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Abstrakt 

 

Bakgrund: Förskrivningsrätten för distriktssköterskor tillkom 1994. Införandet i 

Sverige tillkom på grund av läkarbrist med en intention att göra vården mer 

lättillgänglig och effektiv. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter och 

upplevelser av läkemedelsförskrivning inom primärvård. Metod: Tolv 

distriktssköterskor från fyra hälsocentraler/vårdcentraler inkluderades i studien 

genom ett strategiskt urval och deltog i fokusgruppsintervjuer. 

Fokusgruppsintervjuerna bandades och skrevs ut ordagrant för att sedan analyseras 

genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskorna beskrev faktorer i 

omvårdnadsprocessen som påverkade läkemedelsförskrivningen, de framhöll vikten 

av en helhetssyn, bra kommunikation och en förtroendefull relation med patienten. 

Detta för att kunna uppnå det bästa för patienten vad gäller behandling och 

uppföljning. Distriktssköterskorna belyste faktorer av betydelse för 

läkemedelsförskrivning som kompetens, erfarenhet, kollegialt stöd, att känna sig 

trygg med läkemedlet och bristen på fortbildning i läkemedelsförskrivning. 

Läkemedelsförskrivning gav distriktssköterskorna en känsla av trygghet, 

tillfredsställelse och självständighet. Hinder som framkom i samband med 

förskrivning var verksamhetens prioriteringar och datatekniska svårigheter. Slutsats: 

Distriktssköterskorna beskrev betydelsen av en god kommunikation och relation 

mellan distriktssköterska och patienten för att uppnå målet med 

läkemedelsförskrivningen. Distriktssköterskorna betonade att det saknas både utbud 

och tid till fortbildning inom läkemedelsförskrivning.  

 

Nyckelord: Distriktssköterskan, erfarenhet, fokusgrupp, läkemedelsförskrivning, 

primärvård, upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Background: The prescribing rights for district nurses were introduced in 1994. The 

introduction in Sweden, with an intention to make health care more accessible and 

efficient, was caused by shortage of doctors. Objective: To describe the district 

nurses experience and perception of drug prescribing in primary care. Method: 

Twelve district nurses from four health centers/ clinics where included in the study 

through strategic selection and participated in focus group interviews.    

The discussions were recorded and written down verbatim and then analyzed by 

qualitative content analysis. Results: The district nurses described the factors of the 

nursing process that affected drug prescription. They stressed the importance of a 

holistic approach, good communication and a trusting relationship with the patient 

in order to achieve the best for the patient in terms of treatment and follow up. 

The district nurse’s underlined factors such as qualifications, experience and peer 

support, to feel safe with the drug and the lack of education in drug prescribing. 

Drug prescribing gave the district nurses a sense of security, satisfaction and 

independence. Obstacles that encountered, associated with the prescription, were 

operational priorities and IT difficulties. Conclusion: The district nurses described 

the importance of good communication and relationship between the district nurse 

and patient to achieve the goal of the prescription. The district nurses stressed the 

lack of both availability and time for further education in drug prescribing. 

 

Keywords: Drug prescriptions, experience, focus groups, perception, primary care, 

primary district nurse. 
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Bakgrund 

Förskrivningsrätten för distriktssköterskor infördes 1994. Införandet av 

förskrivningsrätten i Sverige för sjuksköterskor tillkom på grund av läkarbrist med 

intentionen att göra vården mer lättillgänglig och effektiv. Denna förändring 

infördes för att möta det ökade kravet på tillgänglighet och behovet av hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2004, s. 10). Förskrivningsrätten mottogs inte enbart 

positivt, negativa konsekvenser som ökade kostnader för utbildning av 

sjuksköterskor samt ökade läkemedelskostnader för samhället var synpunkter som 

framkom. Ytterligare negativa faktorer som framhölls var sjuksköterskans bristande 

kunskap av att ställa diagnos och välja rätt behandling (Emanuellsson och Wendt, 

1994, s. 192-193). I de redovisade vetenskapliga artiklarna i denna studie har 

författarna valt att använda benämningen sjuksköterska i studier utförda i andra 

länder än Sverige, detta på grund av skillnader i utbildning och rätten till 

läkemedelsförskrivning. 

 

Förskrivningsrätt 

I distriktssköterskeföreningens kompensbeskrivning för distriktssköterskor (2008) 

anges att distriktssköterskan skall ha fördjupade kunskaper om läkemedel, 

användning, ordination och biverkningar för att kunna bedöma behov samt att 

förskriva läkemedel. Sjuksköterskor som länge arbetat med läkemedelsförskrivning 

beskriver att de inte kan tänka sig att vara utan möjligheten att förskriva läkemedel 

(Cousins & Donell, 2012). Möjligheten till läkemedelsförskrivning kan innebära ökad 

självkänsla, ökad självständigt och möjlighet att ge en mera holistisk vård. Men det 

kan samtidigt innebära en del arbetsrelaterad stress som höga arbetskrav, 

otillräckligt stöd och upplevelsens av ökad ansträngning som inte visade sig i 

uppskattning som exempelvis löneökning (Cousins & Donell, 2012). 
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Blanck och Engström (2014) beskriver i en studie genomförd i Sverige att 

distriktssköterskors möjlighet att förskriva läkemedel används i begränsad 

utsträckning och att förskrivningen per vecka skiljer sig mellan olika länder. Studien 

visar att 47 % av distriktssköterskor i Sverige nyttjar sina möjligheter att förskriva 

läkemedel varje vecka, i jämförelse med Australien och England där 90 % nyttjade 

sina möjligheter varje vecka. Faktorer som framhölls påverka nyttjandet av 

förskrivningsrätten var stöd från arbetsledningen och den egna arbetsgruppen. För 

att öka nyttjandet av förskrivning efterfrågades möjlighet till fortbildning och 

träning. Positiva upplevelser av förskrivningen var upplevelsen att ha ansvar över 

hela processen från bedömning, planering, utförande/förskrivning och uppföljning. 

Förskrivande distriktssjuksköterskor beskrev ökad tillfredsställelse vilket påverkade 

arbetet positivt, samt att patienternas följsamhet till ordinerad behandling 

förbättrades. Liknade resultat beskrivs i en studie av Downer och Sheperd (2010). 

I en studie av Martiniano et al. (2015) framkom liknade resultat, de flesta av 

distriktssköterskorna upplevde otillräcklig praktisk erfarenhet, de påtalade behovet 

av fortbildning och kollegialt utbyte av erfarenheter.  

Kroezen, Francke, Groenewegen och Van Dijk (2012) redogör i sin studie att antalet 

länder där sjuksköterskor har förskrivningsrätt har ökat under de senaste 

decennierna. Orsaken till ökningen visade sig bero på patienternas ökade efterfrågan 

av hälso- och sjukvård samt rådande läkarbrist.  

 

Omvårdnad 

I distriktsköterskans profession ingår att möta och skapa relationer som stödjer 

patientens autonomi, integritet och delaktighet (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Omvårdnaden ska utformas utifrån en helhetssyn som innefattar; fysiska, psykiska, 

sociala, andliga och existentiella behov och dess lika värden (Hälso-och sjukvårdslag, 

SFS, 1998:763, § 2). Vården ska möjliggöra god kontakt mellan patienter och 

sjukvårdspersonal samt så långt som det är möjligt genomföras i samförstånd med 

patienten (Patientlag, SFS, 2014:821). Den personcentrerade vården bygger på den  
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mellanmänskliga relationen mellan vårdare och patient. Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) beskriver i en publikation från december 2010 att i 

personcentrerad vård sätts personen framför sin sjukdom. Personen ska respekteras 

och bekräftas som en person i sitt sammanhang där personen har en sjukdom, inte är 

en sjukdom. För att sjuksköterskan ska kunna arbeta utifrån en personcentrerad vård 

krävs goda kunskaper om personens behov, synsätt, intressen, förmågor och 

livsroller. Patienten ska ges möjlighet till kunskap och förutsättningar för att kunna 

fatta beslut utifrån evidens. Utgångspunkten i personcentrerad vård är den egna 

personens upplevelse av sin sjukdom, vilken är lika betydelsefullt som vårdarens 

(SSF, 2010).  

