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Förord 

 

Denna magisteruppsats, en intervjustudie har genomförts av två studerande vid Högskolan i 

Gävle under studietiden till distriktssköterskor. Författarna genomförde åtta intervjuer var och 

transkriberade sedan sitt material innan analysprocessen påbörjade. Den ena författaren ACS 

fokuserade därefter på hur distriktssköterskan upplevde att arbeta hälsofrämjande med 

patienter medan den andra MS fokuserade på distriktssköterskans upplevelse av sin egen 

hälsa. Vetenskapliga artiklar har författarna under tiden sökt och bearbetat tillsammans. ACS 

har främst arbetat med introduktionsdelen, MS har bearbetat metoddelen och diskussionsdelen 

utarbetades tillsammans. Båda författarna har under hela arbetets gång även varit delaktiga i 

alla delar och gett kommentarer och synpunkter. Under den fortlöpande processen har 

handledaren stöttat och gett kommentarer till arbetet.  

 

Avslutningsvis vill vi framföra ett tack till vår handledare, Annika Nilsson som stöttat och 

motiverat oss till att slutföra arbetet.  

 

Vi vill även tacka våra familjemedlemmar som har stått ut och visat tålamod under studiens 

gång. 

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelse att arbeta 

hälsofrämjande med patienter och upplevelsen av sin egen hälsa. Studien har en beskrivande 

design och sexton distriktssköterskor från fem olika hälsocentraler i Mellansverige deltog i 

studien. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet som framkom under intervjuerna redovisas utifrån två 

kategorier: Distriktssköterskans uppdrag och Distriktssköterskans medvetande. Ur 

kategorierna framkom tio underkategorier: förhållningssätt, hinder, medvetandegör, 

motiverar, möjligheter och resurser samt kunskap och erfarenhet, livssituation, motivation och 

tillfredsställelse. Distriktssköterskans uppdrag resulterade i att flera distriktssköterskor 

upplevde att de hade ett bra förhållningsätt och såg helheten av patienten och där efter 

medvetandegjorde risker och motiverade till hälsa. Möjligheterna som distriktssköterskorna 

hade att arbeta hälsofrämjande såg olika ut beroende på person och erfarenhet. Vid hinder i 

det hälsofrämjande arbetet utnyttjades oftast olika resurser som annan kompetens, rutiner, och 

fysisk aktivitet på recept.  Distriktssköterskorna upplevde sin personliga hälsa i stor del 

tillfredsställd beroende på motivation och sin livssituation. Kunskapen och medvetandet har 

en betydande roll för distriktssköterskans personliga självuppfattning och verklighets 

upplevelse för upprätthållande av sin egen hälsa.  

 

Nyckelord: distriktssköterska, hälsa, primärvård, upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of present study was to describe the district nurses' experience of work health 

improving with patients and the perception of their own health. The study is a descriptive 

design. Sixteen district nurses from five different health centers in central Sweden participated 

in the study. Data was collected through semi-structured interviews and analyzed by 

qualitative content analysis. The results that emerged from the interviews are presented in two 

categories: the district nurse's mission and the district nurse's consciousness. From these 

categories ten sub-categories emerged: attitudes, barriers, to raise awareness, to motivate, 

opportunities, resources as well as knowledge and experience, life, motivation and 

satisfaction. The district nurse´s mission resulted in several district nurses felt they had a good 

attitude and saw the big picture of the patient and thereafter made them conscious of risks and 

motivated to health. The possibilities to work health promoted differed depending on person 

and previous experience. When obstacles in the health promoted work occurred different 

other resources was used such as other skills, routines and physical activity on prescription. 

District nurse's perceived their personal health in large part satisfactory depending on 

motivation and their life situation. Knowledge and awareness has a significant role for the 

district nurse personal self perception and reality experience for maintaining the own health. 

 

Keywords: district nurses, health, primary care, experience. 
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1.  Introduktion  
 

Redan i början av 1900 talet arbetade distriktssköterskor hälsofrämjande för att förhindra 

smittspridning då främst med fattiga familjer. Distriktssköterskans viktigaste uppgift är att 

arbeta hälsofrämjande och att förebygga sjukdomar. Distriktssköterskan har en bred 

kompetens inom folkhälsa, omvårdnad, medicin och socialtarbete och har därför en 

betydelsefull roll som kunskapsförmedlare och handledare inom dessa områden (Wilkes, 

Cioffi, Warne, Harrison & Vonu-Boriceanu 2007, Riksföreningen för Distriktssköterskor 

2008).  

Enligt den svenska distriktssköterskeföreningen (2008) är ett hälsofrämjande arbete och dess 

betydelse för folkhälsan idag ett intressant område. Hälsa berör och påverkar alla människor 

och ses därför som en resurs där samhällsvinster kan uppnås. Folkhälsoarbete innebär 

planerade och utförda samhällsinsatser vilka ska leda till främjande av hälsa och 

förebyggande av sjukdom. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor och i de 

etiska koderna står att sjuksköterskor har ett ansvar med att sköta sin egen hälsa så att dennes 

förmåga att ge vård inte äventyras (Socialstyrelsen 2009). Fhi (2004) skriver att det är 

allvarligt att hälso- och sjukvårdens personal visar tecken på försämrad hälsa då de har ”hälsa 

som affärside” och borde vara förebilder för god hälsa. Så hur upplever distriktssköterskan sin 

egen hälsa? Vid sökning efter tidigare studier har få studier hittats om hur distriktssköterskor 

upplever sin egen hälsa. 

 

1.1 Bakgrund  

Att arbeta hälsofrämjande inom folkhälsa har varit en tradition i Sverige sedan trehundra år 

tillbaka. Från början var det kungen och kyrkan som bestämde hur det hälsofrämjande arbetet 

skulle utföras. Vid sekelskiftet utvecklades ett demokratiskt styre av det hälsofrämjande 

arbetet där samverkan mellan hela samhället spelar stor roll (Pettersson 2007). Efter andra 

världskrigets slut delades sjukvården upp mellan primärvård och sjukhusvård. Det 

folkhälsofrämjande arbetet ökades i och med att mödravård- och barnhälsovården utvecklades 

under den här tiden. På arbetsplatserna runt om i Sverige arbetade företagshälsovården med 

att främja arbetsmiljön och att förebygga skador. Sjuksköterskor och läkare tog ställning till 

att öka sina insatser i det hälsofrämjande arbetet med patienterna under samma tid (Pettersson 

2007).  
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I specialistutbildningen till distriktssköterska är huvudämnet hälsa samt att lära sig arbeta 

hälsofrämjande. Genom att få kunskaper i vårdpedagogisk förmåga lär sig den blivande 

distriktssköterskan att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder som 

har inverkan på en god hälsa och som förebygger sjukdom hos befolkningen (Högskolan 

Gävle 2007).  

 

1.2 Hälsodefinitionen  

WHO´s definition av hälsa 1948 beskrivs som ”Health is a state of complete physical, mental 

and social well-being and not morely the absence of disease or infirmity” vilket innebär att 

“hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom”.  Definitionen har flera gånger revideras och nu presenteras hälsa som 

en resurs i den dagliga tillvaron. Inte som målet i livet utan som ett medel för ett gott liv dvs. 

hälsa är en subjektiv upplevelse och upplevs olika hos olika individer (WHO 2011). 

En stor internationell konferens om ett ökat hälsofrämjande arbete i världen hölls i Ottawa 

1986. Där skrevs stadgar om hur ”Hälsa för alla” från 2000 och framåt ska kunna uppnås. Det 

stadgades att det hälsofrämjande arbetet är en process som ökar möjligheterna för människor 

att få kontroll över sin egen hälsa samt att förbättra den. För att kunna nå ett fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste individer ges resurser för att kunna 

identifiera och tillfredsställa sina behov. Hälsa är en resurs för att klara det dagliga livet och 

då måste både kvinnor och män ges samma möjligheter att göra hälsosamma val i sina liv 

(Pettersson 2007).  

 

1.3 Hälsomålen  

För att främja hälsoutvecklingen för befolkningen satte Sveriges regering 2007 upp elva 

hälsomål. I föreliggande studie ingår: Mål 4, Ökad hälsa i arbetslivet, Mål 6, En mer 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Mål 9, Ökad fysisk aktivitet, Mål 10, Goda matvanor och 

säkra livsmedel, och Mål 11, Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från 

narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Att främja 

folkhälsan innebär att ge människor möjligheter som resurser och kunskaper för att öka 

kontrollen över sin hälsa (Regeringens proposition 2007). 
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1.3.1 Hälsa och fysisk aktivitet 

Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (Ståhle 2003) rekommenderar att alla vuxna över arton år 

är fysiskt aktiva i måttlig intensitet i minst 150 minuter i veckan. Fysisk aktivitet kan vara 

fritidsaktiviteter som friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete samt andra 

aktiviteter i hemmet.  

I en studie från Sverige (Södergren et al. 2008) visade resultatet att det fanns ett samband 

mellan fysisk aktivitet och en ökad god självskattad hälsa. De som skattade sig högst var de 

som motionerade regelbundet. Men det fanns också många som skattade sig ha en god 

självuppskattad hälsa beroende på ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd och rökning. 

Enligt socialstyrelsen (2011) ökar risken för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död hos 

vuxna med otillräcklig fysisk aktivitet. Att ge rådgivande samtal samt ett skriftligt recept på 

fysisk aktivitet (FaR) med särskild uppföljning är den hälsofrämjande åtgärd som 

rekommenderas i första hand. En studie (Leijon et al. 2011) har visat att den främsta orsaken 

till att patienten inte följer FaR är sjukdom eller smärta. De yngre patienterna angav också 

ekonomi och tidsbrist som orsak. Resultatet visade också att de personer som var mest 

stillasittande innan receptet skrevs också var de som i större utsträckning inte följde 

rekommendationerna. De personer som fått FaR som t.ex. promenader rapporterade att 

motivationen var orsaken till att de inte följde ordinationen.  

