ ska kunna njuta av den högsta uppnåeliga 

hälsostandarden oavsett etnicitet, politisk tro, religion samt ekonomiskt eller socialt välstånd. 

Tidigare var det smittsamma sjukdomar som utgjorde det största hotet mot världshälsan, i 

dag är det icke överförbara sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar 

som utgör hotet och står för 70 procent av alla dödsfall i världen. Detta har inneburit att 

WHO tillsammans med hälsomyndigheter runt om i världen skiftat fokus för att istället 

stödja och främja hälsosam kost, ökad motion samt införande av regelbundna 

hälsokontroller (WHO, 2018). 

I Sverige står ohälsosamma levnadsvanor för minst 20 procent av landets totala 

sjukdomsbörda och många söker i dag vård för problem som kan kopplas till individens 

levnadsvanor. Sunda levnadsvanor anses kunna förebygga upp till 80 procent av alla 

kranskärlssjukdomar, 30 procent av all cancer samt förebygga och fördröja uppkomsten 

av diabetes typ 2. Definition av ohälsosamma levnadsvanor är tobaksbruk, riskbruk av 

alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2010). 
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Bakgrund 

Mål för svensk folkhälsa 

I Sverige har varannan kvinna samt var tredje man i åldrarna 16 - 84 år ohälsosamma 

levnadsvanor vilket inte bara innebär ökad risk för sjukdom och lidande för individen, 

det leder också till ökade vårdkostnader som drabbar samhället som stort. Det uppskattas 

att kostnaderna för otillräcklig fysisk aktivitet är cirka 1 miljard kronor per år och rökning 

2,2 miljarder per år i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). 

Folkhälsa har hög prioritet på regeringens agenda och det är viktigt med effektiv sjukvård 

(Bennet, Perry & Lawrence 2009). I syfte att främja svensk folkhälsa antog riksdagen år 

2003 propositionen mål för folkhälsan, där svensk folkhälsopolitik har som övergripande 

mål att skapa god hälsa på lika villkor för befolkningen. Faktorer och levnadsvanor som 

påverkar samhället och individen genom att öka eller minska hälsan kallas 

bestämningsfaktorer, samtliga elva folkhälsomål som finns i Sveriges utgår från sådana 

faktorer (Scriven, 2013, s. 41–43). 

Hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande uppdrag och mål 

Övergripande mål inom svensk hälso- och sjukvård är god hälsa samt en vård som ges på 

lika villkor till Sveriges befolkning. Arbetet bör ske preventivt och inriktas mot hälsa och 

fokusera på de åtgärder och insatser som tillsammans kan leda till minskad sjuklighet, 

dödlighet och nyinsjuknande bland befolkningen (Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SFS 

2018:143; Statens folkhälsoinstitut, 2010; Haglund & Tillgren, 2009). 

Det finns flera olika sätt för att detta skall uppnås, dels genom medicinska åtgärder som 

vaccinationer men också genom att uppnå beteendeförändringar hos patienten, vilket kan 

ske via patientutbildning (Bennet et al., 2009).  

Ett av primärvårdens uppdrag är oplanerade och planerade mottagningsbesök och där 

sjukdomsförebyggande metoder anses som kostnadseffektiva, där varje satsad krona 

genererar i ökad hälsa för individen men också för samhället som stort (Socialstyrelsen, 

2010). Mer än hälften av Sveriges alla landsting har idag som krav att arbetet ska ske efter 

nationella riktlinjer gällande sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen, 2016). 
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Distriktssköterskan som specialistkompetens och roll inom primärvården   

Distriktssköterskan som profession har en lång tradition i Sverige och redan på 1900 talets 

början var det hälsofrämjande arbetet centralt i professionen. Uppdraget har sedan dess 

reglerats av lagar och reformer och förändrats i takt med att hälso- och sjukvården 

utvecklats. Distriktssköterskan har sin specialistkompetens inom socialt synsätt, medicin, 

omvårdnad och folkhälsa (Bergman, Rising, Strandh, Malm Jansson & Lundberg, 2005). 

Arbetet ska utföras enligt gällande författningar och lagar och vila på evidens och 

vetenskaplig grund och förhållningssättet bör vara etiskt, holistiskt samt hälsofrämjande. 

Arbetssättet och förhållningssättet bör vara patientcentrerat, detta för att kunna integrera 

medicinska, omvårdnads och hälsofrämjande ställningstaganden i syfte att stödja och 

stärka familjer, grupper och individer (Distriktssköterskeföreningen (DSF), 2008). I sin 

profession använder distriktssköterskor sig av olika strategier för att hjälpa patienter att 

förbättra sin hälsa genom förändrade levnadsvanor. Genom att strategi anpassas efter 

individ uppnås en patientcentrerad vård (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2015; 

Lundberg, Jong, Krisitansen & Jong, 2017; Keleher & Parker, 2013; Nymberg & 

Drevenhorn, 2016). Vanliga metoder som distriktssköterskan använder sig av i sin 

profession är rådgivning och samtal (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011; 

Socialstyrelsen, 2012). 

Inom primärvården har distriktssköterskor en framträdande roll i det hälsofrämjande 

arbetet, det är därför viktigt att de har en medvetenhet om att det inte bara är de 

ohälsosamma levnadsvanorna som rökning, riskbruk av alkohol och fysisk inaktivitet 

som påverkar individens hälsa. Ofta är de faktorer som påverkar individens hälsa mer 

komplex än bara levnadsvanorna (Bennet et al., 2009), genom att öka patientens kunskap 

och följsamhet kan positiva hälsoeffekter uppnås för individen (Keleher, Parker, 

Abdulwadud & Francie, 2009). 

I dag har mer än hälften av Sveriges alla vårdcentraler uttalat krav att det skall finnas 

sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska på sina enheter 

(Socialstyrelsen, 2017). Vanligt förekommande arbetsuppgifter är ledarskap, olika 

medicinska behandlingar, rådgivning samt hälsofrämjande arbete för att förebygga 

sjukdom och komplikationer och metod som används är bland annat motiverande samtal  

(Boström, Hörnsten, Persson, Rising & Santamäki Fischer, 2012).   
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Salutogen och positiv hälsa 

Hälsa ur ett salutogent synsätt fokuserar inte på vad som orsakar sjukdom utan utgår från 

hälsans ursprung och ställer frågan, vad är det som gör att människor upplever hälsa och 

håller sig friska? KASAM, (känsla av sammanhang) är uppbyggd av tre delar, 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, där starkt eller svagt KASAM är ett mått 

som beskriver individens förmåga att hantera utmaningar, stress samt graden av upplevd 

hälsa. Meningsfullhet anses vara mest betydelsefullt då begriplighet och hanterbarhet inte 

blir långvarigt utan känsla av meningsfullhet, som också är individens egen drivkraft för 

ökad förståelse för den egna livsvärlden och tillgängliga resurser.  

Hälsa ur ett salutogent perspektiv innebär även att individer som drabbats av sjukdom 

upplever olika grader av hälsa (Antonovsky,1991, s. 7–44,51,74,119).  

