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ABSTRACT 

Studies in Sweden have shown that the districtnurses had no time for health promotion. The 

Swedish government also indicate that there is a lack of health promotion and preventive care 

in Sweden.      

The purpose of this study was to describe into which extent the districtnurses in the middle 

and southwest area of Region Skåne worked with preventive care in their profession and into 

which extent they documented their achievement.  

The inquiry was answered by 45 districtnurses about background, present situation, 

preventive care, secondary prevention, tertiary prevention, health promotion and 

documentation.  

Results of this study shows that the districtnurses worked mostly with tertiary prevention.  

Tertiary prevention was followed by primary prevention. All the 45 districtnurses felt 

competitions of giving advices for directions of preventive care. Seven districtnurses did not 

document their preventive care. 
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SAMMANFATTNING 

Studier i Sverige har visat att distriktssköterskorna saknar tid för folkhälsoarbete. Regeringen 

talar om att det finns vissa brister av vården när det gäller att förebygga folkhälsa.    

Syftet med denna studie var att beskriva i vilken omfattning distriktssköterskorna i mellersta 

och sydvästra området i Region Skåne arbetade med preventiva uppgifter i sin profession 

samt i vilken omfattning dessa uppgifter dokumenterades.       

Enkäten besvarades av 45 distriktssköterskor angående bakgrund, nuvarande situation, primär 

prevention, sekundär prevention, tertiär prevention, folkhälsa och dokumentation. Resultatet 

visade att distriktssköterskorna arbetade mest med tertiär prevention. Tertiär prevention 

följdes av primär prevention. Alla distriktsköterskorna kände sig kompetenta att informera om 

egenvård. Sju distriktssköterskor dokumenterade inte sina preventiva insatser. 
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BAKGRUND 

 
Marklund (2003), skrev att Familjemedicinska institutets (Fammi) PDS – undersökning 

(Problem Detection Study) bland 374 distriktssköterskor visade att det saknades tid för 

folkhälsoarbetet och att det upplevdes som lågprioriterat. Distriktssköterskan har i alla tider 

arbetat med förebyggande hälsofrågor men idag är det borttappat a.a. Sprengel (2002) skrev 

att regeringen talade om att det fanns vissa brister av vården när det gäller att förebygga 

ohälsa. Dokumentet Distriktssköterskans uppdrag som är sammanställt tillsammans med 

Fammi, Riksföreningen för distriktssköterskor och Vårdförbundet (2005) omtalade att det 

saknades tydliga styrdokument för distriktssköterskorna. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att ”identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer, undervisa och 

stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och 

förhindra ohälsa” (s.12 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska). I 

Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet (PUNK handboken) beskrivs distriktsköterskans 

arbete som en viktig del i samhällets totala folkhälsoarbete därför att hon/han arbetar mot hela 

befolkningen. En utgångspunkt för folkhälsoarbetet är en helhetssyn på människan och 

vården. Till detta räknas patientmedverkan, tvärprofessionellt teamarbete, samverkan med 

andra vårdgivare och organisationer samt fungerande interna och externa vårdkedjor. 

 

Under ett år gjordes en kvalitativ studie, på 11 distriktssköterskor i England (Kennedy, 2004). 

Distriktssköterskorna observerades samt intervjuades två gånger under studietiden.  Enligt 

studien var distriktssköterskans teoretiska och praktiska kunskap både bred och djup. 

Kennedys resultat visade sex dimensioner inom distriktssköterskans kompetens. Dessa var: att 

lära känna patienten i dennes tillstånd för att förstå hur patienten anpassade sig till sin 

situation. Kunskap om att förstå hur vårdaren/anhörig matchade patienten och hur 

vårdaren/anhörig hanterade sin stressituation.  Förmåga att se och bedöma vilka insatser som 

behövde göras här och nu i denna situation. Förmåga att blicka framåt för att avgöra vilka 

insatser som kommer att behövas. Förmåga att erkänna sina bristfälliga kunskaper och 

förmedla kontakt vidare och/eller konsultera andra vårdgivare och specialister. Kunskap att 

veta vilka andra samhällsorgan som fanns att tillgå i kommunen där patienten bodde och att ta 

hjälp av dessa.  
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De specialområden som ingick i distriktssköterskans specialistutbildning var 

folkhälsovetenskap, barn och ungdomars hälsa, och vuxna och äldres hälsa enligt högskolan i 

Kristianstad (2005). Distriktssköterskans arbete omfattar alla åldrar med hälsoproblem. Dessa 

kan vara akut och kronisk, medicinsk, kirurgisk, psykisk och socialmedicinsk art. Det 

innefattar också andra vanligt förkommande åldersrelaterade symtom och tillstånd a.a. 

 

Hälsan definierades enligt Bjärås och Kanström (2003 s. 18-19) enligt följande: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller handikapp”.  En god hälsa är omvårdnadens mål enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (Sveriges Rikes Lag, 1993, HSL 1982:763, 2 §). En nationell handlingsplan 

för utveckling av hälso- och sjukvården finns sedan 1999/2000:149. Riksdagen har beslutat 

att dessa grunder ligger fast. Fler områden behöver utvecklas ytterligare enligt regering och 

riksdag för att målen skall uppnås. Öka patientinflytandet, stärka det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet och en förbättring av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, kontinuitet 

och samverkan mellan vårdens olika delar. Medin och Alexanderson (2000) skrev att vissa 

teoretiker definierade vad hälsa var medan andra diskuterade hur hälsa skulle uppnås. Vissa 

teoretiker definierade hälsa utifrån en blanddiskussion som strategier för att kunna uppnå 

hälsa och hälsans natur. De definitioner av hälsa som finns ligger på individnivå. Även när 

begreppet folkhälsa används syftas det på hälsan hos enskilda individer i en befolkning dvs. 

summan av deras hälsa eller ohälsa. Den humanistiska inriktningen på hälsa är något mer eller 

något annat än frånvaro av sjukdom. Ofta är utgångspunkten hälsa och inte sjukdom. 

