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Sammanfattning  

I Europa har den arbetsrelaterade psykiska belastningen ökat och i Sverige är 

arbetsrelaterad stress en av de vanligaste orsakerna till sjukdom. Att arbeta inom vården 

kan innebära stor arbetsbörda med stress. Studiens syfte var att undersöka 

distriktssköterskors reflektioner av arbetsrelaterad stress vid 

distriktssköterskemottagning på hälsocentral. Studien hade en kvalitativ ansats med 

beskrivande design. Sju distriktssköterskor i två kommuner i Mellansverige deltog. Data 

samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. Det övergripande temat var Arbetet – en kamp mot tiden som 

utgår från kategorierna Tidens betydelse, Språkets betydelse och Att få stöd. Det fanns 

flera faktorer som medförde att distriktssköterskorna kunde uppleva stress. Att få 

extrabesök på distriktssköterskemottagningen, tidspress att bli klar med arbetet i tid och 

tidsbrist vid besöken ledde till en oro och frustration. Krav om att vara uppdaterad i 

rutiner upplevdes svårt på grund av tidsbrist. Distriktssköterskorna var oroliga om 

patienterna hade förstått samtalen rätt då det fanns svårigheter att kommunicera på 

grund av att de talade olika språk. Vid tolksamtal reflekterade de över vilka olika 

kvalitéer det kunde vara på samtalen. Distriktssköterskorna reflekterade över vikten av 

stöd genom att kommunicera med kollegor när det var tungt på arbetet. Chefen kunde 

ge stöd genom att vara lyhörd och organisera om arbetet. Studiens slutsats var att 

distriktssköterskorna upplevde stress vid olika situationer med patienter på 

distriktssköterskemottagning. De ville ge en god vård till patienterna men upplevde brist 

på tid som ett hinder och frustration i arbetet vilket kunde leda till en inre stress.  
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Abstract  

In Europe, work-related mental stress increased, and in Sweden work-related stress is 

one of the most common causes of illness. Working in health care can mean big 

workload with stress. The aim of this study was to investigate the primary health care 

nurses' reflections of work-related stress at office nursing at the community health 

center. The study had a qualitative approach with descriptive design. Seven primary 

health care nurses in two municipalities in central Sweden participated. Data collection 

was achieved through semi-structured interviews which were analyzed using qualitative 

content analysis. The overarching theme was Work - a race against time, based on the 

categories of the Future significance, Importance of language and Support. There were 

several factors that led to the district nurses could experience stress. To get extra office 

visits, time pressure to complete the work on time and lack of time during the visits led 

to anxiety and frustration. Requirements to be informed of the routines experienced 

difficult due to lack of time. Primary health care nurses were concerned about the 

patients had understood the calls right when there was difficulty communicating 

because they spoke different languages. At the interpreter calls reflected those of the 

different qualities it could be at the calls. Primary health care nurses reflected on the 

importance of support by communicating with colleagues when it was hard at work. 

The manager could provide support by being responsive and organize the work.  

 The conclusion of the study was that the primary health care nurses felt stress in 

different situations with patients on office nursing. They wanted to give good care to 

patients but experienced a lack of time as a constraint and frustration at work which 

could lead to an internal stress. 
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Introduktion  

I Europa har den arbetsrelaterade psykiska belastningen ökat från år 2005 till 2010 och 

utvecklingen visar att det kommer att fortsätta växa. Ökning av arbetsbelastning och en 

dålig balans mellan arbetsliv och privatliv kan påverka den psykiska påfrestningen 

(OECD, 2011). I Sverige är arbetsrelaterad stress en av de vanligaste orsakerna till 

sjukdom, och hälso- och sjukvårdsektorn är mest drabbat (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Antalet personer som drabbades av akut stressreaktion ökade från 15 000 personer år 

2012 till 26 000 personer år 2014 (Försäkringskassan, 2015). Att arbeta inom vården 

kan innebära en stor arbetsbörda med stress och påfrestande patientrelationer som i sin 

tur kan leda till ohälsa och sjukskrivningar för personal inom vården 

(Arbetsmiljöverket, 2013).  

 

Inom sjuksköterskans kompetensområde ingår det att självständigt reflektera över och 

vidta åtgärder för att behandla och lindra symtom eller sjukdom. De ska arbeta 

patientsäkert efter kunskap baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet (International 

Council of Nurses, 2012). En distriktssköterska definieras som en legitimerad 

sjuksköterska med minst ett års specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård 

(Nationalencyklopedin, 2016). Distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper för att 

uppmärksamma och agera på förändrade hälsotillstånd hos patienten. På en 

distriktssköterskemottagning har distriktssköterskan stort ansvar och ska självständigt 

kunna utföra undersökningar och bedöma patientens behov av vård (Socialstyrelsen, 

2008).  

 

Varje dag ser besöken på en distriktssköterskemottagning olika ut beroende på 

prioriteringen som är gjord av distriktssköterskorna tidigare. I en studie beskrivs vården 

som en ”avdelning utan väggar” som ständigt växer, där ingen begränsning finns för hur 

många patienter distriktssköterskorna kan träffa varje dag (Haycock-Stuart, Jarvis & 

Daniel, 2008). Flera studier har visat att sjuksköterskor från flera olika länder världen 

över som arbetade inom slutenvården beskrev hur brist på personal och en hög 

arbetsbelastning ledde till att de upplevde stress på arbetet (Alotaibi, Paliadelis & 

Valenzuela, 2016; Fogerty & McKeon, 2006; LeSergent & Haney, 2005; Parker, Giles, 

Lantry & McMillan, 2014; Yuwanich, Sandmark & Akhavana, 2016). En studie från 

USA menade att bristen på sjuksköterskor var hög och forskningen visade att bristen 
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kommer att fortsätta öka i flera delstater till år 2020 (Lin, Juraschek, Xu, Jones, & 

Turek, 2008). Även i Sverige finns det brist på sjuksköterskor trots att tillgången på 

grundutbildade sjuksköterskor ökat, då efterfrågan är högre än tillgången 

(Socialstyrelsen, 2015).  Brist på personal och hög arbetsbelastningen för 

sjuksköterskorna som arbetade inom slutenvården ledde till att de inte fick någon rast 

under arbetspassen (Happel et al, 2013; LeSergent & Haney, 2005).  

 

Stressens påverkan på kroppen  

Socialstyrelsen (2009) beskriver stress som en obalans mellan krav som ställs på oss 

och hur vi hanterar dessa, ofta upplevs kraven för höga. Stressymtom innebär minst ett 

av följande besvär ständig trötthet, lätta besvär av ängslan, oro eller ångest. I Sverige är 

det vanligt att personer som arbetar inom landsting upplever stress och psykiskt 

påfrestning i arbetet. Vid akuta stressituationer produceras stresshormoner som ger 

energimobilisering vilket leder till en bättre koncentration, ökat blodtryck, förhöjt 

blodsocker och minskad smärtkänslighet. På det psykiska planet kan personen känna 

irritation, ilska och aggressivitet. Vid långvarig stress och för lite återhämtning kommer 

energimobiliseringen leda till en nedbrytande process för kroppen där minnet kan 

försämras och smärtkänsligheten öka. Personen kan få en känsla av nedstämdhet och 

trötthet (Socialstyrelsen, 2009). Långvarig stress är en orsak till utmattningssyndrom, 

den vanligaste källan till detta är arbetsrelaterad stress (Åsberg & Nygren, 2012). Vid 

utmattningssyndrom har personen tappat arbetsmotivationen, svårt att hantera känslor 

och fått känsla av sänkt professionell prestation (Shanafelt et al, 2012).   

 

Faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress  

Arbetsrelaterad stress är en följd av för hög arbetsbelastning på arbetet eller att det finns 

problem inom det sociala samspelet. Stress uppstår när det finns en obalans mellan krav 

och resurser, samt att flera belastande faktorer påverkar. Faktorer som kan påverka att 

det blir en obalans är för stor arbetsmängd, oklara krav på arbetsinsatser, krävande 

anhöriga, bristande stöd från chefen och arbetskamrater samt otillräckligt med tid och 

personal (Arbetsmiljöverket, 2015).   