Antalet människor som lever och åldras med kronisk sjukdom ökar över hela världen 

enligt Huber et al. (2015). Hälsan beskrivs som individens förmåga att anpassa sig efter 

rådande situation samt det personliga ansvaret i mötet med fysiska, psykiska och sociala 

utmaningar. Positiv hälsa är ett dynamiskt begrepp och en vidareutveckling av det 

salutogena synsättet och innefattar områden som empowerment, coping, fysisk, psykisk 

och social hälsa. Syftet med positiv hälsa är att öka individens tro och kraft på den egna 

förmågan att kunna påverka den egna hälsan. Det kan också vara till hjälp för de 

människor som redan drabbats eller lider av sjukdom att kunna förhålla sig till sin 

situation. Genom acceptans av sjukdom, symtom och begränsningar kan individen lära 

sig att leva tillsammans med sjukdom och därigenom uppnå högre grad av upplevd hälsa 

(Huber et al., 2015). 
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Problemformulering 

I samhället finns i dag, både på individ- och gruppnivå, goda kunskaper om positiva 

effekter som det hälsofrämjande arbetet ger för förbättrad hälsa. 

Nationella riktlinjer, HSL (SFS 2018:143) och folkhälsomål utgör ett underlag för det 

hälsofrämjande arbetet som skall bedrivas inom primärvården. 

Genom att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande inom 

primärvården, är förhoppningen att identifiera faktorer som kan påverka deras arbete, 

detta för att skapa förståelse för vad som behöver utvecklas och förbättras inom 

primärvården. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av att arbeta 

hälsofrämjande inom primärvården 

 

Frågeställning 

• Vilken eller vilka faktorer kan påverka distriktssköterskans arbete? 
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Metod  

Design 

En litteraturöversikt valdes som design utifrån syftet som var att sammanfatta befintlig 

forskning inom ämnet. Detta innebar att vetenskaplig litteratur, granskades och att 

sökning efter relevant litteratur, urval samt kvalitetsgranskning genomfördes på ett 

systematiskt sätt (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2017, s. 7–13).   

Litteraturöversikten genomfördes som en integrativ studie, baserad på kvalitativa och 

kvantitativa artiklar, publicerade i vetenskapliga publikationer. I denna typ av design 

grupperas artiklar utifrån resultat och inte metod (Polit & Beck, 2017, s. 

666).  Förhoppningen var att skapa fördjupad inblick samt förståelse för 

distriktssköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande inom primärvården och 

belysa de faktorer som kan vara av betydelse och påverka arbetet. 

Litteratursökning 

Sökning efter relevanta artiklar, urvalsprocess samt kvalitetsgranskning av artiklar utgick 

i från SBU:s steg för systematisk utvärdering (SBU, 2017, s. 13–16). 

Sökning skedde i PubMed och Cinahl då dessa ansågs lämpliga utifrån vald metod och 

design, se tabell 1. 

Ord som valdes utifrån syftet och ansågs meningsbärande var: distriktssköterska, 

hälsofrämjande, erfarenhet samt primärvård. Utifrån dessa ord valdes MeSH termer och 

headings via ämnesguide som fanns tillgängligt via Mittuniversitetets biblioteks hemsida 

där området omvårdnad valdes. Sökning efter MeSH termer skedde via Karolinska 

institutets hemsida, svenska MeSH, i syfte att dels kontrollera de ord som hittats i 

ämnesguiden men också för att identifiera ytterligare termer. MeSH termer som hittades 

för distriktssköterska var community health och nurses, för hälsofrämjande, erfarenhet samt 

primärvård hittades health promotion, experiences och primary health care. Headings som 

hittades inom upplevelse erfarenhet var: experiences, attitude of health personnel, nurse 

attitude, job satisfaction och job experiences. Därefter jämfördes MeSH termer mot headings 

för att se att de överensstämde med varandra. Däremot valdes att inte jämföra MeSH 

term mot headings som avsåg erfarenhet då experiences är ett bredare begrepp i svenskan 
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än i engelskan och speglar känslor, upplevelser och erfarenhet men det kan också spegla 

förvärvad yrkeserfarenhet och skicklighet. I syfte att särskilja upplevelse gällande känslor 

från yrkeserfarenhet valdes jobb experiences och experiences. För att utöka möjligheten att 

hitta fler artiklar så skedde en manuell sökning via artiklarnas referenslistor. 

 
Tabell 1. Översikt över artikelsökning och tillvägagångssätt vid urval. 
 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

PubMed 
180203 
180503 
180905 

(((nurses, community health) AND health 
promotion) AND (experiences OR attitude of 
health personnel OR nurse attitudes OR job 
satisfaction OR job experience)) AND primary 
health care   

Abstrakt 
Engelska  

146 146 
  

  
107 
kasseras 

39 14 4 

Cinahl 
180203 
180503 
180905 

(((nurses, community health) AND health 
promotion) AND (experiences OR attitude of 
health personnel OR nurse attitudes OR job 
satisfaction OR job experience)) AND primary 
health care 

Abstrakt 
Engelska 

94 
  

  

  

94 
  

  
71 
kasseras 

23 10 7 

180910 Manuell sökning via andra artiklars 
referenslista 

          5 

            Totalt 16 

 
Urval 1 lästes artiklarnas titel 
Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, mellan urval 2 och tre kontrolleras vilka artiklar som hittats i bägge databaser 
Urval 3 lästes hela artikeln 
Urval 4 artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet 

 

Inklusionskriterier 

Krav för artikel att inkluderas var att den publicerats i vetenskaplig tidskrift mellan år 

2000–2018, att den var peer reviewed och det skulle finnas tillgängligt abstrakt. Det 

krävdes också att artikeln var publicerad på engelska eller svenska. Både kvantitativa och 

kvalitativa studier som uppfyllde kriterier inkluderades i studien. 

Exklusionskriterier 

Artikel som utgick från erfarenhet att arbeta hälsofrämjande mot specifika sjukdomar och 

levnadsvanor exkluderades, samt om artikel handlade om barn eller patientupplevelse då 

syftet var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande 
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generellt och inte utifrån specifika sjukdomar eller levnadsvanor. Artiklar som var 

litteraturöversikter exkluderades också. 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Genomgång samt relevansbedömning skedde enligt SBU:s handbok (2017, s.41–43) och 

samtliga steg redovisas i tabell 1. Därefter granskades samtliga artiklar med hjälp av 

tillgängliga mallar i SBU:s handbok (2017). Vid artikelgranskning valdes mall anpassade 

efter respektive studies design. De tre mallar som användes var: Kvalitetsgranskning av 

diagnostiska studier (Qudas), Kvalitetsgranskning av randomiserade studier och 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Samtliga artiklar bedömdes 

efter granskning uppnå medel till hög kvalitet och inkluderades därför i 

litteraturöversikten. För att kunna utföra granskningen användes kriterier för bedömning 

av vetenskapliga artiklar utifrån SBU (2017, s. 87). Gradering av kvalitet samt översikt 

över artiklar som ingår i studiens resultat presenteras i bilaga 1.   

Analys 

Analysmetod av utvalda artiklar som bedömts vara av god kvalité och tänkt att ingå i 

litteraturöversiktens resultat skedde med stöd och inspiration från metod av Whittemore 

och Knafl (2005). Denna metod innehåller fyra steg: reducering av data, datavisning, 

jämförelse av data som framkommit samt verifiering av data.  

I det första steget lästes samtliga artiklar i sin helhet av båda författarna flertalet gånger. 

Diskussion fördes kontinuerligt över artiklarnas innehåll, detta för att säkerställa att de 

motsvarade studiens syfte men också för att identifiera likheter och skapa känsla hos 

författarna för artikelns innehåll med fokus på resultat och diskussion. Efter detta 

reducerades data genom att delar som upplevdes motsvara studiens syfte togs ut och data 

som tolkades lika markerades och sorterades in efter innehåll.   