 

Omvårdnadsprocessen kan enligt Thorsén (2002, s. 300) beskrivas som en 

systematisk problemlösningsmodell vilket sammanfogar omvårdnadsmodellen med 

praktiken. Atkinson och Murry (1987, s. 46) beskriver omvårdnadsprocessen i fyra 

olika steg. Omvårdnadsprocessens första steg är bedömning, informationssökning av 

patientens problem och behov. Andra steget, planering, omvårdnadens mål och 

metoder. Därefter steg tre vilket innefattar genomförandet, själva 

omvårdnadsaktiviteten, exempelvis läkemedelsförskrivning. Fjärde och sista steget, 

innefattar utvärdering av resultat av utförd omvårdnad och eventuell omvärdering 

av vald omvårdnadsmetod. Omvårdnadsprocessen är inte linjär utan ständigt i 

förändring och påverkas av patientens förändrade situation (Atkinson och Murry 

1987, s. 46). 

 

Teoretisk referensram 

Denna studies teoretiska referensram beskrivs utifrån Joyce Travelbee´s teori om 

mellanmänskliga relationer vilket kommer att utgöra studiens omvårdnadsteoretiska 

anknytning. Joyce Travelbee´s teori belyser relationen mellan sjuksköterska och 

patient (Travelbee, 1971, s. 130-132). Ett viktigt instrument i vårdprocessen är 

kommunikationen som sker i mötet mellan sjuksköterska och patient, både den 

verbala och den icke verbala kommunikationen. Kommunikationen fungerar som  
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en nyckel som hjälper till att skapa en mellanmänsklig relation, att lära känna 

patienten för att kunna identifiera behoven och kunna tillgodose dem (Kirkevold, 

2009, s. 130-134). Kirkevold (2009) beskriver hur Travelbee i sin teori framhåller 

kommunikationen som en av de viktigaste redskapen i målet med omvårdnaden. 

Målet enligt Travelbee är att hjälpa patienten att klara av sjukdom och lidande 

(Kirkevold, 2009, s. 131). Enligt Kirkevold tar Travelbee avstånd från generalisering 

av människan, varje människa är unik - det finns endast en av varje, lika men ändå 

olika. Relationen är en målinriktad process och en del i att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov. 

 

Problemformulering 

Distriktssköterskans kärnkompetens är omvårdnad trotts detta finns begränsat med 

forskning angående omvårdnadsprocessen i samband med läkemedelsförskrivning. 

Tidigare studierna belyser främst; frekvens av läkemedelsförskrivning, inom vilka 

områden förskrivning sker, verksamhetens inverkan och samverkan mellan 

yrkeskategorier (Blanck & Engström, 2014; Sechic, Lindqvist & Drevenhorn, 2012). 

Därför behövs ökad kunskap och förståelse för distriktssköterskans 

läkemedelsförskrivning inom primärvård utifrån ett omvårdnadsperspektiv och de 

faktorer som påverkar omvårdnadsprocessen, samt en beskrivning av de 

förutsättningar och hinder som kan förekomma i samband med 

läkemedelsförskrivning.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter och 

upplevelser av läkemedelsförskrivning inom primärvård.  

Vilka faktorer i omvårdnadsprocessen påverkar läkemedelsförskrivningen? 

Vilka faktorer påverkar distriktsköterskan vid läkemedelsförskrivning?   

Vilka förutsättningar och hinder finns i samband med läkemedelsförskrivning? 
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Metod  

En kvalitativ metod med en induktiv ansats (Polit & Beck, 2012 s. 85-86, 503-506) 

valdes för att beskriva distriktssköterskors erfarenheter och upplevelser av 

läkemedelsförskrivning inom primärvård. En kvalitativ innehållsanalys som metod 

valdes för att belysa mönster, variationer, likheter och skillnader (Graneheim & 

Lundman, 2004; Wibeck, 2010, s. 106-109). 

 

Deltagare och urval                                                                                                                        

Information och förfrågan om tillåtelse att utföra studien skickades via mail med 

bifogat brev (Bilaga 1) till sju verksamhetschefer på hälsocentraler/vårdcentraler i 

Mellannorrland. Valet av hälsocentraler/vårdcentraler gjordes strategiskt utifrån, 

privatregi eller landstingsregi och skillnad i avstånd till närmaste sjukhus.      

Positiv respons om deltagande inhämtades från fyra av de sju tillfrågade enheterna. 

Deltagande enheters verksamhetschefer tillfrågade tre till fyra distriktssköterskor 

med minst ett års arbetserfarenhet att ingå i studien. Efter verksamhetschefernas 

godkännande av genomförande av studien inhämtades namnen på de av 

verksamhetscheferna föreslagna distriktssköterskorna. Information om studiens 

genomförande och samtyckesblankett sändes till de föreslagna distriktssköterskorna 

via mail med bifogat brev (Bilaga 2). Efter godkännande av deltagande i studien togs 

kontakt med de berörda distriktssköterskorna för planering av tid och plats för 

genomförandet av fokusgruppsintervjuer. 

 

Datainsamlingsmetod  

För datainsamling användes fokusgruppsintervjuer med semistrukturerade frågor. 

Fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod valdes för att insamla deltagarnas 

tankar, åsikter, uppfattningar, erfarenheter och upplevelser. Enligt Wibeck, (2010, s. 

21-22, 52) ses metoden användbar när deltagare ska beskriva sitt handlande i olika 

situationer och för att lyfta fram interaktionen mellan deltagare.  
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En fokusgruppsintervjumanual utarbetades med stöd av Wibeck (2010, s. 73-75) 

innehållande introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor, avslutande frågor 

och slutfråga. En pilot fokusgruppsintervju genomfördes med målet att 

säkerhetsställa att nyckelfrågorna svarar upp mot studiens syfte och för att ge 

författarna en möjlighet att träna fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod. 

Vilket även beskrivs av Dahlin-Ivanoff (2012, s. 148-149). Efter pilot 

fokusgruppsintervjun omarbetades och tydliggjordes introduktionsfrågorna i 

fokusgruppsintervjumanual (Bilaga 3). Pilot fokusgruppsintervjun ingår inte i 

studiens resultat. 

 

Fokusgruppintervju 

Studiens datainsamling genomfördes på de fyra deltagande 

hälsocentralerna/vårdcentralerna. Deltagarna informerades om 

konfidentialitetskravet gentemot övriga deltagare och tilldelades inför 

fokusgruppsintervjun ett intervjuunderlag innehållande de tre nyckelfrågorna 

(Bilaga 4). Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med stöd av en 

fokusgruppsintervjumanual. Fokusgruppsintervjuerna spelades in via 

ljudupptagning, dessa tog mellan 30-40 minuter. Författarna valde att anta bestämda 

roller under samtliga fokusgruppsintervjuer, en med rollen som moderator och en 

som observatör. Moderatorns uppgift under fokusgruppintervjuerna var att främja 

samspelet mellan gruppdeltagarna, introducera frågor, engagera deltagarna och 

säkerställa att alla fick komma till tals. Observatörens roll innebar att göra korta 

anteckningar och markera växlingar mellan de olika deltagarna för att göra det 

möjligt att särskilja olika röster. I direkt anslutning genomförde moderatorn och 

observatören en kort sammanställning över sina spontana iakttagelser och 

upplevelser av fokusgruppsintervjuerna Studiens datainsamlingsmetod 

genomfördes med stöd av Wibeck (2010, s. 83, 89-91).  
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Forskningsetiskt övervägande 