Människan sågs som aktiv och skapande och som en del i ett samspel mellan individen och 

den kontext i vilken hon verkade. Andra teoretiker menade att hälsan var relaterad till 

individens handlingsförmåga a.a.  

 

Världshälsoorganisationen beslutade att: ”Hälsofrämjande arbete är den process som ger 

människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den” (Bjärås & Kanström 

2003 s. 20). Enligt Medin och Alexanderson (2000) har teoretiker i Skandinavien definierat 

hälsofrämjande på tre sätt. Hälsofrämjande kan innebära att ge människor möjlighet till 

gynnsamma hälsoval för personen. Hälsofrämjande kan i en annan teori innebära att om en 

person befinner sig nära gränsen till ohälsa, så är hälsofrämjande en handling som syftar till 

att förbättra hälsan. I en annan teori innebär hälsofrämjande alla de åtgärder som personen 

utför och där avsikten är att bevara eller förbättra hälsan.  De gemensamma dragen när det 

gäller hälsofrämjande aktiviteter är att främja hälsa. Ibland beskrivs det som en process, 
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ibland som konkreta insatser och ibland som mål. Målen för hälsofrämjande arbete kan 

innebära hälsa, välbefinnande och livskvalitet. De hälsofrämjande dragen som kan läsas i de 

olika definitionerna är att ge individerna ökad kontroll på de faktorer som inverkar på hälsan 

hos en person. Begreppet hälsofrämjande är svårbestämt. 

 

Förebyggande insatser beskrevs av Bjärås och Kanström (2003) som teoretiska modeller för 

folkhälsoarbete. De menade att det fanns tre olika synsätt. Det monofaktoriella koncentrerar 

sig på en enda riskfaktor t ex högt blodtryck. Patienten ges blodtryckssänkande medicin. Inom 

det multifaktoriella synsättet ses sjukdom som en följd av flera riskfaktorer t ex rökning, högt 

blodtryck och höga blodfetter. Alla dessa risker förebyggs i ett samlat program. Med ett 

generellt synsätt så är det inte tillräckligt att åtgärda de synliga orsakerna till en sjukdom utan 

det krävs också allmänna åtgärder. Med en sådan utgångspunkt förändras en befolknings 

livsstil genom t ex nya lagar för tobaks- och alkoholförsäljning. Det lönar sig att arbeta 

förebyggande för att minska sjukdom, lidande och för tidig död. Tre olika begrepp 

förekommer inom förebyggande (prevention) och sjukdomsförebyggande arbete nämligen 

primärprevention, sekundärprevention och tertiärprevention a.a. Primärprevention innebär 

oftast specifikt förebyggande åtgärder som är riktade mot speciella risker och för att hindra att 

ohälsa uppkommer (Davidsson 1998). Det kan också vara allmänna åtgärder som stärker 

friskfaktorer genom hälsofrämjande arbete. Sekundärprevention innebär dels insatser i form 

av tidiga upptäckt av ohälsa eller riskbeteende och dels åtgärder som förhindrar vidare förlopp 

av sjukdom och ohälsa. Fokuseringen är på konsekvenserna av de redan inträffade 

svårigheterna i bevarandet av hälsa. Tertiär prevention är de insatser som görs för att 

förhindra allvarliga konsekvenser av redan etablerad sjukdom och handikapp. Upprätthållande 

av funktionsnivå och förhindrandet av försämring ligger också på tertiär nivå a.a. 

 

Omvårdnadsteoretiker Orems (Orem 1995) beskriver egenvård som det vuxna friska personer 

utan andras inblandning gör för att sköta sin hälsa och klara av sina personliga behov i den 

miljö där de lever sitt dagliga liv.  Hon menar att alla människor har egenvårdsresurser, men 

av olika anledningar används dessa inte alltid medvetet och aktivt på bästa sätt för individen. 

Egenvård ses som komplex och för flertalet en del av livsstilen. Vanor underlättar vårt 

vardagsliv, men kan också bli en fälla. Tillåts individen att ange riktningen för önskad 

förändring så är det lättare att påverka den komplexa personliga egenvården. Individen ska 

stimuleras att själv aktivt ta ansvar för sitt hälsotillstånd. När det blir obalans mellan 

egenvårdkapaciteten och egenvårdskraven uppstår behov av professionell omvårdnad för att 
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stimulera individens aktivitet. Hjälpmetoder som främst används är att handla, att vägleda 

samt stödja och beskydda a.a. 

 

Folkhälsa är den hälsa som var viktig för folket eller samhället enligt Davidsson (1998). Hälsa 

är en resurs för den enskilde individen och folkhälsan är ett mål för samhället. Arbetet inom 

folkhälsan kan ske på fyra olika nivåer. Individnivå innebär individuell rådgivning och stöd 

som ges i personlig kontakt, antingen generellt eller i vissa situationer och till vissa 

riskindivider. Inom grupp/organisationsnivå är målet för det hälsofrämjande- och 

sjukdomsförebyggande arbetet att påverka gruppen som helhet. Hälsoarbetet utförs genom 

samhällsorganisationer eller frivilliga organisationer, generellt eller till 

riskgrupper/åldersgrupper. På befolkningsnivå/lokalsamhälle/sociala system inriktas arbetet 

på att aktivera grupper/organisationer för att stimulera människor till att samtala om frågorna 

och ta egna initiativ för att utifrån olika förutsättningar praktiskt omsätta hälsobudskapet. På 

samhällsnivå sker det genom politiska beslut, lagstiftning eller överenskommelse mellan olika 

företag och organisationer a.a. Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från elva målområden enligt 

