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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva nyutbildade distriktssköterskors upplevelse av första tiden 

i yrket. Studien genomfördes som en semistrukturerad intervjustudie och hade en deskriptiv 

design. Intervjuerna genomfördes med tio nyutbildade distriktssköterskor inom primärvården 

i ett län i Mellansverige. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet redovisas utifrån tre kategorier: Utbildningen förbereder för yrkesrollen men det 

mesta lärs genom att utöva yrket, Inställning och tidigare erfarenhet påverkar upplevelsen av 

att vara nybliven distriktssköterska och Viktigt med praktiska förutsättningar för att lära sig 

yrket. Distriktssköterskorna ansåg att utbildningen saknade vissa viktiga områden eller 

innehöll för lite om vissa områden vilket ledde till osäkerhet inför nya arbetsuppgifter. De 

distriktssköterskor som arbetat inom primärvården eller inom kommunal vård innan 

utbildningen upplevde inte distriktssköterskearbetet som svårt. De med enbart erfarenhet från 

slutenvård/akutsjukvård innan utbildningen upplevde det som krävande att vara nybliven 

distriktssköterska. Distriktssköterskorna beskrev distriktssköterskekunnandet som något som 

växte fram under och efter utbildningen i kombination med tidigare erfarenhet. Det innebar ett 

lärande under hela yrkeslivet. En viktig förutsättning för lärandet var att få praktiska 

förutsättningar på arbetsplatsen via introduktion och stöd från kollegor.  

Nyckelord: Distriktssköterska, nyutbildad, upplevelse, utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study was to describe how newly qualified district nurses' experience their 

first time in the profession. The study was carried out as a semi structured interview study 

with descriptive design. The interviews were conducted with ten newly qualified district 

nurses in primary care in central Sweden. Data was analyzed based on qualitative content 

analysis. The study resulted in three categories: Education prepares for the professional role 

but most is learnt by practicing the profession, Attitude and previous experience affect the 

experience of being a newly qualified district nurse and The importance of getting practical 

conditions to learn the profession. District nurses considered that the education lacked some 

important areas, or contained too little of certain areas resulting in uncertainty in facing new 

tasks. Those with prior experience from primary care or community care before the education 

experienced it as easy to become a district nurse. Those with experience only from emergency 

care before the education perceived it as challenging to be a newly qualified district nurse. 

District nurses considered the profession of district nursing as something that based on past 

experience grows and develops when practicing the occupation. That involves a lifelong 

learning. An important prerequisite for learning is introduction and support from colleagues. 

Keywords: District nursing, education, experience, newly qualified. 
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Introduktion 

Distriktssköterskans yrkesområde 

Den första distriktssköterskeutbildningen i Sverige startade 1919 och sedan dess har distrikts-

sköterskan arbetat självständigt med hälso- och sjukvård till olika åldersgrupper. I takt med att 

samhället utvecklats och nya behov uppkommit har distriktssköterskans yrke förändrats (1). 

Distriktssköterskeyrket är en akademisk profession med ansvar för att leda och utveckla 

omvårdnaden inom primärvård. Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande genom att 

förebygga, råda, vårda, behandla och stödja människor i alla åldrar och utvecklingsstadier 

inom hemsjukvård, på mottagning, inom barnhälsovård eller skolhälsovård. Distrikts-

sköterskearbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras enligt gällande 

riktlinjer och författningar (2).  

Den svenska distriktssköterskan har en annan professionell ställning jämfört med distrikts-

sköterskor i andra länder, till exempel USA och Storbritannien. Distriktssköterskan i Sverige 

har en mer oberoende ställning i förhållande till läkaren genom att de i hög grad gör egna 

bedömningar, både medicinska och omvårdnadsmässiga. I många andra länder fungerar 

distriktssköterskan som en assistent till läkaren (3). Sedan 1994 har distriktssköterskan för-

skrivningsrätt på vissa läkemedel. Wilhelmsson och Foldevi (4) undersökte distrikts-

sköterskors åsikter om detta och kom fram till att förskrivningsrätten upplevs ha bidragit till 

ökad kunskap och utveckling av distriktssköterskerollen, vilket lett till en stärkt profession, 

ökad trovärdighet samt ökad flexibilitet. En förutsättning för väl fungerande förskrivning 

ansågs vara kontinuerlig utbildning för att upprätthålla kunskaper för att fastställa kvalitet och 

säkerhet (4).  Dock möttes distriktssköterskans förskrivning med motstånd från läkarkåren, 

som ansåg att distriktssköterskornas kompetens inte var tillräcklig och uppfattade distrikts-

sköterskans förskrivningsrätt som ett hot när en uppgift togs ifrån dem. Dessutom hade 

läkarna dålig kunskap om distriktssköterskans arbete och för vilka mediciner distrikts-

sköterskans förskrivningsrätt gäller (4, 5).   

I en studie av Strandberg m.fl. (3) ansåg distriktssköterskor att helhetssyn är viktigt i mötet 

med patienten. Ett professionellt bemötande innefattar att se hela patienten, inte bara 

sjukdomen. Distriktssköterskekunnandet består också av teoretisk kunskap, som fås genom 

utbildning och yrkeserfarenhet. Det är även viktigt med erfarenhetsbaserad kunskap, vilket är 

den kunskap som utvecklas genom yrkeserfarenhet. Den handlar till stor del om känslomässig 

och social kompetens (3). I en studie av Zurmehly (6) beskrev distriktssköterskor att deras 
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yrkesutövning består av så mycket mer än bara vårdandet av en sjuk patient. De beskrev att 

psykologiska, sociologiska, ekonomiska, fysiologiska och spirituella aspekter vävs samman 

som en helhet, och sker genom interaktion mellan distriktssköterskan, patienten och 

patientens anhöriga. Detta speglar distriktssköterskans bredd och holistiska förhållningssätt 

(6). Kennedy (7) urskiljde viktiga kunskapsdelar i arbetet med att genomföra kliniska 

bedömningar och upprätta individuella vårdplaner för patienter genom intervjuer och 

deltagande observation av distriktssköterskors arbete. Kennedy kom fram till att distrikts-

sköterskan måste lära känna patienten och dennes anhöriga. Hon måste kunna bedöma vad 

som behöver göras i nuläget samt ha en plan över eventuella framtida händelser. Hon måste 

också kunna bedöma när hon behöver ta hjälp av andra samt veta hur hon söker ny kunskap. 

Hon behöver också vara väl insatt i hur samhället fungerar i stort gällande hjälpresurser och 

service (7). 

Primärvården i dagens samhälle 

De senaste åren har ett flertal stora förändringar skett inom primärvården. Sedan 1 januari 

2010 är det lag på att alla landsting/regioner ska ha ett valfrihetssystem inom primärvården. 

Det innebär att patienterna har rätt att välja vårdgivare och att pengarna följer patientens val 

oavsett om vårdgivaren är privat eller offentlig. Detta har lett till att fler privata vårdgivare har 

etablerat sig inom primärvården och gjort att konkurrensen om patienterna har ökat (8). Allt 

fler avancerade sjukvårdsinsatser utförs idag i hemmet och antalet patienter med hemsjukvård 

ökar. Socialstyrelsen redovisar i sin utredning om hemsjukvård att patienterna får bättre vård 

när hemsjukvårdsansvaret är samordnat under ett huvudmannaskap. Idag är det ett flertal 

landsting som överlåtit hela hemsjukvårdsansvaret till kommunerna (9).   

Enligt en studie av Karlsson m.fl. (10) har dagens förändringsintensiva samhälle lett till att 

distriktssköterskan har svårt att hävda sin yrkesroll och precisera vad som ingår i yrkes-

uppdraget. Distriktssköterskan upplevde att självständigheten och det egna inflytandet över 

arbetssituationen hade minskat. Möjligheten att använda och utveckla den egna kompetensen i 

sin yrkesutövning hade också minskat, och distriktssköterskan upplevde att den breda kompe-

tensen inte togs till vara (10). Ständiga organisationsförändringar ledde till en ökad stress och 

minskad arbetstillfredsställelse för distriktssköterskan. Tids- och resursbrist angavs som ett 

hinder att utföra god vård (11, 12). Lindström (13) menade att dagens samhälle som ständigt 

förändras ställer enorma krav på att distriktssköterskan måste vara flexibel, inneha personlig 

kompetens och vara beredd på ett livslångt lärande i yrkeslivet. Förändringarna har lett till att 



3 
 

variationen i yrket har minskat eftersom arbetsuppgifterna i större utsträckning delats upp. 