I steg två som innebar datavisning, skedde en sammanställning över tidigare reducerade 

data. Detta skapade en tydlighet och underlättade analysprocessens tredje steg då 

jämförelse över den tidigare sammanställda datan skedde. I denna process kunde mönster 

ses och börja förstås och data med likartat resultat identifierades och huvudkategorier 

skapades. I steg fyra som innebar verifiering av inkomna data skedde den slutgiltiga 
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analysen av huvudkategorierna som framkommit i föregående steg. Detta ledde till att 

underkategorier kunde bildas utifrån likhet och ett resultat av litteraturöversikten 

skapades.  

Etiska överväganden  

Huvudsyftet med forskning kring människor utförs för att försöka få förståelse för orsak 

och utveckling samt se effekt av sjukdom och hälsa och förbättra de metoder som 

diagnostiserar, behandlar och förebygger sjukdom och ohälsa (Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor SFS:2018:1092). För denna studie har inga etiska 

överväganden gjorts, då studien är en litteraturöversikt som sammanställt granskade och 

publicerade artiklar och risken att någon skulle skadas ansågs som obefintlig. Samtliga 

studier som inkluderats i litteraturöversikten har etiskt godkännande för sin studie. 

Under analysprocess och granskning fördes kontinuerligt etiskt resonemang kring 

inkomna data samt valda artiklar. 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) så skall en litteraturöversikt redovisa resultat och data 

med stor respekt för artiklarnas innehåll, därför har översättning från engelska till 

svenska skett så ordagrant som möjligt för att inte påverka artikelns innehåll. 
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Resultat 

Resultatet baseras på sexton vetenskapliga artiklar, fördelade på nio kvalitativa, fyra 

kvantitativa samt tre med mixad design. 

Två artiklar har genomförts i Canada, sex i Sverige, fem i Storbritannien, två artiklar var från 

USA samt en från Australien. Sammanställning över artiklar presenteras i bilaga 1. 

I efterföljande analysprocess som skedde enligt Whittemore och Knafl (2005), framkom två 

huvudkategorier och sex underkategorier som redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatets huvudkategorier samt underkategorier  

Distriktssköterskans förutsättningar för det hälsofrämjande 
arbetet 

- Vikten av att ha god kunskap och rätt verktyg 
- De personliga egenskaperna och levnadsvanornas 
betydelse  

Betydelsen av organisatoriska förutsättningar för 
distriktssköterskans hälsofrämjande arbete. 

- Arbetsmiljöns inverkan 
- Distriktssköterskans erfarenhet av stress 
- Prioritering inom primärvården och dess konsekvenser för 
det hälsofrämjande arbetet 
- Vikten av teamarbete och samarbete  

 

Distriktssköterskans förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet 

Under denna huvudkategori presenteras underkategorierna vikten av att ha god kunskap och 

rätt verktyg samt de personliga egenskaperna och levnadsvanornas betydelse. Kategorierna ger 

fördjupad förståelse för distriktssköterskans erfarenhet och vilken betydelse 

kommunikation, kunskap och personliga egenskaper har för distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete och hur det påverkar arbetet. 

 

Vikten av att ha god kunskap och rätt verktyg 

Distriktssköterskor betraktar sitt hälsofrämjande arbete som en pågående 

kommunikationsprocess som sker mellan dem och patienten, där de tillsammans 

samtalar om patientens hälsa och livsstil. De använder ett hälsofrämjande 

förhållningssätt, sin kunskap samt deras erfarenhet kontinuerligt i arbetet, som till 

exempel vid blodtryckskontroller så ställs frågor om patientens alkohol, rökning, kost- 

och motionsvanor (Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking & Weinehall, 2006).  
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En kommunikationsmetod som anses vara ett bra verktyg i det hälsofrämjande arbetet 

och i patientkontakten är motiverande samtal (MI). Samtalsmetoden är ett hjälpmedel för 

att stärka patientens egen förmåga att genomföra en livsstilsförändring (Lindhe 

Söderlund, Nilsen & Kristensson, 2008). Förutom rätt verktyg kräver arbetet även 

kunskap om hälsa och dess bestämningsfaktorer men också förståelse för de attityder som 

kan vara begränsande eller främjande för patienten vid livsstilsförändringar (Irvine, 

2005).  

För att kunna identifiera de risker som finns inom det geografiska området som 

distriktssköterskan arbetar inom, krävs engagemang och kunskap i folkhälsa både på 

individ och samhällsnivå. Detta för att kunna erbjuda specifik information om 

livsstilsfaktorer, hälsorisker samt metoder för att uppnå förbättrad hälsa. 

Distriktssköterskor anser att specialistutbildningen ger dem rätt kunskap och kompetens 

samt de verktyg som behövs för att arbeta hälsofrämjande. Däremot upplevs skillnader i 

den kunskap som fås under utbildningen och vad som efterfrågas i den kliniska 

verksamheten. Sjukdomslära och medicinska åtgärder är det som efterfrågas och 

prioriteras i det dagliga arbetet och tyngdpunkt i utbildning är det hälsofrämjande arbetet 

(Wilhelmsson & Lindberg, 2009). 

Detta leder till att distriktssköterskor upplever en bristande förmåga att fatta egna beslut 

då den egna kunskapen och kompetensen anses bristande (O´Neill & Cowman, 2008). 

Distriktssköterskor anser att det krävs kontinuerlig fortbildning för att vidareutveckla och 

upprätthålla den egna kunskapen, vilket kan fås genom internutbildning (Brobeck, 

Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013; Lindhe Söderlund et al., 2008; O'Neill & Cowman, 

2008). Även kunskapsutbyte mellan kollegor anses vara av stor betydelse för utveckling 

av den egna förmågan och kompetensen (Brobeck et al., 2013; Coverdale, 2010; 

Wilhelmsson & Lindberg, 2009). 
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De personliga egenskaperna och levnadsvanornas betydelse 

Distriktssköterskor anser även att deras personliga egenskaper och livsstil har betydelse 

och påverkar det hälsofrämjande arbetet. De upplever att distriktssköterskor som har en 

positiv livsstil, är aktiva och tränar, inte röker och lever ett hälsosamt liv också är mer 

motiverad att arbeta hälsofrämjande än de som har en negativ och inaktiv livsstil (Jerdén 

et al., 2006). Personliga egenskaper hos distriktssköterskan som anses viktiga i det 

hälsofrämjande arbetet är en positiv attityd, mod samt prestigelöshet, förmåga att 

entusiasmera och vara trovärdig. Arbetet kräver också en god förmåga att lyssna, stödja 

samt vägleda patienter (Eriksson & Engström, 2014; Irvine, 2005; Jerdén et al., 2006; 

Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Förutom dessa egenskaper behöver även 

distriktssköterskan ha en inre drivkraft för det hälsofrämjande arbetet och vara drivande i 

frågan (Brobeck et al., 2013; Eriksson & Engström, 2014; Jerdén et al., 2006; Wilhelmsson & 

Lindberg, 2009).  

Betydelsen av organisatoriska förutsättningar för distriktssköterskans 
hälsofrämjande arbete 

Under denna huvudkategori presenteras underkategorierna arbetsmiljöns inverkan, 

distriktssköterskans erfarenhet av stress, prioritering inom primärvården och dess konsekvenser för det 

hälsofrämjande arbetet samt vikten av teamarbete och samarbete.  

Kategorierna syftar till att skapa fördjupad förståelse om hur faktorer inom organisationen 

påverkar distriktssköterskans hälsofrämjande arbete.  