Folkhälsoinstitutet. Dessa målområden fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar 

hälsan och passar in i distriktssköterskans arbete: 

• Delaktighet och inflytande i samhället  

• Ekonomisk och social trygghet 

• Trygga och goda uppväxtvillkor 

• Ökad hälsa i arbetslivet 

• Sunda och säkra miljöer produkter 

• En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

• Gott skydd mot smittspridning 

• Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 

• Ökad fysisk aktivitet 

• Goda matvanor och säkra livsmedel 

• Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt 

minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 

 

Grumbach m.fl. (2004) gjorde en enkätundersökning vars syfte var att granska och undersöka 

distriktssköterskans aktiviteter, prioriteringar och utbildning i USA. Resultatet visade att 

individfokuserad fallbehandling var den vanligaste aktiviteten. En indikation visade att 
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folkhälsa inte förekom i distriktssköterskornas praktiska aktiviteter, prioriterades i 

behandlingar eller förbereddes i utbildningen till distriktssköterska. I USA var 

rekommenderad utbildning för Public health nurse en fil. kandidatexamen vilket innebär att 

bli en generalist och magisterexamen en specialist. Enkäten genomfördes under vintern 1999 

– 2000. Resultatet visade att 289 distriktssköterskor, vilket motsvarade 75 %, svarade 

fullständigt på frågorna. Majoriteten av Public Health nurse var 50 år eller äldre. De flesta 

distriktssköterskorna hade en fil.kand.examen samt 10 års erfarenhet som distriktssköterskor. 

Distriktssköterskan arbetade mest med interventioner på individ-familjenivå. Det fanns många 

hinder som hindrade utbredningen av folkhälsomodellen att användas praktiskt, t.ex. när det 

gällde ersättningen samt att det var lättare att dokumentera än att göra interventioner på 

kommun och systemnivå. Den amerikanska statens hälsosystem prioriterade individkliniska 

åtgärder före folkhälsoaktiviteter a.a. 

 

Enligt nu gällande Författningshandbok 2005 (SOSFS 1993:20 M) ska legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal fortlöpande dokumentera sina insatser. För att säkerställa en god och säker 

vård ska omvårdnadsåtgärder tydligt dokumenteras. Sjuksköterskan ansvarar i första hand för 

omvårdnadsdokumentationen a.a. Törnvall, Wilhelmsson och Wahren (2004) genomförde en 

studie om distriktssköterskors elektroniska dokumentation inom primärvården i södra Sverige. 

VIPS modellen användes som stöd i dokumentationen. Två resultat av deras studie var 

distriktssköterskornas innehåll i dokumentationen och deras erfarenhet av dokumentation. 

Omvårdnadsstatus och omvårdnadsintervention användes ofta. Däremot användes 

omvårdnadshistorik och omvårdnads diagnoser sällan. Dessutom dokumenterades medicinsk 

status oftare än omvårdnadsstatus. Resultatet i deras studie visade också att 

distriktssköterskorna hade svårigheter att hantera omvårdnadsprocessen och den strukturerade 

formen av dokumentation. 

 

Enligt PUNK handboken (2004) finns det vissa skillnader på distriktssköterskan och 

sjuksköterskan. Dessa är bland annat distriktssköterskans självständiga mottagningsarbete, 

förskrivningsrätt för förbrukningsartiklar inom diabetes-, astma-, stomi-, och inkontinensvård, 

arbete med barnhälsovård, självständiga medicinska bedömningar i samband med 

vaccinationer och förskrivning av läkemedel. 

 

Under 1994 ökade antalet sjukvårdande behandlingar av andra vårdgivare än läkarna 
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med 78 % enligt Socialstyrelsen (1995). Ökningen berodde bland annat på att 

sjuksköterskorna etablerade specialmottagningar för patienter med diabetes, astma och 

hypertoni. 

 

DEFINITIONER 

 
Livstilsenheten: Det är en permanent enhet inom Primärvården, Region Skåne. Målet med 

verksamheten är att öka vardagsmotionen hos befolkningen. Efterhand skall de arbeta med 

andra folkhälsofrågor som alkohol, rökning och kost. http://www.skane.se 

 

Närsjukvård: En definition som används av flera landsting och togs fram av 

Beställarnätverket 2001 är följande: ”Närsjukvårdens uppgift är att erbjuda insatser för 

sjukvårdsbehov som är vanligt förekommande i befolkningen, ofta förekommande för 

individen och samhällsekonomiskt rimligt att bedriva lokalt”. Kännetecknande för idéerna är 

att de skall syfta till att förbättra samverkan mellan de tre vårdaktörerna kommunal hälso- och 

sjukvård, landstingens primärvård och specialiserad, ofta sjukhusanknuten vård. I skånsk 

livskraft finns fyra värdeord tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet. Skånsk livskraft – 

vård och hälsa www.socialstyrelsen.se 

 

Public health nurse: De arbetar med individer, grupper och familjer för att förbättra den totala 

hälsan hos befolkningen. Sjuksköterskorna informerar om prevention, nutrition och hälsa 

bland barn. De arrangerar vaccinationer, blodtryckstestning samt andra screeningar. Dessa 

sjuksköterskor arbetar tillsammans med kommunens ledning, lärare, föräldrar och läkare i 

samhällets hälsoundervisning enligt http://stats.bls.gov/oco/ocos083.htm 

 

Sjuksköterskeledd specialmottagning att användas vid sammanställning av 

distriktssköterskans arbetsuppgifter i datorjournalen BIOSIS (2002): Definitionen på dessa 

mottagningar är en schemalagd specialmottagning med registrerade patienter ledd av 

sjuksköterska med adekvat vidareutbildning (10-poängskurs krävs ej). Det skall vara 

regelbundna besök bokade av sjuksköterska. 