Hembesök och palliativ vård sköts av distriktssköterskor/sjuksköterskor anställda inom hem-

sjukvården, och mottagningsarbetet sköts av distriktssköterskor anställda på hälsocentralen. 

Inom mottagningsverksamheten finns idag speciella distriktssköterskemottagningar för 

exempelvis diabetespatienter och astmapatienter, där vissa distriktssköterskor enbart arbetar 

med dessa. Detta innebär att yrkets bredd har minskat och blivit mer specialiserat (13). 

Distriktssköterskeutbildningen 

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskole-

poäng vilket omräknat i tid innebär heltidsstudier under två och en halv termin. Enligt hög-

skoleförordningen är målet för specialistsjuksköterskeexamen att studenten uppvisar den 

kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som specialistsjuk-

sköterska. Specifikt för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska är 

att studenten ska visa förmåga att självständigt kunna förebygga sjukdom och främja hälsa 

hos patienten. Studenten ska visa förmåga att kunna observera och bedöma komplexa behov 

av vård och rehabilitering hos patienter. Studenten ska också inneha den kunskap som krävs 

för att utföra vaccinationer och hälsoundersökningar. Studenten ska även ha genomfört ett 

självständigt arbete samt fullgjort den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (14).  

Grundläggande behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildning har den som är 

legitimerad sjuksköterska. Andra behörighetskrav bestäms av respektive lärosäte och kan 

innefatta krav på tidigare yrkesverksamhet som sjuksköterska en viss tid, samt krav på att ha 

läst omvårdnadsvetenskap på grundnivå innan påbörjad specialistsjuksköterskeutbildning. 

Utbildningens innehåll och upplägg skiljer sig mellan lärosätena. Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund, vilket innebär att lärosätet bör bedriva forskning inom det aktuella 

området. Önskvärt är också att det finns en hög yrkesmässig kompetens på lärosätet, vilket 

inte alltid är fallet. Många av de som undervisar har inte aktuella yrkeskunskaper eftersom de 

inte är ute i klinisk verksamhet. Detta anses utgöra ett problem enligt Högskoleverket. En nära 

koppling mellan utbildning och verksamhet är viktig framförallt för att kunna följa med i de 

förändringar som i snabb takt sker i vården, och ställer stora krav på specialistsjuksköterske-

utbildningen. Framförallt bör utbildningen förse studenterna med handlingsberedskap för 

förändring, för att förebereda dem på vårdverksamheternas ständiga förändringar (15).  

Utbildningen till distriktssköterska har förändrats under åren. Den senaste förändringen 

skedde i samband med utbildningsreformen Bologna. Syftet med Bolognadeklarationen var 
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att bilda ett sammanhållet område för högre utbildning i Europa (16). För distriktssköterske-

utbildningen ledde det till att den nu tillhör den avancerade nivån och innefattar ett fördjup-

ningsarbete som kan ligga till grund för magisterexamen. Omfattningen på fördjupnings-

arbetet samt om magisterexamen ska ingå eller inte bestäms av respektive univer-

sitet/högskola (14). Fördjupningsarbetet på magisternivå omfattar 15 högskolepoäng, något 

som leder till att de högskolor där detta moment ingår tvingas minska ner på andra moment i 

utbildningen motsvarande tid. Detta ses som ett problem enligt Högskoleverket (15).   

Lindström menade att en distriktssköterska kan arbeta inom såväl primärvård, kommunal 

hälso- och sjukvård som skolhälsovård. Detta är flera verksamhetsområden som alla kräver 

olika kompetens vilket gör det tvärvetenskapliga utbildningsinnehållet i distriktssköterske-

utbildningen mycket omfattande. Det leder också till att det är svårt att definiera distrikts-

sköterskans specifika profession i dagens samhälle. I sin avhandling ifrågasatte Lindström om 

dagens utbildning till distriktssköterska samstämmer med distriktssköterskans faktiska arbets-

uppgifter (13).  

Steget från utbildning till arbete 

Introduktion är viktigt vid byte av arbetsplats eller vid övergången från utbildning till yrkes-

verksamhet för att sjuksköterskan ska lära sig det specifika för just den arbetsplats som hon 

anställs på. Det kan gälla olika administrativa rutiner, medicinsk teknik, fördjupade kunskaper 

om olika patientkategorier som besöker vårdinrättningen samt för att få information om för-

hållningssätt inom arbetslaget (17). Speciellt utformade program för att introducera nyblivna 

sjuksköterskor vid byte av arbetsplats har visat sig vara framgångsrika. Syftet med dessa är 

dels att öka sjuksköterskornas kompetens inom ett specifikt arbetsområde, men även för att få 

sjuksköterskorna att känna sig tryggare och bättre förberedda när de väl börjar arbeta på egen 

hand (18, 19). 

Gerrish (20) intervjuade nyutexaminerade sjuksköterskor om deras upplevelse av att ta steget 

från utbildningen till färdig sjuksköterska i yrkeslivet och kom fram till att den första tiden är 

jobbig eftersom den handlar om att anpassa sig. Det innebar också nya förväntningar på att de 

nu skulle ha tillräcklig kunskap och kunna ta eget ansvar för sin yrkesutövning. De nyut-

examinerade sjuksköterskorna upplevde en begränsad möjlighet att utveckla sin kompetens 

inom omvårdnad eftersom stödet från mer erfarna kollegor upplevdes som dåligt. Många 

nyutbildade sjuksköterskor kände sig heller inte förberedda för sin nya yrkesroll efter 

utbildningen (20). Eftersom en nybliven sjuksköterska troligtvis inte har så mycket tidigare 
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erfarenhet kommer den första tiden att vara utmanande och känslomässigt jobbig (21). En 

studie av Wangensteen (22) visade att nyblivna sjuksköterskor upplevde den första tiden som 

präglad av osäkerhet och kaos. Det var viktigt med introduktion samt en stödjande miljö på 

arbetsplatsen. Den första tiden upplevdes som tuff men efter ett år i yrket såg de tillbaka på 

sina erfarenheter med en positiv attityd. De uppskattade de jobbiga erfarenheter de hade, 

eftersom de ansåg sig ha lärt av dem (22). En studie av Thrysoe m.fl. visade på att sjuk-

sköterskestudenter inte kände sig tillräckligt självständiga. De oroade sig för att de inte skulle 

kunna leva upp till kollegornas och sina egna förväntningar på självständighet som färdiga 

sjuksköterskor. De sjuksköterskestudenter som under utbildningen börjat arbeta som under-

sköterskor på samma arbetsplats där de sedan började arbeta som färdiga sjuksköterskor 

upplevde en högre grad av självständighet, jämfört med dem som inte tidigare hade arbetat på 

arbetsplatsen (23).  

Lärande i yrkeslivet 

Sjuksköterskor får praktisk kunskap framförallt genom erfarenhet i klinisk verksamhet. Det är 

kunskap som erhålls genom att utöva yrkesfärdigheter och det kan ofta vara svårt att förklara 

hur dessa färdigheter utförs. Sjuksköterskans praktiska kunnande består därför till stor del av 

”tyst kunskap” som ofta utövas utan att den reflekteras över eller problematiseras. Den är ofta 

självklar och tas för given, och den går inte att läsa sig till. Dessutom är den svår att 

verbalisera (24). Tyst kunskap är baserad på vedertagen kunskap och är en viktig del i det 

kliniska arbetet, men den kan leda till felaktiga beslut och handlingar om den inte blir föremål 

för reflektion (25). 