 

Arbetsmiljöns inverkan 

För att lyckas med det hälsofrämjande arbetet inom primärvården är det viktigt att det 

finns gemensamma mål och en långsiktig planering inom verksamheten och att all 

personal prioriterar samma problem och jobbar mot samma mål (Brobeck et al., 2013; 

Coverdale, 2010; O’Neill & Cowman, 2008; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Det krävs 

också att det finns tillgängliga resurser med en tydlig struktur och avgränsning för arbetet 

inom organisationen (Wilhelmsson & Lindberg, 2009).  

Distriktssköterskor uppger att arbetsmiljön inom primärvården är mindre hierarkisk än 

sjukhusmiljön och anger att detta även är en faktor som bidrar till att de väljer att stanna 
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kvar i verksamheten (O´Neill & Cowman, 2008). Även om arbetsmiljön upplevs mindre 

hierarkisk så visar studier att distriktssköterskor upplever bristande stöd i sitt 

hälsofrämjande arbete från chefer och ledning, vilket också påverkar dem i deras arbete 

och leder till att de inte uppnår sin fulla potential (Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström 

& Johansson, 2014; Kaufman, 2002). Förutom bristande stöd från chefer upplever även 

distriktssköterskor att de saknar stöd från politiker och tjänstemän, stödet inkluderar 

gemensamma värderingar och engagemang men också bristande uppmuntran för det 

hälsofrämjande arbetet som utförs (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). De anser att en viktig 

del för att förbättra arbetsmiljön är att det kontinuerligt ges tid och utrymme för 

uppföljning samt utvärdering kring arbetet och den egna insatsen (Wilhelmsson & 

Lindberg, 2009). 

 

Distriktssköterskans erfarenhet av stress 

Distriktssköterskor anser att det hälsofrämjande arbetet är en viktig del i professionen och i 

det dagliga arbetet. Trots detta så upplevs de att tid och resurser inom verksamheten inte 

räcker till för arbetet, vilket leder till att distriktssköterskor kan uppleva stress i det 

hälsofrämjande arbetet (Decola, Benton, Peterson & Matebeni, 2012; Eriksson & Engström, 

2014; Oelke, Besner & Carter, 2014; O’Neill & Cowman, 2008; Wilhelmsson & Lindberg, 

2009). Studier visar att de även upplever stress och oro över det ökade ansvaret och den höga 

arbetsbelastningen som ökat kraftigt och som inte åtföljts av ett högre bemannings antal 

(Decola et al., 2012; Eriksson & Engström, 2014; Kemp, Harris & Comino, 2004). Andra 

faktorer som bidrar till ökad stress hos distriktssköterskor är teknologin som blir allt mer 

avancerad, besparingar och nedskärningar som sker inom verksamheten samt problem och 

svårigheter som kan dyka upp vid olika patientfall. På sikt kan långvarig stress leda till 

bristande medkänsla hos distriktssköterskor som i sin tur påverkar det hälsofrämjande 

arbetet då det i arbetet ingår att vara engagerad och involverad i patienterna (Neville & Cole, 

2013). De beskriver också att långvarig stress kan leda till ökad risk att drabbas av oro, 

ångest, utbrändhet, låg självkänsla och bristande arbetsglädje (Curtis & Glacken, 2014; 

Neville & Cole, 2013).  
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Studier visar att stress minskar hos de distriktssköterskor som arbetar på egen mottagning 

med hälsofrämjande arbete, de upplever inte brister i varken tid eller resurser. Förutom 

minskad stress leder detta även till ökad arbetsglädje och att den professionella statusen ökar 

och med den autonomin, vilket innebär att de självständigt styr och prioriterar sitt arbete och 

sina arbetsuppgifter (Curtis & Glacken, 2014; Eriksson & Engström, 2014).  

 

Prioritering inom primärvården och dess konsekvenser för det hälsofrämjande arbetet 

Det finns ett starkt tryck inom primärvården att arbeta med akut sjuka patienter samtidigt 

som trycket att arbeta med hälsofrämjande åtgärder är stort. Detta leder till att de 

hälsofrämjande och förebyggande åtgärderna åsidosätts då det är de akuta sjukdomarna 

som prioriteras först (Kemp et al., 2004; Neville & Cole, 2013). På grund av denna 

prioritering kommer det hälsofrämjande arbetet alltid i andra hand (Brobeck et al., 2013; 

Jerdén et al., 2006). En konsekvens av detta är att distriktssköterskor 

upplever   svårigheter att arbeta hälsofrämjande då de känner ett bristande stöd från 

kollegor och läkare som prioriterar och fokuserar på tillstånd, sjukdomar och behandling 

(Bailey, Jones & Way, 2006; Brobeck et al., 2013; Kaufman, 2002; Wilhelmsson & Lindberg, 

2009). Detta leder till att distriktssköterskor upplever att de själva får kämpa för att hitta 

balans mellan att arbeta med sjukdomar och de medicinska uppgifterna samtidigt som de 

ska arbeta med de hälsofrämjande arbetsuppgifterna och åtgärder (Jerdén et al., 2006). 

 

Vikten av teamarbete och samarbete 

Studier visar att teamarbete och samarbete med andra yrkesprofessioner ses som fördelaktigt 

i det hälsofrämjande arbetet och leder till att den sammanlagda kompetensen i teamet ökar, 

vilket inte bara gynnar teamet utan också patienten (Brobeck et al., 2013; Kemp et al., 2004; 

Neville & Cole, 2013; O´Neill & Cowman, 2008; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). De olika 

professionernas kompetensområden bidrar också till att arbetet underlättas och att det 

skapas en helhetssyn kring patienten (Jerdén et al., 2006). Distriktssköterskor anser att 

effektivt samarbete inkluderar områden såsom kommunikation, regelbundna möten, en 

öppenhet och respekt mot varandra och att det sker ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan 

kollegor och andra professioner (Brobeck et al., 2013; O´Neill & Cowman, 2008; Wilhelmsson 

& Lindberg, 2009).  
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För att säkerställa säker vård mellan olika professioner behövs tydlig struktur i arbetet 

(Bailey et al., 2006; Brobeck et al., 2013). Detta kan uppnås genom att all personal arbetar mot 

samma mål, har gemensamma träffar och utbildningar vilket skapar förståelse för varandras 

roller och ansvarsområden (Bailey et al., 2006; Coverdale, 2010; Oelke et al., 2014). 

Distriktssköterskor anser att de har en samordnande funktion i teamet i det hälsofrämjande 

arbetet och upplever sig vara “spindeln i nätet” (Wilhelmsson & Lindberg, 2009).  

De ser sitt hälsofrämjande uppdrag som betydelsefullt, däremot upplevs ett bristande stöd 

från läkaren som i vissa fall inte ser deras fulla potential, kunskap och betydelsen av vad de 

som profession kan tillföra till verksamheten och patienten (Bailey et al., 2006; Coverdale, 

2010; Kaufman, 2002; Oelke et al., 2014). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Som metod till denna litteraturöversikt valdes en integrativ design enligt Whittemore och 

Knafl (2005), då detta gav möjlighet att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Metodvalet gav möjlighet att besvara syftet ur ett bredare perspektiv genom att 

granska olika teorier, bevis, begrepp samt analysera data från olika metoder. Initialt fanns 

en utmaning att hitta lämpliga MeSH termer och Headings som speglade syftet men de 

som valdes upplevs relevanta utifrån studiens syfte och frågeställning. Som sökmotorer 

valdes PubMed och Cinahl då dessa ansågs vara lämpligast utifrån det valda ämnet. 