 

VIPS: För att underlätta omvårdnadsdokumentation har VIPS modellen sedan 1992 funnits 

med som ett stöd. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. VIPS 

modellen består av två delar: Den första delen består av huvudsökord som används genom 
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omvårdnadsprocessens faser. Den andra delen består av sökord som ingår i 

omvårdnadsanamnes, status och åtgärder för omvårdnadsarbetet (Ehnfors, Ehrenberg & 

Thorell-Ekstrand 1998). 

 
SYFTE 

 
Syftet med denna studie var att beskriva i vilken omfattning distriktssköterskor i primärvården 

i mellersta och sydvästra delen i Region Skåne arbetade med preventiva uppgifter i sin 

profession samt i vilken omfattning dessa uppgifter dokumenterades. 

 

METOD 

 
En empirisk studie i form av enkät utfördes med hjälp av Ejlertsson (1996). 

Enkätutformningen gjordes med medveten logik, ordning och enkelhet för att respondenternas 

besvarande av frågorna skulle underlättas a.a.  

Uppslag till frågor i enkäten är hämtade från den första upplagan av PUNK handboken (2004 

kapitel 11:5). Tillstånd behövdes inte. De sjuksköterskeledda specialmottagningarna är 

hämtade från Registrering sköterska i Biosis 2002 – 04 – 12. I Biosis registreras 

Astmamottagning, Hypertonimottagning, Diabetesmottagning, Inkontinensmottagning och 

Friskvårdsmottagning. Enkäten innehöll följande rubriker: bakgrund, nuläge, 

primärprevention, sekundärprevention, tertiärprevention, folkhälsa och dokumentation (bilaga 

3). Enkäten bestod av 39 frågor.  

 

Pilotstudie 

Enligt Ejlerston (1996) bör en pilotstudie genomföras för att få en enkelhet i språket som kan 

förstås av målgruppen. I pilotstudien testades frågornas validitet.  Efter pilotstudien gjordes 

tillägg under folkhälsa med frågorna 36 och 37. Tillägg gjordes även av fråga 39 angående 

dokumentation. Våra egna arbetsplatser vårdcentralen i Höör med sammanlagt fem 

distriktssköterskor och distriktssköterskemottagningen i Malmö med sammanlagt tre 

distriktssköterskor ingick i pilotstudien. Författarna deltog inte själva i pilotstudien och 

resultatet från pilotstudien användes inte i den stora studien. Pilotstudien genomfördes vecka 

sju. Efter inkomna svar från pilotstudien och revidering av frågorna så skickades enkäterna ut 

i slutet av vecka åtta 2005.  
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Etiskt övervägande 

Etiska dilemmat kan vara att vi har fått upplysningar via enkäterna som inte överrensstämmer 

med de lagar och paragrafer som distriktssköterskorna skall arbeta efter. Ett etiskt och 

moraliskt problem kan vara att distriktssköterskorna väljer att sätta högre värde på 

enkätfrågorna eftersom hon/han kan påverkas av frågorna och upplever att det är av vikt att 

vara duktig och informera/undervisa om vissa saker. Sjukvårdens kostnader ökar och i den 

nya närsjukvården är distriktssköterskans kompetens viktig i det hälsofrämjandet arbetet. De 

verksamhetschefer som gav sitt samtycke till distriktssköterskornas medverkan fick 

information om studiens syfte, enkätens innehåll, frivillighet att delta och att alla svar 

behandlades konfidentiellt.  I informationsbrevet till distriktssköterskorna fanns information 

om enkätens syfte och att det var frivilligt att deltaga. Distriktssköterskorna är anonyma och 

listan med löpnummer har förstörts efter uppsatsens godkännande. Svaren bearbetades utan 

identitesuppgifter. 

 

Urval och urvalskriterier 

Urvalsförfarandet har skett enligt Polit, Beck och Hungler (2001) med avsiktlig 

stickprovsmetod. Den baseras på undersökarens kunskap om att populationen kan användas 

för att handplocka respondenterna som ska inkluderas i studien. Undersökaren måste 

avsiktligen välja subjekt som är typiska för populationen för frågeställningen i studien. 

Distriktssköterskorna handplockades från Skånekatalogen (2005-02-23). Skånekatalogen 

innehåller namn och yrkesfunktion på anställda i Region Skåne och är endast tillgänglig för 

de anställda i Region Skåne. I det sydvästra området under vårdcentraler och mottagningar 

Malmö stad fanns 18 vårdcentraler och en separat distriktssköterskemottagning. Det var 56 

distriktssköterskor som arbetade på dessa vårdcentraler och mottagningar. Utanför Malmö 

stadsgräns fanns sex vårdcentraler som tillhör Skåne sydväst och dessa uteslöts i 

undersökningen för att inte sydvästra området skulle få för stor andel medverkande.  

Inom primärvårdsområdet mellersta Skåne fanns 21 vårdcentraler med sammanlagt 121 

distriktssköterskor. Av de uttagna vårdcentralerna i mellersta primärvårdsområdet valdes 

Hörby, Eslöv och Landskrona ut och detta blev sammanlagt sju vårdcentraler med 

sammanlagt 37 distriktssköterskor. Detta urval av distriktssköterskor gjordes för att hitta en 

balans mellan distriktssköterskor i Malmö stad samt distriktssköterskor som arbetar på 

lansbygd och mindre samhälle respektive städer. Sammanlagt blev detta 93 

distriktssköterskor. De distriktssköterskor som inkluderas i studien arbetade i primärvården 
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med mottagningsverksamhet på en vårdcentral eller en separat distriktssköterskemottagning 

och hade vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård. De som exkluderas i studien var de 

distriktssköterskor som enbart arbetade inom barnhälsovården. Jourcentralerna exkluderades i 

studien. Inga manliga distriktssköterskor fanns med i Skånekatalogen utifrån de vårdcentraler 

vi hade valt. 