Mogensen (26) beskrev att på sjuksköterskeutbildningen är alla inriktade på lärande och 

befinner sig på en likartad kunskapsnivå. Hon menade att när sedan steget tas från utbildning 

ut i arbetslivet blir lärandet för den nyblivna sjuksköterskan förskjutet mot ett enskilt lärande. 

Verksamheten består av många yrkesutövare med olika erfarenheter, kunskapsnivåer och 

skiftande syn på lärande. Skolans formella lärande ersätts med ett informellt lärande, även 

kallat socialt lärande. Vidare beskrev Mogensen att det sociala lärandet påverkas av vilken 

stämning som råder på avdelningen. Med det menade hon vad som är prioriterat och 

acceptabelt samt vilken kod som råder i form av osynliga regler som hur arbetet är 

organiserat, hur rollerna är fördelade och hur hierarkierna ser ut (26). 

Ellström (27) delade in lärande i två perspektiv. Dels det rationalistiska lärandet som handlar 

om faktisk kunskap som är tydligt verbaliserad och kan kommuniceras och därmed förmedlas 
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i en undervisningssituation. Det andra perspektivet är det icke-rationalistiska lärandet som 

innefattar ”tyst kunskap” som är svår att verbalisera, till stor del baserad på intuitivt tänkande 

och där lärandet sker genom reflektion utifrån vardagliga problemsituationer. Möjligheten att 

lära av sin erfarenhet är beroende av reflektion och värdering av handlande samt feedback 

från kollegor. Genom reflektion kan underliggande föreställningar och antaganden utvärderas 

eftersom de synliggörs. Reflektion innebär dels en möjlighet att utveckla de värderingar och 

kunskaper som är viktiga för att formulera mål, intentioner och handlingsplaner, men också 

för att observera, tolka och värdera handlandets konsekvenser (27). 

Enligt Ellström (27) innefattar lärande ett samspel mellan individ och omgivning. För att 

lärande ska kunna ske måste det finnas förutsättningar för lärande. Det finns flera aspekter 

som är viktiga för att främja lärandet på arbetsplatsen. Dels är det viktigt att verksamheten har 

tydliga mål som medarbetarna förstår och är engagerade i. Arbetsuppgifterna bör vara 

utformade så att de ger möjlighet till kompetensutveckling och lärande för de anställda i det 

dagliga arbetet. Det är också nödvändigt med en organisationskultur som stödjer och 

uppmuntrar lärande. Det erfarenhetsbaserade lärandet som sker i det dagliga arbetet bör också 

integreras med planerad utbildning, eftersom dessa båda sätt att lära kompletterar varandra. 

Dessutom måste verksamheten inte bara vara inriktad på produktion utan också på lärande 

(27). Williams studerade arbetsbaserat lärande i vården och kom fram till viktiga 

förutsättningar för ett gott arbetsbaserat lärande. Dels ska lärandet utgå från faktiska arbets-

uppgifter och kopplas ihop med det vardagliga som arbetstagaren kommer i kontakt med varje 

dag. Dessutom ska lärandet implementeras som en naturlig del i arbetet, och alla i 

organisationen ska ta ansvar för sitt lärande. Till sist måste befintliga rutiner och arbetssätt 

ständigt ifrågasättas och granskas för att utvärdera hur de fungerar (28). En studie av Tolson 

m.fl. visade på att arbetsplatser inom vården ofta saknar en kultur där arbetsbaserat lärande är 

integrerat i det dagliga arbetet. Dessutom avsätts heller inte tid för lärande på arbetsplatsen 

(29). 

Problemområde 

Distriktssköterskan har med sin breda kompetens en viktig funktion inom hälso- och sjuk-

vården. Distriktssköterskans yrkesroll har sedan den uppkom förändrats efter hur samhället 

har utvecklats och vilka behov som funnits. De senaste åren har distriktssköterskans yrke 

blivit alltmer uppdelat och specialiserat. Distriktssköterskan får inte möjlighet att som tidigare 

arbeta med patienter i livets alla skeenden. De senaste årens förändringar inom primärvården 
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med bland annat vårdval, en högre andel privata primärvårdsaktörer samt tendens till ökad 

kommunal övertagning av hemsjukvården har inneburit en helt ny arbetssituation för distrikts-

sköterskor. Samtidigt har utbildningen till distriktssköterska förändrats med utgångspunkt i 

Bologna-deklarationen. En undersökning om nyutbildade distriktssköterskors syn på 

utbildningen och dess relevans för yrkesutövningen kan ge intressanta infallsvinklar på hur 

väl utbildningen stämmer överens med yrkesutövandet och är värdefullt för att kunna utveckla 

och förbättra distriktssköterskeutbildningen. För primärvårdens del ger denna studie en 

inblick i vad som är viktigt för den nyutbildade distriktssköterskan för att komma in i den nya 

yrkesrollen, något som är viktigt att veta för kollegor och arbetsgivare. Författaren har inte 

funnit några studier som beskriver hur distriktssköterskan upplever den första tiden i yrket 

eller hur dagens utbildning till distriktssköterska samstämmer med de faktiska arbets-

uppgifterna. Med anledning av detta var det intressant att studera hur nyutbildade distrikts-

sköterskor upplevde den första tiden i yrket och vilken förberedelse distriktssköterske-

utbildningen gav för distriktssköterskans faktiska arbetsuppgifter.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva nyutbildade distriktssköterskors upplevelse av den första 

tiden i yrket. 

 

Metod        

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design (30).  

Urval och undersökningsgrupp 

Inklusionskriterierna till studien var att de skulle ha arbetat som distriktssköterskor i minst tre 

månader men maximalt arton månader och blivit färdiga specialistsjuksköterskor antingen 

2009 eller 2010. Tio nyutbildade distriktssköterskor som arbetade inom primärvården valdes 

ut genom ”snowball-sampling”, vilket innebar att tidiga informanter gav förslag på ytterligare 

personer som passade inklusionskriterierna (30). Undersökningsgruppen bestod av tio 

distriktssköterskor som tagit specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska 

antingen 2009 eller 2010. Deltagarna i studien hade varit yrkesverksamma som distrikts-

sköterskor inom primärvården i mellersta delen av Sverige från tre månader upp till arton 
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månader. Medeltiden i yrket var 9 månader. Två av deltagarna hade arbetat inom primär-

vården i ungefär tre år innan vidareutbildningen, en av deltagarna hade jobbat med hemsjuk-

vård i kommunal regi under många år innan specialistutbildningen. Samtliga deltagare var 

kvinnor mellan 35 och 53 år gamla, med en medelålder på 41 år. Tre av distriktssköterskorna 

arbetade på hälsocentraler drivna i privat regi, övriga arbetade inom landstingsdriven primär-

vård. Fyra deltagare arbetade enbart med hemsjukvård, övriga arbetade på mottagning. En av 

deltagarna var föräldraledig när studien genomfördes. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer där distriktssköterskorna fick 

svara på frågor om sina upplevelser av den första tiden i yrket. Vid semistrukturerade 

intervjuer använder intervjuaren en frågeguide där frågorna har öppna svarsmöjligheter. Detta 

ger möjlighet för intervjuaren att utifrån intervjuguiden samtala fritt och ställa följdfrågor för 

att få områdena belysta (30). Intervjuguiden bestod av två delar, dels frågeområden som 

belyste syftet samt bakgrundsvariabler. Frågeområdena innefattade två delar. Ett som 

behandlade distriktssköterskans upplevelse av första tiden i yrket samt ett som behandlade 

upplevelsen av distriktssköterskeutbildningen och distriktssköterskans kunskapsområde. 