Lagen om etikprövning för forskning som avser människor, är till för att skydda 

deltagare. För denna studie har inget etiskt tillstånd sökts, då arbetet utförts inom 

ramen för högskoleutbildning (SFS, 2003:460, 2§). I all forskning som involverar 

människor skall forskningsetiska krav beaktas, principer som bygger på FNs 

deklaration om mänskliga rättigheter och som ligger till grund för 

Helsingforsdeklarationen (2008). Etiska forskningskrav som autonomiprincipen, 

respekt för deltagarnas självständighet, godhetsprincipen, med målet att förbättra ett 

område, inte skada principen, skyddar deltagna från att fara illa och till slut 

rättviseprincipen som innebär att alla deltagare ska behandlas lika (Sykepleiernes 

samarbeid i norden, SSN, 2003). Polit och Beck (2012, s. 152-155) redovisar tre 

grundläggande etiska principer för skyddande av deltagarna i studier, att vara 

välgörande och att med värdighet och respekt bearbeta materialet. Författarna 

eftersträvade att uppfylla de fyra kraven som enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 

84-87) är en förutsättning för etisk forskning. Informationskravet uppfylldes genom 

att författarna informerade verksamhetscheferna och deltagarna både muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och metod. Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor och 

informerades om frivillighet att delta i studien samt att de när som helst kunde 

avsluta sin medverkan utan motivering. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 

studiens resultat endast användes för avsatt ändamål. Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att alla deltagarna skriftligen godkände sitt deltagande. Inför 

fokusgruppsintervjuerna inhämtades skriftlig godkännande av deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet garanterades genom att all insamlad data behandlades 

konfidentiellt och personuppgifter avidentifierades. Dock är det omöjligt att ansvara 

för att deltagarna i fokusgruppsintervjuerna inte för informationen av intervjuerna 

vidare. Endast författarna och handledarna för studien har tillgång till studiens 

material som efter avslutat godkänt examinationsarbete förstörs.  
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Dataanalys 

Ljudupptagningen från fokusgruppsintervjuerna transkriberades ordagrant ner till 

text. Textmassan lästes flera gånger och ljudinspelningarna lyssnades igenom ett 

flertal gånger av båda författarna för att få en fördjupad förståelse för innehållet och 

säkerhetsställa att texterna transkriberats så korrekt som möjligt. Därefter påbörjades 

en innehållsanalys utifrån flera steg enligt Graneheim & Lundman (2004). 

Textmassan indelades i tre olika domäner utifrån nyckelfrågorna i intervjuguiden. 

Därefter lästes texten på nytt och delades in i meningsenigheter beroende på 

innehåll. Vidare kondenserades de meningsbärande enheterna i syfte att korta ner 

texten utan att förlora dess innehåll. De kondenserade meningarna kodades och 

indelades i underkategorier och kategorier utifrån likheter och skillnader, de innehöll 

de manifesta innehållet (Tabell 1), (Graneheim & Lundman, 2004). Den induktiva 

ansatsen innebar att de semistrukturerade fokusgruppsintervjuerna genomfördes 

förutsättningslöst utan en i förväg bestämd teoretisk ansats (Graneheim & Lundman, 

2004). Under analysarbetets fördes en ständig diskussion och ett verbalt utbyte av 

tankar och åsikter mellan författarna för att uppnå så stor trovärdighet i resultatet 

som möjligt (Polit & Beck, 2012, s. 582-583).   

Tabell 1: Exempel på bearbetning i analysprocessen 
Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ja de börjar väl oftast, ja 

det blir oftast 

telefonkontakt först, sen 

får dom kanske komma 

hit, ja dom kan komma 

obokade också 

Oftast telefon först, 

även obokade, sen 

kanske komma hit 

 

 

Bedömningen 

börjar vid första 

kontakten  

 

 

 

Bedömning vid 

 första kontakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning av 

omvårdnadsbehovet 

 Ja man har 

telefonkontakt först och 

gör en fösta bedömning, 

ja ibland så göra man 

bedömningen bara i 

telefon 

Börjar med 

bedömningen i 

telefon, ibland bara 

via telefon  

Ja de är ju det här med 

omvårdnaden, man 

måste alltid se helheten, 

vem patienten är 

I omvårdnaden 

så måste man se till 

hela patienten 

 

 

 

Se hela patienten, 

alla delar har 

betydelse 

 

 

 

Se patienten i sin 

helhet …ja det är de i varje 

patientmöte egentligen, 

livsstil, rökning, alkohol, 

ekonomi, motion, BMI 

Alla delar måste 

vägas in 
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Resultat  

I analysprocessen framkom nio kategorier och 17 underkategorier vilka indelades 

under tre domäner (Tabell 2). Resultatet redovisas i löpande text med tillhörande 

citat. Citaten är konfidentiellt numrerade för kunna härledas till specifik 

fokusgruppsintervju.  

Tabell 2: Domän, kategori och underkategori 
Domän Kategori Underkategorier 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnadsprocessen 

Bedömning av 

omvårdnadsbehovet 

-En första kontakt 

-Se patienten i sin helhet 

Planering av 

omvårdnaden 

 

-Relationen mellan patient och vårdgivare 

-Patienten sociala situation 

-Patientens förståelse påverkar följsamheten  

Genomförande av 

omvårdnadsåtgärd  

-Det bästa för patienten utifrån ekonomiska perspektiv 

-Patientinformation 

-Patientsäkerhet 

 

Uppföljning av 

omvårdnadsåtgärd 

-Uppföljning av läkemedelsförskrivning 

 

 
 

Faktorer som påverkar 

distriktssköterskans 

läkemedelsförskrivning 
 

Kollegialt stöd, 

kompetens och 

erfarenhet. 

-Kollegialt samarbete 

-Kompentensen och erfarenhetens betydelse 

Utbildning och 

fortbildning. 

 

-Brist på utbildning och fortbildning 

-Möjligheter till fortbildning 

Läkemedelsförskrivning 

för distriktssköterskor. 

-Positiva erfarenheter av läkemedelsförskrivning 

-Begränsningar i läkemedelsförskrivning 

  

 

 

 
          Förutsättningar 

och Hinder 

 

Verksamheten och 

ekonomiska faktorer 

-Verksamhetens prioriteringar 

 

 

Förutsättningar och 

hinder i samband med 

läkemedelsförskrivning 

-Datatekniska hinder 

-Data och skriftlig information som hjälpmedel 

 

Omvårdnadsprocessen   

Bedömning av omvårdnadsbehovet 

En första kontakt  

Distriktssköterskorna beskrev att den medicinska bedömningen av patienten 

påbörjades vid den första kontakten, denna kontakt kunde ske på en rad olika sätt. 

Kontakten togs via telefon, ett tidigare inbokade besök eller genom ett oplanerat 

besök.  
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“Ja, man börjar väl först att, ja det blir väl oftast telefonkontakt först, jag menar som i regel, ja då har man 

gjort den först bedömningen där. Ja, sen kan de ju komma bokade och obokade också.” (Grupp 4) 

Se patienten i sin helhet 

Vid den första kontakten beskrev distriktssköterskan att det alltid tog en anamnes av 

patienten för att inleda bedömningen. Distriktssköterskorna betonade vikten av att se 

patienten i sin helhet för att kunna bedöma omvårdnadsbehovet och planera för 

lämpliga omvårdnadsåtgärder.  

“Ja, det är ju det här omvårdnaden att man måste se helheten. Ja, det är ju i varje patientmöte egentligen, 

livsstil, rökning, alkohol, ekonomi, motion, BMI.” (Grupp 4) 
“Ja, man tar ju alltid anamnes, dom kommer hit av någon anledning tänker jag.” (Grupp 3) 

Planeringen av omvårdnaden 

Relationen mellan patient och vårdgivare 

Distriktssköterskorna beskrev att relationen mellan patient och vårdgivare låg till 

grund för planeringen av omvårdnaden. Planeringen innefattade en 

helhetsbedömning av patientens förmåga, delaktighet och möjlighet att kunna följa 

en läkemedelsordination. 