 

Genomförande 

Etiskt godkännande erhölls av Etikrådet vid Högskolan Kristianstad, nummer ER2005-8. 

Informationskravet tillgodosågs genom att verksamhetscheferna gav sitt samtycke till 

distriktssköterskornas medverkan (bilaga 1). Svar från verksamhetscheferna angående 

distriktssköterskornas medverkan skulle vara oss tillhanda senast vecka sex. Av 24 

verksamhetschefer så gavs ett godkännande från 17 stycken. En verksamhetschef var ansvarig 

för två vårdcentraler. Godkännande saknades från en verksamhetschef utanför Malmö, 

resterande uteblivna svar var från Malmö stad. Informationsbrev skickades med enkäten till 

69 distriktssköterskor (bilaga 2). I informationsbrevet fanns upplysningar om enkätens syfte 

samt att det var frivilligt att deltaga. Konfidentalitetskravet innebar att distriktssköterskorna 

var anonyma. Enkäterna skickades ut med internpost till respektive distriktssköterska. 

Enkäterna kodades med siffror vid utlämnandet och listor med namn och adress förvarades 

inlåst, att användas om påminnelser behövde skickas ut. De som inte svarade inom en vecka 

fick en påminnelse. Det skickades ut påminnelsebrev till 21 stycken. Allt statistiskt material 

förvarades inlåst tills uppsatsen var presenterad och granskad. Svaren databehandlades utan 

identitetsuppgifter och resultatet presenterades i text. Efter redovisning förstördes allt 

statistiskt material. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna endast kommer att användas i 

denna studie. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att vi behöll all information för oss själva 

inlåst. Bearbetning och analys påbörjades i mars månad 2005.  

Enkäter skickades ut till 69 verksamma distriktssköterskor. Av dessa skickades tre enkäter 

tillbaka utan orsak. En enkät skickades tillbaka på grund av att distriktssköterskan fått tjänst 

som verksamhetschef och en enkät skickades tillbaka på grund av att distriktssköterskan 

pensionerats. Tre distriktssköterskor hade slutat och deras enkäter skickades tillbaka. Sedan 

uteslöts fem stycken därför att de arbetade enbart inom barnhälsovården. Av de totalt 69 

enkäterna som skickades ut från början så var det 11 enkäter som inte kom tillbaka. Det totala 

antalet enkätsvar att bearbeta var 45 stycken. 
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Analys 

En kvantitativ bearbetning av enkätsvaren är gjord med hjälp av Ejlertsson (1996).  

Uteslutande fasta svarsalternativ fanns i enkäten. De flesta frågor har kvalitativa variabler. 

Beskrivning och analys av data görs i text. Varje variabel har räknats ihop var för sig, dels 

utifrån hur många som svarade och hur de svarade. Svaren från mellersta och sydvästra 

området har lagts samman utan uppdelning områdesvis. Resultatdelen presenteras utifrån den 

omfattning som distriktssköterskorna arbetade och inte i den ordning som enkäten 

presenteras. Det externa bortfallet var 24 stycken. Det interna bortfallet berörde frågor om 

sekundärprevention, två hade inte besvarat dessa frågor. När det gällde dokumentation av de 

preventiva insatserna så var det fem som inte besvarat denna fråga. Samverkan med andra 

instanser i samhället när det gäller primärprevention hade inte besvarats av fem personer. 

 

 

RESULTAT 

 
Distriktssköterskorna hade flera vidareutbildningar och kurser. De vidareutbildningar som 

förekom var anestesi och intensivvård, företagssköterska, medicin och kirurgi, psykiatri. 

röntgendiagnostik och vårdlärare. 

 

De kurser som hade lästs var allergi, astma och KOL, arbetsledning 10 poäng, diabetes 

mellitus fem eller 10 poäng, handledarutbildning fem poäng, hjärtsvikt fem eller 10 poäng, 

psykiatrisk omvårdnad fem poäng, fil.kand.vårdvetenskap, forskningsmetodik, obesitas fem 

eller tio poäng, omvårdnad 10 poäng, osteoporos fem poäng. Fyra distriktssköterskor saknade 

kurser och övriga vidareutbildningar.  

 

I medeltal hade distriktssköterskorna varit verksamma sjuksköterskor i 27,3 år. Medelvärdet 

vad gäller verksam som distriktssköterska var 14 år. Tre personer svarade inte på frågan hur 

länge de arbetat som sjuksköterska och två svarade inte på frågan hur länge de varit 

verksamma som distriktssköterskor. 

 

Av de 45 inkomna svaren arbetade två distriktssköterskor på barnavårdscentral, separat 

distriktssköterskemottagning samt vårdcentral. Två distriktssköterskor arbetade på 

barnavårdscentral samt vårdcentral. Sju distriktssköterskor arbetade på barnavårdscentral samt 

separat distriktssköterskemottagning. Ytterliggare sju distriktssköterskor arbetade på separat 
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distriktssköterskemottagning samt vårdcentral. Tio distriktssköterskor arbetade enbart på 

separat distriktssköterskemottagning och 17 distriktssköterskor arbetade på enbart vårdcentral.    