 

1.3.2 Hälsa och kost 

Fetma och övervikt är ett problem som ökar. Hälften av alla män och var tredje kvinna är 

överviktiga. Att lyckats med viktnedgång och kunna behålla den nya vikten är inte lätt och det 

gäller att vara rätt motiverad för att lyckas ändra sin livsstil. Fetma ökar risken för att få 

diabetes Typ-2, hjärt- och kärlsjukdomar, bröst- och prostatacancer, förslitning och 

belastningsskador på leder och skelett samt gör det svårare att bli gravid (Becker et al. 2005).  

 

De rekommendationer som ges för en god kosthållning har framtagits av Nordiska 

Ministerrådet 2004 och en ny reviderad version är under arbete. De rekommendationer som 

ges är tallriksmodellen som består av tre delar där potatis, pasta, ris och bröd, utgör en del. 

Grönsaker, rotfrukter och frukt en del och en del med kött, fisk, ägg och baljväxter. Att äta 

regelbundet tre mål om dagen och 1-3 mellanmål samt ett dagligt intag av frukt och grönsaker 

ingår i rekommendationen (Becker et al. 2005). 
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1.3.3 Hälsa och alkohol 

De flesta vuxna använder alkohol och oftast leder det inte till negativa konsekvenser. Ett 

samtal om patientens riskbruk av alkohol kan vara svårt då patienten ofta känner skam över 

sitt riskbruk. Det spelar då en stor roll hur vårdgivarens samtalsförmåga är vid riskbruk av 

alkohol (Läkemedelsboken 2011-2012).  Studier har visat att primärvårdspersonalen avstår att 

fråga om patientens alkoholvanor trots att de anser att alkoholens inverkan på hälsan är lika 

viktig som övriga livsstilsåtgärder. Tidsbristen, kunskapen och avsaknaden av rutiner vid 

alkohol rådgivning var de främsta syftena till att de inte tog upp diskussionen om alkohol med 

patienten (Holmqvist et al. 2008, Fhi 2009b). Enligt Folkhälsoinstitutet är den vanligaste 

åtgärden vid riskbruk av alkohol att påbörja ett motiverande samtal. Vårdpersonalens eget 

riskbruk av alkohol påverkar inte hur de arbetar med sina patienter (Fhi 2009b).  

 

Enligt Geirsson et al. (2005) uppskattade vårdpersonalen sin alkoholrelaterade kompetens 

lägre än många andra hälsorelaterade levnadsvanor. Resultaten kan förklaras av brist på 

praktiska färdigheter och utbildning. Dessa faktorer måste beaktas vid planering i det alkohol 

förebyggande arbetet i primärvården. Sjuksköterskorna med utbildning i alkohol rådgivning 

skattade sina möjligheter att ändra ett riskbeteende högre än sjuksköterskor utan utbildning. 

Sjuksköterskorna i studien skattade sina möjligheter till att främja hälsa högre än vad de 

allmänläkare som ingick i studien gjorde.  

Vid en undersökning om patienter blivit tillfrågade om sina alkoholvanor kom det fram att 23 

% av 4238 personer blivit tillfrågade om sin alkoholkonsumtion men endast tre % fått råd och 

stöd att minska sitt riskbruk. Det framkom även att det var flest män, kroniskt sjuka och 

personer med psykisk ohälsa som blivit tillfrågade om sina alkoholvanor (Ahacic et al. 2010).  

 

1.3.4 Hälsa och psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa används på olika sätt i olika sammanhang. I föreliggande studie 

innefattar psykisk ohälsa symtom som ängslan, oro, nedstämdhet, stress och sömnsvårigheter. 

I Folkhälsorapporten från 2012 beskrivs att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att 

uppleva nedsatt hälsa. I rapporten beskrivs även att besvär från rörelseapparaten har ökat i 

befolkningen vilket tros beror på ökad påfrestning av stress i samhället. Även den 

arbetsrelaterade stressen har ökat både inom kvinno- och mansdominerade yrken och det är 

bland landstingsanställda detta fenomen ökat mest vilket tros bero på upprepade 

omorganisationer. Långvarig stress påverkar kroppen i negativ riktning och vid avsaknad av 

återhämtningsstunder som god sömn utvecklas en försämring av minnet, smärtor främst i 
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nacke och skuldror, immunförsvaret fungerar sämre och en känsla av uppgivenhet infinner sig 

som ledsamhet, nedstämdhet, trötthet och depression (Fhi 2012).  

 

1.3.5 Hälsa och tobak 

Tobaksröken anses vara den farligaste ohälsosamma vanan som finns och ger därmed den 

största risken för ohälsa, sjukdom och för tidig död. Tobaksanvändningen i världen ökar och i 

Sverige är nästan 1 miljon personer dagligrökare samt 900 000 snusare. Att ta upp 

tobaksfrågan med patienter anses självklar då ett tobaksstopp kan förlänga livet (Gilljam 

2012). Rökningens konsekvenser som sjukvårdskostnader, sjukskrivningar och 

produktionsbortfall kostar samhället stora summor varje år. Så 2005 gick Sverige med i 

WHO´s ramkonvention om tobakskontroll vars syfte är att skydda kommande generationer 

från tobakens hälsomässiga, sociala, ekonomiska och miljömässiga skadeverkningar (Fhi 

2009a).  

Att sluta röka är inte en enkel sak och de flesta gör tre försök innan de slutar helt med 

rökningen. Det är viktigt att som vårdpersonal fråga varje patient om rökningen och ge en kort 

information om rökningens konsekvenser för att på så vis motivera patienten till rökstopp och 

kunna hänvisa patienten till olika instanser som kan hjälpa vid rökstopp. Vårdpersonalen har 

ett personligt ansvar att vara förebilder och normbildare i hälsofrågor och det anses därför 

olämpligt om de använder tobak själva (Fhi 2009a).  

 

1.4 Omvårdnadsteori  

Det finns flera olika omvårdnadsteorier som har betydelse för det hälsofrämjande arbete. För 

att främja hälsa ges patienterna verktyg som bl.a. kunskap för att öka sin egen kapacitet och se 

egenvårdsinsatser som det primära och inte förlita sig på medicinska insatser.  

Dorothea Orem definierar egenvård som ”utförande av aktiviteter som individen själv tar 

initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” 

(Kirkevold 2000, s. 88). Egenvårdteorin delas in i tre faser och bildar tillsammans en 

målinriktad handlingsprocess. Den första är värderingsfasen: där det klargörs vilka handlingar 

som är nödvändiga för att säkerställa hälsa och välbefinnande som följs av planeringsfasen: 

planera strukturen och kontinuiteten för att utföra handlingarna och den sista fasen är 

genomförande fasen (Kirkevold 2000).  Enligt Orem är det viktigt att sjuksköterskan kan 

koppla ihop kunskap, erfarenhet och sunt förnuft för att kunna motivera patienter till 

egenvårdsinsatser. Genom att klargöra målet för insatserna patienten utför ökar deras 

medvetenhet vilket kan bidra till hälsa och välbefinnande. Då krävs att sjuksköterskorna har 
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viljan och förmågan att designa och utveckla ett egenvårdsuppdrag åt patienten (Banfield 

2011).  

 

1.5 Att arbeta hälsofrämjande 

Att arbeta hälsofrämjande grundar sig på kunskaper om vad som främjar en god hälsa. Genom 

att arbeta hälsofrämjande ökar motståndskraften mot sjukdomar och ger en snabbare 

återhämtning från sjukdom. Framtidens folkhälsa är allas ansvar. För att skapa bra livsvillkor, 

livsmiljöer och levnadsvanor är det viktigt med tidiga och förebyggande åtgärder (Fhi 2010).   

I Folkhälsorapporten från 2012 redovisas hälsans utveckling i olika befolkningsgrupper och 

hur hälsan påverkas av levnadsvanor och omgivningsfaktorer. Under de senaste decennierna 

har hälsan förbättrats i Sverige vilket visar sig bl.a. genom att medellivslängden hos 

befolkningen har ökat. Trots detta är ohälsosamma levnadsvanor vanliga och det är bara 

varannan kvinna och var tredje man i ålder 16-84 som rapporterat att de inte har någon 

ohälsosam levnadsvana (Fhi 2012). 

En studie visade att svensk sjukvårdspersonal önskade att mer av deras arbete fokuserades på 

hälsofrämjande arbete än på sjukdomsförebyggande insatser. De ansåg sig ha kunskapen och 

erfarenheten av att arbeta mer hälsofrämjande men saknade riktlinjer och tydliga mål även 

den höga arbetsbelastningen hade en negativ inverkan eftersom personalens arbetstid 

prioriterades till akuta sjukvårdsinsatser och det hälsofrämjande arbetet utfördes när det fanns 

tid (Johansson et al. 2010). I Jerdén et al. studie (2006) upplevde sjuksköterskorna att det 

hälsofrämjande arbetet hade låg prioritet då det sjukdomsvårdande insatserna som att dela 

mediciner, ge injektioner, ta stygn och blodtryck gick i första hand. De upplevde även att 

tidsbristen var ett stort problem, samtidigt som distriktssköterskor med egen specialist 

mottagning som t.ex. diabetes upplevde att de hade möjlighet att ge sina patienter mer tid när 

de möttes där än på den vanliga distriktssköterskemottagningen. Det framkom även att om det 

hälsofrämjande arbetet ska kunna utföras bör chefen på arbetsplatsen ge utrymme till arbetet 

med att avsätta tid, liksom att det finns riktlinjer och bra verktyg som underlättar det 

hälsofrämjande arbetet.  