“Ja, man måste förvissa sig om att patienten kan utföra behandlingen. Så man får göra en planering och 

bedömning för att förvissa sig om att de klarar av uppgiften.” (Grupp 4) 
“Sen är det rimligt, kan personen genomföra den här eventuella ordinationen, vad det nu kan vara. Kan 

han inte det så är det inte så stor vits att förskriva.” (Grupp 3) 
“Ja, sen praktiskt kunna utföra det också, det är inte så lätt att smörja sig till exempel på ryggen, då gäller 

det att det finns någon annan som kan göra det.” (Grupp 3) 

Patientens sociala situation 

Distriktsköterskorna beskrev sina erfarenheter av hur patientens sociala situation kan 

påverka planering och följsamheten av ordinerad behandling. Distriktsköterskorna 

betonade att ett väl fungerande socialt nätverk kan underlätta för följsamhet till 

läkemedelsordinationen.   

“Hm...ja, många gånger kan det vara barn, jag menar som det är nu, att man har flera boplatser. Det är fler 

som ska involveras i behandlingen också...då kan det ju bli...följsamheten inte blir den bästa då. Man kanske 

glömmer att ta med sig till den ena boplatsen…” (Grupp 3) 
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Patientens förståelse  

Distriktssköterskorna framhöll vikten av patientens förståelse för den aktuella 

behandlingen. Patientens förståelse menar dom vara avgörande för följsamheten av 

ordinerad behandling.  

“Känner man att man inte har patienten alltså, förståelsen finns inte, att det brister på något plan, då 

kanske det inte alltid är till någon större hjälp heller med att förskriva.” (Grupp 1) 

Genomförande av omvårdnadsåtgärd 

Det bästa för patienten utifrån ekonomiska perspektiv 

Distriktssköterskorna beskrev att patientens ekonomiska situation kunde tas i 

beaktan i samband med läkemedelsförskrivning. De gjorde ett övervägande av vad 

som blir mest gynnsamt för patienten, blir det en mindre kostnad för patienten vid 

förskrivning eller vid ett receptfritt inköp. 

“Jag kollar alltid först, för det kan löna sig att de går och köper det här preparatet. För nu har dom släppt 

nästan allt som vi har förskrivningsrätt på” (Grupp 2) 
“De är ju många läkemedel som vi har förskrivningsrätt på som inte ligger inom förmånen heller, då spelar 

de ingen roll om du har högkostnadskort eller inte” (Grupp 1) 

Patientinformation 

Distriktssköterskorna beskrev positiva aspekter med läkemedelsförskrivning, de 

ansåg att ordinationerna blir tydligare på recepten. Distriktssköterskorna beskrev 

vikten av tydlighet både muntlig, skriftlig och upprepad information detta för att är 

uppnå förståelse hos patienten. Distriktssköterskorna framhöll vikten av att vid 

samtal, råd och informationsgivning tänka på att inte prata för fort och ge för mycket 

information på en gång.  

“Ja, man måste försöka få dom att förstå, när man väljer att förskriva, man tittar på vem man har framför 

sig, hur väl dom förstår och uppfattar informationen jag ger, om dom vet vad det handlar om” (Grupp 2)  
“Ja, jag brukar ta fram fass-texten på datorn och läsa och visa patienterna på tabletter eller hur det ska tas 

si eller så eller droppar, folk kan ju lätt missuppfatta också. Att man verkligen informerar fast det står på 

förpackningen. Det är ju bra att de får informationen på plats. Det skadar ju inte om de får informationen 

både en och två gånger” (Grupp 4) 
“Ja, jag tror lite grann att bara att det står, om man nu skriver ett recept, att det står på hur man ska göra 

att det kan vara mycket vunnet med det” (Grupp 3) 
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Patientsäkerhet  

Distriktssköterskorna beskrev en säkerhet för patienten med läkemedelsförskrivning, 

eftersom det innebär att förskrivningen av läkemedlet journalfördes och 

ordinationen tydliggjordes på läkemedelsförpackningen. Distriktssköterskorna 

beskrev en trygghet i att ordinationen tydligt framgick i receptet vilket de också 

beskrev som en säkerhet för sin egen legitimation. Framförallt när det gällde barn 

och läkemedel.  

“Det är ganska bra också tänker jag när det är barn och allergier, när det är lite mindre barn. Då är det bra 

att det står i journalen. Om det blir något så man vet vad dom använt. Ja det bättre en att de får köpa själv” 

(Grupp 3) 
“Jag har tänkt på de många gånger när man varit i patientmötet så känns de ju som om man garderar sig 

lite…vad ska jag säga man skyddar sig själv lite när man har skrivit ett recept. Där det står utförligt hur 

det ska behandlas” (Grupp 3) 
“Det är bra gentemot sin egen legitimation när man förskriver ett recept, det finns ju då riktigt 

dokumenterat” (Grupp 1)  

Uppföljning av omvårdnadsåtgärder 

Uppföljning av läkemedelsförskrivning 

Distriktssköterskorna gav uttryck för att en rad olika faktorer påverkade 

uppföljningen av läkemedelsförskrivningen, vilket var patientens ålder, vilken typ 

av läkemedel, patientens kognitiva nivå och patientens sociala situation. 

Uppföljningen av läkemedelsförskrivningen genomförde de efter en tillsammans 

med patienten bestämd tidsperiod på olika sätt, per telefon eller med ett bokat 

återbesök.   

“Ja, det är ju oftast så här, att blir du inte bättre så får dom höra av sig. Ja, gärna en tid, ja en fast 

tidsangivelse, om si och så lång tid” (Grupp 4) 
“Ja man bokar dom tillbaka, ja efter en vecka eller två, ja för att se om de förbättras eller så. Ja det beror 

mycket på ålder och så” (Grupp 2)   
“Känner man att man har en lite svagare kognitiv, eller en gammal människa eller någon som inte är så 

insatt i det medicinska eller hur mycket dom egentligen förstår. De får komma tillbaka för en uppföljning, 

men det beror ju på vilket läkemedel det är också och vilken person man har framför sig som styr” (Grupp 

3) 
“Ja, och utvärderingen ja då vill man ju, att dom hör av sig själv eller så bokar men in dom. Också ringer 

de hit och säger om det är bättre eller sämre. Eller är man det minsta osäker, så plockar man tillbaka dom” 

(Grupp 4) 
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Distriktssköterskans läkemedelsförskrivning 

Kollegialt stöd, kompetens och erfarenhet 

Kollegialt samarbete  

Distriktssköterskorna beskrev sitt arbete som relativt ensamt och självständigt. De 

framhöll vikten av att kollegor emellan kunna stödja, rådfråga och delge varandra 

kunskap.  Distriktssköterskorna ansåg att detta bidrog till en ökad trygghet i arbetet. 

“Det är mycket roligare och mer givande att arbeta mer tillsammans. Det är ett ganska ensamt arbete, det 

ger jätte mycket att få diskutera med varandra, framförallt när det är lite komplicerade fall, som till exempel 

multisjuka äldre” (Grupp 1) 
“Ja jag vet ju alltid att jag kan gå till någon doktor och fråga om råd, ja även till mina 

distriktssköterskekollegor och fråga…hur tycker du det här är...hur tolkar du det som. Det kan vi alltid få 

hjälp med här. Det är okej att fråga” (Grupp 2) 

Kompetensens och erfarenhetens betydelse  

Distriktssköterskorna beskrev att erfarenhet och kompetens hade stor betydelse i 

samband med läkemedelsförskrivning. De framhöll vikten av att känna sig trygg 

med de läkemedel som skulle förskrivas, de menade också att det hade stor betydelse 

för hur ofta de förskrev dessa läkemedel. De beskrev att detta i sin tur påverkade 

nyttjandet av förskrivningsrätten. 