 

I flera studier framkom att sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården upplevde att 

en hög arbetsbelastning var den största anledningen till att de upplevde arbetsrelaterad 

stress (Chen, Wang, Yang, & Fan, 2016; D’Arc de Souza Oliviera, Alchieri, Pessoa 
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Júnior, Nunes de Miranda & das Gracas Amleida, 2013; Yuwanich et al, 2016). Ett 

samband fanns mellan ökad tillfredsställelse i arbetsmiljön och en lägre grad av stress 

på arbetet för sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården. Trots att arbetsmiljön 

upplevdes som god fanns det många sjuksköterskor som upplevde en hög nivå av 

utbrändhet (Hayes, Douglas & Bonner, 2015). Arbetsrelaterad stress kunde även 

påverkas av hur lång arbetslivserfarenhet en sjuksköterska hade. De med kortare 

erfarenhet upplevde mer arbetsrelaterad stress (Shrestha & Joshi, 2014; Wu, Poretta 

Fox, Stokes & Adam, 2012). 

 

Arbetsgivaren har ett ansvar att skapa en bra arbetsmiljö genom att ha en fungerande 

balans mellan krav och resurser. Arbetsrelaterad stress är ett kombinerat problem och 

kan vara olika i olika yrken och branscher. Generellt i olika yrken kan arbetsgivaren 

förebygga arbetsrelaterad stress genom att utföra organisatoriska åtgärder genom att öka 

resurserna eller minska kraven i arbetet. Detta genom att ha tydliga mål och arbetskrav. 

Arbetsbelastningen kan minskas genom att öka bemanning, att flera personer hjälper 

varandra med en uppgift, ge tid för återhämtning eller att ta bort vissa arbetsuppgifter 

(Arbetsmiljöverket, 2015). I en studie beskrevs att sjuksköterskor upplevde det 

stressande att ha ett begränsat stöd från ledningen (Happel et al, 2013). För 

sjuksköterskorna krävdes det att chefen hade en stödjande arbetsmiljö med en 

fungerande arbetsbelastning för att de skulle kunna ge en god vård till patienterna (Van 

Bogaert, Meulemans, Clarke, Veremeyen & Van de Heyning, 2009). När 

sjuksköterskorna upplevde en känsla av stress kunde de få stöd genom att samtala med 

varandra och det medförde en förbättrad känsla på arbetet (Yuwanich et al, 2016). De 

kunde även försöka att undvika situationen eller gå ifrån situationen som medförde att 

sjuksköterskorna upplevde stress på arbetet (Lim et al, 2011; Yuwanich et al, 2016). 

Stöd från kollegor kunde även upplevas genom att de ställde frågor till varandra och 

fick återkoppling på dessa, eller genom att de bad varandra om hjälp när de behövdes 

(Shrestha & Joshi, 2014).  Dåligt stöd och för höga krav på arbetsplatsen ledde till att 

sjuksköterskorna hade en större risk att drabbas av utbrändhet (van den Tooren & de 

Jonge, 2008).  

 

I studier beskrivs att ett bättre ledarskap kunde medföra att sjuksköterskor som arbetar 

inom slutenvården skulle stanna kvar på deras arbetsplats (Ritter, 2011; Van Bogaert et 

al, 2009). Det fanns svårigheter för chefen att bemöta och ge ett gott stöd till 
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sjuksköterskorna på grund av att chefen var överbelastad med för mycket personal att 

stödja. Chefen hade inga tillgängliga resurser för att genomföra förändring (Ritter, 

2011; Shirley & Fischer, 2008). 

 

Sjuksköterskors stress i slutenvården 

I studier framkom att sjuksköterskor som arbetade inom slutenvården upplevde att de 

hade för mycket arbete att göra och att tiden inte räckte till. Tidsbristen ledde till att 

vården av patienterna försämrades (Lim, Hepworth & Bogossian, 2011; West, Barron, 

Reeves, 2005; Yuwanich et al, 2016). Sjuksköterskorna kunde även hamna i konflikt 

med varandra på grund av tidsbristen då de inte han färdigställa arbetet innan nästa 

sjuksköterska tog över (Happel et al, 2013). De beskrev även att de hade flera olika 

arbetsuppgifter som de skulle hinna utföra under arbetspassen, vilket ledde till en 

stressfylld arbetsmiljö (Lim et al, 2011; Yuwanich et al, 2016). Det kunde vara att vårda 

patienten samtidigt som de skulle föra en dialog med läkare och en annan patient 

(Yuwanich et al, 2016). Sjuksköterskor inom slutenvården upplevde att det stressfulla 

arbetet medförde att det blev sämre planering av arbetet som ledde till en sämre kvalité 

på vården av patienterna (LeSergent & Haney, 2005). I studier framkom att 

sjuksköterskor upplevde att stress ger minskad kontroll som kunde leda till att fel beslut 

i vården togs. Det kunde äventyra patientsäkerheten (Berland, Natvig & Gundersenb, 

2008; Fogerty & McKeon, 2006; LeSergent & Haney, 2005; Teng, Shyu, Chiou, Fan & 

Man Lam, 2010). Stressen kunde påverka privatlivet då sjuksköterskan skiftarbetade 

vilket medförde att de sov dåligt om nätterna och hade en ständig känsla av trötthet 

(Happel et al, 2013). De upplevde även att stressen medförde att de inte orkade delta i 

familjens aktiviteter hemma utan de fördrog att vara ensamma hemma (Yuwanich et al, 

2016). 

 

Teoretisk referensram  

Krav-kontroll-stödmodellen förklaras av hur effekterna av yttre krav de anställda har 

och hur mycket kontroll över situationen de upplever att de har. Modellen bygger på de 

tre dimensionerna krav, kontroll och stöd. Psykiska krav i arbetet kan menas 

produktionskrav och handlar om hur hårt och mycket personerna arbetar och 

producerar. Det kan vara arbetsuppgifter som de ska utföra under en viss tid. Kontroll är 

den kompetens personen har i arbetet och det beslutsutrymme som personen själv har att 

fatta egna beslut. Kompetensen personen innehar kan denne använda för att genomföra 
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sina arbetsuppgifter på bra sätt. Höga psykiska krav i arbetet kan ha effekter på 

anställdas hälsa om organisationen inte tillåter anställda att ha kontroll över situationen. 

Socialt stöd är goda relationer mellan chefen och anställda men även mellan anställda. 

Stödet av organisationen, chefen och kollegorna är en faktor som har betydelse för att 

utveckla mindre stressymtom. Det kan ge stöd i form av vägledning, återkoppling i 

arbetet eller att avlasta varandra med arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990; 

Theorell, 2009). Det finns fyra olika modeller med kombination av lite eller mycket 

kontroll samt låga eller höga krav. För ett avspänt arbete krävs få psykiska krav och bra 

kontrollmöjligheter över sitt arbete. Dessa personer arbetar enligt detta förmodans ha en 

mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Vid aktivt arbete ställs det höga psykiska 

krav och för personer som har bra kontrollmöjlighet över arbetet. Personer som 

upplever låga psykiska krav och liten kontroll ger passivt arbete. För de som har 

långvarigt passivt arbete kan det leda till dålig motivation och sämre produktion i 

arbetet. Höga psykiska krav och liten kontroll ger sett spänt arbetes som kan leda till att 

personen drabbas ångest, depression eller annan sjukdom. Det beror på att personen 

själv inte har något utrymme att påverka arbetssituationen. Isospänt läge som är en 

kombination av spänt arbete och dåligt socialt stöd är den sämsta kombinationen. Ett 

spänt arbete under längre tid kan påverka kroppen genom att sömnen och 

återhämtningen försämras. Det kan i sin tur leda till ett stresspåslag. (Theorell, 2009).   

 

 
 

Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen 
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Problemformulering  

Statistik visar att den arbetsrelaterade mentala belastningen ökar i Europa. I Sverige är 

arbetsrelaterad stress den vanligaste orsaken till sjukdom och personer som arbetar inom 

hälso- och sjukvårdssektorn är mest drabbat. Att arbeta inom vården innebär stor 

arbetsbörda med mycket stress. Det finns flera studier som visar att sjuksköterskor som 

arbetar inom slutenvården upplever arbetsrelaterad stress på grund av orsaker såsom 

tidsbrist, ökat patientflöde och personalbrist. Arbetsrelaterad stress och för lite 

återhämtningstid kan leda till att fel beslut i vården tas och patientsäkerheten äventyras. 

Sjuksköterskor kan vid långvarig arbetsrelaterad stress uppleva nedstämdhet, brist på 

arbetsmotivation och trötthet. Det finns flera studier som beskriver att sjuksköterskor 

som arbetar inom slutenvården upplever arbetsrelaterad stress. Det finns få studier som 

beskriver distriktssköterskors reflektioner av arbetsrelaterad stress vid 

distriktssköterskemottagning på en hälsocentral. Det är intressant att undersöka detta då 

kunskap om distriktssköterskors arbetsrelaterade stress kan ligga till grund för att 

förbättra deras arbetssituation.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors reflektioner av arbetsrelaterad 

stress vid distriktssköterskemottagning på hälsocentral. 