Bakgrundsvariablerna handlade om ålder, kön, tidigare erfarenhet inom primärvården, 

examensår från specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning distriktssköterska, antal 

månader som verksam distriktssköterska samt aktuell arbetssituation. 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med samtliga verksamhetschefer inom primärvården i ett län i Mellansverige via 

e-post för godkännande av studiens genomförande.  Ett godkännande från samtliga verksam-

hetschefer underlättade urvalsmetoden ”snowball-sampling”. Författaren hade vid studiens 

början kännedom om lämpliga informanter och med hjälp av dessa fick författaren kännedom 

om ytterligare deltagare som överensstämde med inklusionskriterierna. De informanter som 

överensstämde med inklusionskriterierna fick via e-post ett informationsbrev med information 

om studien: att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas, information 

om studiens syfte samt intervjuernas planerade genomförande. Sammanlagt kontaktades 

trettio distriktssköterskor, av dessa avböjde tio distriktssköterskor att delta, tio svarade inte 

alls. Inkludering fortgick till det att tio distriktssköterskor tackat ja till att delta i studien. De 

distriktssköterskor som önskade delta i studien svarade via e-post eller telefon och 

kontaktades sedan av författaren för att avtala tid och plats för genomförandet av intervjun. 



9 
 

Informanterna fick själva bestämma plats för genomförande av intervjun. Nio intervjuer 

genomfördes på respektive distriktssköterskas arbetsplats, en intervju genomfördes i 

informantens hem. Den första intervjun som genomfördes fungerade som provintervju för att 

testa frågeområdena, kontrollera ungefärlig tidsåtgång samt för att ge struktur åt genom-

förandet och möjlighet till justering av intervjufrågor. Efter provintervjun modifierades det 

frågeområde som handlade om utbildningen och det tillkom en fråga angående om 

utbildningen hade kunnat ha ett annat upplägg. Denna fråga besvarades i efterhand via e-post 

av den distriktssköterska som intervjuades först. Intervjuerna genomfördes av författaren från 

mars – maj 2011. Intervjuerna spelades in på diktafon och tog 20-30 minuter vardera att 

genomföra. 

Dataanalys 

Insamlad data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (31). Intervjuerna transkriberades ordagrant och sedan tilldelades materialet en 

sifferkod för att bevara konfidentialiteten. Intervjutexterna lästes av författaren ett flertal 

gånger för att få en helhetskänsla. Efter detta delades materialet in i meningsbärande enheter 

som svarade mot syftet. Meningsbärande enheter är ord och uttalanden som i innehåll och 

kontext har samma mening (31). Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket 

enligt Graneheim och Lundman innebär att förkorta enheterna utan att förlora dess kärna. Det 

kondenserade materialet abstraherades sedan till koder som utifrån skillnader och likheter 

sorterades in i subkategorier/kategorier (31). Dataanalysen diskuterades sedan i 

handledningsgrupp. Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen med valda meningsbärande enheter, 
kondensering, koder och kategorier 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

vi ska ju liksom 
vara uppdaterad å 
vi ska ju arbeta 
liksom efter det 
senaste… 
riktlinjer å rutiner 
att man liksom 
försöker å följa å 
så 

Vi ska ju vara 
uppdaterade 
och försöka 
arbeta efter de 
senaste 
rutinerna och 
riktlinjerna. 

Viktigt arbeta 
efter de 
senaste rönen. 

Kontinuerligt 
lärande i 
yrkesrollen 

Utbildningen 
förbereder för 
yrkesrollen men 
det mesta lärs 
genom att utöva 
yrket 

jag har aldrig 
känt mig riktigt 
ensam utan jag 
har ju alltid haft 
kolleger som man 
har kunnat fråga 
å bolla med å 
diskutera 

Jag har aldrig 
känt mig 
ensam. Jag har 
alltid haft 
kollegor som 
jag kunnat 
fråga, 
diskutera och 
bolla med. 

Aldrig känt sig 
ensam. Stöd 
från kollegor. 

Stöd från kollegor 
är viktigt för att 
lära sig yrket 

Viktigt med 
praktiska 
förutsättningar 
för att lära sig 
yrket 

det beror ju lite 
på vad man har 
för nånting i, för 
kunskaper i 
botten å just då 
när man var ny 
också sådär så, är 
det ju vissa delar 
sådär som man 
tycker är svårare 
än andra 

Det beror på 
vad man har 
med sig, vilka 
kunskaper man 
har i botten. 
Och när man 
är ny är det ju 
vissa delar 
som man 
tycker är 
svårare än 
andra. 

Vilka 
erfarenheter 
man har med 
sig avgör vad 
man tycker är 
svårt. 

Kunskap hämtas ur 
erfarenhet 

Inställning och 
tidigare 
erfarenhet 
påverkar 
upplevelsen av 
att vara nybliven 
distriktssköterska 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då studien inte krävde någon patientkontakt var ansökan hos forskningsetisk kommitté inte 

nödvändig men eftersom det handlade om personal inhämtades tillstånd från ansvarig verk-

samhetschef. Distriktssköterskorna informerades muntligt och skriftligt att deltagandet var 

frivilligt. De fick även information om studiens syfte, tillvägagångssätt och om att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande. Materialet behandlas helt konfidentiellt vilket innebär att 

inspelade intervjuer och utskrifter förvarats inlåst och kommer att förstöras när arbetet 

godkänts. Resultatet av studien presenteras så att ingen enskild kan identifieras.  
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Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier med sju subkategorier som presenteras i tabellen nedan 

(Tabell 2). De kategorier som framkom var: Utbildningen förbereder för yrkesrollen men det 

mesta lärs genom att utöva yrket, Inställning och tidigare erfarenheter påverkar upplevelsen 

av att vara nybliven distriktssköterska och Viktigt med praktiska förutsättningar för att lära sig 

yrket. Resultatet presenteras utifrån kategorierna i löpande text tillsammans med citat från 

intervjutexterna.  

Tabell 2. Kategorier och subkategorier som beskriver de nyutbildade 
distriktssköterskornas upplevelse av första tiden i yrket 

Kategorier Subkategorier 

 
 
Utbildningen förbereder för yrkesrollen men 
det mesta lärs genom att utöva yrket  

 
Viktiga områden saknas i utbildningen 
 
Distriktssköterskan ska kunna lite om allt 
 
Kontinuerligt lärande i yrkesrollen 
 

 
Inställning och tidigare erfarenhet påverkar 
upplevelsen av att vara nybliven 
distriktssköterska 
 

 
Förväntan och osäkerhet inför nya 
arbetsuppgifter och ny yrkesroll 
 
Kunskap hämtas ur erfarenhet 

 
 
Viktigt med praktiska förutsättningar för att 
lära sig yrket 

 
Introduktion är en förutsättning för att lära 
sig arbetsplatsens rutiner 
 
Stöd från kollegor är viktigt för att lära sig 
yrket 
 

 

Utbildningen förbereder för yrkesrollen men det mesta lärs genom att utöva yrket 

Majoriteten av distriktssköterskorna beskrev distriktssköterskeutbildningen som bred och 

innehållsrik men menade att det saknades viktiga bitar. En distriktssköterska förväntas ha 

breda kunskaper och flertalet av de intervjuade ansåg att det mesta hade lärts efter 

utbildningen genom att praktisera yrket.   
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Viktiga områden saknas i utbildningen 

Alla distriktssköterskor upplevde att utbildningen förberedde för yrkesrollen, men en del av 

dem tyckte att utbildningen saknade vissa bitar eller innehöll för lite av vissa områden. 

Majoriteten av distriktssköterskorna ansåg att utbildningen gav alldeles för lite kunskaper om 

sårvård i förhållande till hur mycket sårvård som ingår i det praktiska arbetet som distrikts-

sköterska. En av distriktssköterskorna uttryckte att om det fanns någonting som en distrikts-

sköterska förväntades kunna så var det sårvård. 

… det var ganska så litet liksom… en liten del av utbildningen [sårvård] … och det fyller så 

mycket tid liksom… vi ska liksom kunna tas till när det inte fungerar… omläggningarna inte 

fungerar då ska vi kunna komma in som experter, att nu gör vi såhär… där är inte jag alls… 

(Intervju 1) 

Utbildningen uppfattades som inriktad på forskning. Några distriktssköterskor ansåg att 

specifika distriktssköterskekunskaper fick stå tillbaka på grund av att en stor del av utbild-

ningstiden lades på forskning och till uppsatsskrivande. Många önskade att mera fokus hade 

lagts på sårvård, palliativ vård, sjukdomslära och vård av äldre, ämnen som ansågs viktigare 

att kunna i rollen som distriktssköterska. 