 

I mötet med patienten har sjuksköterskan en möjlighet att påverka patientens livsstil genom 

att använda specifika kommunikationsfärdigheter som stärker patientens delaktighet. 

Motiverande samtal (MI) har visat sig vara användbar i konsten att motivera patienter till 

livsstilsförändringar med ökad hälsa och välbefinnande som resultat (Shinitzky & Kub 2001).  

MI är en rådgivningsmetod där syftet är att genom dialogsamtal frammana 
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beteendeförändringar genom att hjälpa människor att utforska och lösa upp osäkerhet och 

tveksamheter inför förändringar på ett respektfullt sätt. Hälsosamtalets syfte är att locka fram 

självmotiverande beslut genom att använda sig av öppna frågor, reflekterade lyssnande, 

summeringar och uppmuntran. De fyra vägledande principerna för sjuksköterskan i ett MI 

samtal är 1, att visa respekt och låta patienten vara självbestämmande över sina val. 2, att göra 

patienten medveten om sina ohälsosamma livsvanor för att senare göra dem motiverade att 

utföra förändringar. 3, ”Rulla med” i patientens motstånd till att göra förändringar för att 

sedan försöka förebygga patientens skepsis till förändringarna. Visa tilltro till patientens val 

av förändring samt visa uppskattning och glädje för patientens utförda ansträngningar 

(Lakerveld et al. 2008). I en svensk studie om hur distriktssköterskor upplever arbetet med MI 

kom det fram att arbetet var krävande. Det berodde mycket på distriktssköterskans vana och 

erfarenhet av MI för att samtalet skulle utfalla bra. För att MI samtalen ska fungera bra 

behövs flera tillfällen och större möjligheter att utöva dessa samtal samt att respektera 

patientens livsstilsval (Brobeck et al. 2011). Patienter som träffade distriktssköteskor 

upplevde dem som bra lyssnare. Det var oftast inte några problem med kommunikationen 

mellan vårdtagare och vårdare samt att distriktssköterskan var mycket förstående i sitt arbete 

(Wilkes et al. 2007).  

 

I Hansen et al. studie (2011) undersöktes vilka faktorer som höjer patientens motivation till 

livsstilsförändringar. De främsta faktorer som identifierades var struktur på vardagen för att få 

tid till aktivitet, oro för sjukdom samt bra sociala relationer. Det framkom även att det tar tid 

att göra livsstilsförändringar och de förändringar som är aktuella måste anpassas till individen 

med hänsyn till sociala, utbildningsmässiga och ekonomiska möjligheter. Genom att 

vårdpersonal följer upp åtgärder med regelbunden coachning kan hållbara förändringar ske.  I 

Jallinoja et al. studie (2007) upplevde sjuksköterskor patientens ovilja till att ändra ett 

riskbeteende som det största hindret i det hälsofrämjande arbetet. Vidare ansågs det viktigt att 

patienten skulle motiveras till egenvård framför läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2. Det 

var främst nyutbildade sjuksköterskor som upplevde att de hade kunskap till att motivera 

patienter till livsstils ändringar.  

 

I Rush, Kee och Rice studie (2005) beskrevs hur sjuksköterskor upplevde sin roll i det 

hälsofrämjande arbetet samt hur de upplevde sig själva som förebilder i det hälsofrämjande 

arbetet. Resultatet visade att upplevelsen på att bli jämförd som ett hälsoideal var både 

positivt och negativt, de som var negativa ansåg att idealet var så högt satt att sjuksköterskan 
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hamnade på en piedestal långt bort från patientens egen självbild samt att de sjuksköterskor 

som inte ansåg sig hamna på piedestalen inte passade in i idealet. De positiva 

sjuksköterskorna såg idealet som en inspirationskälla, de använde idealet för att öka sin egen 

hälsa samt att motivera patienterna till ett hälsosammare liv genom att visa upp sig själva. De 

flesta i studien menade dock att idealet inte alltid representerar verkligheten då de ansåg att 

pressen på att leva upp till idealet ibland blev för mycket då vänner och bekanta påpekade för 

dem under t.ex. en privatfest ”är det där verkligen hälsosamt”? (Rush 2005, s. 177). 

 

I Jerdén et al. studie (2006) upplevde distriktssköterskorna att deras personliga strategier för 

att bevara och öka sin hälsa låg till grund för hur de arbetade hälsofrämjande med patienterna. 

Distriktssköterskor som levde ett hälsosamt liv dvs. tränade regelbundet, inte rökte och kände 

sig avslappnade beskrev sig själva som positiva till det hälsofrämjande arbetet samtidigt som 

de beskrev kollegor med mindre hälsosamt leverne som negativa till det hälsofrämjande 

arbetet.  

 

I Jonsdottir, Börjesson och Ahlborg studie (2011) från Norge där över tretusen sjuksköterskor 

svarade på enkätfrågor om sin hälsa under de tre senaste månaderna framkom det att 85 % av 

deltagarna var fysiskt aktiva i mer än två timmar per vecka, tyvärr klassade de återstående 15 

% sig som stillasittande. De flesta i studien hade ett normalt BMI men 7 % svarade att de hade 

BMI jämfört med fetma. De flesta sjuksköterskorna i studien ansåg sig sova bra medans 26 % 

svarade att de hade svårt att somna samt att de vaknade under natten och då hade svårt att 

somna om. Den psykiska ohälsan visade sig vara bra men 18 % svarade att de saknade glädje 

och kände sig deprimerade. Majoriteten av sjuksköterskorna gick till arbetet med visionen om 

att dagen skulle bli intressant och tillfredsställd. Vidare framkommer att sjuksköterskans roll i 

det hälsofrämjande arbetet spelar en stor roll och det är därför viktigt att hon själv har bra 

livsstils vanor. Även i en studie från England (Blake et al. 2011) där sjuksköterskestuderande 

beskrev hur de upplevde sin hälsa svarade närmare hälften av deltagarna att de följde de 

rekommenderade råden om fysisk aktivitet om 30 minuters motion 5 gånger/vecka. De som 

inte var fysiskt aktiva angav tidsbrist, pengar och ork som orsak till att de inte utförde någon 

fysisk aktivitet. I en amerikansk studie (Zapka et al. 2008) visade resultatet på att 

sjuksköterskor var lika överviktiga som genomsnittet av den övriga befolkningen i landet 

samt att de sjuksköterskor som ingick i studien inte följde de rekommenderade råden om 

dagligt intag av frukt och grönt vilket också framkom i Blake et al. studie (2011) där närmare 

30 % av deltagarna i studien klassificerades som överviktiga och över hälften av deltagarna 
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ansåg sig äta hälsosamt samtidigt som de svarade att de åt mat som var ”high fat” och socker 

dagligen. Sammanfattnings vis så resulterade dessa studier i att vårdpersonal följer de 

rekommenderade råden i fysisk aktivitet och kost till stor del men det skiljer sig inte från 

genomsnittet av den övriga befolkningen. 

 

I en kartläggning av vårdpersonalens alkoholvanor rapporterade kvinnliga sjuksköterskor ett 

högre riskbruk än kvinnor i allmänhet och distriktssköterskor rapporterade en lägre 

konsumtion än andra sjuksköterskor vilket kan bero på att de var äldre (Fhi 2009). 

Vårdpersonalens eget riskbruk av alkohol påverkar inte hur de arbetar med sina patienter (Fhi 

2009).  

I en studie (Olofsson, Bengtsson & Brink 2003) som var baserad på sjuksköterskors 

erfarenheter av negativ stress, visade resultatet att sjuksköterskan upplevde olika symtom i 

relation till stress bl.a. hjärtklappning och stramning av bröstet. Flera av sjuksköterskorna i 

studien uttryckte att en stor brist var att inte få svar eller respons av utfört arbete, känna 

otillräcklighet, frustration, hopplöshet och maktlöshet som visade sig i stress, det var även 

viktigt att tydligare mål fanns i verksamheten för att minska sjuksköterskornas upplevelse av 

stress under arbetets gång. 

 

1.6  Problemformulering 

I kompetens beskrivningen för legitimerade sjuksköterskor och ICN:s etiska koder för 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2009) finns beskrivet att sjuksköterskor och ledare ska följa 

och främja vårdpersonalens hälsa samt att sjuksköterskeföreningarna ska arbeta för en sund 

livsstil bland sina medarbetare. Sjuksköterskan har ett personligt ansvar att sköta sin hälsa så 

att förmågan att ge vård inte äventyras. Under vår yrkesverksamma tid som sjuksköterskor har 

vi träffat kollegor med olika livsstilar bl.a. har vi mött kollegor som är så trötta och slutkörda 

efter en dag på jobbet att de inte orkar utföra någon fysisk aktivitet vilket också leder till att 

den psykosociala hälsan blir instabil. Några av kollegorna använder tobak i form av rökning 

och snusning varje dag trots kunskaper om tobakens inverkan på hälsan. Alkohol använder de 

flesta vid festliga aktiviteter under helgerna. Övervikt och ohälsosamma kostvanor är ett 

förekommande problem som syns hos vissa sjuksköterskor samt att risken för oregelbundna 

måltider är vanligt hos vårdpersonal. Är synen på oss sjuksköterskor som friska och 

hälsosamma personer då vi har kunskaper i hälsa samt är de som leder andra till hälsosamma 

förändringar?  
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 I distriktssköterskans yrke och utbildning fokuseras det mycket på hälsa och hälsoprevention 

men hur mår dagens distriktssköterskor själva? Lever vi som vi lär? Kan en distriktssköterska 

som upplever sin egen hälsa nedsatt arbeta hälsofrämjande på ett bra sätt? Att arbeta 

hälsofrämjande är för oss att förebygga sjukdomar och upprätthålla en bra hälsa. Vid litteratur 

sökning efter tidigare studier i ämnet har få studier hittats, denna studie kan därför bidra med 

hur distriktssköterskor upplever att arbeta hälsofrämjande med patienter och hur de upplever 

sin egen hälsa. 