Det kan vara så att andra inklusions- och exklusionskriterier hade kunnat påverka 

studiens resultat och tänkbar svaghet med studien kan vara att första urvalet gjordes 

utifrån artikelns titel. Dock valdes endast artiklar med specifika diagnoser och symtom 

eller andra tydliga orsaker i sin titel bort. Vissa artiklar som valdes in i resultatet har 

sjuksköterskor som deltagare. Anledning till detta är att benämningen på 

distriktssköterskan som profession kan skilja sig åt mellan olika länder men detta är inte 

något som tros påverkat resultatet.  

Under analysprocessen som skedde enligt Whittemore och Knafl (2005) diskuterades 

insamlad data kontinuerligt för att stärka dess giltighet och tillförlitlighet. 

Kvalitetsgranskning och relevansbedömning av artiklar har skett med hjälp av 

tillgängliga mallar på SBU (2017) vilket upplevs säkerställa god kvalitet och hög 

tillförlitlighet. 

Antalet inkluderade artiklar kan upplevas få, men mängden data och material som 

redovisats upplevs innehållsrikt och mättat. Sannolikheten att resultatet hade varit 

likartat om metoden i stället utgått från intervjuer upplevs hög, däremot hade en 

empirisk studie kunnat skapa en djupare förståelse för distriktssköterskans erfarenhet än 

vad som framkommer i denna litteraturöversikt.  

Genom att följa analysprocessen utifrån Whittemore och Knafl (2005), upplevs att 

författarna bibehållit sin objektivitet och inte påverkat data och material med egen 

förståelse eller tolkning under arbetets gång. En tänkbar svaghet i analysprocessen är 

bristande erfarenhet av att analysera text på ett djupare plan samt svårigheter att läsa och 
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analysera artiklar på engelska. Styrkan med en litteraturöversikt enligt Polit och Beck 

(2017, s. 87–88) är att den ger god insikt och överblick över befintlig forskning i området 

och den kan bidra till att identifiera behovet av ytterligare forskning inom ämnet eller 

området. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av att 

arbeta hälsofrämjande inom primärvården med frågeställning om vilken eller vilka faktorer 

som kan påverka detta arbete. 

De huvudfynd som framkommer i resultatet och som anses vara de faktorer som har störst 

påverkan på distriktssköterskans arbete samt erfarenhet är dels den egna kunskapen, rätt 

verktyg men också arbetsmiljö, stress samt primärvårdens prioriteringar. 

Resultatet visar att distriktssköterskor upplever att den egna kunskapen har stor betydelse 

för det hälsofrämjande arbetet och att det krävs bred samt fördjupad kunskap inom folkhälsa 

och i hälsofrämjande åtgärder, men också ett inre driv för att arbeta hälsofrämjande inom 

primärvården. Patientkontakten anses betydelsefull för distriktssköterskan som upplever att 

samtal är ett av de viktigaste redskapen när det gäller att stödja och hjälpa patienter i det 

hälsofrämjande arbetet. Detta fynd stärks av studier som visar att samtal och 

kommunikation är ett viktigt redskap för distriktssköterskan i det hälsofrämjande arbetet 

men att det krävs kontinuerlig utbildning i detta då det tar tid att behärska och lära sig 

metod och kommunikationsprocess (Brobeck et al., 2015; Östlund, Wadensten, Kristofferzon 

& Häggström, 2015b). Distriktssköterskor anser att MI som kommunikationsmetod hjälper 

dem att motivera patienten till att finna sin egen inre förmåga för att på så vis uppnå de mål 

som identifierats för förbättrad hälsa. Metoden upplevs också värdefull och fördelaktig då 

patientens makt över den egna hälsan (empowerment) ökar, den anses också bidra till att 

skapa en god relation till patienten (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström 2015a). 

Empowerment är också något som Huber et al. (2015) menar har stor betydelse i det 

hälsofrämjande arbetet då det kan hjälpa patienten att ta kontroll och hantera den egna 

situationen. Detta styrks av Brobeck et al. (2015) studie som visar att de hälsofrämjande råd 

som ges av distriktssköterskan bidrar till en faktisk livsstilsförändring hos patient. 
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Resultatet tyder på att erfarenhet och specialistutbildning ger distriktssköterskan fördjupade 

kunskaper inom ämnet. Vilket behövs då en stor del av distriktssköterskans arbete handlar 

om att se patienten ur ett helhetsperspektiv och inte bara det som är sjukdom och 

hämmande.  

Enligt Antonovsky (1991) och Huber et al. (2015) upplever även individer med sjukdom 

olika grader av hälsa. Genom att stödja och hjälpa patienten att återta makten över den egna 

situationen och hälsan kan graden av upplevd hälsa ökas hos patienten, vilket exempelvis 

kan leda till att förbättrad livskvalitet. Vikten av att distriktssköterska har förmågan att se 

patientens förutsättningar är något som framkommer i Strandberg, Ovhed, Borgquist och 

Wilhelmsson (2007) studie. De menar att varje patientkontakt är unik vilket kräver att 

distriktssköterskan anpassar samtal, information och åtgärder utifrån patientens situation, 

resurser samt förutsättningar. Det krävs också att de har förståelse och kunskap för den 

komplexa situation som många gånger kan uppstå i mötet med patienten och dennes 

situation (Strandberg et al., 2007).  

Då både äldre och ny forskning visar att distriktssköterskan har betydelse och uppnår 

positiva resultat i de fall som kräver livsstilsförändringar borde det också vara önskvärt att 

verksamheten tar tillvara på den kunskap och erfarenhet som distriktssköterskan besitter och 

erbjuder tid och tillfällen för vidareutveckling och fördjupning av den egna förmågan inom 

detta. Då samtal är ett av distriktssköterskans främsta verktyg i det hälsofrämjande arbetet 

bör verksamheten erbjuda tillfällen kontinuerligt där distriktssköterskan ges möjlighet att 

träna på samtalsmetodik och kommunikationsprocessen då detta på sikt kan leda förbättrad 

folkhälsa på individ och samhällsnivå.  

Ett intressant resultat var att distriktssköterskor upplevde att den egna livsstilen och 

personligheten har betydelse och påverkar det egna hälsofrämjande arbetet men också hur 

motiverade och positiva de är till att arbeta hälsofrämjande. I en studie av Nygren 

Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) uttrycker distriktssköterskor att deras 

personliga värderingar och attityder spelar en stor roll och påverkar mötet med patienten. 

Här ställs det stora krav på distriktssköterskan som måste fortsätta förhålla sig objektiv och 

professionell med en etisk medvetenhet så att inte egna erfarenheter, värderingar och 

attityder speglas i mötet och projiceras mot patienten (Jonsson, Ottosson & Berndtsson, 2013; 

Nygren Zotterman et al., 2015).  
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Primärvården anses vara en attraktiv arbetsgivare och resultatet visar att arbetsmiljön anses 

mindre hierarkisk än sjukhusmiljön. Trots detta upplever distriktssköterskor bristande stöd i 

sitt hälsofrämjande arbete från chefer och ledning, de uppger att de även saknar stöd i från 

tjänstemän och politiker. Kaufman (2002) beskriver att vi som distriktssköterskor behöver 

förbättra vår politiska medvetenhet. Detta för att öka förståelsen till hur tagna politiska 

beslut kommer att påverka den egna verksamheten och det egna arbetet. Detta är också 

något som framkommer i Haycock Stuart, Jarvis och Daniel (2008) studie, som visar att de 

ständiga förändringarna som sker inom yrket leder till ett missnöje bland distriktssköterskor. 