 

Metod  

Design 

Studien har en kvalitativ ansats med beskrivande design. Kvalitativa studier användas 

där syftet avser att samla in data i berättande form. En beskrivande design avser att 

beskriva deltagarnas levda erfarenhet och upplevelser av det som ska undersökas (Polit 

& Beck, 2012).  

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Författaren har använt sig utav ändamålsurval för att på bästa sätt få med deltagare som 

har erfarenhet inom ämnet och kan främja studien (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterierna för medverkande i studien var svensktalande distriktssköterskor 

som arbetar på hälsocentral med distriktssköterskemottagning. De skulle ha minst sex 

månaders erfarenhet av distriktssköterskemottagning på en hälsocentral och skulle ha 
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upplevt stress i arbetet senaste halvåret. Deltagarna i studien arbetade som 

distriktssköterskor på hälsocentraler i två olika kommuner i mellersta Sverige. 

Undersökningsgruppen bestod av sju distriktssköterskor och samtliga var kvinnor och 

deras ålder varierade mellan 41 år till 53 år med en genomsnittsålder på 45 år. 

Deltagarnas erfarenhet som distriktssköterska varierade mellan tre och ett halvt år till 15 

år med ett medeltal på tio år, se tabell 1 nedan. Yrkeserfarenheten som 

distriktssköterska på hälsocentral med distriktssköterskemottagning varierade mellan ett 

år till 15 år med ett genomsnitt på åtta år.  

 

Tabell 1. Beskrivning av studiens deltagare  

Ålder  Titel  Antal år som 

distriktssköterska  

Antal år som 

distriktssköterska på 

hälsocentral med 

distriktssköterskemottagning 

44 Distriktssköterska 9 7 

44 Distriktssköterska 3,5 3,5 

45 Distriktssköterska 11 11 

47 Distriktssköterska 15 15 

42 Distriktssköterska 10 8 

41 Distriktssköterska 6,5 1 

53 Distriktssköterska 13 13 

 

Datainsamlingsmetod  

Författaren har samlat in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide som fyllde studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer används då 

forskaren vill vara säker på att få svar på sitt syfte utan att veta vad svaren kommer att 

bli. Deltagaren ska kunna svara fritt på frågorna och beskriva sin historia med egna ord 

(Polit & Beck, 2012). För att vara säker på att intervjuguiden skulle ge svar på syftet 

genomförde författaren en pilotintervju som sedan transkriberades i sin helhet. Det 

transkriberade materialet skickades via mejl till handledaren. Denne ansåg att 

pilotintervjun svarade på syftet och kunde därför inkluderas i studien. Alla intervjuer 

startade med bakgrundsfrågor om distriktssköterskans arbetslivserfarenhet. Därefter 

ställdes öppna frågor om distriktssköterskans erfarenheter och reflektioner om 

arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen. Exempel på dessa frågor ”Kan du berätta om du 
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upplever stress på distriktssköterskemottagningen?” och ”Vad är det som gör att du 

känner stressen?”. Författaren ställde följdfrågor till de öppna frågorna för att kunna få 

ett djupare och mer innehållsrikt svar från deltagarna. Exempel på följdfrågor var ”Hur 

känner du då?”, ”På vilket sätt?” och ”Hur tänker du kring det?” (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna var beräknade att genomföras under cirka 30 minuter, 

utfallet blev 17-50 minuter med en medellängd på 31 minuter.  

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefer i två kommuner i Mellansverige kontaktades via mejl med 

information om studien samt en anhållan om att genomföra studien. Svar kom inom ett 

par dagar om att studien fick genomföras och ett undertecknat godkännande skannades 

in och skickades via mejl till författaren. Verksamhetscheferna skickade med 

mejluppgifter till enhetscheferna som tillhörde deras område för att kunna få kontakt 

med distriktssköterskorna på hälsocentralerna. En hälsocentral fick inte kontaktas på 

grund av att de hade personalbrist. Mejl med information om studien och önskemål om 

vilka som önskades intervjua utifrån inklusionskriterier skickades till tolv enhetschefer. 

De fick även skriftlig information om studien som de kunde skicka vidare till berörda 

distriktssköterskor. En påminnelse om studien skickades efter en vecka till 

enhetscheferna. Därefter svarade fem enhetschefer varav fyra meddelade att de hade 

skickat ut information till berörda distriktssköterskor om studien, en enhetschef 

meddelade att de inte hade möjlighet att genomföra intervjuer på grund av tidsbrist. 

Fyra distriktssköterskor kontaktade författaren via mejl om att de ville delta i studien. 

Därefter skickades ytterligare en påminnelse till enhetscheferna som inte hade svarat på 

tidigare mejl. Svar erhölls från en enhetschef om de hade mycket att göra på 

hälsocentralen vid tillfället. Författaren fick inte tillräckligt med deltagare då det var 

svårt att få kontakt med enhetscheferna och informerade därför distriktssköterskor på en 

hälsocentral som tidigare fått mejl om studien. Efter detta tillkom ytterligare tre 

deltagare till studien. Intervjuerna genomfördes under våren 2016. Distriktssköterskorna 

fick själva välja tidpunkt och plats där intervjun skulle ske. Deltagarna valde att 

genomföra intervjun på arbetsplatsen i ett avskilt rum. De fick muntlig och skriftlig 

information om studien samt att de när som helst kan om de önskar avsluta deltagandet i 

studien. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor samt fick skriva under ett samtycke 

till att delta i studien. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon för att författaren skulle 

kunna vara mer koncentrerad under intervjun. Därefter överfördes ljudfilerna till 
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författarens dator och raderas från mobiltelefonen. Insamlat data förvarades så 

obehöriga inte hade tillgång till materialet.   

 

Dataanalys 

Inspelat data lyssnades på flera gånger och transkriberades ordagrant där även tystnad 

och skratt antecknades (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna analyserades med hjälp av 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. Det 

transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att få en helhet. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter ur texten som svarade på studiens syfte.  Därefter 

kondenserades enheterna för att förkorta utan att förlora de betydelsefulla delarna i 

texten. Ur den kondenserade enheten framkom sedan en kod som kortfattat beskrev 

innebörden i meningen. Därefter jämfördes koderna avseende likheter och skillnader. 

Författaren och handledaren diskuterade sedan vilka likheter och olikheter koderna hade 

och delade därefter in dessa i åtta underkategorier och tre kategorier. Kategorierna 

skildrar det övergripande av vad underkategorierna handlar om. Kategorierna svarar på 

frågan ”vad beskrivs” och är det manifesta innehållet i texten. Ett tema framkom utifrån 

kategorierna och det beskriver den underliggande meningen, det latenta, i texten och 

svarar på frågan ”hur det beskrivs”. Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Analysprocess 

 

Meningsbäran

de enhet  

 

    

 

Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

Oftast så är det så 

att man behöver 

eventuellt ha hjälp 

med någon 

ordination av en 

läkare, så får man 

stå och vänta 

utanför dörren vid 

läkaren, så man blir 

sinkad på det viset 

(4) 

Ofta behöver 

man ha hjälp 

med 

ordination av 

läkare och då 

kan man få stå 

och vänta och 

bli sinkad 

Hjälp av 

läkare leder 

till att man 

blir försenad 

Tillgänglighet Tidens 

betydelse  

 

Arbetet 

- en 

kamp 

mot 

tiden   

Sen så ofta, tycker 

jag, att det står 

yrsel men sen 

tillkommer det 

ganska mycket 

saker. Det kan vara 

psykisk hälsa och 

Ofta står det 

yrsel, med 

sedan 

tillkommer 

mycket saker, 

de har så 

mycket annat 

Uppkommer 

flera besvär 

under ett 

besök 

Patientens 

önskningar  

 

Tidens 

betydelse  

 

Arbetet 

- en 

kamp 

mot 

tiden   
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ohälsa. Det har så 

mycket annat att 

prata om, det kan 

komma.. de har 

någon fläck de vill 

visa upp och de vill 

passa på kanske 

när det är här (6) 

de vill prata 

om och passa 

på när de är 

här  

 

 

Forskningsetiska övervägande  

Polit och Beck (2012) beskrev tre forskningsetiska övervägande vid studier. Den första 

är godhetsprincipen som innebar att minimera risk för skada och maximera vinsten av 

att genomföra studien. Rättviseprincipen innebär att alla deltagare behandlades lika och 

konfidentialitet beaktades. Deltagarna hade ett självbestämmande om att delta i studien 

och fick skriva under ett samtycke till att delta. Det tredje forskningsetiska 

övervägandet var att visa respekt för deltagarna och deras integritet. De etiska 

problemen med denna studie kan vara att deltagarna känner sig tvingade att delta i 

studien, och en osäkerhet kan finnas att känslig information om personen kommer ut. 