“Förskrivningen skulle kanske vara lite större om man känner att man är lite tryggare i det man ska 

förskriva” (Grupp 4) 
“Ja, jag känner om jag tänker på mig själv, så förskriver jag liksom vissa preparat som man är van vid. Ja, 

som man är trygg med liksom” (Grupp 4) 
“Sen vill man ju känna sig säker också man vill ha kunskapen bakom, så är jag osäker så då kan jag nog be 

någon doktor skriva ut istället. Man vill ju liksom veta att man gör rätt, som vanligt” (Grupp 3) 
”Jag tycker det känns som vissa saker har man börjat bli ganska händig på att skriva ut… när man jobbat 

ett tag, man känner sig trygg. Det känns ju lite… det blir ju lite tillfredsställande tycker jag för en 

själv…”(Grupp 3) 

Utbildning och fortbildning 

Brist på utbildning och fortbildning 

Distriktssköterskorna beskrev att utbildning och fortbildning spelade en viktig roll 

för hur de upplevde sin kompetens att förskriva läkemedel. De menade att ansvaret 

för att uppdatera sig bygger på eget intresse och initiativ. De betonade att det 

saknades möjligheter både vad det gäller tid och utbud av fortbildning.  

“Det är ju liksom mera att man skulle önska lite mera, ja att vi hade lite mera fortbildning omkring det här 

med förskrivningen” (Grupp 4) 
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“Det är en brist, för det tillkommer ju och tas bort, ja det förutsätts liksom att man ska gå in och titta om 

det hänt något med det där. Ja, det bygger ju på att man självmant går in och läser och det är ju synd” 

(Grupp 1) 
“Det är stop på fortbildning, utbildning efter examination, ja jag har inte varit på någon utbildning” 

(Grupp 2) 
“Utbildningsmässigt är det ju inte någonting. Ja, ju längre bort från utbildningen och utexaminationen, 

det kan ju påverka att man förskriver mindre” (Grupp 3) “Vi är ålagda att ta reda på ny forskning och 

preparat men det är svårt att hinna med” (Grupp 2) 

Möjligheter till fortbildning 

Distriktssköterskorna beskrev förslag och önskemål om tänkbara 

fortbildningsmöjligheter. De menande att ett ökat samarbete mellan olika aktörer 

skulle kunna vara gynnsamt ur kunskapshänseende. De föreslog exempelvis 

information och uppdatering från apotek, fortbildning av läkemedelskommittén 

angående läkemedel och förändrade behandlingsrekommendationer. Ytterligare 

förslag som framkom var önskemål om produktinformation direkt från 

läkemedelsrepresentanter.   

“Läkemedelskommittén, ja där skulle man ju kunna ordna lite läkemedelsgenomgång nån dag 

för sköterskorna angående de läkemedel som vi får förskriva” (Grupp 4) 
“Läkarna får ju träffa olika läkemedelsrepresentanter, de skulle nog kunna vara bra även för oss att få 

produktinformation nån gång” (Grupp 1) 
“Ja, det är nog mycket råd där man ger som distriktssköterska som man ger liksom tycker jag. Ja, vi vet ju 

inte produkterna på apoteket heller, utan de är ju i var och ens intresse, att vad har man och vad 

rekommendera man, vad är det senaste. Vi har ingen dialog på det sättet” (Grupp 4) 
“Man skulle kunna ta hit nån...ja, planera. Ja, nån apotekare” (Grupp 2) 

Läkemedelsförskrivning för distriktssköterskor 

Positiva erfarenheter av läkemedelsförskrivning 

 

Distriktssköterskorna beskrev positiva känslor av läkemedelsförskrivning, de 

beskrevs som positivt att kunna underlätta för patienten från bedömning till 

uppföljning. Läkemedelsförskrivningen innebar en möjlighet för patienten att få ett 

begränsat antal vårdkontakter. Detta lyfts fram som goda förutsättningar för att 

utveckla en bra vårdrelation. Distriktssköterskorna beskrev även att 

läkemedelsförskrivningen gav positiva känslor som självständighet, tillfredställelse 

och ökad yrkesstatus. 

”Ja tänker att faktiskt så tycker jag att läkemedelsförskrivningen höjer våran status i distriktssköterskeyrket 

och jag kan klara mig själv många gånger, och det känns ju riktigt bra”(Grupp 1) 
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Begränsningar i läkemedelsförskrivning 
 

Distriktssköterskorna beskrev att läkemedelsförskrivningen skulle kunna användas 

i större utsträckning. De menade att det finns en rad olika omständigheter som 

begränsade nyttjandet, distriktssköterskorna beskrev det begränsade utbudet av 

preparat som fanns på förskrivningslistan samt de små förpackningsstorlekarna. 

Andra faktorer som framkom var att många av preparaten på förskrivningslistan 

kunde köpas receptfritt. 

“Ja det kollar jag alltid först, för det kan ju löna sig att de går och köper själv det här preparatet. För nu har 

dom ju släppt på nästan allt som vi har förskrivningsrätt på” (Grupp 2) 

”Det är ganska ihåligt, de är ju många läkemedel som vi har förskrivning på som inte ligger inom förmånen 

heller” (Grupp 1) 

“När man gjort hela bedömningen av patienten, så måste ändå ta tid av doktorn för att få det utskrivet, ja      

          det är ju en brist. Doktorn har ju inte träffat patienten så han skriver ju på min bedömning” (Grupp 2) 

“Dom riktlinjer vi har i att förskriva möter inte upp patientens behov” (Grupp 1)  

 

  

Förutsättningar och hinder 

Verksamhet och ekonomiska faktorer                                      

Verksamhetens prioriteringar                                                        

 Distriktssköterskorna upplevde bristande information från verksamheten angående 

förändringar gällande distriktssköterskans förskrivningsrätt. De uttalade en 

förvåning över att verksamheten inte var mer angelägen om att informera och 

fortbilda sin personal om förändringar som sker i förskrivningsrätten. De ansåg att 

ekonomiska faktorer påverkade prioritering vad gäller utbildning och fortbildning.  

“Vi är som potatis, vi ska skivas ut och användas till mycket, det ska räcka länge, passar till allt och det är 

billigt. Vi är en yrkesgrupp som passar in överallt. Allt anpassas efter ekonomin” (Grupp 4) 

Förutsättningar och hinder i samband med läkemedelsförskrivning 

Datatekniska hinder 

Distriktssköterskorna beskrev att i deras arbete igår det att vara flexibel i sitt 

arbetssätt. Vilket kunde innebära att de måsta arbeta på flera olika arbetsstationer 

under ett och samma arbetspass. I samband med detta kan IT-systemets uppbyggnad 
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ställa till hinder då det är krav på personliga inloggningar med kort. Detta tog tid i 

en redan pressad arbetssituation.  

 

 

 

 

 

“Sen tycker ja att det själva tekniska kan vara krångligt, när man ska in systemet, hur var det man gjorde 

och jag har inte fått någon speciell utbildning hur man ska göra, de har man ju fått klura ut själv” (Grupp 

4) 
“Den tekniska biten kan vara en stressfaktor, ja menar när man inte kan hantera verktygen, ja systemet i 

datorn, ja man gör det inte så ofta” (Grupp 1) 

Data och skriftlig information som hjälpmedel 

Distriktssköterskorna upplevde att det finns en hel del bra hjälpmedel att tillgå i 

läkemedelsförskrivning, både via data och i pappersform. Exempel som uppkom var 

behandlingsriktlinjer, rådgivningsstöd, läkemedelskommitténs utgåva Mitt 

läkemedel, smörjschema och FASS. Information kunde inhämtas via data, vilket 

innebar en möjlighet att kunna tillhandahålla information på flera olika språk till 

patienten, vilket distriktssköterskorna beskrev ett ökat behov av idag.  