 

1.6.1 Syfte  

Syfte med studien var att beskriva hur distriktssköterskor i Primärvården upplever att arbeta 

hälsofrämjande med patienter och hur de upplever sin egen hälsa.  

 

1.6.2 Frågeställningar  

 Hur upplever distriktssköterskan att arbeta hälsofrämjande med patienter? 

 Hur upplever distriktssköterskan sin egen hälsa? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design (Polit & Beck 2011). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp  

Undersökningsgruppen bestod av 16 personer med specialkompetens som distriktssköterska, 

de hade minst ett års yrkeserfarenhet inom Primärvården. Urvalet var baserat på (Polit & Beck 

2011) ett ändamålsurval för att personerna ansågs kunna ge mycket information i relation till 

det valda ämnet.  Distriktssköterskorna som deltog i studien arbetade på fem olika 

landstingsdrivna hälsocentraler i Mellansverige och valdes ut av respektive verksamhetschef, 

då det var svårt att få deltagare till studien frågade vi personligen några av informanterna om 

deltagande. Av de distriktssköterskorna arbetade åtta främst i hemsjukvård och åtta på 

mottagning. De intervjuade distriktssköterskornas ålder varierade mellan 30 och 71 år, 

medelåldern var 53 år. Medelvärdet på antal arbetade år som distriktssköterska var 13 år, de 

hade arbetat 2-24 år. De flesta av deltagarna i studien hade också genomgått vidareutbildning 

inom andra specialiteter som kirurgi, diabetes, operation, intensivvård, palliativvård, ögon, 

tropisk medicin, barn, astma och KOL.  De hade också gått olika utbildningar i Landstingets 
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regi som bl.a. inkontinens, handledarutbildning, allergi och överkänslighet, smärta, infektion, 

hörselscreening, rökavvänjning, allergi, att arbeta hälsoförebyggande, nutrition, demens, 

motiverade samtal (MI), rådgivning och data. Samtliga distriktssköterskor i studien var 

kvinnor. 

De flesta av distriktssköterskorna arbetade heltid men två hade gått ner i tid till 86 och 90 

procent på grund av hälsoskäl. Den vanligaste orsaken till nedsatt hälsa var värk. 

Sjukskrivningar under det senaste året var inget som förekom på grund av dessa besvär, några 

hade haft kortare sjukfrånvaro pga. förkylningssymtom. Det var endast en av 

distriktssköterskorna som använde tobak men två var f.d. rökare.  Termen bortfall kan kännas 

främmande i det här sammanhanget men inför intervjuerna fanns en medvetenhet om att 

inbokade intervjuer skulle kunna avbokas med kort varsel beroende på oförutsedda händelser 

inom distriktssköterskans arbete. Exempelvis hade en distriktssköterska åkt ut på ett akut 

hembesök vid ett planerat intervju tillfälle, så intervjun fick genomföras vid ett senare tillfälle. 

Vid eventuellt bortfall fick nya distriktssköteskor förfrågas om ett deltagande i vår studie på 

de utvalda hälsocentralerna. 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer för att täcka in önskat område om hur 

distriktssköteskor upplevde att arbeta hälsofrämjande med patienter och hur de upplevde sin 

egen hälsa. Genom intervjuer ges möjligheter att skaffa en förståelse för vilken mening en 

individ lägger i en händelse eller situation (Kvale 1997). Med kvalitativ ansats menas att en 

insamling av kunskap i syfte att nå en djupare förståelse av problemet och avsikten med en 

intervju är att genom ett ledsagat samtal försöka förstå vad en individ lägger i en viss händelse 

(Forsberg & Wengström, 2003). Intervjufrågorna togs fram genom inspiration från Statens 

Folkhälsoinstitut (2004), Hjärt- och Kärlprogrammet Landstinget Gävleborg (2011) och 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011). 

Intervjuguiden innehöll två delar, en med bakgrundsfrågor och en med huvudfrågor som 

belyste syftet i studien. Bakgrundsfrågorna innefattade ålder, kön, arbetslivserfarenhet, 

yrkesverksamma år som distriktssköterska, övriga utbildningar, sjukdomar och sjukfrånvaro. 

De efterföljande frågorna bestod av hur distriktssköterskan upplevde det hälsofrämjande 

arbetet med patienten samt hur hon upplevde sin egen hälsa. Utifrån intervjuguiden kunde 

även intervjuarna ställa följdfrågor som berörde varje ämne för att få områdena belysta (Polit 
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& Beck 2011) beroende på hur distriktssköterskan svarade. Distriktssköterskorna fick inte se 

frågorna innan intervjun. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

En personlig kontakt med vårdenhetscheferna på de berörda hälsocentralerna togs för att ge 

information om studiens syfte och för att få ett medgivande till studiens genomförande. Efter 

att medgivande getts valde vårdenhetscheferna ut personer till studien som denna ansåg passa 

in på föreliggande studies kriterier. Ett informationsbrev om en förfrågan för medverkan i 

intervjustudien samt en bilaga med skriftligt informerat samtycke skickades till de berörda 

distriktssköterskorna. Kontakt togs med distriktssköterskorna för att bestämma tid och plats 

för genomförande av intervjun. Distriktssköterskorna bestämde själv om var intervjun skulle 

ske. De flesta intervjuer genomfördes på arbetsplatsen på distriktssköterskans kontor, en 

intervju gjordes i distriktssköterskans egna hem och en intervju i en av författarna till 

föreliggande studies hem. En testintervju genomfördes för att testa frågeområdena samt att se 

ungefärlig tidsåtgång. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att genomföra. Författarna 

intervjuade åtta distriktssköteskor var, där den ena författaren (ACS) fokuserade på hur 

distriktssköterskan upplevde att arbeta hälsofrämjande med patienter medan den andra (MS) 

fokuserade på distriktssköterskans upplevelse av sin egen hälsa. Intervjuerna bandades och 

skrevs ned ordagrant av författarna. Samtliga intervjuer genomfördes under mars och april 

2012.   

 

2.5 Dataanalys 

Innehållsanalys har använts som metod med kvalitativ ansats som fokuseras på beskrivningar 

och tolkningar (Polit & Beck 2011). Det utskrivna materialet lästes igenom av båda 

författarna flera gånger för att se alternativa tolkningar av materialet och dess helhet. Under 

analysarbetets gång har handledaren medbedömt kommande resultat i föreliggande studie. 

Materialet har strukturerats upp i meningsbärande enheter, koder, underkategorier och 

kategorier (se tabell 1) utifrån syfte och frågeställningar om hur distriktssköterskan upplever 

att arbeta hälsofrämjande med patienter samt hur hon upplever sin egen hälsa. Meningar och 

fraser som innehöll relevant information utifrån våra frågeställningar valdes ut, s.k. 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna minskades sedan ned 

(kondenserades) vilket innebar att texten förkortades och meningar som inte hörde till syfte 

och frågeställningar togs bort. Meningsenheterna behöll sin kärna och innebörd. De 

kondenserade meningsenheterna kodades och ordnades i kategorier och underkategorier som 
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återspeglade budskapet från intervjuerna (Graneheim & Lundman 2004). Kategorierna och 

underkategorier abstraherades dvs. innehållet gavs en högre logisk nivå (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2008). Författarna ansvarade för transkribering av de egna genomförda åtta 

intervjuerna, analysprocessen genomfördes av båda författarna tillsammans. Medbedömning 

av materialet har skett mellan författarna och handledaren i olika delar av metodarbetets gång. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan trovärdigheten ökas om det finns medbedömare i 

processen samt om värdefulla citat från texten finns med i redovisningen. Exempel på hur 

analysprocessen har gått till visas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen med meningsbärande enheter, kondensering, kod, 

underkategorier och kategorier.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Under 

kategorier 

Kategorier 

Ja för mycket alkohol för oss 

det är ju inte bra… med 

hjärtat och blodtryck… levern 

över huvudtaget mår inte bra 

utav för mycket. 

För mycket 

alkohol är inte 

bra. Hjärtat, 

blodtrycket, 

levern över 

huvudtaget mår 

inte bra. 

Alkoholens 

negativa 

konsekvenser. 

Kunskap. Distriktssköterskans 

medvetenhet. 

Kost… ja, det är väl… man 

mår ju bra av att äta frukost, 

lunch och middag och dricka 

vatten. Jag mår inte bra av om 

jag jobbar… då känner jag det 

på eftermiddagen om jag 

fuskar med maten..då får jag 

fysiska symtom..det är väl 

kanske att jag är så van vid att 

ge kroppen regelbundet. 

Man mår bra av 

att äta frukost, 

lunch och middag 

och dricka vatten. 

Jag mår inte bra 

av om jag inte 

äter om jag 

jobbar, då känner 

jag det på 

eftermiddagen om 

jag fuskar med 

maten och får 

fysiska symtom. 

Bra kosthållnig 

leder till ett bra 

mående. 

Tillfredsställel

se 

Distriktssköterskans 

medvetenhet. 