  
Tertiärprevention 

Resultatet bygger på en sammanställning av 45 bearbetade enkäter. Distriktssköterskorna i 

mellersta och sydvästra Skåne arbetade framför allt med tertiärprevention bland befolkningen. 

Det var åtta distriktssköterskor som inte arbetade med tertiärprevention, sju stycken i 

mellersta och en i sydvästra området. Distriktssköterskorna arbetade mest med 

diabetespatienter och patienter med inkontinensbesvär på sina specialmottagningar. Svaren 

visade att 18 distriktssköterskor arbetade med en specialmottagning, åtta distriktssköterskor 

arbetade med två specialmottagningar och sex distriktssköterskor arbetade med tre 

specialmottagningar. Bland de tertiärpreventiva sjuksköterskeledda mottagningar var det 

diabetes mellitus patienter som fick mest tid cirka 20 timmar per vecka följt av 

hypertonimottagning på 12 timmar. De övriga mottagningar fick en – sju timmar per vecka. 

 

Sekundärprevention 

Av de 45 bearbetade enkäterna svarade 35 stycken distriktssköterskor att de inte arbetade med 

sekundärprevention. När det gäller sekundärpreventionen så var det endast tre 

distriktssköterskor som hade besvarat frågan som gäller screening för diabetes mellitus. 

Denna utfördes en till fem timmar per vecka. Screening för högt blodtryck utfördes av fyra 

distriktssköterskor mellan tre till 10 timmar per vecka. 

 

Primärprevention 

Av dem som besvarat dessa frågor var det 10 distriktssköterskor som inte arbetade med 

primärprevention. Den vanligaste preventionen var kostinformation som gavs av 30 

distriktssköterskor. Alkoholsamtal gavs av sex distriktssköterskor. Samtal kring 

tobaksavvänjning samtalade fyra distriktssköterskor med sina patienter om. Tre 

distriktssköterskor arbetade med mer än en prevention. Nio arbetade med två olika 

preventioner. Två distriktssköterskor arbetade med tre olika preventioner. Ungefär en till fem 

timmar per vecka ägnade distriktssköterskorna till att arbeta primärpreventivt. 

 

Dokumentation 

De preventiva insatserna dokumenterades av 35 distriktssköterskor. Fyra distriktssköterskor 

uppgav att de inte dokumenterar de preventiva insatser som rörde patientarbetet. Fem stycken 
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svarade inte alls och en svarade både ja och nej. Det var fem som svarade ja att de 

dokumenterade de preventiva insatserna som inte rörde patientarbetet. Det fanns inte uttryckt 

hur denna dokumentation sker. 

 

Alla distriktssköterskor svarade att de kände sig kompetenta att informera om egenvård 

förutom en som svarade både ja och nej. Angående om det fanns utarbetad patientinformation 

om egenvård svarade 26 nej och en visste inte om sådan information fanns att tillgå. Den 

information om egenvård som fanns på arbetsplatsen var information om allergi, blodtryck, 

bäckenbottenträning, diabetes mellitus, förhöjda blodfetter, hjärtsvikt, hudsjukdomar, 

infektioner, inkontinens, kost, löss, refluxsjukdom, rökning, sårvård, värk och övervikt. I 

mellersta primärvårdsområdet pågick arbete med att utarbeta en egenvårdsbroschyr enligt en 

av distriktssköterskorna. En distriktssköterska hämtade ut den information patienten kunde 

tänkas behöva från Internet. Inget förslag på Internetadress uppgavs. 

 

På tre mottagningar samverkade distriktssköterskorna genom att skriva remisser till 

Livsstilsenheten. Hälsoinformatörer samverkade med en mottagning när det gäller 

rökavvänjning och motion. En distriktssköterska hade samverkan med Barnhälsovården och 

pratade om inkontinensproblem bland nyblivna mammor. Andra samarbetspartners var 

socialtjänsten, barnomsorgen och kommunen samt den slutna vården. Det var 17 

distriktssköterskor som inte hade något samarbete med sjukhusanknuten specialistvård, men 

av de 17 stycken som har samverkan så sker det mest med följande kliniker på sjukhusen: 

barnmottagningen, fotmottagning, endokrinologen, hudkliniken, kvinnokliniken, 

medicinkliniken, mödrahälsovården, onkologen och urologen.  

En distriktssköterska anordnade allmänna informationsträffar i samhället och dessa träffar 

ägde rum på daghem och gällde behandling av infektioner hos barn. 

 

Synpunkter som skrevs om enkäten var att frågorna var svåra att besvara. En 

distriktssköterska skrev: Jag önskar fler timmar till prevention. Specialmottagningarna på vår 

vårdcentral sköts av övriga sjuksköterskor och dessa är inte distriktssköterskor. 

Tertiärprevention utövas i många patientbesök. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Vårt val av ansats var att vi ville belysa distriktssköterskornas preventiva uppgifter i 

primärvården. Genom att välja en kvantitativ metod med enkätutskick så var vår önskan att få 

ett tillräckligt stort underlag för att kunna generalisera resultatet. Vi valde att ställa frågor 

utifrån de olika preventionsområdena för att få en så bred bild som möjligt av 

distriktssköterskans preventiva arbete. Vi har valt verksamhetsområde inom region Skåne där 

vi själva är verksamma eftersom det var lättare att sammanställa enkätfrågorna och vi har 

kännedom om distriktssköterskornas arbetsuppgifter.  