Enligt World Medical Association (2013) informerades deltagarna om studiens syfte 

och att intervjuerna skulle spelas in och att det var frivilligt att delta i studien. De 

informerades även om att de kunde avsluta deltagandet när som helst utan förklaring 

eller konsekvens (World Medical Association, 2013). Insamlat data förvarades på en 

plats där obehöriga inte har tillgång till materialet för att skydda deltagarnas 

personuppgifter (Stryhn, 2007). Deltagarna fick muntlig information om att det 

inspelade materialet kommer att avkodas så att deras integritet inte hotas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Allt material som använts under studien kommer att raderas 

och förstöras när examensarbetet är godkänt. Deltagarna kommer att få varsitt exemplar 

av uppsatsen.  

 

Resultat  

Under analysen framkom det övergripande temat Arbetet - en kamp mot tiden som 

bestod av tre kategorier Tidens betydelse, Språkets betydelse och Att få stöd. Resultatet 

redovisas i löpande text utifrån de kategorier och underkategorier som framkommit 

under innehållsanalysen. Citat använda för att tydliggöra resultatet. I resultatet framkom 

tre kategorier och inom dessa kategorier identifierades åtta underkategorier. En 
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sammanställning av tema, kategorier och underkategorier presenteras i tabell 3.  I 

resultatdelen kommer distriktssköterskorna att benämnas informanterna. 

 

Tabell 3. Översikt av tema, kategorier och underkategorier  

Tema  Kategori  Underkategori  

 

 

 

 

Tidens betydelse 

 Tillgänglighet  

 Patientens önskningar  

 Krav  

 

Arbetet - en kamp 

mot tiden   

 

Språkets betydelse  

 Kommunikation  

 Tolkningens kvalité  

 

  

Att få stöd  

 

 Chefen 

 Arbetskamrater   

 Riktlinjer  

 

Arbetet en kamp mot tiden   

Temat Arbetet - en kamp mot tiden utgår från kategorierna Tidens betydelse, Språkets 

betydelse och Att få stöd. Temat skildrar huvudresultatets underliggande betydelse att 

distriktssköterskorna vill kunna ge en god vård till patienterna på 

distriktssköterskemottagningen men att de har brist på tid. Det fanns flera olika faktorer 

som medförde att informanterna själva inte kunde påverka hur besöket med patienten på 

mottagningen blev. Distriktssköterskorna kände en frustration av att de hela tiden 

behövde kämpa mot tiden, och en känsla av inre stress infann sig när tiden inte räckte 

till och patienterna fick vänta. 

 

Tidens betydelse  

Kategorin Tidens betydelse bestod av underkategorierna Tillgänglighet, Patientens 

önskningar och Krav. Informanterna kunde uppleva stress på 

distriktssköterskemottagningen på grund av olika faktorer såsom extrabesök med 

patienter, tidspress att hinna bli klar med arbetet i tid, patientens bokade besök drog ut 

på tiden, tidsbrist vid besöken som leder till oro över om rätt säker blev bedömda och att 

rådfråga med läkaren sinkade deras tid med patienterna. Informanterna reflekterade 

också över att de upplever krav om att hålla sig uppdaterad i rutiner och krav från 

ledningen som kändes svåra att genomföra på grund av tidsbrist    
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Tillgänglighet  

Informanterna beskrev flera olika faktorer som handlade om att de behövde vara 

ständigt tillgängliga på distriktssköterskemottagningen. De reflekterade över tre olika 

sorter av extrabesök som uppkom på distriktssköterskemottagningen som ledde till att 

de behövde vara tillgängliga och det upplevdes som en stressande faktor i arbetet. Den 

första sorten av extrabesök handlade om att det kom spontana besök det upplevdes 

stressande vilket kräver tid. Detta genom att patienterna kom oanmälda i receptionen 

och ville ha en tid till distriktssköterskan samma dag, vilket ledde till att det blev 

extrabesök på distriktssköterskemottagningen. Den andra sorten av extrabesök som 

flertalet av informanterna beskrev var att det kom akuta besök på 

distriktssköterskemottagningen. Dessa besök behövde prioriteras före andra redan 

inbokade besök till distriktssköterskan. Detta ledde till att distriktssköterskorna tog emot 

dessa patienter emellan de redan inbokade patienterna och fick därför dubbelbokade 

besök på distriktssköterskemottagningen. Den tredje sorten av extrabesök som beskrevs 

var att språksvårigheter ledde till att patienterna inte bokade en tid till 

distriktssköterskan, de bara dykte upp i reception och ville ha hjälp.  

 

”Många kan komma in spontant utan att boka en tid och kommer till receptionen och 

står där. Då hämtar receptionisten eller läkarsekreterare som sitter ute någon 

sköterska, det är sagt att de alltid måste hämta en sköterska, så gör vi en första 

bedömning vad det gäller för någonting” / Informant 2  

 

Informanterna beskrev att de upplevde ett stresspåslag på grund av tidspress. När 

patienternas mottagningsbesök drog över tiden och andra patienter satt utanför och 

väntade upplevdes en inre stress. Att ge information till patienten som väntade om att 

besöket blev försenat kunde underlätta stresspåslaget. Informanterna reflekterade över 

att tidspressen upplevdes mer på eftermiddagen då dagen skulle avslutas men arbetet 

inte såg ut att hinna bli klart i tid. Informanterna beskrev att mottagningsbesöken med 

patienter som har behov av tolksamtal kunde dra ut på tiden. Detta då informanterna 

inte hade någon bakgrundsinformation om patienterna inför besöket och patienterna 

hade många frågor de ville ha svar på. Informanterna reflekterade över att de kunde 

uppleva det stressande då det kunde leda till att besöken med patienten inte blev helt 

färdiga eftersom den bokade tiden med tolken var över. Det kunde ge ett stresspåslag att 

veta att informanten måste ringa upp tolken en viss tidpunkt när denne är tillgänglig för 
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att hinna utföra samtalet med tolken och patienten. Tidsbrist kunde även uppstå vid 

behov av att rådgöra med en läkare om patienten som informanten har på sin 

mottagning. Flertalet informanter beskrev att de kunde uppleva stress om de behövde 

rådfråga med en läkare och de visste att läkarens tillgänglighet var låg och att dennes 

tidbok var fullbokad med patienter. Informanterna beskrev hur de kunde stå och vänta 

utanför läkarens rum om de behövde hjälp med rådgivning, eller med en ordination till 

patienten som satt och väntade. De kunde upplevas som stressande att vänta då 

informanterna blev försenade med sina patienter. 

 

”Sen kan det vara en stress att försöka leta på en läkare ibland och man behöver ha 

hjälp och fråga om någonting och stå och knacka på och vänta vid dörren”  

/Informant 5 

 

För att skapa gynnsammare förutsättningar på distriktssköterskemottagningen 

reflekterade informanterna om att planering och förberedelse inför patientens besök vara 

viktigt. Att vara steget före och ta in patienterna tidigare än den planerade tiden kunde 

skapa mer utrymme och tillgänglighet. Detta gjordes som en trygghet ifall nästa besök 

skulle dra ut på tiden. Att inte vara i fas med besöken eller hamna efter i tiden var en 

stressfaktor. 

 

”En suturtagning ja jag menar de har tjugo minuter, man tar in patienten det kanske är 

färdigt på tio minuter det var två stygn ja jag menar där har man pratat och gjort klart 

dokumentationen och om nästa patient då har kommit då sitter inte jag och väntar in 

tiden utan då plockar jag in patienten för jag vet att nästa besök därefter kanske 

behöver längre tid”  /Informant 1 

Patientens önskningar  

Ett bokat besök på distriktssköterskemottagningen kunde visa sig innehålla fler 

bekymmer och symtom än vad tiden var planerad för. Informanterna reflekterade över 

hur patienterna passade på att ställa frågor om flera olika bekymmer som de hade med 

sin kropp och hälsa. Det kunde vara ett mottagningsbesök hos distriktssköterskan med 

blodtryckskontroll som var bokat men sedan framkom även besvär från öronen och 

någon fläck patienten ville visa. Informanterna beskrev att tiden inte räckte till för att 
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kontrollera alla bekymmer som patienten uppgav. De fick ge information om vad de 

hade bokat in för besvär på det besöket. 

 

”folk är ofta såhär, söker för en sak, när de ändå är här så ”kan du kolla mitt blodtryck 

också?”. ”Och när jag ändå är här, skulle du vilja titta på min tå, för jag har haft ont 

där i en vecka och…” Folk passar gärna på... Och då kan man inte vara så 

tillmötesgående, utan då är det ” nej, du får boka en ny tid” / Informant 2  

 

Informanter beskrev att det stundtals var för korta mottagningsbesök hos 

distriktssköterskan bokade med patienterna. De reflekterade över att det kunde vara 

stressande att genomföra en del bedömningar eller kontroller på den beräknade tiden. 