Ja jag försöker ju berätta vad 

man kan göra men jag är 

väldigt noga med att det inte 

ska bli nå pekpinnar och att 

man inte ska känna sig 

utpekad och helst att dom 

själva ska komma på… att jag 

måste nog börja motionera! 

Jag vet att jag måste sluta 

röka! Men jag försöker… men 

då måste jag försöka stötta 

dem i det när man vet att man 

liksom måste ändras. 

Berättar vad man 

kan göra utan 

pekpinnar. Dom 

själv ska komma 

på men jag 

motiverar och 

stöttar till 

förändring. 

Motiverar och 

stöttar. 

Motiverar. Distriktssköterskans 

uppdrag. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Studiens syfte och frågeställningar har diskuterats angående etiska överväganden. I studier 

som involverar människor måste forskare och studenter ta hänsyn till deltagarnas rättigheter 

och säkerställa att dessa rättigheter skyddas (Polit & Beck 2011). En ansökan till Högskolans 

etiska forskningsråd (2003:460) gällande föreliggande studie blev aktuell på grund av studiens 

frågor om distriktssköterskornas upplevelse av den egna hälsan. Ett godkännande skedde 

under tidig vår 2012. Samtyckeskravet beaktades genom att vårdenhetschefen på respektive 

Hälsocentral fick ge sitt skriftliga tillstånd till att studien kunde genomföras och att 

medverkande distriktssköterskor fick information om studiens syfte samt ge ett skriftligt 

samtycke. Under intervjuns gång var det viktigt att lyssna och vara öppen vid frågor och 

funderingar så att distriktssköterskan kände trygghet i samtalet. Allt deltagande var frivilligt 

och distriktssköterskorna kunde när som helst under intervjun avstå från sitt deltagande. Allt 

material behandlades konfidentiellt och det är viktigt att skydda undersökningspersonernas 

privatliv (Kvale 1997) så ingen enskild deltagare kan identifieras i resultatet. Under studien 

förvaras intervjumaterialet så att endast författarna hade tillgång till det. Efter godkänt 

examensarbete kommer intervjumaterialet att förstöras.  

 

3. Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån studiens syfte och frågställningar hur 

distriktssköterskan upplever att arbeta hälsofrämjande med patienter samt hur 

distriktssköterskan upplever sin egen hälsa. Studiens resultat av kategorier och 

underkategorier presenteras i Tabell 2. Resultatet tydliggörs genom att citat från intervjuerna 

presenteras i löpande text, citaten är numrerade i ordningen av intervjuernas genom föranden, 

från 1 till 16. 

 

 

 

Tabell 2 Kategorier och underkategorier. 
 

Kategori Underkategori 

Distriktssköterskans uppdrag   Förhållningssätt  

 Hinder 

 Medvetandegör riskbeteende 

 Motiverar och stöttar till förändring 

 Möjligheter till att arbeta hälsofrämjande 

 Resurser att ta hjälp av 

Distriktssköterskans medvetenhet  Kunskap och erfarenhet 

 Distriktssköterskans livssituation 

 Motivation till hälsa 

 Tillfredställelse 
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3.1 Distriktssköterskans uppdrag  

På frågan om hur distriktssköterskan upplever att arbeta hälsofrämjande med patienter och 

vad som ingår i uppdraget framkom följande underkategorier Förhållningssätt, Hinder, 

Medvetandegör, Motiverar, Möjligheter och Resurser.  

 

3.1.1 Förhållningssätt 

I underkategorin förhållningssätt beskrivs distriktssköterskans attityd, inställning och synsätt 

på patienternas hälsa. Flera av distriktssköterskorna upplevde en sorgsenhet då de såg 

patienter med ohälsosamma vanor samt att de upplevde det tråkigt att patienter slösade bort 

sina möjligheter till förändringar och inte tog tillvara på sina tillgångar. ”… då kan jag känna 

att folk slösar bort sina möjligheter, de tar inte vara på sin hälsa och det är tråkigt”(15). En 

av distriktssköterskorna upplevde att hon var lite yrkesskadad då hon såg människor som var 

kraftiga och började fundera vad de äter och har för motionsvanor ”Om jag ser en stor kraftig. 

Vad äter de där för nått? Vad stoppar de i sig? Rör de något på sig? Ja, jag är ju lite 

yrkesskadad” (6). I samtalet om tobak upplevde några av distriktssköterskorna att det var 

tråkigt att patienten fastnat i ett beroende som är den största riskfaktorn till ohälsa samt att det 

för vissa var ofattbart att patienten valde att betala för att få sin hälsa nedsatt. ”… fattar inte 

hur de kan bränna upp pengar mitt framför näsan och betala för något som förstör 

hälsan…”(16).  

 

3.1.2 Hinder 

Underkategorin hinder visar på att distriktssköterskan upplever att det finns svårigheter och 

problem i det hälsofrämjande arbetet med patienter. Det framkom att distriktssköterskorna 

upplevde hinder i sitt arbete då de saknade rutin på uppföljning av sitt påbörjade 

hälsofrämjande arbete samt att vissa inte träffade samma patienter från en gång till en annan. 

”… nu är ju arbetssättet inte upplagt så att vi självklart kan följa upp det då vi kanske inte 

träffar patienten igen…”(11). I samtalet med patienter om alkohol upplevde några av 

distriktssköterskorna att de saknade erfarenhet i att prata om alkohol som ett hinder och att 

samtal om alkohol var bland de svåraste då patienten ibland inte var helt ärlig om sin 

konsumtion och kunde känna att frågan var stötande. ”… en del kan ta illa upp och ja det är 

blandat så att säga, vet inte riktigt hur reaktionen kommer att bli…”(8). Att arbeta 

hälsofrämjande med kost ansågs svårt på grund av alla dieter som finns och att patienter vill 

prova dessa vilket distriktssköterskan inte kunde rekommendera. Det upplevdes också som ett 
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hinder då det ofta kommer nya forskningsresultat om olika kosthållningar ”… det är inte 

jättelätt alla gånger då det kommer nya rön och patienterna är väldigt medvetna…”(15)  

samt att det ansågs svårt ur en etisk aspekt att prata kost med överviktiga patienter främst 

överviktiga barn med överviktiga föräldrar de träffat på BVC mottagningen ”Hur säger jag 

det på ett fint sätt utan att inverka på deras integritet?” (16). Vid hälsofrämjande samtal om 

psykisk ohälsa gavs exempel på kunskapsbrist, känsla av otillräcklighet och hot som 

aggressivitet från patienten som exempel på hinder ”Det kan vara jobbigt och ibland 

obehagligt om de blir aggressiva” (16). I samtalet om tobak upplevdes avsaknaden på 

rutinmässig uppföljning av samtalet som det största hindret. Kunskapsbrist och saknaden av 

erfarenhet angavs som hinder liksom svårigheterna att få patienter motiverade i nästan alla 

ohälsosamma vanor. 

 

3.1.3 Medvetandegör riskbeteende 

I underkategorin ingår hur distriktssköterskan medvetandegör patientens riskbeteende genom 

kännedom och kunskap som ligger till grund för de eventuella sjukdomssymtom de har. I 

samtal om hälsa med patienterna upplevde några av distriktssköterskorna att de började med 

att medvetandegöra risken med ohälsosamma vanor patienten hade. Vid fysisk aktivitet 

medvetandegjorde de fördelarna och vilken inverkan den fysiska aktiviteten har på t.ex. 

blodtrycket. ”… pratar lite om blodtryck och vad man kan göra själv… det är oftast inte 

medicinen som ger bäst resultat utan det är ju motionen…”(11). Vid samtal om alkohol 

upplevde några av distriktssköterskorna att det var enklast att ge patienten insikt i sitt 

riskbeteende genom att först medvetandegöra hur mycket alkohol patienten drack samt vad 

alkoholen gör med kroppen. ”… gå igenom vad som händer i kroppen vid 

alkoholintag…”(10).  I samtal om kost började alla samtalet med att först fråga patienten om 

deras matvanor för att medvetandegöra vad de åt, när de åt och hur de åt ” De flesta som är 

överviktiga äter inte regelbundet, de hoppar över frukosten, äter nästan ingen lunch och sen 

äter de jätte mycket på kvällen…” (5). Vid samtal om tobak upplevde några av 

distriktssköterskorna att de först medvetandegjorde patienten om hälsoriskerna av rökningen 

innan de försökte motivera till förändring ”Jag frågar i varje fall om de vet hur tobaken 

påverkar kroppen” (12).   
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3.1.4 Motiverar och stöttar till förändring 

I underkategorin ingår hur distriktssköterskan motiverar och stöttar patienten till förändring 

genom att ge styrka, skapa motivation och sporra. Alla deltagare i föreliggande studie 

upplevde att de motiverade och stöttade patienterna till förändringar på olika vis. Genom att 

göra patienten delaktig och själv ta ansvar för de åtgärder som är nödvändiga sporrades 

många till förändring. ”… då försöker jag förklara att det är de själva som måste göra det, vi 

kan inte göra det åt dem utan de måste göra insatser själva…”(16). I samtal om att öka den 

fysiska aktiviteten upplevde de flesta distriktssköterskorna att de motiverade patienterna till 

förändringar genom att informera om vinsterna med att öka sin fysiska aktivitet samt genom 

att ge patienten ett eget ansvar över sitt beslut och därefter sätta upp mål som patienten vill nå. 