 

Resultatet av enkäterna visar att det är viktigt med klara väldokumenterade frågor och  

svarsalternativ. Ett stort bortfall är en svaghet vid enkäter och ett litet antal försökspersoner 

ger inte ett representativt urval av svar. Det används olika begrepp och språkbruk i 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning, Hälso- och sjukvårdslagen och övrig litteratur i 

ämnet. Viktigt att personer som arbetar inom hälso – och sjukvård använder samma språkbruk 

för att definitionen skall bli detsamma. Begrepp som innefattas är folkhälsoarbete, 

hälsoproblem, främja hälsa, förebygga, prevention och hälsofrämjande. För att kontrollera 

reliabiliteten skulle respondenterna erbjudits att svara på enkäterna ännu en gång, med 

verksamhetschefernas samtycke. Det tar tid från patientarbetet att besvara enkäterna när det 

redan är stressigt och det kan leda till både externt och internt bortfall eller att svaren inte är 

genomtänkta. Generalisering av resultatet kan inte göras på grund av det externa och det 

interna bortfallet.  

 

Syftet i brevet till verksamhetscheferna ändrades innan utskick till att politikerna har en 

önskan att vi skulle arbeta förebyggande och vi ville då ta reda på hur mycket tid och med 

vilken prevention distriktssköterskan arbetar. I det tidigare syftet uttrycktes att 

distriktssköterskorna kände att de inte behövdes inom primärvården längre. Det anställs leg. 

sjuksköterskor som saknar vidareutbildning till distriktssköterska. Frågeställningen var om 

distriktssköterskan behövs i det preventiva arbetet i primärvården. I brevet skulle också ha 

uttryckts hur inklusionen av distriktssköterskorna gick till. Det inkom inte svar från alla 

verksamhetschefer angående godkännande för att distriktssköterskorna skulle få medverka i 

enkäten. Vårt brev till verksamhetscheferna borde ha korrigerats ytterliggare innan utskick. 
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Att vi är två distriktssköterskor som gör vår C-uppsats inom omvårdnad är ointressant och kan 

uppfattas som om denna studie görs enbart i vårt egenintresse av att få en examen. Politikers 

önskan att det hälsofrämjande arbetet ska stärkas bland befolkningen innebar inte att det fanns 

uppdrag från dem att genomföra denna studie. Etikrådets sekreterare gav tillstånd till studien 

2005-01-27 och tillståndet var därmed klart innan utskick till verksamhetscheferna. Efter 

dessa korrigeringar på det första utskicket skulle ytterligare ett utskick ha gjorts till de 

verksamhetschefer som inte inkom med svar i rätt tid för att få ett större deltagande. På så sätt 

hade dessa distriktssköterskor själva fått välja om de ville delta i studien.  

 

I påminnelsebrevet som skickades till distriktsköterskorna framkom inte att det var ett 

påminnelsebrev. Endast ett påminnelsebrev skickades inom en vecka.   

 

Enkäter är svåra att konstruera och det kan vara svårt att få tillförlitliga svar. Det kan fattas 

felaktiga beslut med ledning av resultaten. Frågorna kan vara ställda på ett sätt som kan 

misstolkas eller kan frågorna vara ställda på ett ledande sätt. 

I fråga ett skulle ha funnits en förklaring till innebörden av vidareutbildning dvs. de 

vidareutbildningar som skett på högskolenivå efter sjuksköterskutbildningen.   

På fråga 11 om rökslutargrupper skulle det ha uttryckts i frågan om patienterna i dessa 

grupper hade någon sjukdom som KOL, astma bronchiale eller om det rörde sig om helt friska 

personer som ingick i grupperna. Denna specificering behövdes för att skilja på primär och 

tertiärprevention.  

Innebörden av hög alkoholkonsumtion skulle ha specificerats på fråga 15.  

I enkäterna som skickades ut stod det på fråga 30 sjuksköterskeledda specialistmottagningar, 

vilket skulle vara sjuksköterskeledda specialmottagningar istället. Detta upptäcktes dock efter 

utskick. Det skulle ha funnits en förklaring i enkätfrågorna vad det ställdes för krav att ha en 

sjuksköterskeledd mottagning. När distriktssköterskan har en sådan mottagning skall den vara 

schemalagd och då är det lättare att uppge hur många timmar arbetet skall ske på den 

sjuksköterskeledda specialmottagningningen. 

Efter pilotstudiens genomförande ändrades fråga 34: Uppskatta hur många timmar det tar av 

din arbetstid/vecka? Under rubriken folkhälsa tillkom ytterligare två frågor för att följa 

samma mönster i enkäterna. Uppskatta hur många timmar det tar av din arbetstid per vecka? 

samt vilken information erbjuder Du? 



15  

Resultatdiskussion 

I utbildningsplanen (2001) för specialistutbildningen till distriktssköterska står det att 

distriktssköterskan ska främja hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdomar hos enskilda 

och grupper. Politiker påtalar idag behovet av förebyggande och hälsofrämjande insatser. Som 

grupp har distriktssköterskor en bred kunskap och möjligheter att arbeta preventivt mot hela 

befolkningen inom ett område. Deras ofta långvariga kontakter med barn, vuxna och äldre ger 

möjligheter att stödja människor att hantera sin hälsa, men också att minska risken att 

insjukna i sjukdomar. 

 
Denna undersökning visade att distriktssköterskorna har svårt att särskilja de olika 

preventionerna åt.  Vad gäller reliabiliteten så kommer inte upprepade mätningar att ge 

samma resultat eftersom validiteten i frågorna kan missuppfattas och distriktssköterskorna har 

svårt att särskilja de olika preventionerna. Primär- och sekundärpreventionen tog inte så 

många timmar i anspråk av distriktssköterskans arbetstid. Endast en av distriktssköterskorna i 

vår enkät kommenterade att tid saknades för primärprevention. Studien visade att den mesta 

tiden som läggs på prevention lades på tertiär nivå.  