Informanterna kunde uppleva det svårt att lyssna in vad patienten beskrev för symtom 

och överbelastningen kunde leda till oro över att fel saker blev bedömda.  

 

”Man hinner inte göra ett bra jobb man känner att man slarvar och rädd att man 

glömmer bort saker det är väl det som gör att man upplever stress” / Informant 7   

Krav  

Informanterna beskrev att det fanns krav från ledningen om att producera mer i 

telefonrådgivningen vilket ledde till ett mindre antal distriktssköterskemottagningstider 

att boka patienter på. De reflekterade över att det var samma antal patienter som skulle 

bokas in till ett besök vilket ledde till kortare distriktssköterskemottagningstid per 

patient eller några dagars väntetid för ett besök till distriktssköterskan.  

 

”Ja, det är återigen att vi ska ringa mer, producera mer, telefonen främst då. Det är ju 

på alla möten så är det prat om det hela tiden.”  /Informant 6 

 

Krav om att genomföra förbättringsarbeten på distriktssköterskemottagningen beskrevs 

av informanterna. De reflekterade över att det var svårt att genomföra på grund av att de 

inte fick någon avsatt tid för att genomföra utveckling. Det fanns krav från patienterna 

om att de ville utnyttja hela sin förväntade mottagningstid hos distriktssköterskan. De 

upplevde att patienterna ville kunna prata om sina problem och ställa frågor utan att 

träffa en stressad distriktssköterska. Informanterna reflekterade även över krav om att 

hålla sig uppdaterad med alla riktlinjer som fanns. Det kunde upplevas som en stress 
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och leda till osäkerhet hur vissa saker skulle hanteras. När arbetsbelastningen var för 

hög fanns ingen ork att vara uppdaterad med alla nya rutiner och de tog heller inga 

pauser i arbetet. 

 

”Man klarar inte av att göra så många, hålla sig ajour med alla moment i sitt 

distriktssköterskearbete. Så det kan väl jag känna som en stress”/ Informant 4   

 

Språkets betydelse  

Kategorin Språkets betydelse skapades utifrån underkategorierna Kommunikation och 

Tolkningens kvalité. Informanterna reflekterade över att det svårt att kommunicera med 

patienter på distriktssköterskemottagningen på grund av att de talade olika språk och det 

ledde till oro över om patienterna förstått samtalen rätt. För att få en riktig anamnes av 

patienten behövs en god kommunikation mellan informant och patient, detta var svårt 

när det var brist på tid. Kulturella skillnader kunde leda till svårigheter att kommunicera 

mellan informanten och patienten. Barn och äldre patienter kunde ge svårigheter i 

kommunikationen då de inte vill eller kan höra. Informanterna beskrev att tolkningens 

kvalité var varierande och att det fanns olika svårigheter när de genomförde samtal via 

tolk.  

Kommunikation 

Att inte kunna samtala och föra en god dialog med patienten på 

distriktssköterskemottagningen upplevdes stressande och frustrerande för 

informanterna. För att kunna få en riktig anamnes av patienten behövs en god 

kommunikation mellan informant och patient. Vid tidsbrist var det svårt att få en 

fullständig anamnes av patienten. Informanterna upplevde en oro över om patienten 

verkligen hade förstått vad som hade sagts under mottagningsbesöket. De reflekterade 

över att de kunde uppleva att patienterna med sämre kommunikationsmöjlighet inte fick 

samma kvalité vid mottagningsbesöket, som en patient som pratar samma språk som 

informanten. Informanterna reflekterade över att tolksamtalen medförde stress då 

informanterna hade en viss tidpunkt de skulle ringa upp tolken. 

 

” … man ser lite grann på patientens reaktion om de verkar förstå eller inte. Man kan 

liksom säga ” har du ont i örat?” försöka peka och använda kroppsspråk, det är inte 

lätt att få en korrekt anamnes det är det verkligen inte med den här patientgruppen, så 
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det är en stress för då vet man inte, har man… tänk om det var någonting mer akut som 

de inte fick fram” /Informant 2 

 

Det kunde vara kulturella skillnader som gjorde det svårt att kommunicera på grund av 

att i andra kulturer samtalar de inte inom vissa områden. Informanterna reflekterade 

även över att kulturella skillnader kunde leda till svårigheter i hur de skulle uttrycka sig 

och de kunde vara stressande. Det kunde handla om en misstanke om graviditet och då 

frågade informanten om patienten hade haft samlag men då vill de inte svara på frågan. 

Informanterna beskrev även att kommunikation med barn kunde vara svårt när de inte 

var samarbetsvilliga på mottagningsbesöken. I sådana fall kommunicerade 

informanterna med föräldrarna. Kommunikation med äldre patienter kunde även det ge 

svårigheter på grund av att patienterna inte hör och förstår vad informanten sagt.  

Tolkningens kvalité  

När patienten talade ett annat språk än svenska och var bokade till ett 

distriktssköterskemottagningsbesök beställdes telefonsamtal med tolk. Flertalet 

informanter reflekterade över vilken dålig kvalité det kunde var under tolksamtalen. 

Tolkningens kvalité var varierande och stundtals upplevdes det som att tolken inte 

översatte det som informanterna bad om till patienterna. Om informanten frågade något 

med få ord upplevdes det som om översättningen var betydligt längre och en osäkerhet 

om det som tolkades var rätt, då informanterna kunde få ett svar på något helt annat. Det 

kunde upplevas svårt att kommunicera med tolken då denne hade svårt att förstå alla ord 

som framfördes på svenska. Det fanns även svårigheter för informanterna att förstå vad 

tolken sade. Informanterna beskrev att tolken befanns sig i brusande miljöer som gav 

bakgrundsljud i telefonen, vilket medförde svårigheter att kunna föra en dialog via 

tolken och att upprepa sig var stressande då det fanns en begränsad tid med tolken. 

Tolksamtalen medförde även stress då informanterna hade en viss tidpunkt de skulle 

ringa upp tolken. När informanterna var försenade att ringa tolksamtalen upplevdes ett 

stresspåslag då samtalen med tolk och patient blev kortare. 

 

”Tolken är inte något bra för, jag man hör att de  tolkar inte direkt utan de lägger in en 

massa egna ord och vissa saker tolkar de inte så man får upprepa sig det är 

stressande” /Informant 5  
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Att få stöd  

Kategorin skapades utifrån underkategorierna Chefen, Arbetskamrater och Riktlinjer.  

Informanterna beskrev att de fick stöd från chefen genom att denne var lyhörd och 

kunde organisera om arbetet. Stöd mellan kollegorna skedde ofta genom att de blev 

avlastade i mottagningsarbetet. Detta genom att en annan distriktssköterska tog över 

någon patient till sig. Att få kommunicera och ventilera sina tankar när det är tungt var 

ett viktigt stöd. Riktlinjer i hur omvårdnaden och arbetsmiljön skulle vara ger en 

stödjande effekt i arbetet.  

Chefen  

Informanter upplevde stöd från chefen genom att denne var lyhörd och att 

informanterna hade möjlighet att ventilera sina tankar med denne. Fanns det problem 

kunde chefen organisera om arbetet för att underlätta arbetssituationen. Informanterna 

reflekterade över att de fick stöd i form av att de blev avlastade med färre 

arbetsuppgifter. Chefen kunde ge stöd genom att denne ledde och kunde fördela 

arbetsuppgifterna men kunde även beordra andra att hjälpa informanten om behov 

fanns.  

Arbetskamrater  

Samtliga informanter beskrev att de fick stöd från sina distriktssköterskekollegor. De 

reflekterade över att de ofta var i form av avlastning genom att de kunde ta ett 

mottagningsbesök. Informanterna beskrev även att de ger stöd och hjälp åt sina 

distriktssköterskekollegor genom att se över hur de andra har det. Detta genom att ta 

över någon patient om de såg svårt ut för någon annan distriktssköterska att hinna bli 

klart med besöken. De beskrev betydelsen av kommunikationen med sina 

arbetskamrater för att kunna meddela om de hade mycket att göra och låg efter i 

planeringen, för då kunde de få stöd och hjälp tidigare. Informanterna reflekterade att 

kommunikation mellan distriktssköterskorna var ett stöd då de fick ventilera sina tankar 

och känslor med de personer som upplever samma sak. Det var viktigt att ventilera när 

det upplevdes tungt på arbetet.  