”… helst att de själv ska komma på att jag måste nog börja motionera…”(5). Att motivera 

patienter att dricka mindre alkohol var svårt då de flesta distriktssköterskorna i studien 

upplevde att de saknade erfarenhet och kunskap i ämnet. I hälsofrämjande samtal om kost 

motiverades patienterna till förändringar i sin kosthållning enligt livsmedelsverkets 

rekommendationer och patienten fick utrymme att själv sätta upp sina mål. Vid samtal om 

psykosocial hälsa upplevde endast en av distriktssköterskorna att hon kunde motivera 

patienter till förändring vid stress symtom genom att motivera till olika copingstilar. ”… 

stress då så pratar vi om möjligheterna om att minska den …”(10). I samtalen om tobak 

upplevde de flesta distriktssköterskorna i föreliggande studie att de lyckades motivera 

patienterna till förändring ”Att få de som är motiverade att sluta röka eller minska sin 

konsumtion” (9).  En av distriktssköterskorna delade med sig av en solskenshistoria då en av 

hennes patienter fick hjälp att själv komma till insikt i sitt ohälsosamma leverne och själv kom 

med förslag på vilka åtgärder han var villig att få hjälp med. Han motiverades sen till flera 

olika förändringar med återkommande uppföljning av åtgärder. Att använda sig av MI 

upplevdes som ett bra instrument men samtidigt svårt då det gällde att hålla sig vältränad i 

tekniken. De flesta använde sig av öppna frågor och vände sig hela tiden till patienten för att 

denne skulle vara delaktig och den som bestämde hur planeringen för framtiden skulle se ut 

”... just att komma på tanken själv, att hon fick jobba med det. Från att vara helt emot till att 

vända…” (13).   

 

 

3.1.5 Möjligheter till att arbeta hälsofrämjande 

I underkategorin möjligheter ingår hur distriktssköterskan som kunskapsförmedlare har 

lösning, potential, tillfällen och chans att arbeta hälsofrämjande med patienter. Vid samtal om 
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alkohol fanns möjligheterna att samtala med patienten om farorna med alkoholkonsumtionen 

då det ingår i arbetet att fråga ”… det här frågar jag alla” (6). De distriktssköterskor som 

träffade samma patient igen såg det som en möjlighet och som ett tillfälle att följa upp 

drickandet. Vid samtal om kost upplevde några av distriktssköterskorna möjligheterna att 

prata om kost som positivt, bekvämt och inte alls svårt. Samtal om psykisk ohälsa upplevdes 

svårt av vissa samtidigt som några upplevde det som en utmaning och inget problem då de 

hade tiden, erfarenheten och en vilja att lyssna på patientens problem. ”… jag är en sån där 

som gärna vill fråga hur de mår och så, lyssna och leva mig in…”(12). Vid samtal om tobak 

upplevde några av distriktssköterskorna (som också var tobaksavvänjare) att de hade 

kunskaper i ämnet och vågade då ge sig in djupare i frågan. ”… har något att komma med och 

vågar ge min in i djupare, där har jag möjligheten…”(11). De distriktssköterskor som 

arbetade på en specialistmottagning upplevde att patienterna fick större förtroende till dem 

och de hade mer tid till patienten än då de arbetade på den vanliga 

distriktssköterskemottagningen vilket resulterade i att patienterna blev mer frispråkiga.  

 

 

3.1.6 Resurser att ta hjälp av  

I underkategorin resurser ingår de olika resurser distriktssköterskan använder och tar hjälp av 

i sitt hälsofrämjande arbete som t.ex. annan kompetens, rutiner eller FaR. Vid samtal om 

fysisk aktivitet var det några av distriktssköterskorna som använde sig av FaR till hjälp för att 

motivera patienten till en förändring ” … som en morot och så blir det lite mera på pappret 

ett recept det blir lättare för dem” (13). Recepten följdes upp rutinmässigt av dem själva eller 

av rehabiliteringspersonalen enligt riktlinjer . Att ställa frågor om alkoholvanor till personer 

med ett riskbruk upplevdes svårt för vissa och hänvisades till annan kompetens som 

psykosociala teamet eller beroendemottagningen. ”… det känns inte riktigt som mitt 

bord…”(13). Några av distriktssköterskorna upplevde det som svårt att samtala med patienter 

vid psykisk ohälsa och använde då annan kompetens inom verksamhetsområdet som 

psykosociala teamet. ”… har ju inte tid att gå in något djupare så då får de prata med 

kuratorn…”(3). Att motivera patienter till rökstopp upplevdes ibland som svårt och 

distriktssköterskan hänvisade då patienterna till den person som hade rökavvänjning som 

speciallitet för hjälp i tobaksfrågor, några av distriktssköterskorna upplevde rökavvänjaren 

som en stor resurs. ”… det är skönt att få hjälp med avvänjningsbiten och att det finns. Är de 

redo så finns det en väg att gå”(13).  
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3.2 Distriktssköterskans medvetenhet 

Denna kategori består av underkategorierna kunskap och erfarenhet, livssituation, motivation 

och tillfredsställelse. Underkategorierna beskriver distriktssköterskans upplevelse av sin 

personliga hälsa och hur de gör för att främja den. Att vara medveten innebär att ha kunskap 

och en insikt över vad som gör att den personliga hälsan upprätthålls. Genom att vara 

medveten om faktorer som gör att de mår bra och vilka konsekvenser som följer av att inte 

sköta om sin hälsa.  

 

3.2.1 Kunskap och erfarenhet 

I underkategorin kunskap och erfarenhet ingår hur distriktssköterskan lever hälsosamt 

relaterat till de kunskaper och erfarenheter som lärts in under studier och yrkesverksamtid. 

Alla sexton distriktssköterskor i föreliggande studie svarade att hälsa är viktigt för dem. Hälsa 

innebar att må bra fysiskt och psykiskt, att få vara frisk och känna välbefinnande. Fysisk 

aktivitet innebar för distriktssköterskorna att vara i rörelse i olika slag och intensitet. Alla 

distriktssköteskor ansåg det viktigt att vara fysiskt aktiva med regelbunden träning ”Det är 

väldigt viktigt. Får jag inte vara ute varje dag så känns det fel.” (3) trots det så svarade några 

att de sällan gjorde någon fysisk ansträngande träning ”motionsmässigt typ inte mycket, en 

promenad ibland, men jag tänker på det... skratt” (10). Alla distriktssköterskorna hade 

kunskap om alkoholens negativa konsekvenser på hälsan. Ingen av distriktssköterskorna i 

föreliggandestudie svarade att de hade ett riskbruk av alkohol ”… ett glas vin har ju inte så 

stor negativ påverkan… ” (6). Att äta hälsosamt är enligt distriktssköterskorna att äta enligt 

tallriksmodellen, regelbundna måltider samt frukt och grönt varje dag. Trots kunskaper om 

hälsosam kosthållning svarade några av distriktssköterskorna att de åt ohälsosam kost ibland 

” … det är mycket pizza och snabbmat, godis äter jag varje dag…” (13). Psykisk ohälsa är ett 

brett område, distriktssköterskorna fick viss ledsagning in på föreliggande studies syfte att det 

gällde stress och känslor i denna fråga. Alla svarade att det var viktigt att känna sig 

meningsfulla, känna en självkänsla och en sinnesro. Nästan alla svarade att de mådde bra 

psykiskt, några svarade att de kände sig stressade och några svarade att det fanns viss oro 

inom dem inför den kommande kommunaliseringen av hemsjukvården ” … men hur kommer 

det att se ut med allting och vi ska välja och det där tycker jag är jobbigt men för övrigt mår 

jag bra” (15). Att tobaksanvändningen är en av de största hälsoriskerna som finns visste alla 

distriktssköterskor om, ingen av distriktssköterskorna var rökare men några hade rökt tidigare 

i livet, en av distriktssköterskorna använde snus men var positiv till att sluta.  

 



20 
 

3.2.2 Distriktssköterskans livssituation 

Livssituationen beror på vart i livet personen står just nu och hur hälsan upplevs därefter. 

Ur frågan som ställdes om viljan att ändra sina motionsvanor, så framkom att livssituationen 

har en betydande roll, som fysisk begränsning och att kroppen behöver få tid att återhämta sig 

bland annat på grund av distriktssköterskans ökade arbetsbelastning.”Jag skulle vilja gå mera, 

men jag har haft besvär med en fotled och det har begränsat mig att gå och motionera…” (1). 

Sjukdomar och besvär kan komma under livets gång och har en betydande roll i den 

personliga hälsan och det personliga hälsofrämjande arbetet, som leder till en fysisk 

begränsning. För en del visade det sig att hälsan var bra trots sjukom och besvär. ”Min hälsa 

är bra trots min sjukdom… har blivit mer stressmedveten efter diagnosen och jag har jobbat 

med att hantera stress… som kan vara bra i det här yrket” (2). Distriktssköterskorna var väl 

medveten om de negativa konsekvenserna konsumtionen av alkohol har på hälsan. 

Förhållningssättet till att använda mindre alkohol var medvetenheten till alkoholens negativa 

konsekvenser och beroende på livssituationen. Distriktssköteskornas inställning till att äta 

sunt kan bero på livssituationen och vart man är i livet och beroende på sjukdom. ”Jag orkar 

oftast göra i ordning en rätt… då blir det vad resten av familjen vill ha… men ibland försöker 

jag göra något extra” (2). 

De distriktssköteskor som upplevde sin psykiska hälsa instabil och påverkbar beroende på 

livssituation och med minskade möjligheter på grund av sjukdom uttryckte sig även ha en bra 

hälsa i grund och botten. ”Jag kanske kunde svara på ett annat sätt om jag hade varit yngre… 

idag svara jag så här. Det är livssituationen som spelar roll” (3). 