De upplever osäkerhet när politiska beslut och verksamhet ständigt förändrar de mål och 

riktlinjer som används, vilket leder till att det hälsofrämjande arbetet försvåras då de inte vet 

vilka mål och rutiner som gäller.   

Resultatet visar att distriktssköterskor upplever stress på grund av ökat ansvar och hög 

arbetsbelastning. Detta styrks av Maiken och Aiken (2016) som i sin studie visar att 

distriktssköterskans roll inom primärvården blivit allt mer avancerad vilket innebär att ett 

högre krav ställs på det egna ansvaret och kompetensen. Även den läkarbrist som råder 

anses påverka detta, vilket visas i Gyamfi et al. (2017) studie där det framkommer att 

distriktssköterskor på grund av detta övertagit delar av läkarens arbetsuppgifter. 

Även patientbemötande påverkas av stress hos distriktssköterskor vilket visas i Eriksson 

och Svedlund (2007) studie, de menar att en stressig miljö leder till ett sämre 

patientbemötande.   

Ökad stress, hög arbetsbelastning samt ökat ansvar upplevs till viss del orsakas av den 

skillnad i synsätt som finns inom primärvården. Detta tydliggörs i resultatet som visar att 

denna skillnad påverkar prioriteringen av befintliga resurser som omfördelats från 

hälsofrämjande till sjukdom och behandling. Efter tolkning av resultatet upplevs att 

distriktssköterskor arbetar utifrån ett salutogent synsätt medan läkare arbetar utifrån ett 

sjukdomsperspektiv. Distriktssköterskan ser precis som Antonovsky (1991) och Huber et 

al. (2015) människan som en helhet och att de i det hälsofrämjande arbetet tar tillvara på 

patientens resurser. De ser hälsa ur ett större och vidare perspektiv och inte bara det som 

är sjukdom, symtom och lidande. Det upplevs att båda synsätten behövs inom 

primärvården och att det salutogena synsättet inte innebär att alla problem kan lösas. 
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Men det ger en djupare förståelse för hur komplex en situation kring en individ kan vara 

och att även människor som redan drabbats av sjukdom eller ohälsa kan uppleva olika 

grader av hälsa.  

 

Slutsats 

Resultatet visar att den höga arbetsbelastningen och den stress distriktssköterskor 

upplever till viss del orsakas av de prioriteringar som sker inom primärvården och att de 

får bristande stöd från ledning. Det ges heller ingen tid från verksamheten för 

vidareutveckling av den egna förmågan eller av de verktyg som distriktssköterskan 

använder i det hälsofrämjande arbetet. För att minska stress och förbättra 

distriktssköterskors arbetsmiljö behövs stöd samt tydliga direktiv från ledning, tid för 

fortbildning samt tydliga riktlinjer gällande det hälsofrämjande arbetet.  

Detta kan uppnås genom ett förtydligande och en särskiljning mellan de olika 

arbetsområdena och synsätten. En tänkbar lösning kan vara att öka antalet 

distriktssköterskemottagningar med fokus på det hälsofrämjande arbetet.  

Trots vikten av distriktssköterskans hälsofrämjande arbete upplevs oro inför framtiden då 

antalet människor som lever med kroniska sjukdomar och ohälsosamma levnadsvanor 

ökar. Detta kan leda till att det hälsofrämjande arbetet även åsidosätts i framtiden. 

Därför föreslås ytterligare forskning på de distriktssköterskemottagningar där 

hälsofrämjande arbete bedrivs. Detta för att få kunskap i hur den verksamheten fungerar 

och även se om de faktorer som idag påverkar distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

ser annorlunda ut i den verksamheten.  
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Bilaga 1 Artiklar som ingår i resultatet, redovisning av artiklarnas innehåll 

Författare  

Publikations år 

Land  

Titel Syfte Ansats 

Design 

Insamlingsmetod 

Analysmetod Resultat Kvalitet 

1. Bailey, P., Jones, L., 

& Way, D. (2006) 

Canada  

Family physician/ 

Nurse practitioner: 

stories of collaboration  

Att presentera 

erfarenheter utifrån SSK 

och familjeläkarens 

perspektiv att arbeta och 

samverka med varandra 

som team.  

Intervjuer med 5 SSK och 13 

familjeläkare i två omgångar. 

Därefter gjordes en 

tolkningsanalys över de 

deltagarna berättat.   

Narrativ analys, varje 

intervju 

transkriberades och 

analyserades för att 

identifiera 

sammanhang.   

Det uppstår 

samarbetsproblem 

mellan läkare och SSK 

vid delad mottagning. 

Skillnader i ideologi, 

profession förtroende 

och förståelse för 

samarbete är faktorer 

som påverkar. 

Medel 

2. Brobeck, E., 

Odencrants, S., Bergh 

& Hildingh, C. 

(2013) 

Sverige 

Health promotion 

practice and its 

implementation in 

Swedish health care 

Att beskriva hur 

distriktsköterskor såg på 

och genomförde 

hälsofrämjande samtal 

efter utbildning i ämnet. 

En kvalitativ studie med 

beskrivande design och 

fokusgrupper användes som 

insamlingsmetod. 16 

sjuksköterskor deltog. Intervjuer 

med fokus på 

distriktsköterskornas funktion i 

genomförandet av 

hälsofrämjande samtal. 

Data bearbetades med 

manifest kvalitativ 

innehållsanalys. All 

data analyserades av 

alla författarna, 

meningsenheter lyftes 

fram som sedan 

kodades och bildade 

kategorier. 

Det identifierades tre 

kategorier: Det finns 

brister i organisation 

som leder till minskad 

tid och möjlighet att 

arbeta hälsofrämjande. 

DSK är positiv till 

utbildning och anser 

att hälsofrämjande 

alltid ska vara aktuellt 

och inte bara när det 

finns tid för det. 

Hög 

3. Coverdale, G. 

(2010)  

Storbritannien 

 

Ready, willing and 

abel? Special 

community public 

helath nurse´s views of 

their public health role. 

 

Undersöka 

specialistsjuksköterskors 

syn på den egna rollen 

och hur kunskap och 

förståelse påverkar vid 

rådgivning och i det 

hälsofrämjande arbetet. 

 

 

 

 

Kvalitativ studie. 

16 specialistsjuksköterskor från 

olika yrkesområden. 

Semistrukturerade intervjuer i tre 

fokusgrupper. 

 

 

 

Tematiskanalys. Det brister i resurser 

och förståelse från 

chefer och andra 

professioner gällande 

rollen som 

specialistsjuksköterska. 

Den bristande 

kunskapen upplevs 

som ett hinder i det 

hälsofrämjande arbetet. 

 

 

Medel 



 

 
 

4. Curtis, E., & 

Glacken, M. 

(2014)  

Storbritannien (Irland). 

Job satisfaction among 

public health nurses: a 

national survey. 

Att fastställa hur nöjda 

distriktssköterskor är på 

sitt jobb samt identifiera 

de viktigaste faktorerna 

som påverkar 

arbetsnöjdheten hos 

denna grupp. 

Kvantitativ beskrivande design. 

Enkäter med likert skalor. 

Ramverk och guide för studien 

var 2 faktor teori av Herzberg.  