 

”Man hjälps åt att man tar en patient åt nån, att man ser att det blir övermäktigt” 

/Informant 5   
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Riktlinjer  

En trygghet som gav stöd i arbetet för informanterna var olika riktlinjer som fanns inom 

olika områden i omvårdnaden av patienterna. Det kunde vara riktlinjer om hur de skulle 

behandla en patient som kommer in med buksmärta. Informanterna reflekterade över att 

det gav stöd genom att de kunde börja ta hand om och behandla patienten direkt och gav 

en trygghet i vad de skulle göra.  

 

”Det finns ju riktlinjer i hur vi ska hantera olika akutfall och saker och så, så man 

känner sig trygg. För det tycker jag är viktigt, att jag känner mig trygg i vad jag ska 

göra” / Informant 3 

 

Informanterna reflekterade över att riktlinjer och regler om hur arbetsmiljön skulle vara 

kunde ge stöd. Detta genom att det fanns regler om att de hade rätt att ta ut sina raster 

och att det inte skulle vara stress i deras arbetsmiljö. Företagshälsovården upplevdes 

också kunna ge ett stöd vid en stressande arbetsmiljö. 

 

Diskussion  

Huvudresultat 

Det övergripande tema som framkom var Arbetet - en kamp mot tiden som utgår från 

kategorierna Tidens betydelse, Språkets betydelse och Att få stöd. Det fanns flera olika 

faktorer som medförde att distriktssköterskorna själva inte kunde påverka hur besöket 

med patienten på mottagningen blev. De reflekterade över flera olika orsaker såsom 

tidspress att hinna bli klar med arbetet i tid, det kom extrabesök eller att besöken med 

patienterna drog ut på tiden. Deltagarna beskrev att tidsbrist ledde till att de hade svårt 

att uppdatera sig i nya rutiner och krav som fanns. Distriktssköterskorna reflekterade 

över att det var svårt att kommunicera med patienter då de talade olika språk, hade 

kulturella skillnader och de orsakade en oro över om de hade förstått samtalet korrekt. 

De beskrev även att tolkningens kvalité var varierande och stundvis var de osäkra om 

tolken förstod rätt, vilket medförde en stress om de behövde upprepa sig. Tolksamtalen 

medförde även stress då deltagarna hade en viss tidpunkt de skulle ringa upp tolken. 

Deltagarna reflekterade över att stöd från chefen och arbetskamraterna kunde underlätta 

arbetet genom att de blev avlastade från arbetsuppgifter. De menade även att 
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kommunikation mellan distriktssköterskorna kunde ge stöd då de fick ventilera sina 

tankar och känslor med personer som upplever samma sak när det var tungt på arbetet.  

 

Resultatdiskussion  

Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att brist på tid ledde till att 

mottagningsbesöken inte blev som de önskat. De reflekterade över att tidsbristen gav en 

känsla av stress som medförde att de kände en oro över om de hade gjort en korrekt 

bedömning av patientens symtom. En kvalitativ studie av Berling et al (2008) gjord på 

intervjuer med sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården beskrev att de upplevde 

att stress ger minskad kontroll i vården. Den minskade kontrollen kunde leda till att fel 

beslut i vården togs och patientsäkerheten blev försämrad. I en kvantitativ studie med 

sjuksköterskor beskrevs att tidspressen påverkade patientsäkerheten negativt om 

sjuksköterskan upplevde en hög grad av utmattning (Teng et al, 2010). För 

sjuksköterskor som inte upplevde utmattning påverkades inte patientsäkerheten av stress 

och tidspress (Teng et al, 2010). Flera studier visar att stress på grund av hög 

arbetsbelastning är något som påverkar sjukvårdspersonal i arbetet inte bara i Sverige 

utan runt om i världen (Alotaibi et al, 2016; Fogerty & McKeon, 2006; LeSergent & 

Haney, 2005; Parker et al, 2014; Yuwanich et al, 2016). I ytterligare en studie framkom 

att distriktssköterskor upplevde tidbrist med att hinna göra klart arbetet under 

arbetstiden vilket ofta ledde till övertid som påverkade deras personliga liv (Evans, 

2002). I Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell menas att för höga 

psykiska krav i arbetet såsom tidspress att utföra arbetsuppgifter och liten egen kontroll 

över arbetet kan leda till ett spänt arbete. Om detta pågår under lång tid kan personen 

drabbas av oro, ångest och sjukdom. Vilket enligt Åsberg och Nygren (2012) kan leda 

till utmattningssyndrom. Även i Antonovskys (2005) teori känsla av sammanhang ingår 

begreppet hanterbarhet, som handlar om personers förmåga att hantera och möta olika 

händelser. Om personen har de resurser som behövs utifrån kraven som upplevs är det 

hanterbart. I föreliggande studie beskrevs att det fanns krav från patienterna om att de 

ville utnyttja hela sin mottagningstid och samtala om sina problem. 

Distriktssköterskorna reflekterade över olika extrabesök med patienter som uppkom på 

mottagningen och de upplevde ett stresspåslag på grund av tidspress.  

 

I föreliggande studie framkom att distriktssköterskorna reflekterade över att de hade en 

ständig tillgänglighet på mottagningen. Detta upplevdes på grund av olika typer av 
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extrabesök som kom till mottagningen. Att ständigt vara tillgänglig och kunna ta emot 

alla patienter som kom kunde upplevas som en stressande faktor. Detta bekräftas i en 

studie av Haycock et al (2008) som beskrev vården som en avdelning utan väggar, där 

inga begränsningar finns för hur många patienter som får komma. I föreliggande studie 

försökte distriktssköterskorna att skapa mer utrymme och tillgänglighet genom att 

förbereda och ligga steget före. I krav-kontroll-stödmodellen bekräftas att personer som 

arbetar under låg kontroll och litet beslutsutrymme kan leda till att de har ett spänt 

arbete (Theorell, 2009). Det kan i sin tur påverka kroppen genom att återhämtningen 

försämras och vilket kan leda till stress.  

 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev krav om att genomföra förbättringsarbeten och 

krav från sig själva om att vara uppdaterad inom yrket. De upplevde även att det fanns 

krav från ledning och patienter som medförde stress i arbetet. Det beskrivs även i 

forskningen av van den Tooren och de Jonge (2008) att sjuksköterskor som har höga 

krav i arbetet och har sämre med resurser medför en ökad risk att drabbas av stress och 

utmattning. Tang, Johansson, Wadensten, Wenneberg och Ahlström (2007) beskrev att 

brist på resurser i form av för få sjuksköterskor medförde svårigheter att utföra en god 

vård av patienterna, och brist på tid ledde till svårigheter att hinna följa rutinerna som 

fanns på arbetsplatsen. Detta kunde leda till att sjuksköterskorna upplevde ångest och 

utmattning som försämrade deras hälsa. 

 

Språket hade en stor betydelse i mötet med patienten. I föreliggande studie reflekterade 

distriktssköterskorna över att de upplevde en oro över om patienterna har förstått vad de 

samtalade om under mottagningsbesöket. De beskrev en känsla av frustration när det 

inte gick att samtala med patienten. Kulturella olikheter kunde framkalla stress hos 

distriktssköterskorna. Detta på grund av att de inte visste hur de skulle uttrycka sig i 

samtalet. I en intervjustudie med sjuksköterskor beskrevs att det fanns barriärer i mötet 

med patienter som inte talade samma modersmål (McCarty, Cassidy, Graham, & 

Tuohy, 2013). Sjuksköterskorna menade att kommunikationen blev ansträngd och 

samtalen begränsade. Det ansågs svårt när de inte kunde förstå patienten och det 

påverkade hur detaljerad patienternas historia blev. Kommunikationsbarriärerna ledde 

till svårigheter att hjälpa patienterna för att de inte visste i vilken del de skulle börja.  
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Deltagarna i föreliggande studie reflekterade över hur tolkningens kvalité var 

varierande. De beskrev en osäkerhet om tolken översatte rätt till patienten och upplevde 

svårigheter i om tolken förstod vad som sades. I tidigare forskning beskrevs hur 

sjuksköterskorna som arbetade inom slutenvården var medvetna om att samtala via 

olika tolkar kunde påverka relationen med patienten (McCarty et al, 2013). De använde 

på både informella tolkar, vilka oftast var familjemedlemmar, och formella tolkar när 

behov fanns. Skillnaden som fanns i tidigare forskning var att de använde sig i första 

hand utav familjemedlemmar som tolkar istället för formella tolkar. Det beskrevs även 

att formella tolkar används när sjuksköterskorna upplevde att de inte fick rätt tolkning 

från informella tolken. En likhet som fanns i tidigare forskning var att det upplevdes att 

tolkarna inte förstod vad sjuksköterskan menade. Det kunde bero på att svåra ord 

användes inom sjukvården (McCarty et al, 2013). I en intervjustudie med sjuksköterskor 

som arbetar inom primärvården i Finland framkom om tolken hade dåliga kunskaper i 

språket som denne tolkar kunde det leda till misstag i vården. En skillnad som framkom 

i den finska studien var att patienterna inte ville berätta om sina symtom till 

sjuksköterskan via tolken på grund av att de inte litade på tolken (Eklöf, Hupli & Leino-

Kilpi, 2015). Även i en intervjustudie med patienter framkom att patienterna upplevde 

en frustration över att inte förstå vad tolken sade. Patienterna beskrev även att de 

upplevde sig halvt undersökta på grund av tidsbrist med tolken (Wiking, Sundqvist, & 

Saleh-Stattin, 2013). 