… jag tycker att om man jobbar som distriktssköterska att det inte behövs att man har skrivit 

en D-uppsats… man blir ingen bättre sjuksköterska av det… (Intervju 3) 

Flertalet beskrev utbildningen som bred kunskapsmässigt och som en allmän utbildning i för-

hållande till andra specialistsjuksköterskeutbildningar. Trots att utbildningen beskrevs vara 

bred, var det en av distriktssköterskorna som upplevde att den enbart förberedde för arbete på 

hälsocentral, och inte för hemsjukvård. En av distriktssköterskorna upplevde utbildningens 

bredd som problematisk med tanke på att distriktssköterskerollen förändrats och blivit mer 

specialiserad. Distriktssköterskeutbildningen gav kompetens att jobba inom så många 

områden, såsom hemsjukvård, hälsocentral, barnavårdscentral samt inom skolhälsovården. 

Hon menade att det inte var möjligt att bli tillräckligt kompetent på så många områden och 

önskade att utbildningen skulle delas upp för att ge en fördjupning i dessa delar. 

… utbildningen är väldigt bred… jag kan nästan uppleva att den är för bred… för att kunna 

arbeta maximalt… jag kan känna att det har blivit så specifikt att jobba inom hemsjukvården, 

det har blivit så specifikt att jobba på mottagning, å det har blivit så specifikt att jobba på 

bvc, å framförallt att jobba i skolan… (Intervju 4) 
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Distriktssköterskan ska kunna lite om allt 

De nyblivna distriktssköterskorna fick uppge vad de tyckte var viktigt att en distriktssköterska 

skulle kunna. Uppfattningen hos distriktssköterskorna var att en distriktssköterska skulle ha 

breda kunskaper om det mesta. Allt ifrån praktisk kunskap till personliga egenskaper ansågs 

viktiga. De praktiska kunskaper en distriktssköterska borde ha var goda kunskaper om 

sårvård, sjukdomar och dess symtom. Hon skulle veta vad som var avvikande och reagera på 

detta. Hon skulle även ha kunskaper om läkemedel och dess funktion i kroppen. Viktigt var 

också att vara uppdaterad på ny forskning och att arbeta efter de senaste rönen. 

… det är ju allt från utslag… frakturer… ont här och där… inkontinensskydd… ja… 

provtagningar å omläggningar… av piccline å så… ja det är ju jättebrett… (Intervju 7) 

… lite om mycket… kunna mycket om det här med sår å… det är omläggningsmaterial är ju 

bra å kunna lite om… jag tänker på dom här primära grejerna som omläggningar å förband 

å vad man ska hjälpa doktorn med… å hitta saker… å kunna va empatisk… (Intervju 6) 

Distriktssköterskan skulle som person vara pedagogisk, empatisk, förstående, ha ett gott 

bemötande, kunna samarbeta, vara trygg i sig själv, vara ärlig och våga ifrågasätta. Distrikts-

sköterskans funktion var att fungera som spindeln i nätet för patientens bästa. Flera talade om 

att ett holistiskt synsätt var viktigt för att få en helhetsbild av patienten och dennes behov.  

… man ser behoven hos patienten inte bara sår på benet eller foten eller… utan att man 

kanske ser lite mer runtomkring å kanske kan se olika saker runtomkring varför det är såhär 

och försöka hjälpa patienten då på ett bättre sätt… (Intervju 9) 

En av distriktssköterskorna påpekade att vårdpersonal ofta utgår från sitt medicinska och 

omvårdnadsmässiga synsätt och glömmer att se patienten och dennes behov, och menade att 

lyhördhet är en mycket viktig egenskap hos en distriktssköterska.   

… i första hand ska man se vad patienten är i behov av… såhär… men samtidigt måste man 

se vad patienten vill ha hjälp med… för ibland kan vi se att oj, det här är inte bra… men 

patienten tycker att det är helt okej… (Intervju 4) 
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Kontinuerligt lärande i yrkesrollen 

De nyblivna distriktssköterskorna upplevde att den första tiden i yrket handlade mycket om att 

lära sig saker. De såg det som att en naturlig del av yrkesrollen var att fortsätta lära sig nya 

saker hela yrkeslivet. Mycket av distriktssköterskans kunnande ansågs vara något som inte var 

möjligt att lära sig under utbildningen utan något som lärdes genom att praktisera yrket. En 

del menade att utbildningen förberett dem till viss del för yrket men att det mesta hade de lärt 

sig efter att de börjat arbeta.   

… man kommer stöta på nya sjukdomar och det kommer bli nytt… eeh… ja tills jag går i 

pension känner jag… (Intervju 1) 

Flera av de nyblivna distriktssköterskorna kände sig stressade över att deras kunskaper inte 

var tillräckliga efter utbildningens slut. En del såg det som naturligt att inte kunna allt på en 

gång efter utbildningen, och accepterade att den yrkesspecifika kunskapen skulle komma med 

tiden och erfarenheten. 

… jag ser väldigt mycket fram emot att stå här om ett år och känna liksom att jag kan lite mer 

själv… (Intervju 1) 

… man upplever ju nya saker hela tiden som man lär sig på… och man kan inte allting från 

dag ett, det är ju bara att acceptera… (Intervju 6) 

De flesta distriktssköterskorna använde framförallt sina kollegor som källa till ny kunskap. En 

distriktssköterska uppgav att hon använde sig mycket av internet för att söka kunskap och 

hålla sig uppdaterad.  

Inställning och tidigare erfarenhet påverkar upplevelsen av att vara nybliven distrikts-

sköterska 

Samtliga distriktssköterskor talade om vikten av erfarenhet för hur de kände att de klarade av 

sin nya yrkesroll. De med tidigare erfarenhet inom primärvård eller kommunal vård upplevde 

inte distriktssköterskearbetet som svårt. De med enbart erfarenhet från sluten-

vården/akutsjukvården innan utbildningen upplevde det som krävande att vara nybliven 

distriktssköterska. De nyblivna distriktssköterskornas inställning avgjorde huruvida de kände 

oro eller förväntan inför den nya yrkesrollen. 
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Förväntan och osäkerhet inför nya arbetsuppgifter och ny yrkesroll 

Att bli distriktssköterska handlade för flertalet av de intervjuade inte bara om att byta yrkes-

roll utan även om att byta arbetsplats. Det innebar nya lokaler, nya kollegor och nya rutiner. 

Många distriktssköterskor hade känt förväntan och nervositet inför att byta arbete just på 

grund av detta. De upplevde också osäkerhet inför sin nya yrkesroll, mycket på grund av att 

de kände att de saknade kunskap. De uppgifter distriktssköterskorna kände mest osäkerhet 

inför var sårvård och telefonrådgivning. Flera av de nyblivna distriktssköterskorna beskrev att 

den nya yrkesrollen innebar ett nytt förhållningssätt, nya arbetsuppgifter och ett nytt sätt att 

jobba med mer ensamarbete jämfört med tidigare vilket ledde till en känsla av osäkerhet hos 

många. En distriktssköterska uppgav att hon kände sig osäker i sin nya roll eftersom 

patienterna i primärvården i så stor utsträckning tar hand om sin egen vård gällande mediciner 

och annat. Hon var van att dela ut mediciner till patienterna och att ha full kontroll över om 

patienten tog dessa eller inte. Hon upplevde att hon hade svårt att släppa på kontrollen och 

fick anstränga sig för att inte ta ifrån patienterna för mycket eget ansvar. En kombination av 

att sakna kunskaper och att jobba mer ensam ledde till att flera av de nya distriktssköterskorna 

beskrev att de tvivlade på sin egen förmåga.    