351 dsk/ssk ingår i studien. urval 

har skett genom enkelt 

slumpmässigt urval där 1000 

dsk/ssk tillfrågades om att delta i 

studien. 

 

Analys av material 

skedde med analytisk 

mjukvara och 

proceduren följde 

rankningsmanual. 

Arbetsnöjdhet 

analyserades med 

hjälp av beskrivande 

statistik, inklusive 

medel, 

standardavvikelser 

och Z poäng. För att 

identifiera skillnader i 

mellan grupper 

genomfördes en serie 

av anova.  

 DSK i primärvården 

upplever låg nivå av 

arbetsglädje. 

Professionell status, 

samarbete och 

autonomi har störst 

påverkan på 

arbetsglädje. 

Medel 

5. Decola, P., Benton, 

D., Peterson, C., & 

Matebeni, D.  

(2012) 

USA 

Nurses´ potential to 

lead in non- 

communicable disease 

global crisis  

Att förstå 

sjuksköterskornas 

intresse, utmaningar och 

möjliga faktorer för att 

kunna utföra den 

viktiga rollen i de 

hälsofrämjande arbetet 

samt åtgärderna  

En stratifierad representativ 

undersökning av 1600 

sjuksköterskor i åtta länder. Via 

telefon eller intervjuer. 

Övervägande slutna frågor 

användes.   

Poängskalor för att 

mäta grad av 

upplevelse, cronbach 

alphas som mätmetod 

för variabel. 

Sjuksköterskorna i 

studien vill använda 

sina kunskaper. Men 

uppger att stress, brist 

på tid och tung 

arbetsbelastning 

försvårar arbetet  

Hög 

6. Eriksson, A., & 

Engström, M. (2014). 

Sverige 

Distriktssköterskors 

beskrivningar av 

sjukdomsförebyggande 

arbete i daglig 

verksamhet och 

strukturella 

förutsättningar för 

detta arbete 

 

Att beskriva 

distriktssköterskans 

upplevelse av det 

sjukdomsförebyggande 

arbetet i den kliniska 

verksamheten och se 

vilka förutsättningar 

som finns. 

 

 

Kvalitativ studie. 

9 distriktssköterskor från två 

hälsocentraler i mellan Sverige. 

Semistrukturerade intervjuer på 

30–58 minuter. 

 

 

 

 

Innehållsanalys Distriktssköterskor 

upplever stimulans 

men frustration över 

viljan att arbeta 

preventivt men 

resurserna är 

begränsade att arbeta 

med detta. De uppger 

tidsbrist och 

otillfredsställande 

kompetensutveckling. 

Hög 

7. Irvine, F. (2005) 

Storbritannien  

Exploring district 

nursing competencies 

in health. Promotion: 

the use of the Delphi 

technique 

Att avgöra vilken 

kompetens som krävs 

av DSK som utför en 

effektiv roll i 

hälsofrämjande, med 

frågeställningen; Vilken 

En mixad design.  

Delphi-teknik med enkäter till 

”expertpanel” som bestod av 

totalt 72 deltagare (läkare, SSK, 

DSK studenter samt lärare inom 

Analys enligt 

Greatorex och Dexters 

metod. 

 

 

En enighet bland 

deltagarna var att DSK 

behöver flera 

kompetenser för att 

effektivt kunna arbeta 

och engagera sig i 

Medel 



 

 
 

gemensam förståelse 

finns hos 

primärvårdspersonal 

om vilken kompetens 

som DSK behöver för att 

kunna uppnå en 

effektivroll i det 

hälsofrämjande arbetet?  

DSK utbildning) samt kvalitativa 

intervjuer med DSK.   

 

hälsofrämjande arbete. 

Tre teman framkom: 

Att ha kunskap, attityd 

och kompetens.  

8. Jerdén, L., Hillervik, 

C., Hansson, A-C., 

Flacking, R., & 

Weinehall, L. (2006)  

Sverige 

 

Experiences of Swedish 

community health 

nurses working health 

promotion and a 

patient-held health 

record 

 

 

 

 

 

Att beskriva Svenska 

DSK´s upplevelser i att 

arbeta hälsofrämjande 

och att använda en 

bandspelare som ett 

instrument i deras 

hälsofrämjande arbete. 

En kvalitativ ansats med en 

kvalitativ innehållsanalys 

användes.  

I första steget av datainsamling 

valdes 4 primärvårdscentraler där 

8 DSK intervjuades. I det andra 

steget intervjuades 4 DSK. Alla 

intervjuer var semistrukturerade 

med öppna och slutna frågor.  

Analysen gjordes i två 

steg, första steget var 

att ta ut 

meningsenheter och 

sedan kategoriserades 

de i teman. 

De centrala som 

framkom var att DSK 

får arbeta hårt för att 

kunna ha en balans i att 

både arbeta med de 

”sjuka” och samtidigt 

arbeta med de 

hälsofrämjande. DSK 

beskrivning av denna 

balans resulterade i 3 

teman: Arbeta ensam 

och i team; DSK- och 

patient relaterat 

intresse; samt 

patientansvar men 

också ansvar mellan 

patient och DSK   

Medel 

9. Kardakis, T., 

Weinehall, L., Jerdén, 

L., Nyström, M. E., & 

Johansson, H. (2014). 

Sverige 

Lifestyle interventions 

in primary health care: 

professional and 

organizational 

challenges 

 

Att undersöka i vilken 

omfattning 

sjukvårdspersonal 

arbetar med 

levnadsvanor och 

hälsofrämjande inom 

primärvård och 

beskriva attityder, 

kunskap och 

upplevelsen av stöd från 

organisationen i det 

hälsofrämjande arbetet. 

 

 

Kvantitativ studie, 

Enkätstudie 

Totalt 315 deltagare, 215 

sjuksköterskor/distriktssköterskor 

och 100 läkare. 

 

Chi test. Övervägande av 

deltagare anser att de 

arbetar med förändring 

av levnadsvanor och 

hälsofrämjande. Men 

de upplever att det vill 

arbeta mer med detta. 

Kunskapen anses 

tillräcklig men det 

krävs mer riktlinjer och 

struktur i det 

hälsofrämjande arbetet. 

 

 

Medel 

10. Kaufman, G. (2002), 

Storbritannien  

Investigating the 

nursing contribution to 

Vilken kunskap och 

vilka färdigheter som 

Semistrukturerade intervjuer 

med 7 kommun ssk, 2 

Systematisk kvalitativ 

genomgång av text 

Distriktssköterskor 

upplevs av patienter ha 

Medel 



 

 
 

commissiong in 

primary Health care. 

distriktssköterskan 

behöver för att göra sig 

hörd i uppdraget. 

Vilka kunskaper och 

färdigheter 

distriktssköterskan 

behöver fördjupa för att 

bidra till att uppdraget 

effektiviseras. 

Vilken uppfattning 

distriktssköterskor har 

om sin roll gällande 

fördjupad kunskap för 

sitt uppdrag. Vilka 

hinder finns. 

 

barnmorskor, 7 chefer och 4 

läkare. Teoretiskt urval av 

deltagare. 

genom att skapa 

teman med hjälp av 

kodbok framtagen av 

författarna. 

mer förståelse och vara 

mer involverad i 

hälsofrämjande arbete 

än läkare, vilket ger ett 

bredare perspektiv för 

uppdraget inom 

primärvården. 

Distriktssköterskor 

måste öka och fördjupa 

sin kunskap och 

förståelse för 

uppdraget och för 

politiska beslut. 