 

I föreliggande studie upplevde deltagarna att de fick stöd från chefen genom att denne 

var lyhörd och kunde avlasta genom att distriktssköterskorna fick mindre 

arbetsuppgifter att utföra. Tidigare forskning med sjuksköterskor visade att stöd från 

chefen var en viktig faktor för om de skulle stanna eller lämna sin yrkesroll (Tuckett, 

Winters-Chang, Bogossian & Wood, 2015). De beskrev även att ett dåligt stöd från 

chefen medförde att de lämnade yrket (Tucket et al, 2015; Van bogart, 2009). 

Sjuksköterskorna i Happels et al (2013) kvalitativa studie menade att ett begränsat stöd 

från chefen kunde leda till mer stress på arbetsplatsen. Socialt stöd genom goda 

relationer är en av hörnstenarna i krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 

1990). Det bekräftas i modellen att personer som får stöd från chefen genom avlastning 

har en mindre risk att drabbas av stressymtom. Arbetsgivarens ansvar är att anställda 

ska arbeta i en jämn balans mellan krav och resurser (Arbetmiljöverket, 2015). Denne 

ska avlasta anställda om det är en obalans mellan dessa. I en sammanfattning av tidigare 
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forskning av sjuksköterskor beskrevs att chefen inte hade möjlighet att ge stöd på grund 

av att denne var överbelastad med personal (Ritter, 2011). Det beskrevs i en tidigare 

studie om det fanns ett dåligt stöd och för höga krav ökade risken att sjuksköterskorna 

skulle drabbas av utbrändhet (van den Tooren & de Jonge, 2008).  

 
Stöd från sina arbetskamrater var något som deltagarna i föreliggande studie upplevde. 

De reflekterade över olika sätt de fick stöd av varandra och kommunikation och att få 

ventilera sina tankar var ett stöd. Detta bekräftas i både i en kvalitativ (Yuwanich et al, 

2016) och en kvantitativ (Abualrub, 2010) forskning med sjuksköterskor. Vid en känsla 

av stress var samtal med en arbetskamrat som stod dem nära ett stöd som hjälpte dem 

att må bättre (Yuwanich et al, 2016).  De sjuksköterskor som upplevde stöd från 

arbetskamrater hade en tendens att stanna kvar på arbetsplatsen i jämförelse med de som 

upplevde ett mindre stöd (Abualrub, 2010). Socialt stöd i goda relationer med 

arbetskamrater kan minska risk att utveckla stressymtom (Karasek & Theorell, 1990). 

Ett dåligt socialt stöd och en arbetsplats där det finns höga krav och personen har en låg 

kontroll över situation kan påverka kroppen med stress.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors reflektioner av arbetsrelaterad 

stress vid distriktssköterskemottagning på hälsocentral. För att besvara syftet valdes en 

kvalitativ ansats med beskrivande design. Enligt Polit och Beck (2012) används denna 

design när data samlas in i berättande form och vid beskrivning av personers levda 

erfarenheter. Vid analysprocessen användes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 

av en innehållsanalys. För att värdera kvalitativa studiers trovärdighet utgår man från 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

 

I föreliggande studie användes ett ändamålsurval och deltagarna i studien arbetade på 

hälsocentral med distriktssköterskemottagning för att kunna svara på syftet till studien. 

Deltagarna i studien hade varierande ålder och år av erfarenhet som distriktssköterska 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) beskriver i sin studie bidrar till ett bredare 

resultat av fenomenet och stärker giltigheten. En svaghet för studiens trovärdighet var 

att samtliga deltagare var kvinnor. Alla deltagare hade ett självbestämmande och deltog 

frivilligt i studien (Polit & Beck, 2012). För att samla in data genomfördes 

semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide med följdfrågor där deltagarna fick 
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berätta sin upplevda historia med egna ord. Författaren genomförde samtliga intervjuer 

vilket stärker trovärdigheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden 

testades genom en provintervju för att se att den kunde svara på föreliggande studie 

syfte. Alla intervjuerna spelades in för att författaren skulle vara en god lyssnare. 

Genom att vara uppmärksam under intervjun och lyssna på vad informanten samtalade 

om var det lättare att ställa följdfrågor (Polit & Beck, 2012).   

 

För att uppnå trovärdighet och öka tillförlitlighet har författaren under analysprocessen 

diskuterat materialet flera gånger tillsammans med handledare och studiekamrat. 

Datainsamlingen skedde under en kort period vilket ökar tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). I resultatdelen användes citat vilket stärker studiens trovärdighet.  

Överförbarhet handlar om reslutat kan överföras till andra grupper. Det är läsaren som 

avgör om resultatet kan överföras till ett annat sammanhang. För att underlätta 

överförbarheten kan författaren tydligt beskriva urval, deltagare, datainsamling och 

analysprocess. För ett kraftfullare resultat kan författaren även ge citat för att öka 

överförbarhet.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning 

Föreliggande studie kan komma till nytta då distriktssköterskornas arbetsrelaterade 

stress på distriktssköterskemottagningen uppmärksammas. Då resultatet i föreliggande 

studie belyser faktorer som leder till att distriktssköterskorna upplever stress kan 

organisationen se vilka förändringar som kan genomföras för att få god arbetsmiljö för 

distriktssköterskorna. Föreliggande studie kan även komma patienterna till nytta då 

resultatet visar att patienterna har önskningar om att ta upp flera olika bekymmer och 

symtom under ett besök hos distriktssköterskan. Brist på tid vid mottagningsbesöken är 

ett bekymmer som ger stress för distriktssköterskorna och kan ge ett missnöje hos 

patienterna. Bättre organisatoriska förutsättningar behövs på 

distriktssköterskemottagningar och i tidböckerna hos distriktssköterskorna för att kunna 

ge en god vård till patienterna. Även språket har en stor betydelse i vården och att inte 

kunna kommunicera med patienter ger distriktssköterskorna en oro över om patienterna 

förstått samtalen rätt. Något som framkom i föreliggande studie var att ha en begränsad 

tid vid tolksamtal medförde stress för distriktssköterskorna. Organisatoriska 

förändringar där längre tid för tolksamtal är något som kan underlätta arbetet för 
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distriktssköterskorna. Det kan även öka patientsäkerheten då tid för en utförlig anamnes 

finns. Resultatet i föreliggande studien kan även komma till nytta för ledningen då det 

framkommer att stödet från chefen är viktigt vid stress på arbetsplatsen. Det kan vara av 

vikt då chefen ska ha möjlighet och tid att samtala med distriktssköterskorna.  

 

Det vore intressant att studera hur patienterna upplever kommunikation med 

distriktssköterskorna på mottagningen. Detta för att se om de upplever sig missförstådda 

eller att de inte förstår vad som sagt under besöket. Det vore intressant att studera vad 

patienterna upplever när det har en tolk med som stöd under mottagningsbesöket, då det 

enligt distriktssköterskorna fanns olika svårigheter med detta. Det vore även intressant 

att studera om manliga distriktssköterskor är lika stressade som kvinnliga 

distriktssköterskor. 

 

Slutsats  

Slutsatsen av studien visade att distriktssköterskorna reflekterade över arbetsrelaterad 

stress vid olika situationer med patienter på distriktssköterskemottagningen. De ville ge 

god vård till patienterna men upplevde att brist på tid var ett hinder. Att de hela tiden 

hade en tidspress var en frustration i arbetet som kunde leda till inre stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Referenser  

Abualrub, R F. (2010). Work and non-work social support and intent to stay at 

work among Jordanian hospital nurses. International Nursing Review, 57, 195–

201. 