… gör jag rätt… tänker jag rätt… kan jag göra nåt annorlunda… för man vill ju inte… man 

vill ju patientens bästa så att det blir en rätt bedömning å att det blir… att det inte blir nå 

fel… (Intervju 7) 

… jag tyckte det var lite svårt… här kommer dom till mig och jag ska kunna… å så kände man 

liksom, man lita inte riktigt på sig själv liksom… (Intervju 10) 

Kunskap hämtas ur erfarenhet 

Alla distriktssköterskor beskrev att de använde sig av sin tidigare erfarenhet i sin nya yrkes-

roll. De beskrev också att en distriktssköterska bör ha mycket erfarenhet av många olika 

saker, för att kunna göra bedömningar vid olika sjukdomstillstånd. 

… att man har jobbat några år inom ja, på sjukhuset till exempel. Att man har sett sjuka 

människor å en del sår å att man har gjort en del arbetsuppgifter på avdelningen så man vet 

vad det handlar om… (Intervju 3) 

 De beskrev att vilka erfarenheter de hade avgjorde vad som upplevdes som enklare och 

svårare i arbetet. En distriktssköterska med tidigare erfarenhet inom kirurgisk vård uppfattade 
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arbetsuppgifter kring dessa patienter i hemsjukvården som enkla, medan andra praktiska 

arbetsuppgifter uppfattades som svåra just eftersom erfarenhet av dem saknades. 

… det beror ju lite på vad man har för nånting i… för kunskaper i botten å just då när man är 

ny också sådär så är det ju vissa delar som man tycker är svårare än andra… (Intervju 2) 

En av distriktssköterskorna hade jobbat inom kommunen tidigare och beskrev att distrikts-

sköterskearbetet inom hemsjukvården inte skiljer sig nämnvärt från arbetet som sjuksköterska 

inom kommunen och att hon därför kände sig som van distriktssköterska på en gång. Det var 

som att arbeta som distriktssköterska på ett litet geografiskt område med patienterna samlade 

på ett boende. 

… men det är samma arbetssätt och tankar som finns när man jobbar i kommunen då… så jag 

hade liksom arbetssättet att jobba, det hade jag liksom redan med mig… (Intervju 4) 

Viktigt med praktiska förutsättningar för att lära sig yrket 

Majoriteten av distriktssköterskorna talade om hur viktigt det hade varit att få introduktion 

samt att ha kollegor som stöttade den första tiden, framförallt för att lära sig sin nya arbets-

plats. De talade om att det var viktigt med en arbetsplats som hade överseende med att de var 

nya och inte kunde allt från början. 

Introduktion är en förutsättning för att lära sig arbetsplatsens rutiner 

Flertalet av distriktssköterskorna hade fått introduktion. Introduktionens funktion var enligt 

dem framförallt viktigt för att lära sig den specifika arbetsplatsens rutiner samt för att lära sig 

att hitta. 

… jag fick introduktion… jag fick gå med en distriktssköterska så att jag fick komma in mig i 

rutiner och hitta… (Intervju 2) 

Två av de distriktssköterskor som arbetade inom hemsjukvården uppgav att de inte fått någon 

introduktion alls, då hemsjukvården var en så pass nystartad verksamhet där det varken fanns 

tillräckligt med personal eller tid för introduktion. Båda upplevde stor frustration över detta 

och mådde mycket dåligt första månaderna i yrket. 

… sen så har man ju fått fråga sig fram om allting… det har kanske också bidragit till att 

man… har uppfattat det som ganska tungt å jobbigt att man inte förstår… därför att ingen har 

gått igenom saker… såna här rutiner å sånt… (Intervju 8) 
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En distriktssköterska fick ingen introduktion på sin nya arbetsplats eftersom hon arbetat inom 

primärvården innan distriktssköterskeutbildningen. Denna distriktssköterska ansåg att detta 

ledde till att hon inte fick kunskaper om arbetsplatsens rutiner och då visste hon inte hur hon 

skulle agera i olika situationer och vad som gällde för att boka tider till läkarmottagningen till 

exempel. Detta var arbetsuppgifter hon fick lära sig med tiden och innebar att hon inte kunde 

jobba så effektivt från början som hon önskade. 

… dom sa att du har jobbat som distriktssköterska eller sjuksköterska förut så dom sa nej… 

det var lite jobbigt för som jag sa det är nya rutiner å dom jobbar på olika sätt… det hade 

varit bra om jag hade fått introduktion men jag fick börja direkt… (Intervju 3) 

Stöd från kollegor är viktigt för att lära sig yrket 

Alla distriktssköterskor påpekade vikten av att känna stöd från sina kollegor och att ha någon 

att fråga i situationer då de kände sig osäkra. Flertalet av distriktssköterskorna tog hjälp av 

sina kollegor i samband med bedömningar, något som upplevdes vara viktigt framförallt för 

patienternas skull, men även för att lära sig yrket och för att få nya kunskaper. En av distrikts-

sköterskorna menade att det gällde att snabbt lära sig vem på arbetsplatsen som hade 

kunskaper om vad, och sedan vända sig till denna person för att få svar på sina frågor och 

hjälp i bedömningar. En del av distriktssköterskorna hade den första tiden fått extra tid avsatt, 

till exempel längre besökstider på mottagningen, och upplevde det som positivt. Att ”få vara 

ny” i sin yrkesroll och på arbetsplatsen ansågs viktigt för att känna sig nöjd med första tiden i 

yrket som distriktssköterska.   

… dom kanske hade lite längre tid på varje, om man säger, för mig då… om du förstår vad 

jag menar… alltså jag fick ju längre besökstider då… (Intervju 5) 

… jag fick lite mera utrymme… fick ta lite mera tid på mig da… med det jag behövde då… 

(Intervju 7) 

Många beskrev att distriktssköterskearbetet innebar mycket ensamarbete, framförallt för de 

distriktssköterskor som arbetade i hemsjukvården. Trots att de arbetade mycket ensamma så 

kände de sig inte ensamma. En av distriktssköterskorna som arbetade med hemsjukvård på 

landsbygden uttryckte dock att hon kände sig ensam, något hon själv förklarade med de långa 

avstånden till patienterna och till sina kollegor. De flesta menade dock att det alltid fanns 

någon att fråga vid osäkerhet. Oftast fanns det gott om tid att rådgöra med sina kollegor 

eftersom akuta situationer inte var så vanliga.  
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… jag tog noggrann anamnes å skrev å var det nåt så sa jag bara att jag återkommer om en 

stund liksom sådär, jag ringer tillbaka… å så gick jag och kolla med nån kollega… jag gjorde 

lite så första veckorna liksom innan man vart liksom bekväm… (Intervju 10) 

… jag har ju aldrig känt mig ensammen, även om fast man är ute ensammen… det finns ju 

alltid nån å fråga, nån kollega… (Intervju 4) 

En del distriktssköterskor uppgav att de gärna sökte stöd hos andra nyblivna distrikts-

sköterskor. De rådfrågade varandra och åkte tillsammans på hembesök för att hjälpas åt med 

nya och ovana arbetsuppgifter.  

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva nyutbildade distriktssköterskors upplevelse av den första 

tiden i yrket. Resultatet som framkom efter analys av intervjuerna presenteras utifrån tre 

kategorier: Utbildningen förbereder för yrkesrollen men det mesta lärs genom att utöva yrket, 

Inställning och tidigare erfarenhet påverkar upplevelsen av att vara nybliven distriktssköterska 

och Viktigt med praktiska förutsättningar för att lära sig yrket. Distriktssköterskorna ansåg att 

utbildningen förberett till viss del för yrkesrollen, men att de mesta kunskaperna fick de 

genom att utöva yrket. De ansåg att utbildningen saknade vissa viktiga områden eller innehöll 

för lite om vissa områden. Det faktum att de kände att de saknade viktiga kunskaper ledde till 

osäkerhet inför den nya yrkesrollen, och de beskrev att de hämtade mycket av sin kunskap 

från tidigare erfarenhet i arbetslivet som sjuksköterska. De med tidigare erfarenhet inom 

primärvård eller kommunal vård uppfattade inte distriktssköterskearbetet som svårt. De med 

enbart erfarenhet från slutenvård/akutsjukvård innan utbildningen upplevde det som krävande 

att vara nybliven distriktssköterska. De viktigaste faktorerna för att lära sig yrket var att få 

praktiska förutsättningar på sin arbetsplats, såsom introduktion och stöd från sina kollegor. 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkom att distriktssköterskorna upplevde att utbildningen förberedde 

för yrket till viss del men att det mesta lärde de sig när de kom ut i yrkeslivet. De kände sig 

inte som färdiga distriktssköterskor efter utbildningen. Upplevelsen av att det mesta lärandet 

sker i praktiserandet av yrket påvisas också i Ester Mogensens avhandling (26) där hon via 
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deltagande observation samt intervjuer studerat sjuksköterskestudenter under klinisk praktik. 