“Det finns ju lite hjälpmedel, det här med salvor det där smörjschemat” (Grupp 1) 
“Läkemedelskommitténs lilla bok rekommenderade läkemedel. Mitt läkemedel är ett bra stöd, på många sätt 

inte bara rent förskrivningsmässigt utan på många sätt. Där kommer man in lite mera på vad man kan 

förskriva” (Grupp 2) 
“Om man tänker på faktorer som påverkar så är det praktiskt och nästan ett måste och lättare att förklara 

för dom. Då man kan begära en bi packsedel i FASS på rätt språk” (Grupp 2) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskornas erfarenheter och upplevelser 

av läkemedelsförskrivning inom primärvård. Under foksgruppsdiskussionerna 

beskrev distriktssköterskorna faktorer i omvårdnadsprocessen och faktorer som 

påverkade distriktssköterskorna samt förutsättningar och hinder som har betydelse 

för läkemedelsförskrivningen. I omvårdnadsprocessen beskrev distriktssköterskorna 

vikten av en helhetssyn, en bra kommunikation och en förtroendefull relation med 

patienten. Detta för att kunna uppnå det bästa för patienten vad gäller behandling 

och uppföljning. Distriktssköterskornas beskrev faktorer som påverkar dem i 

samband med läkemedelsförskrivning. Faktorer som kompetens, erfarenhet, 

kollegialt stöd, att känna sig trygg med läkemedlet och bristen på fortbildning i  
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läkemedelsförskrivningen. Distriktssköterskorna beskrev positiva erfarenheter av att 

kunna underlätta för patienten genom att förskriva, vilket gav distriktssköterskorna  

en känsla av tillfredsställelse och självständighet. Hinder som framkom i samband 

med förskrivning var verksamhetens prioriteringar och datateknik. Förutsättningar 

som beskrevs var möjligheten till en förtroendefull relation och god kommunikation 

mellan patienten och distriktssköterska. Andra förutsättningar som framkom var det 

kollegiala stödet samt tillgång på skriftlig och databaserade hjälpmedel.  

 

I studiens resultat beskrev distriktssköterskorna omvårdnadsprocessens första steg, 

bedömningen. De betonade betydelsen av den första kontakten och vikten av att se 

patienten i sin helhet. Distriktssköterskorna framhöll det positiva med att ha en god 

kommunikation, längre och mera förtroendefull relation med patienten. Vilket 

distriktssköterskorna upplevde underlättade för att kunna se patienten i dess helhet, 

för att kunna väga in och ta hänsyn till patientens vårdbehov, livssituation, förmåga 

och delaktighet. För att på bästa sätt kunna erbjuda tänkbara behandlingar och 

uppföljningar. Detta kan kopplas till omvårdnadsprocessens andra steg, 

planeringen. Enligt Eriksson (1987, s. 60-63) ska patientens omvårdnadsbehov 

bedömas utifrån en helhetssyn, vilket kan resultera i flera tänkbara behandlings 

alternativ. Travelbee (1971, s. 130-132) menar att kommunikationen är en av 

sjuksköterskans viktigaste redskap och kan ses som en ömsesidig process vilket är 

en förutsättning för att uppnå målen med omvårdnaden.  

I omvårdnadsprocessen betonas sjuksköterskans självkännedom, terapeutiska 

förhållningssätt och kunskap (Rooke, 1995, s. 244-245). Sjuksköterskan ska 

självständigt kunna tillämpa omvårdnadsprocessen; bedömning, planering, 

genomförande och utvärdering (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Omvårdnadsprocessen 

fungerar som en struktur för omvårdnaden och relationen mellan patient och 

sjuksköterska är avgörande för hur omvårdnadsprocessen utvecklas (Wiklund 

Gustin och Lindwall, 2012, s. 38). Följande resultat kan kopplas till  
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omvårdnadsprocessens tredje steg, genomförande. Distriktssköterskorna i studien 

belyste vikten av tydlig information både muntlig, skriftlig och upprepad  

information. De upplevde att läkemedelsförskrivningen bidrog till en tydlighet och 

säkerhet vad det gällde ordinationen, både för patienten och distriktssköterskorna.  I  

studien framkom att läkemedelsförskrivningen har en positiv inverkan för patienten, 

det kan förenkla för patienten att få sin behandling, då det inte kräver en ytterligare 

vårdnivå. Dessa positiva effekter beskrivs även i en studie av Gilen, Dekker, Francke, 

Mistiaen och Kroezen (2014). Stenner, Carey och Courtenay (2010) menar att 

sjuksköterskor har ett mer patientcentrerat fokus än läkare, sjuksköterskorna lär 

känna patienterna under en längre tid och är noga med att behålla ett holistiskt 

förhållningssätt även i samband med förskrivning av läkemedel. Sjuksköterskan 

särskiljer inte vårdandet från det medicinska utan ser det som komplement till 

varandra, båda är lika viktiga. I studiens resultat beskrev distriktssköterskorna 

omvårdnadsprocessens fjärde steg, uppföljning av läkemedelsförskrivning. 

Uppföljning kunde ske på flera olika sätt. Distriktssköterskorna beskrev betydelsen 

av att utvärderingen anpassades i samråd med patienten utifrån patientens behov, 

förutsättningar och förmåga. Detta överensstämmer väl med kap. 4 och kap. 5, i SFS 

2014:821. 

Det framkom i studiens resultat att distriktssköterskorna upplevde sitt arbete som 

relativt ensamt, självständigt och anser att kompetens och erfarenhet har stor 

betydelse i samband med läkemedelsförskrivning. De framhöll vikten av det 

kollegiala samarbetet, att kunna delge varandra kunskap, ge stöd och råd. De 

beskriver att detta stöd ger en ökad trygghet, tillfredsställelse och statushöjande 

upplevelse för professionen.  

Detta styrks i tidigare studier som visar på att både sjuksköterskor och läkare anser 

att det finns behov av samarbete mellan yrkeskategorier vilket bör finnas med i 

verksamhetens planering. Läkemedelsförskrivningen anses vara kompetens och 

nivåhöjande samt leder detta till ökad status i arbetet (Kroezen et al., 2014; Sehic, 

Lindqvist & Drevenhorn, 2012). I studiens resultat beskrev distriktssköterskorna en  
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rad olika faktorer som kan försvåra och påverka distriktssköterskan i samband med 

läkemedelsförskrivning. Faktorer som begränsat utbud av preparat på 

läkemedelsförskrivningslistan, för små förpackningsstorlekar för att kunna möta 

patientens behov och att flera av läkemedlen nu kan köpas receptfritt. 

Distriktssköterskorna beskriver även ett behov av fortbildning angående 

läkemedelsförskrivningen. Detta behov av fortbildning beskrivs även av Courtney, 

Carey och Burke (2007). I studiens resultat beskriver distriktssköterskorna 

förutsättningar och hinder i samband med läkemedelsförskrivning. Det 

framkommer i resultatet att tillgänglig information både via data och i pappersform 

upplevs underlätta läkemedelsförskrivningen. Datatekniska hinder som beskrevs 

orsakades av verksamhetens krav på flexibilitet vad gäller flera olika arbetsstationer, 

på arbetsplatsen vilket försvåras av det krävs personliga inloggningar med id-kort 

på datorn, vilket kan upplevas som stressande i det dagliga arbetet.  

I studien framkom att distriktsköterskorna upplevde behov av fortbildning och de 

framkom många förslag och önskemål på tänkbara aktörer att samarbeta med. 

Distriktssköterskorna ansåg att fortbildning skulle kunna bidra till ökad kunskap 

och trygghet i samband med läkemedelsförskrivning.  