 

3.2.3 Motivation till hälsa 

Motivationen beskrevs som en viktig del för att främja den personliga hälsan. Att vara 

motiverad stod bl.a. för styrka, sporra och ge skäl för insatser.  

På frågan om vad som gjordes för att behålla hälsan, resulterade i motivation och den 

personliga medvetna inställningen till ens egen hälsa ”… tänker vad mår jag bra av först och 

främst, vad mår jag bra av att göra” (11). Majoriteten av de intervjuade distriktssköterskorna 

berättade om att uppnå livskvalitet, ha ett välbefinnande, social stimulans, att minska på krav 

och att en regelbundenhet av fysisk aktivitet har en betydande roll för att behålla den 

personliga hälsan. ”Jag försöker att vara aktiv med simning, promenader, avkoppling, läser 

och tänker positivt med mindre krav på en själv…” (7). 

Distriktssköteskan menade att medvetenheten ökade motivationen med hur viktigt det är för 

välbefinnandet, välmående och vikten med att orka med vardagen, att utöva fysisk aktivitet 
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regelbundet.  De flesta distriktssköterskorna i föreliggande studie utövade någon sorts 

motionsform som gav dem ett ökat välbefinnande. Vad som påverkade till inställningen om 

en bättre kosthållning var motivationen. Det kunde vara en önskan att ändra på vanor som att 

äta mindre mängd mat, mindre socker, viljan till viktnedgång, ta del av nya forskningsrön och 

även vara medveten om konsekvenser av negativ kosthållning. De flesta upplevde att de var 

nöjda med sin kosthållning. ”Jag tycker att jag äter bra… frukost, lunch och middag och så 

fika på förmiddagen… då äter jag en macka.” (6). 

 

3.2.4 Tillfredsställelse 

Tillfredsställelse i föreliggande resultat betyder att vara nöjd och belåten i sin situation eller 

att tillgodose, motsvara och uppfylla sina mål. Samtliga distriktssköterskor upplevde sin hälsa 

som god och de ansåg det viktigt att ha en god hälsa. De upplevde sin hälsa som tillfredsställd 

men i vissa fall var den sämre beroende på livssituationen med att få ihop arbete och familj ” 

det är tillfällena att hinna med att göra fysisk aktivitet, det är krångligt att lämna barnen då 

jag är borta så mycket ändå” (10). Samtliga var tillfredsställd av att behålla sin hälsa igenom 

att äta varierat och regelbundet, sova bra och utöva regelbunden fysisk aktivitet av olika 

former. Även minskade krav och en social stimulans hade stor vikt för många. ”Ja det är att 

må bra och kunna göra det man vill. Att inte vara hindrad av någon krämpa som begränsar 

ens förmåga och vilja…”(2). Fysisk aktivitet tycktes också medföra positiva upplevelser som 

är en bättre självkänsla och en mer positiv syn på livet. Hos många av distriktssköterskorna 

fanns en tillfredsställelse att det redan fanns en god vana att hon lever sunt och är sund. Flera 

av distriktssköterskorna beskrev att de hade ett tryggt och bra liv som gav dem 

tillfredsställelse och en upplevelse att må bra psykiskt, ”Den är god… har haft mina 

livskriser. Har jobbat i många år för att förbättrat den psykiska hälsan” (4).  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor i Primärvården upplevde att arbeta 

hälsofrämjande med patienter och hur de upplevde sin egen hälsa. Ur resultatet framkom två 

kategorier: Distriktssköterskans uppdrag och distriktssköterskans medvetenhet och tio 

underkategorier: förhållningssätt, hinder, medvetandegöra riskbeteende, motiverar och stöttar 

till förändring, möjligheter till att arbeta hälsofrämjande, resurser att ta hjälp av, kunskap och 
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erfarenhet, distriktssköteskans livssituation, motivation till hälsa och tillfredsställelse.  

I distriktssköterskans uppdrag visades resultat på att flera av distriktssköterskorna upplevde 

ett bra förhållningssätt, då de såg helheten av patienten och där efter medvetandegjorde risker 

och motiverade till hälsa. Möjligheterna som distriktssköterskorna hade att arbeta 

hälsofrämjande upplevdes olika beroende på person och erfarenhet. Vid hinder i det 

hälsofrämjande arbetet utnyttjades oftast olika resurser som annan kompetens, rutiner och 

FaR. Distriktssköterskorna upplevde sin personliga hälsa i stor del tillfredsställd och det 

visade sig att ha hälsa är inte det samma som att inte vara sjuk. Det är istället att kunna leva 

ett liv som känns tillfredsställt. Att må bra, räcka till, ha kontroll över sitt liv och tycka det är 

värt att leva. Kunskap och erfarenhet har en betydande roll för distriktssköterskans personliga 

självuppfattning och verklighets upplevelse för ett upprätthållande av sin egen hälsa.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur distriktssköterskor i Primärvården upplever att 

arbeta hälsofrämjande med patienter samt hur de upplever sin egen hälsa. Distriktssköterskans 

uppdrag är lagstadgade men hennes attityd, inställning och synsätt på det hälsofrämjande 

arbetet med patienterna har en stor betydelse. I Strandberg et al. (2007) studie framkom att en 

professionell attityd innebär att erkänna människan och att helhetssynen är en stark drivkraft. 

Samråd och en tvåvägs kommunikation med patienten sågs som viktiga verktyg. Många 

distriktssköterskor tittar rent allmänt på helheten av patienten och det kan vara flera faktorer 

som spelar roll för att uppnå en bra hälsa. Vidare ansåg Strandberg et al. (2007) att det var 

viktigt att hålla sinnet öppet då vi ser hur patienten mår men hur upplever patienten själv sin 

hälsa, det är inte säkert att distriktssköterskan och patienten upplever att problemet är samma 

sak, vilket också framkom i föreliggande studie då några av distriktssköterskorna upplevde att 

hennes syn på patientens hälsa inte var den samma som patienten själv upplevde. Ett sätt att 

göra patienter motiverade till ändringar av sin livsstil är att först göra dem medvetna om vad 

orsaken till symtomen är samt vilka konsekvenser de ohälsosamma vanorna leder till och 

vilka fördelar som insatserna för med sig vilket framkom i Drevenhorn, Kjellgren och 

Bengtson (2005) studie där 100 patienter fick utbildning om högt blodtryck och vilka 

livsstilsförändringar som är positiva vid denna sjukdom. Detta kunde även ses i resultatet av 

föreliggande studie att distriktssköteskan medvetandegjorde risken med de ohälsosamma 

vanorna patienterna kunde ha och att försöka ge patienten insikt i sitt riskbeteende. Resultatet 

i föreliggande studie visar att flera distriktssköterskor arbetar med att låta patienten komma 

till insikt över vilka riskfaktorer som berör honom och sedan låta patienten bestämma själv 
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vilka insatser han är villig att göra.  Patienten görs delaktig i sitt eget hälsofrämjande arbete 

och distriktssköterskans roll blir att hjälpa till att lägga upp en plan, stötta och följa upp de 

åtgärder som blir aktuella vilket kan jämföras med Orems omvårdnads teori (Kirkevold 2000). 

Vi anser att tiden i mötet med patienten är betydelsefull då denne skall motiveras till 

livsstilsförändringar och många av distriktssköterskorna upplever att det är svårt att motivera, 

speciellt när det handlar om kost, alkohol och psykosocial hälsa. I Jerdén et al. (2006) studie 

framkom att de distriktssköterskor som hade egna specialistmottagningar kunde ge patienten 

en tid med mera hälsofrämjande innehåll de då avsatt längre tid med patienten, vilket även 

framkom i föreliggande studie. Resultatet i föreliggande studie visade att vissa av 

distriktssköterskorna upplevde samtal om alkohol som svårt och att de då hänvisade vidare till 

andra instanser. Hinder de upplevde i samtal om alkohol var bristande kunskap, erfarenhet 

och rutin, detta resultat stöds av Lock et al. (2002) studie där sjuksköterskor inom 

primärvården i England upplevde avsaknaden av kunskap, erfarenhet och rutiner som ett stort 

hinder. I studien framkom även att sjuksköterskorna upplevde patientens känslomässiga 

reaktioner som jobbiga. Reaktioner som aggression och pinsamhet vilket även framkom som 

upplevelser i föreliggande studie.   

Resultatet visade att alla distriktssköterskor upplevde att de motiverade och stöttade 

patienterna till förändring på olika vis, genom att informera om vinsterna med att öka sin 

fysiska aktivitet samt genom att ge patienten ett eget ansvar över sitt beslut. I Douglas et al. 

studie (2005) framkom att de flesta sjuksköteskor gav rådgivning i fysisk aktivitet utifrån sina 

föreställningar om patientens vilja att förändra sina livsvillkor. I studien fanns det höga nivåer 

för att främja fysisk aktivitet. Distriktssköterskornas inställning till det hälsofrämjande arbetet 

till patienterna är att känna sig trygg och hur förhållningen är till ordet hälsa, vad det finns för 

hinder under arbetets gång, vad det finns för möjligheter och resurser på arbetsplatsen. Under 

intervjuernas gång fick vi ta del av positiva upplevelser som ledde till tillfredsällelse och 

mindre positiva upplevelser beroende på livssituation som kunde vara ett hinder.  

Disktriktsköterskans upplevelser visar att i alla vårdrelationer är patienten i fokus och 

distriktssköterskan gör allt för att tillmötesgå patientens önskningar och ser möjligheter 

beroende på de resurser som finns att tillgå. 