Studenterna upplevde att det är i den kliniska praktiken som det faktiska yrket lärs, och detta 

tolkar hon som att studenterna i ”görandet” förankrar den teoretiska kunskapen som 

förmedlats i utbildningen och därigenom konkretiseras (26). En litteraturstudie om hur sjuk-

sköterskestudenter utvecklas i sjuksköterskerollen av Suikkala och Leino-Kilpi (32) visade 

liknande resultat. Många av sjuksköterskans arbetsuppgifter lärs efter att de påbörjat sitt 

yrkesutövande och studenterna formas in i yrkesrollen efter utbildningens slut i vård-

verksamheten (32). Föreliggande studie visar på samma resultat.  

I föreliggande studie framkom att distriktssköterskorna upplevde att utbildningen saknade 

eller innehöll för lite av vissa kunskapsområden som ansågs vara viktiga i yrkesutövandet som 

distriktssköterska. Distriktssköterskorna ansåg sig framförallt ha fått för lite praktisk kunskap 

i utbildningen. Flertalet av de intervjuade ansåg att utbildningen innehöll för lite om sår och 

sårvård. En studie av Haram m.fl. där distriktssköterskor intervjuades angående sina 

kunskaper om ben- och fotsår visade att flertalet av distriktssköterskorna kände att de hade 

bristfälliga kunskaper och kände sig osäkra i vården av patienter med sår. Den kunskap de 

besatt hade de lärt sig genom egen erfarenhet eller från kollegor, och inte från utbildningen 

(33). Många av de intervjuade distriktssköterskorna tog upp telefonrådgivning som en av de 

svåraste arbetsuppgifterna i distriktssköterskans yrke. De menade att det är ett område som är 

svårt att lära sig under utbildningen och bara kan läras genom att praktiseras och få erfarenhet 

av. Denna uppfattning stöds i en studie av Holmström och Dall’Alba (34) där sjuksköterskor 

intervjuades om telefonrådgivning. De kom fram till att telefonrådgivning uppfattades som en 

av de mest svåra och krävande arbetsuppgifterna för sjuksköterskor. Ett av problemen enligt 

de intervjuade var att de upplevde att det inte fanns tillräckligt med läkartider att erbjuda 

patienter i behov av läkartid. De såg sig själva som ”gate-keepers” som framförallt hade som 

uppgift att hålla tillbaka läkartider snarare än att erbjuda patienterna god vård. Detta 

upplevdes som svårt med tanke på ansvarsförhållandena (34).   

Utbildningen uppfattades som bred och innehållsrik av de intervjuade distriktssköterskorna 

men flertalet upplevde att skrivandet av D-uppsatsen tog för mycket tid av utbildningen i 

anspråk. Den tiden borde ha lagts på att förmedla annan viktig kunskap ansåg distrikts-

sköterskorna. Distriktssköterskorna önskade att utbildningen hade bestått av mer 

sjukdomslära, farmakologi och förskrivningsrätt. Dessa var kunskaper som ansågs viktiga att 

ha med sig i yrkesutövningen. Åsikten att D-uppsatsen ansågs ta för mycket tid av 

utbildningen i anspråk framkom även i en studie av Löfmark och Mamhidir. Studenter på 



20 
 

distriktssköterskeutbildningen och deras handledare intervjuades om hur de upplevde den nya 

utbildningen på magisternivå med fokus framförallt på den kliniska praktiken. Där framkom 

att D-uppsatsen ansågs ta för mycket tid, framförallt på bekostnad av den kliniska praktiken 

(35). 

Intervjuerna i föreliggande studie visade på att distriktssköterskorna upplevde att en viktig del 

i distriktssköterskeyrket handlade om ett fortsatt lärande under hela yrkeslivet. En viktig del 

av det fortsatta lärandet består av att hålla sig uppdaterad i nya forskningsrön och arbeta 

evidensbaserat enligt de senaste rönen, något de intervjuade distriktssköterskorna var väl 

medvetna om och försökte göra. Monica Björkström har i sin avhandling (36) studerat den 

professionella sjuksköterskan i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen. Det 

som av sjuksköterskorna ansågs vara av mest vikt var faktorer som av tradition anses som 

viktiga för god omvårdnad, såsom humanistiska värden samt kunskap och färdighet. Däremot 

ansågs forskningsanknytning inte vara självklart i deras professionella medvetenhet. Att 

arbetet ska vara professionellt grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet var inte 

självklart i nyutbildade sjuksköterskors medvetenhet (36). En studie av Holmgren och 

Eriksson visade på liknande resultat. Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnadsforskning var 

viktigt och att det stärker sjuksköterskeprofessionen, men att de inte ansåg det vara viktigt i 

just deras praktik eller just för dem. En förklaring enligt denna studie kan vara att de har 

erfarenheter av forskning från utbildningen som gjort att de känner att de inte klarar av detta 

och upplever att forskning är för svårt (37). Detta skiljer sig från föreliggande studies resultat 

där det ansågs viktigt att arbeta evidensbaserat samt hålla sig uppdaterad i nya forskningsrön.  

I föreliggande studie framkom att viktiga faktorer för att lära sig distriktssköterskeyrket var att 

få praktiska förutsättningar via introduktion och stöd från sina kollegor. Ett flertal studier har 

visat på vikten av introduktion och stöd från kollegor för att underlätta för nyblivna sjuk-

sköterskor att utveckla sin kompetens. Wangensteen m.fl. (22) har i en studie intervjuat 

nyblivna sjuksköterskor om sitt första år i yrket. Där framkom att de nyblivna sjuk-

sköterskorna upplevde det första året som utmanande. De upplevde utmaningen som positiv 

och beskrev den första tiden som en period då de växte och utvecklades. För att den första 

tiden skulle upplevas som positiv beskrev de nyblivna sjuksköterskorna betydelsen av vänliga 

medarbetare och en välkomnande atmosfär på arbetsplatsen. Något de saknade var dock feed-

back på hur de utförde sitt arbete, om de gjorde på rätt sätt. Därför menade Wangensteen m.fl. 

att det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder någon form av introduktionsprogram där feedback 

och stöd är viktiga element (22). I en studie av Thrysoe m.fl. framkom också att feedback, 
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support från kollegor och god kommunikation var viktiga faktorer för att en nyutbildad sjuk-

sköterska ska kunna utvecklas, lära sig yrket och bli mer självständig (23). Arbon menade att 

om den nyblivna sjuksköterskan inte har så mycket tidigare erfarenhet kommer den första 

tiden att vara utmanande och känslomässigt jobbig. Utifrån självinsikt, motivation och 

förmåga att se och förstå andra människors situation sker en unik utveckling hos den nyblivna 

sjuksköterskan. Denna utveckling är beroende av att hon får stöd från sina kollegor (21).  