Distriktssköterskor 

upplever sitt uppdrag 

som viktigt. Läkare 

uppvisar bristande 

förmåga att se 

distriktssköterskans 

fulla potential och 

kunskap. Läkare och 

distriktssköterskor och 

chefer måste arbeta 

tillsammans för att 

förstå varandras roller 

och ansvarsområden.  

11. Kemp, L. A., 

Harris, E., & Comino, 

J. E. (2004) 

Australien 

Changes in community 

nursing in Australia: 

1995–2000 

Att undersöka 

överensstämmelsen 

mellan SSK´s 

uppfattningar och de 

verkliga förändringarna 

i deras arbete. 

En mixad metod användes och 14 

sjuksköterskor intervjuades.  

Frågeformulär skickades ut där 

ssk fick reflektera över de 

förändringar som skett. Sedan 

utfördes en halvstrukturerad 

intervju där ssk fick svara på 

frågor.   

Data samlades in i 

form av anteckningar 

och transkriberades. 

Sedan kodades dessa 

med NIVO 2,0 och 

gemensamma problem 

och teman 

identifierades. 

SSK rapporterade att 

de utökade arbetet har 

påverkat deras 

arbetsbelastning som 

inte åtföljs av adekvat 

ökad bemanning. Den 

ökade akuta vården 

resulterar i förlust av 

primärvårdens 

hälsofrämjande och 

förebyggande fokus. 

Medel 

12. Lindhe Söderlund, 

L., Nilsen, P., & 

Kristensson, M. (2008) 

Sverige 

Learning motivational 

interviewing: 

Exploring primary 

health care nurse´s 

Att undersöka 

utbildning- och 

rådgivnings-upplevelser 

av SSK och identifiera 

En kvalitativ design där 20 SSK 

från primärvården i Östergötland 

intervjuades. Semistrukturerade 

Intervjuerna 

analyserades och 

transkriberades i 

Flera nyckelfaktorer för 

framgångsrikt lärande 

och användbarhet av 

MI så som träning och 

Medel 



 

 
 

training and 

counselling 

experiences 

nyckelfaktorer och lära 

sig tillämpa 

motiverande samtal 

(MI) i hälsofrämjande 

arbete  

intervjuer gjordes och spelades in 

för att sen transkriberas.   

koder och olika teman 

skapades.  

nära integration. 

Hinder så som 

svårigheter att anpassa 

sig till nya tankesätt 

uppdagades.     

13. Neville, K., & Cole, 

D, A. (2013) 

USA. 

The relationsships 

among Health 

promotion behaviors, 

compassion fattigue, 

burnout and copassion 

satisfaction in nurses 

practicing in a 

community medical 

centre. 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

hälsofrämjande 

beteende, bristande 

medkänsla, utbrändhet, 

tillfredsställd medkänsla 

hos DSK. 

En icke experimental, 

beskrivande korrelationsdesign. 

Enkätstudier med geografisk 

form. Mätning med hjälp av likert 

skalor. 214 DSK ingår i studien.  

 

Likertskala. 

Cronbachs alfa  

Distriktssköterskor 

upplever bristande 

medkänsla och 

tillfredställelse vilket 

har samband med 

stress, relationen med 

annan personal. Det är 

viktigt att de upplever 

en känsla av 

meningsfull 

samhörighet med 

andra. Positiva 

relationer med kollegor 

är viktigt för att minska 

bristande medkänsla 

hos distriktssköterskor.  

 

Medel 

14. O´Neill, M., & 

Cowman, S. (2008) 

Storbritannien (Irland) 

Partners in care: 

investigating 

community nurse´s 

under-standing of an 

interdisci-plinary 

team-based approach 

to primary care  

Att undersöka SSK´s 

förståelse av teamarbete 

inom primärvården.  

En kvalitativ forskningsdesign. 3 

fokusgrupper upprättades där 27 

SSK deltog som arbetade inom 

folkhälsovård, allmänvård och 

sjukhusvård. Intervjuer gjordes 

med frågeställningar utifrån fem 

kategorier; Öppning, 

introduktion, övergång, ”nyckel”, 

och avslut. ”Nyckelfrågan” 

riktades till deras förståelse av ett 

tvärvetenskapligt teambaserat 

förhållningssätt till 

primärvården.  

Fokusgrupps 

diskussionerna 

transkriberades. Data 

analyserades utifrån 

tematisk 

innehållsanalys för att 

skapa teman. 

Analysen inkluderade 

konstant en jämförelse 

av data för att beskriva 

etapper och faser. 

Sedan kopplades 

teman samman för att 

bilda kategorisystem.   

Teman identifierades 

som lagarbete, Främja 

samhällsinsatser, 

Främja hälsa, 

Professionella 

yrkesroller samt 

färdigheter och 

kunskaper för arbete i 

primärvården.   

Medel 

15. Oelke, N. D., 

Besner, J., & Carter, R. 

(2014), Canada 

The evolving role of 

nurse in primary care 

medical settings. 

Beskriva nuvarande 

yrkesrollen för 

distriktssköterskor vid 

tre vårdcentraler i västra 

Canada samt identifiera 

Mixad design med kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

Vårdcentralerna delas upp som 

tre fall i syfte att kunna jämföra 

insamlade data sinsemellan.  

Kvalitativa data: 

induktivt tema analys. 

Forsknings 

proceduren följde en 

interativ process. 

Distriktssköterskor 

upplever att de spelar 

en stor roll i det 

hälsofrämjande arbetet. 

Men de upplever att de 

Medel 



 

 
 

möjligheter för optimalt 

utnyttjande av 

distriktssköterskans 

kompetens inom 

primärvården. 

Fas 1: 

Semistrukturerade 

Intervjuer hölls 42 dsk samt 

läkare och chefer och kvalitativ 

genomgång av arbetsbeskrivning 

för dsk. 

 Fas 2: 

 Genomgång och jämförande av 

rollbeskrivning för dsk där både 

kvalitativa och kvantitativa data 

jämförs mellan hc. 

Kvalitativa data: 

analyserades med 

hjälp av statistisk 

mjukvara. 

Beskrivande statistik: 

rapporterades som 

grund och uppföljande 

data. 

Patientundersökningar 

analyserades genom 

meningsfull analys. 

inte får stöd i de 

arbetet. Relationen 

mellan 

distriktssköterskan och 

läkaren har stor 

betydelse för hur 

distriktssköterskans 

kompetens utnyttjas 

inom primärvården. 

Barriärer: 

organisationens 

struktur, läkarbesök, 

upplevs att de inte är 

förberedd för arbetet 

inom primärvården. 

16.Wilhelmsson, S., & 

Lindberg, M. (2009) 

Sverige 

Health promotion: 

Facilitators and 

barriers preceived by 

district nurses 

Att undersöka svenska 

DSK´s åsikter om 

möjligheter och hinder i 

deras hälsofrämjande 

arbete 

En kvalitativ beskrivande design. 

54 DSK intervjuades från 21 olika 

hälsocentraler i Sverige. 

Halvstrukturerade intervjuer 

med huvudsakligen öppna frågor 

gjordes. 

Varje intervju 

transkriberades 

ordagrant och 

analyserades med 

induktiv 

innehållsanalys. 

Kategorier och 

undergrupper 

bildades.  

Hälsofrämjande arbete 

är viktigt inom 

omvårdnad och utförs 

inte av någon annan. 

Felaktiga prioriteringar 

kan uppstå och 

fokusen och tiden för 

hälsofrämjande arbete 

är begränsad.  

Hög 

 