 

Distriktssköterskorna i studien beskrev upplevelsen av sin egen hälsa som bra och att den 

egna hälsan inte var ett hinder i deras hälsofrämjande arbete med patienter men enligt 

Jonsdottir, Börjesson och Ahlborg (2011) studie kunde det påvisas att hälso- och sjukvårds 

personals personliga livsstilsvanor kan påverka patienter. Distriktssköterskan har kunskapen 
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och erfarenheten av hur människan fungerar och vad som leder till bra hälsa och inte, men 

finns motivationen där när det handlar om den personliga hälsan. Enligt Pan et al. (2009) visar 

resultatet att människor som skattar sin hälsa högre är de med hög utbildning, personer med 

stadig inkomst, de som lever i ett förhållande och beroende av ålder på sina barn och det 

resulterar i vilken livssituation personen är i. Utbildning och familjens inkomst var mer 

framträdande för äldre, medan påverkan av utbildningen var viktigare för kvinnor och yngre 

personer. Sjukvårdspersonal har en central roll i att ge information om hälsofrämjandet till 

den allmänna befolkningen, och det har visat sig att egna levnadsvanor kan påverka 

rådgivningen till patienterna. I Jonsdottir et al. studie (2011) undersöktes om vårdpersonal 

utför fler hälsofrämjande aktiviteter än andra personer. Teman som berördes var fysiskt 

aktivitet, kost, sömn och lycka/njutning. Det populäraste temat var fysisk aktivitet men endast 

21 % deltog och de personer som var stillasittande innan programmet var mindre benägna att 

delta i fysisk aktivitet än de mer aktiva personerna. Resultatet visade att sjukvårdspersonal 

inte är mer benägna att utföra fysisk aktivitet än andra, trotts goda kunskaper om hälsa. Några 

av distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att hälsa inte är frånvaro av sjukdom 

utan att hälsa är ett tillstånd av fysiskt och psykiskt välbefinnande och inte enbart krämpor 

utan hur vi kan leva med t ex smärta. Hälsa för andra kan vara att ha bra kostvanor som att äta 

mycket frukt och grönt eller att regelbundet vara fysisk aktiv någon gång i veckan. Ett av 

hindren att uppnå hälsa var enligt dessa distriktssköterskor bland annat livssituationen som 

även tidigare forskning visade att kvinnor ägnar mer tid till många olika ansvarsområden, så 

som arbete, hushållssysslor och familjeförhållanden (Pan et al. 2009).  

Vissa av distriktssköterskorna kände en viss oro och stress i sin yrkesroll på grund av 

omorganisationer inom landstinget samt den kommande övergången av hemsjukvården till 

kommunen men det kunde även bero på distriktssköterskans personliga krav och problem som 

t ex sjukdom. I en studie av Holmgren et al. (2009) påvisades att en otydlig organisation 

kunde ge upplevd stress och en betydande större andel av de sjukskrivna tillhörde 

åldersgruppen 50-åringar. Schreuder et al. (2012) skriver att passiv coping minskas vid bättre 

psykisk hälsa och att betydelsen av gott samarbete och deltagande med kollegor kan främja 

mer positiva resultat för både sjuksköteterskor och patienter. 

  

 

4.3 Metoddiskussion  

Vid val av metod ansåg vi att en kvalitativ ansats med intervjuer var lämpligast för att bäst få 

svar på syfte och frågeställningar. Kvalitativ metod är lämplig då syftet är att beskriva 
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människors erfarenhet och inställning till ett visst ämne samt att intervjuer anses mest 

lämpligt vid beskrivning av människors upplevelse (Kvale 1997).  

 

Det är av stor vikt att välja lämplig datainsamlingsmetod för att trovärdigheten ska bli stor 

(Graneheim & Lundman 2004). Trovärdigheten i studien bör enligt Graneheim och Lundman 

(2004) granskas utifrån följande begrepp: ”credibility”, ”dependability” och ”transferability”. 

Begreppen står för: ”credibility” – bedömning av studiens giltighet, ”dependability” – 

materialets pålitlighet och stabilitet och ”transferability” – studiens möjlighet till 

överförbarhet. På grund av svårigheter att få tag på intresserade distriktssköterskor via 

vårdenhetscheferna frågade vi personligen några av distriktssköterskorna som ställde upp i 

föreliggande studie. Även tiden var en faktor som kan ha påverkat resultatet på grund av att de 

flesta distriktssköterskorna intervjuades på sin arbetsplats under arbetstid som kunde leda till 

ett stress moment. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide med ett antal 

utarbetade frågor och följdfrågor för att få distriktssköterskornas beskrivning av hur de 

upplevde att arbeta hälsofrämjande med patienter samt hur de upplevde sin personliga hälsa. I 

redovisningen av resultatet har citat använts för att ytterligare stärka trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman 2004). I efterhand skulle det varit bra om vi utfört några fler 

testintervjuer än en varsin innan vi påbörjade intervjuerna på grund av vår ovana att utföra 

intervjuer. Åldersskillnaderna och yrkesverksamma år som distriktssköterskorna gjorde att 

resultatet visade en viss skillnad på upplevelsen av sin egen hälsa. Om alla distriktssköteskor 

hade samma ålder, utbildning och erfarenhet hade nog inte svaren skilt sig åt. Vissa personer 

svarade väldigt kortfattat och hade svårt att utveckla svar om hur de upplevde att arbeta 

hälsofrämjande med patienter och om sin personliga hälsa. Medan andra kunde ge exempel i 

mängder, detta kunde bero på erfarenheten i arbetet och hur distriktssköterskan personligen 

mådde för stunden samt hur mycket tid som var avsatt till intervjutillfället. Att definiera 

begreppet hälsa och vad det betyder för dem själva hade en del svårt att svara på. Detta kan 

bero på att begreppet hälsa är så brett och att hälsa är en subjektiv upplevelse och det finns 

inget riktigt svar på frågan.   

I föreliggande studie har författarna intervjuat distriktssköterskor från fem olika hälsocentraler 

där både mottagning och hemsjukvård drevs. Intervjuerna spelades in på band vilket några av 

distriktssköterskorna upplevde som jobbigt och att det kunde vara en av orsakerna med 

svårigheter att få tag på kandidater till intervjun. Samtliga intervjuer och det kondenserade 

materialet har lästs igenom av båda författarna flera gånger. Författarna och handledaren har 

under arbetets gång diskuterat sig fram till kategorier och underkategorier. För att minska 
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risken att analysprocessen förändras bör en öppen dialog göras med handledaren vilket 

författarna haft (Graneheim & Lundman 2004). 

På grund utav att det inte finns så många vetenskapliga artiklar i ämnet så användes både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Vissa artiklar handlade både om män och kvinnor men i 

vår studie förekom endast kvinnor. Artiklar från olika delar av världen valdes att användas på 

grund utav det svaga utbudet på studier från Sverige, det kan vilseleda resultatet då det kan 

anses att levnadsförhållanden och levnadssätt skiljer sig för stort när det handlar om hälsa i 

andra länder än Sverige och därför har vi tydliggjort vid vissa tillfällen från vilket land 

artikeln är i från. Det inkluderades endast artiklar som sträckte sig tillbaka under de senaste 

tio åren, 2002 – 2012. Om studien skulle göras om i dag skulle vi hålla oss till en mer specifik 

definition av begreppet hälsa och riktat in oss mer på olika vårdpersonals kategorier och 

utifrån det försöka analysera och förklara olika upplevelser runt hälsa. 

 

4.4 Allmändiskussion 

I föreliggande studie framkom att distriktssköterskornas hälsa i stort sett upplevdes bra och 

författarna anser att tiden i mötet med patienten är betydelsefull då denne skall motiveras till 

livsstilsförändringar. Författarna menar att tid och möjligheter till utbyte av erfarenheter med 

kollegor och övriga yrkeskategorier (resurser) för att diskutera personlig hälsa samt det 

hälsofrämjande arbetet med patienterna har betydelse. Förhållningssättet mellan 

distriktssköterskan och patienten har en stor betydelse, vilka hinder som framkommer i mötet, 

finns motivationen hos patienten, vad det finns för möjligheter, vad vi har för resurser och hur 

distriktssköterskan medvetandegör. Distriktssköteskans medvetenhet om hur en god hälsa ska 

uppnås och att vidarebefordra det till patienten kan vara en konst enligt vissa av 

distriktssköterskorna. Alla personer hade sitt speciella sätt att främja patientens och sin 

personliga hälsa. Den hälsofrämjande insatsen som användes oftast av distriktssköteskorna 

var att regelbundet utöva någon fysisk aktivitet och att äta mycket frukt och grönt. Tyngden 

låg i regelbundenheten av fysisk aktivitet och regelbunden kosthållning. De ansåg även att de 

behövde utföra det de mår bra av för att få en bättre hälsa. Under intervjuernas gång kom vi 

fram till att de största hindren är för distriktssköteskan att arbete hälsofrämjande att få 

patienten medveten och hitta dennes motivation och förståelse men hinder kunde även sitta i 

kunskapen och erfarenheten. 

Föreliggande studie har väckt nya frågor hos författarna och att det finns behov av ytterligare 

studier för att säkrare slutsatser kan dras är en klarhet. Sjuksköterskan behöver stärka sin roll 

genom ständig uppdaterad evidensbaserad forskning inom det hälsofrämjande arbetet. Vår 
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förhoppning är att föreliggande studie leder till ett ökat stöd att reflektera på utifrån 

distriktssköterskornas upplevelser och erfarenheter om hälsa för ett mer positivt arbete.  

 

4.5 Slutsats  

Studiens resultat kan tillämpas av distriktssköterskor i hemsjukvården och mottagning för att 

skapa förutsättningar i ett hälsofrämjande möte inom sjuk- och hälsovård. 
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