 

Alotaibi, J., Paliadelis, P S., & Valenzuela, F-R. (2016). Factors that affect the job 

satisfaction of Saudi Arabian nurses. Journal of Nursing Management, 24, 275–

282. 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans Mysterium. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Arbetsmiljöverket. (2013). Stress och tung arbetsbelastning inom vården skapar 

ohälsa. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig på internet 2016-05-13 

https://www.av.se/press/stress-och-tung-arbetsbelastning-inom-varden-skapar-

ohalsa/ 

 

Arbetsmiljöverket. (2015). Stress. Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig på 

internet 2016-05-13 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-

hot-och-vald/stress/ 

 

Berland, A., Natvig, G K., & Gundersenb, D. (2008). Patient safety and job-related 

stress: A focus group study. Intensive and Critical Care Nursing, 24, 90-97. 

 

Chen, C H., Wang, J., Yang, C S., & Fan, J Y. (2016) Nurse practitioner job content and 

stress effects on anxiety and depressive symptoms, and self-perceived health status. 

Journal of Nursing Management, 1-10. 

 

D’Arc de Souza Oliviera, J., Alchieri, J C., Pessoa Júnior, J M., Nunes de Miranda, F 

A., & das Gracas Amleida, M. (2013). Nurses’ social representations of work-related 

stress in an emergency room. Revista de Escola de Enfermagem da USP, 47, 980-

984. 

 

 

 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/stress/


 

26 

 

Eklöf, N., Hupli, M., & Leino-Kilpi, H. (2015). Nurses’ perceptions of working with 

immigrant patients and interpreters in Finland. Public Health Nursing, 32(2), 143–

150. 

 

 

Evans, L. (2002). An exploration of district nurses’ perception of occupational stress. 

    British Journal of Nursing, 11, 576-585. 

 

Fogerty, G J., McKeon, C M. (2006). Patient safety during medication administration:  

Influence of organizational and individual variables on unsafe practices and 

medication errors. Ergonomics, 49, 444-456. 

 

Försäkringskassan. (2015). Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning. Tillgänglig på 

internet 2016-05-17 

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/a0/LYyxDsMgDAW_pQMzVN265S_SLMg

KVupAHgi75PebSp1Od8P5xc9-AQ3ZyKSCyuWvcz2ejezt7o_JhbXCGKbsQuus-

sfBKXEhJIYLar8UB6FcJzWOtStlRjQpJer-yZq7DAg23_J0-wKDJmA_/ 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på internet 2016-05-12 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.p

df 

 

Graneheim, U H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105-112. 

 

Happel, B., Dwyer T., Reid-Searl, K., Burke, K J., Caperchione, C M., & Gaskin, C J. 

(2013). Nurses and stress: recognizing causes and seeking solutions.  

Journal of Nursing Management 21, 638–647. 

 

Haycock-Stuart, E-A., Jarvis, A., & Daniel, K. (2008). 'A ward without walls? District 

nurses’ perceptions of their workload management priorities and job satisfaction. 

Journal of Clinical Nursing, 17, 3012-3020. 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


 

27 

 

 

Hayes, B., Douglas, C., & Bonner, A. (2015). Work environment, job satisfaction, stress 

and burnout among haemodialysis nurses. Journal of Nursing Management, 23, 588-

598.  

 

International Council of Nurses. (2012). The ICN code of etics för nurses. Geneva: 

International Council of Nurses. 

 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work- stress, productivity and the 

reconstruction of working life. New York: Basic Books.  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

LeSergent, C M., Haney, C J. (2005). Rural hospital nurses stressor´s and coping 

    strategies: a survey. International Journal of Nursing Studies, 42, 315-324. 

 

Lim, J., Hepworth, J., & Bogossian, F.  (2011). A qualitative analysis of stress, 

uplifts and coping in the personal and professional lives of Singaporean nurses. 

Journal of Advanced Nursing 67(5), 1022–1033. 

 

Lin, V W-H., Juraschek, S., Xu, L., Jones, D., & Turek, J. (2008). California regional 

registered nurse workforce forecast. Nursing Economics, 26(2), 85–105. 

 

McCarty, J., Cassidy, I., Graham, M., & Tuohy, D. (2013). Conversations through 

barriers of language and interpretation. British Journal of Nursing, 22(6),335-339. 

 

Nationalencyklopedin. (2016). Distriktssköterska. Tillgänglig på internet 2016-05-13 

https://www.ne.se/uppsalgsverk/encyklopedi/lång/distriktssköterska 

 

OECD. (2011). Sick on the job? Myths and realities about mental health and work, 

Mental Health and Work. OECD Publishing  

 

Parker, V., Giles, M., Lantry, G., & McMillan, M. (2014). New graduate nurses' 

experiences in their first year of practice. Nurse Education Today, 34(1), 150-156. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23901452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/23901452
https://www.ne.se/uppsalgsverk/encyklopedi/lång/distriktssköterska


 

28 

 

 

Polit, D F., & Beck, C T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice (9th ed). Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins.  

 

Ritter, D. (2011). The relationship between healthy work environments and retention of 

nurses in a hospital setting. Journal of Nursing Management, 19, 27–32. 

 

Shanafelt, T., Boone, S., Tan, L., Dyrbye, L., Sotile, W., Satele, D. West, C., Sloan, J., 

& Oreskovich, M. (2012). Burnout and satisfaction with work-life balance among 

US physicians relative to general US population. Archives of Internal Medicine, 

172(18), 1377-85. 

 

Shirey, M R., & Fisher, M L. (2008). Leadership agenda for change 

toward healthy work environments in acute and critical care. Critical Care Nurse, 28 

(5), 66–79. 

 

Shrestha, S., & Joshi, S. (2014). Lived Experiences of the Staff Nurses during First 

Six months of their Employment in a University Hospital, Kavre. Journal of Nepal 

Health Research Council, 12(28), 182-186. 

 

Socialstyrelsen. (2008). Hemsjukvård i förändring – en kartläggning av hemsjukvården 

i Sverige och förslag på indikatorer. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella planeringsstödet 2015 Tillgång och efterfrågan på vissa 

personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

 

Tang, P., Johansson, C., Wadensten, B., Wenneberg, S., & Ahlström, G. (2007). 

Chinese nurse´s ethical concerns in a neurological ward. Nursing Ethics, 14 (6), 810-

824. 



 

29 

 

 

Teng, C-H., Shyu, Y-I., Chiou, W-K., Fan, H-C., & Man Lam, S. (2010). Interactive 

effects of nurse-experienced time pressure and burnout on patient safety: A cross-

sectional survey. International Journal of Nursing Studies, 47, 1442–1450. 

 

Theorell, T. (2009). Det svenska 1990-talet i ett stressmedicinskt perspektiv. 

Arbetmarknad & Arbetsliv, 4, 43-56. 

 

Tuckett, A., Winters-Chang, P., Bogossian, F., Wood,M. (2015). ‘Why nurses are 

leaving the profession . . . lack of support from managers’: What nurses from an 

e-cohort study said. International Journal of Nursing Practice, 21, 359–366. 

 

Van Bogaert, P., Meulemans, H., Clarke, S., Vermeyen, K., & Van de Heyning, P. 

(2009). Hospital nurse practice enviroment burnout, job outcomes and quality of 

care: test of a structural equation model. Journal of Advanced Nursing, 65(10), 

2175–2185. 

 

Van den Tooren, M., & de Jonge, J. (2008). Managing job stress in nursing: what kind 

of resources do we need? Journal of Advanced Nursing, 63(1), 75-84. 

 

West, E., Barron, D., & Reeves, T. (2005). Overcoming the barriers to patient- centred 

care: time, tools and training. Journal of Clinical Nursing, 14(4), 435-443. 

 

Wiking, E., Sundqvist, J., & Saleh-Stattin, N. (2013). Consultations between Immigrant 

Patients, Their Interpreters, and Their General Practitioners: Are They Real Meetings 

or Just Encounters? A Qualitative Study in Primary Health Care. International 

Journal of Family Medicine, 2013, 1-10. 

 

World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki – Ethical Principles 

for Medical Research Involving Human Subjects. Fortaleza: World Medical 

Association.  

 

Wu, T-Y., Poretta Fox, D., Stokes, C., & Adam, C. (2012). Work-related stress and 

intention to quit in newly graduated nurses. Nurse Education Today, 32, 669-674. 



 

30 

 

 

Yuwanich,N., Sandmark, H., & Akhavana, S. (2016). Emergency department nurses’ 

experiences of occupational stress: A qualitative study from a public hospital in 

Bangkok, Thailand. Work, 53(4), 885-897.  

 

Åsberg, M., & Nygren, Å. (2012). Depression och utmattning i människovårdande 

yrken. (DU-projektet slutrapport). Stockholm: Karolinska institutet, Institutet för 

kliniska vetenskaper.    

 

 

 

 

 