Distriktssköterskorna i studien uttryckte skilda åsikter och kunskaper angående 

regelverket vad gäller ekonomiska aspekterna både gällande patientens och 

verksamhetens kostnader i samband med läkemedelsförskrivning. Dessa skillnader i 

åsikter och kunskaper skulle enligt författarna kunna kopplas till 

distriktssköterskornas uttryckta behov av fortbildning inom läkemedelsförskrivning. 

 

Metoddiskussion  

Studiens datamaterial insamlades genom fokusgruppsintervjuer som genomfördes 

utifrån en fokusgruppintervjumanual utformad enligt Wibeck (2010, s. 73-75) 

innehållande semistrukturerade frågor. För att undersöka hur människor agerar i en 

tänkt situation kan fokusgruppintervjuer vara berikande, då det kan leda till  
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följdfrågor mellan gruppdeltagarna. Det kan även ge moderatorn en fördjupad 

förståelse för ämnet samt ge möjlighet till ytterligare tänkbara följdfrågor. 

Fokusgruppsintervjuer anses lämpligt då deltagarna i studien tillhör en 

homogengrupp, vad gäller utbildning och kompetensbeskrivning (Wibeck, 2010, 

s.52-53). Utmärkande för en fokusgrupp är; fler än två deltagare, ett gruppsamtal där 

alla ska ges möjlighet att delta i samtalet samt interaktionen mellan deltagarna. I en 

fokusgruppsintervju minskar moderatorns styrande roll vilket kan ge 

gruppmedlemmarna ett ökat inflytande (Wibeck, 2010, s. 57). 

                                                                                                       

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter och 

upplevelser av omvårdnadsprocessen i samband med läkemedelsförskrivning inom 

primärvård. För att kunna besvara studiens syfte valdes först en kvalitativ metod 

med deduktiv ansats. I analysen och resultatsammanställningen synliggjordes att 

omvårdnadsprocessen olika delar är sammanflätade. Vilket innebar svårigheter att 

indela textmassan utifrån omvårdnadsprocessens fyra olika delar. Dessa svårigheter 

ledde till att en induktiv ansats valdes utifrån studiens tre nyckelfrågor.  

 

För att försöka uppnå så stor trovärdighet (trustworthiness) som möjligt i studien har 

författarna granskat studiens insamlade datamaterial utifrån Graneheim och 

Lundman (2004) som beskriver tre centrala begrepp giltighet, stabilitet och 

överförbarhet vilka bör ingå i kvalitativ forskning. Studiens giltighet (credibility) 

stärktes av metodvalet då fokusgruppsintervjuer ger deltagarna möjlighet att 

beskriva sina erfarenheter och upplevelser av omvårdnaden i samband med 

läkemedelsförskrivning. Distriktssköterskorna uttalade det positiva i att kunna 

utbyta kunskap och erfarenheter med varandra angående ämnet, 

läkemedelsförskrivning. Vilket även Wibeck (2010, s. 23-24) anser att fokusgrupper 

som studiemetod ger möjlighet till ökat deltagarinflytande, kunskaps och 

informationsutbyte samt att det kan ge forskarna en möjlighet till bättre förståelse för  
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gruppens erfarenheter, åsikteter och deras syn på det aktuella ämnet. Morgan (1996, 

s. 130) defines as:   

“Focus groups as a research technique that collects data through group interaction” 

För att öka studiens giltighet utfördes en pilot fokusgruppsintervju med målet att 

säkerhetsställa att de tre nyckelfrågorna svarade upp mot studiens syfte. Efter pilot 

fokusgruppsintervjun omarbetades och tydliggjordes introduktionsfrågorna i 

fokusgruppsintervjumanualen detta arbete genomfördes i samråd med handledare. 

Överförbarhet (transferability) beskrivs som möjligheten till att överföra resultat till 

andra likande grupper, vilket författarna ser som rimligt då deltagarna i studien 

tillhörde en homogengrupp, vad gäller utbildning och kompetensbeskrivning 

(Wibeck, 2010, s.52-53). Författarna är medvetna om att i studier utförda i andra 

länder än Sverige finns skillnader i utbildning och rätten till läkemedelsförskrivning. 

Detta kan innebära svårigheter med att generalisera och överföra de vetenskapliga 

studiernas resultat till svenska förhållanden. 

Författarna har försökt att tydligt redovisa urvalsmetod, deltagare, 

datainsamlingsmetod och analys vilket stärker överförbarheten. 

Fokusgruppsintervjuerna utfördes under en begränsad tidperiod vilket kan ses som 

en styrka för att uppnå stabilitet (dependability). Författarna har återkommande 

under analysprocessen återvänt till ursprungstexten för att inte missa något 

värdefullt av betydelse i materialet. För att ytterligare eftersträva stabilitet har 

författarna ständigt fört en dialog mellan varandra under analysprocessen och tagit 

stöd av studiens handledare (Graneheim & Lundman (2004).                                                                                     

Enligt Polit och Beck (2012, s. 584-585) kan ett ändamålsenligt urval stärka studiens 

trovärdighet, vilket författarna eftersträvat genom det strategiska urvalet gällande 

tillfrågade hälsocentraler/vårdcentraler, privat- eller landstingsregi och skillnader i 

avstånd till närmaste sjukhus. Utifrån det faktiska deltagandet i studien så blev 

spridningen angående hälsocentraler/vårdcentraler i privat eller landstingsregi inte 

som författarna hade till avsikt med det strategiska urvalet. Detta på grund av  
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utebliven respons från tre tillfrågade enheter. Fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod gav stor mängd data vilket kan innebära en risk. Dahlin-

Ivanoff (2012 s.82) anser att en stor mängd data, kan leda till svårigheter att 

överblicka allt insamlat material. Då det visade sig efter avslutad datainsamling att 

fokusgrupperna endast bestod av tre deltagare kan det enligt Wibeck (2010, s. 62) ses 

som en svaghet. Det kan innebära en risk, att en i gruppen tar rollen som en medlare 

mellan de andra två deltagarna, eller att en deltagare försöker att stå utanför 

gruppen. Wibeck (2010, s. 29-32) redogör för faktorer som kan påverka 

grupprocessen exempelvis deltagarnas individuella olikheter, interaktionen mellan 

deltagarna, social makt, förväntningarna, olika miljöfaktorer, en önskan av 

grupptillhörighet och att deltagarna i gruppen önskar uppnå konsensus.  

Urvalet av studiens deltagande distriktssköterskor genomfördes av 

verksamhetscheferna, vilket kan innebära en viss risk för partiskhet. Studiens 

tidsram och författarnas begränsade vetenskapliga språkkunskaper kan ha påverkat 

datainsamlingen till bakgrundsmaterialet. Resultatet i denna studie kan ha påverkats 

av författarnas brist på tidigare kunskaper och erfarenheter av fokusgruppsintervju 

som datainsamlingsmetod.  

Slutsats och vidare forskning 

Denna studie genomfördes med ambitionen att få kunskap om distriktssköterskornas 

upplevelser och erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvård. Studiens 

resultat bidrar med kunskap och ökad förståelse för de faktorer som påverkar 

omvårdnadsprocessen i samband med läkemedelsförskrivningen. Studien bidrar 

även med kunskap om faktorer som påverkar distriktssköterskan och vilka 

förutsättningar och hinder som finns i samband med läkemedelsförskrivning. 
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Resultatet visar betydelsen av en god kommunikation och relation mellan 

distriktssköterska och patienten. Det framkom att det saknas både utbud och tid till 

fortbildning inom läkemedelsförskrivning. Ett förslag till fortsatt forskning kan vara 

att göra en studie om patienternas upplevelse och erfarenhet av 

läkemedelsförskrivning inom primärvård.  
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Bilaga 1. 

 

 
 

 

 

Till verksamhetschef på berörd hälsocentral/vårdcentral 
 

Förfrågan om godkännande för att genomföra studien: 
 

Distriktssköterskors erfarenhet av läkemedelsförskrivning inom primärvård. 