Benners modell för kompetens- och kunskapsutveckling för sjuksköterskor (38) kan 

appliceras på resultatet i föreliggande studie. Modellen innefattar fem kompetenssteg: novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig, expert. Utvecklingen från novis till expert sker över 

tid genom den erfarenhet som sjuksköterskan får genom att vara verksam inom ett visst 

område under en längre tid. Enbart erfarenhet leder inte automatiskt till ökad kunskap och 

inlärning. När erfarenhet, teoretisk kunskap och reflektiv förmåga kombineras med den egna 

personligheten utvecklas sjuksköterskans kunskap och kompetens (38). Flertalet av de 

nyblivna distriktssköterskorna i föreliggande studie kan anses vara avancerade nybörjare. De 

har tidigare erfarenhet och har varit med om verkliga vårdsituationer eftersom alla har tidigare 

vårderfarenhet, men de behöver vägledning och stöd i sin nya yrkesroll som skiljer sig från 

tidigare arbete inom slutenvården. Fokus ligger på att lära sig praktiska saker och det finns 

inte så mycket utrymme för reflektion kring det som är nytt. I många fall har dessa sjuk-

sköterskor tagit ett steg tillbaka i Benners modell, kanske från expert-nivå inom slutenvården 

till avancerad nybörjare inom primärvården. De sjuksköterskor som innan påbörjad distrikts-

sköterskeutbildning hade arbete inom primärvården, eller som i ett fall inom kommunal 

omsorg, hamnar troligen på en annan nivå i Benners modell. Tidigare erfarenhet inom 

området tillsammans med distriktssköterskeutbildningen skulle kunna innebära att nivån 

”kompetent” är uppnådd. Enligt Benner har sjuksköterskan i det stadiet förvärvat så pass 

mycket erfarenhet att hon kan reflektera över sina handlingar i ett längre perspektiv (38). 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva nyutbildade distriktssköterskors upplevelse av den första tiden i 

yrket. För att på bästa sätt svara på syftet genomfördes studien som en kvalitativ intervju-

studie med semistrukturerade frågor där deltagarna fick svara på frågor rörande ett visst 

område och utifrån dessa berätta fritt med sina egna ord. Detta var lämpligt eftersom 

författaren hade som mål att deltagarna skulle berätta om sina upplevelser inom ett visst 

område (30). 
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Ett kriterium för inklusion till deltagande i denna studie var att distriktssköterskorna skulle ha 

jobbat minst tre månader men maximalt arton månader. Distriktssköterskorna skulle ha jobbat 

några månader för att ha kommit in sig något i yrkesrollen samt ha passerat den allra första 

introduktionstiden. Den övre gränsen sattes för att distriktssköterskorna fortfarande skulle ha i 

minnet hur de upplevde den första tiden. Om det hade gått längre tid hade de kanske haft svårt 

att minnas hur de upplevde den första tiden. Ett annat kriterium för inklusion var att distrikts-

sköterskorna skulle ha tagit sin specialistsjuksköterskeexamen 2009 eller 2010, detta för att de 

skulle ha i minnet hur de upplevde utbildningen för att kunna sätta den i relation till det 

faktiska yrket. 

Graneheim och Lundman (31) menar att det är av stor vikt för studiens trovärdighet att välja 

lämplig datainsamlingsmetod. Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan granskas utifrån 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (31). Vid kvalitativa studier är det viktigt 

att resultatet speglar deltagarnas åsikter och upplevelser och inte författarens. Enligt Polit och 

Beck (30) kan det för att öka studiens trovärdighet vara värdefullt att gå tillbaka och visa 

deltagarna det preliminära analysresultatet för att ge dem en möjlighet att bedöma om den 

preliminära tolkningen överensstämmer med deras faktiska upplevelser (30). Detta har inte 

gjorts i denna studie och behöver inte betyda att trovärdigheten har minskat. Enligt 

Sandelowski (39) kan det göra mer skada än nytta att gå tillbaka till deltagarna eftersom 

möjligheten då är stor att de glömt bort något de sagt, att de ångrar något de sagt eller önskar 

tillägga något. Detta kan leda till att det slutgiltiga resultatet förvillas (39).  

Koder, subkategorier och kategorier har under hela analysprocessen granskats och diskuterats 

i handledningsgrupp för att göra tolkningen trovärdig och för att försäkra sig om att 

kategorierna överensstämmer med intervjuernas faktiska innehåll och ger en helhetsbild av 

dessa. Detta gör att studiens giltighet ökar (31). Sammanfattningarna i resultatdelen styrks 

med hjälp av citat från samtliga intervjuer vilket ytterligare stärker studiens giltighet enligt 

Graneheim och Lundman (31). 

För att studiens tillförlitlighet ska öka bör forskaren diskutera och reflektera med andra för 

varje steg i analysarbetet för att uppmärksamma olika tolkningsmöjligheter (31). Denna studie 

har under hela analysprocessen diskuterats i handledningsgrupp, vilket ökar studiens 

tillförlitlighet. Studiens material samlades in under mars – maj 2011 och analysarbetet 

påbörjades i samband med detta. Att insamlat material sker i nära anslutning till analysarbetet 

är också något som stärker studiens tillförlitlighet (31). 
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Vad gäller överförbarhet så är det enligt Graneheim och Lundman (31) läsaren som avgör om 

resultatet är överförbart till andra situationer eller grupper. För att underlätta för läsaren att 

avgöra denna studies överförbarhet är urval, deltagare, datainsamling och analys noggrant 

beskrivna. 

Allmän diskussion 

Föreliggande studie visade på att de nyblivna distriktssköterskorna upplevde att den mesta 

yrkesspecifika kunskapen lärs efter utbildningen i yrkets utövande. De upplevde att 

utbildningen saknar viktiga områden, men var också medvetna om att mycket av kunskaperna 

inte går att förmedla via teoretisk utbildning. Detta visar på vikten av att få klinisk praktik för 

att känna sig bättre förberedd inför yrket. 

Resultatet i föreliggande studie visade på behovet av ett gott stöd från kollegor samt en god 

introduktion för att lära sig yrket. Detta är viktigt för arbetsgivaren att ta hänsyn till och att en 

grund för att få nöjd och kompetent personal är att ge god introduktion. Det är även viktigt att 

medvetandegöra mer erfarna distriktssköterskor om deras viktiga funktion i 

omhändertagandet av nya kollegor med mindre erfarenhet. Föreliggande studie visade på att 

distriktssköterskekunnandet är något som växer fram, framförallt i yrkesutövningen efter 

utbildningens slut. Föreliggande studie skulle kunna användas i distriktssköterskeutbildningen 

för att informera blivande distriktssköterskor om detta och ge en bild av hur det kan upplevas 

att vara nybliven distriktssköterska. 

Distriktssköterskeyrket har förändrats senaste åren, och så även utbildningen. Från att ha varit 

ett brett yrke med patienter från vaggan till graven blir det nu mer och mer specialiserat. 

Utbildningen har fortfarande en bred inriktning trots detta. Föreliggande studie visade på att 

det kan finnas ett behov av att förändra utbildningen, kanske genom att dela upp utbildningen 

i mindre specialiteter. Föreliggande studie visade på att skillnad i erfarenhet innan påbörjad 

specialistsjuksköterskeutbildning avgör hur utbildningen upplevs förbereda inför distrikts-

sköterskeyrket. Kanske kan det vara så att utbildningen i större utsträckning skulle behöva 

individanpassas utifrån sjuksköterskornas tidigare erfarenheter. Detta skulle kunna leda till en 

mer givande utbildning både för de med och utan primärvårdserfarenhet innan påbörjad 

utbildning. Föreliggande studie skulle kunna användas som underlag i diskussioner kring 

utbildningens upplägg. 
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Eftersom författaren inte har funnit några studier som beskriver distriktssköterskans första tid 

i yrket skulle det vara intressant att göra om samma studie för att se om den skulle visa på 

liknande resultat. Det skulle även vara intressant att intervjua mer erfarna distriktssköterskor 

om deras upplevelse av nyutbildade distriktssköterskors kunskaper, för att undersöka om de 

anser att de nyutbildades kunskaper är tillräckliga. 

Slutsats 

Att vara distriktssköterska är någonting som växer fram och utvecklas efter utbildningen 

utifrån tidigare yrkeserfarenhet och innebär ett fortsatt lärande under hela yrkeslivet. För att 

lära sig yrket är det viktigt att få praktiska förutsättningar på sin arbetsplats både genom god 

introduktion samt stöd från kollegor. 
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