 

År 1994 infördes förskrivningsrätt för distriktsköterskor som en del i att effektivisera vården. 

Olika faktorer påverkar distriktssköterskans läkemedelsförskrivning. Syftet med denna studie 

är att beskriva distriktsköterskors erfarenheter och upplevelser av läkemedelsförskrivning 

inom primärvården. Vår ambition med studien är att bidra till ökad kunskap och förståelse för 

de förutsättningar och hinder som finns i samband med läkemedelsförskrivning.  

 

Studiedesignen är kvalitativ och datainsamling kommer att ske genom fokusgruppsdiskussion, 

utifrån olika temaområden. Materialet kommer att samlas in via ljudupptagning, insamlad 

data kommer sedan att analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och personuppgifter kommer att avidentifieras. Deltagarna kommer 

att informeras skriftligt och muntligt samt ges möjlighet att ställa frågor angående studien. 

Samtycke inhämtas skriftligt, deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas utan 

motivering. Fokusgruppsintervjuerna kommer att ske på er hälsocentral/ vårdcentral, beräknad 

tid är 20-30 minuter och planeras att genomföras under vecka 41-43. För att underlätta 

deltagande ur verksamhetssynpunkt är vårt förslag att tiden för fokusgruppsintervjuerna 

förläggs i samband med lunch, deltagarna erbjuds förtäring. Förslag om eventuell annan 

lämplig plats och tid tas tacksamt emot.      

 

Vår önskan är att du som verksamhetschef kan hjälpa oss att utse 3-4 distriktssköterskor som 

kan delta i studien. Vårt önskemål är att urvalet av deltagare sker med så stor bredd som 

möjligt. Hänsyn bör tas till arbetslivserfarenhet med minst ett år som distriktssköterska med 

förskrivningsrätt. Studien kommer att genomföras på totalt fyra hälsocentraler/vårdcentraler i 

privat respektive landstingsregi.  

 

Denna studie kommer att genomföras under hösten 2015, med start i oktober. Handledning 

sker via Mittuniversitetet, avdelning för omvårdnad. Studien utgörs av ett vetenskapligt arbete 

på magisternivå, inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssköterska. Resultatet av studien presenteras i form av en magisteruppsats, deltagare 

och verksamhetschefer delges materialet efter avslutad kurs.  

 

Vi kommer att kontakta er under vecka 40 angående medgivande till deltagande i studien. 
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Fokusgruppsstudie: 

  

 

”Distriktssköterskors erfarenhet av läkemedelsförskrivning inom primärvård” 

 

 

Studien utgår från Mittuniversitetet, institutionen för Omvårdnad. 

 

Godkännande  

 

 

 

Undertecknande verksamhetschef godkänner härmed att Anneli Jakobsson och Maria Jonzon 

genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivs ovan. 

 

 

 

 

 

 

Ort                                                                                                   Datum 

 

 

 

 

 

Namn                                                                                               Verksamhet 
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Till berörd deltagande distriktssköterska i en kvalitativ forskningsstudie, 

 
”Distriktssköterskors erfarenhet av läkemedelsförskrivning inom primärvård” 

 

 

 

 

År 1994 infördes förskrivningsrätt för distriktsköterskor som en del i att effektivisera vården. 

Olika faktorer påverkar distriktssköterskans läkemedelsförskrivning. Syftet med denna studie 

är att beskriva distriktsköterskors erfarenheter och upplevelser av läkemedelsförskrivning. 

Vår ambition är att kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för de förutsättningar och 

hinder som finns i samband med läkemedelsförskrivning.  

 

Denna studie kommer att genomföras på fyra hälsocentraler/vårdcentraler höstterminen 2015, 

med start i oktober. Vi vänder oss till dig med en förfrågan om du vill medverka i studien. 

 

Studiedesignen är kvalitativ och datainsamling kommer att ske vid ett tillfälle. Du kommer 

tillsammans med 2-3 distriktssköterskor på din arbetsplats att delta i en fokusgruppsintervju. 

Intervjun sker med fokus på erfarenheter och upplevelser av läkemedelsförskrivning, 

beräknad tidsåtgång är 20-30 minuter och planeras att genomföras under vecka 41-43. 

Fokusgruppsintervjuerna kommer att spelas in via ljudupptagning. Insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att personuppgifter kommer att avidentifieras. Det som 

framkommer under intervjun kommer inte kunna härledas till dig som enskild person. Endast 

ansvariga för studien kommer att ha tillgång till studiens material. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avslutas utan motivering. För att underlätta för ditt deltagande ur 

verksamhetssynpunkt är vårt förslag att tiden för fokusgruppsintervjun förläggs i samband 

med lunch, förtäring erbjuds.  

 

Resultatet av studien presenteras i en magisteruppsats, deltagare och verksamhetschefer 

delges materialet efter avslutad kurs. Handledning av studien sker via Mittuniversitetet, 

avdelningen för omvårdnad. Studien utgörs av ett vetenskapligt arbete på magisternivå vid 

Mittuniversitetet, avdelningen för omvårdnad, specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktssköterska. 

 

 

Vid frågor så är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vänligen 

 

 

Anneli Jakobsson   Maria Jonzon 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

Mittuniversitetet, Institutionen för  Mittuniversitetet, Institutionen för                   

Omvårdnad    Omvårdnad 
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Svarstalong 

 

_____________________________________________________________ 

                           

 

Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke att delta i studien  

 

”Distriktssköterskors erfarenhet av läkemedelsförskrivning inom primärvård” 

 

 

…………………………………… 

Ort, datum 

 

 

………………………………………………………………………………………             

Namnteckning                                                                  Namnförtydligande 

 

 

………………………………………………………………………………………         

Telefon                                                                             Mail adress 

 

 

mailto:anja0002@student.miun.se
mailto:majo0111@student.miun.se


 

 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till fokusgrupperna: 

 

 

 

Öppningsfrågor: 

Inleder med kort presentation av bakgrund och syfte med studien. 

Presentation av deltagarna samt arbetserfarenhet. 

 

Introduktion 

Definition av läkemedelsförskrivning i primärvård. Undantaget 

förbrukningsmaterial och hjälpmedel. 

Def: Läkemedelsförskrivning är en del i omvårdnadsprocessen. 

 

Övergångsfrågor: 

Hur upplever ni att det samtalas om läkemedelsförskrivning. 

 

Nyckelfrågor: 

Vilka faktorer i omvårdnadsprocessen påverkar läkemedelsförskrivningen? 

Vilka faktorer påverkar distriktsköterskan vid läkemedelsförskrivning?   

Vilka förutsättningar och hinder finns i samband med läkemedelsförskrivning? 

 

Avslutande frågor: 

Kan läkemedelsförskrivningen förändras? Hur? 

 

Slutfråga: 

Är det något ni vill tillägga? 
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Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter och upplevelser av omvårdnaden i samband med 

läkemedelsförskrivning. 

 

 

Atkinson och Murry (1987) beskriver omvårdnadsprocessen i fyra olika steg. 

Omvårdnadsprocessens fösta steg är bedömning, informationssökning av patientens 

problem och behov. Andra steget, planering, omvårdnadens mål och metoder. 

Därefter steg tre vilket innefattar genomförandet själva omvårdnadsaktiviteten, 

exempelvis läkemedelsförskrivning. Fjärde och sista steget, utvärdering resultat av 

utförd omvårdnad och eventuell omvärdering av vald omvårdnadsmetod. 

Omvårdnadsprocessen är inte linjär utan ständigt i förändring och påverkas av 

patientens förändrade situation.  

 

 

 

Vilka faktorer i omvårdnadsprocessen påverkar läkemedelsförskrivningen? 

 

Vilka faktorer påverkar distriktsköterskan vid läkemedelsförskrivning?   

 

Vilka förutsättningar och hinder finns i samband med läkemedelsförskrivning? 

 

 

 
 

 