 

Marklund (2003) visade i en undersökning att tid saknades för prevention och att 

distriktssköterskorna upplevde preventionen som lågprioriterad. Sprengel (2002) menade att 

det fanns brister när det gäller att förebygga ohälsa. Vi kan inte dra några slutsatser om 

orsaken är tidsbrist eller annan orsak till varför det inte arbetas mer timmar per vecka med 

prevention. Att arbeta preventivt kostar i tid och pengar. Betalning till Vårdcentralen baseras 

på antalet besök hos distriktssköterskan. Hänsyn tas inte till innehållet i besöket. Ett samtal 

kring prevention kan ta en timme i anspråk i jämförelse med att ge en injektion som tar fem-

tio minuter. Att arbeta med patienter på en sjuksköterskeledd specialmottagning genererar 

mer pengar än ett vanligt mottagningsbesök. Tidsaspekten tas inte med. Skulle 

distriktssköterskan endast arbeta preventivt så får inte så många patienter tillträde till 

distriktssköterskans tjänster. De rapporter som inkommit till Familjemedicinska institutet 

berättar att det saknades tid till folkhälsoarbete och att prevention var lågprioriterat, men de 

allra flesta distriktssköterskorna som besvarade denna enkät arbetade med prevention och 

många med mer än en prevention. Vid ytterligare enkäter angående prevention finns ett 

intresse att ta reda på hur distriktssköterskan kan hålla kunskapen aktuell inom flera olika 

preventioner. Vilken kvalitet är det på den prevention distriktssköterskorna arbetar med? 

Precis som hos Grumbach m.fl. (2004) så visade denna enkätundersökning på att 
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individfokuserad fallbehandling var vanligast. Folkhälsa förekommer inte i denna 

enkätundersökning heller. Vid ytterligare enkätundersökningar bland distriktssköterskorna 

känns det viktigt att ta reda på de hinder som finns för att det inte arbetas aktivt med 

folkhälsa. Ledord till framgångsfaktorerna i primärvården Skåne mellersta är kompetens, 

kvalitet och kvantitet. I den ansträngda ekonomi som råder inom Region Skåne idag läggs 

tyngdpunkten på den tertiära nivån. Ur rättvisesynpunkt är detta korrekt för de som redan är 

sjuka. Å andra sidan är det orättvist för de personer där sekundär och primär prevention hade 

kunnat förhindra sjukdom, vilket på sikt borde sparar pengar och mänskligt lidande. 

Distriktssköterskans kompetens borde tillvaratas mer på inom sekundära och primära nivån. I 

utbildningsplanen för distriktssköterska (2005) ingår att hon/han ska främja hälsa och 

förebygga uppkomst av sjukdomar hos individer.  I distriktssköterskans uppdrag (2005) 

omtalas att det saknas tydliga styrdokument för distriktssköterskan. Tanken är att 

primärprevention skall skötas av kommunerna och sekundär och tertiärpreventionen av 

Region Skåne. Resultat av denna studie visar att information gavs ofta primärpreventivt i 

individuella besök. Det är mer att betrakta som egenvård. När det gäller sekundärprevention 

finns inte tillräckligt med resurser i verksamheten idag vilket är synd när diabetes mellitus och 

hypertoni ökar bland befolkningen och fler yngre människor insjuknar. Om primärvården 

skulle screena alla patienter som är 40 år och däröver finns då läkarresurser att ta hand om 

dessa patienter?  

 

Det var 17 distriktssköterskor som inte hade någon samverkan med sjukhusanknuten 

sjukhusvård. Syftet med samverkan enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska skulle vara att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet. Vid ytterligare 

enkäter bland distriktssköterskor skulle frågorna kunna ge svar på vad denna samverkan ger i 

utbyte vad gäller att främja hälsa och förebygga uppkomst av sjukdomar. Närsjukvården är 

tänkt att vara en bas i hälso- och sjukvården. Det skall ske en fördjupad samverkan mellan den 

kommunala hälso- och sjukvården - primärvården och övriga specialister. Tanken är att 

genom samverkan ska patienten känna trygghet. Vården förväntas bli mer tillgänglig och 

individen ses i ett helhetsperspektiv. Vid ett närmare samarbete växer vårdprogram fram, 

vilket leder till en lärande organisation. 

 

En annan uppgift för distriktssköterskan är att delta i samhällets planering och lokala hälsoråd 

i form av hälsoupplysning och utbildningsinsatser samt forskning och utveckling i samverkan 

med andra samhällssektorer enligt PUNK handboken. Bland de distriktssköterskor som 
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besvarade enkäten fanns ingen distriktssköterska som har någon sådan uppgift. För att hitta 

dessa distriktssköterskor får det göras en vidare sökning i andra register. Primärprevention 

syns inte på kort sikt och det kostar mycket pengar och resurser. Det skulle kunna byggas upp 

form av gemensamma register via Internet där hälso- och sjukvårdspersonal kan söka uppslag. 

 

Många av distriktssköterskorna diskuterade goda matvanor med patienterna som är ett av de 

11 folkhälsomålen enligt Folkhälsoinstitutet. Ett annat mål var minskat bruk av tobak och 

alkohol. Samtal kring alkohol bedrevs endast av sex distriktssköterskor aktivt. Hur bedrivs 

rökavvänjning idag? Finns det någon uppdelning på primär – sekundär eller är det tertiär 

prevention som gäller. Det är frågor som är intressanta vid ytterligare enkäter. Det har satsat 

mycket på utbildning när det gäller tobaksprevention i primärvården. Nätverk har bildats. 

Varför det är så få distriktssköterskor som svarat att de jobbar med rökavvänjning idag, när 

fler och fler sjukhus vill vara rökfria och restauranger har blivit rökfria?  Är det så att personer 

som försöker sluta röka klarar det på egenhand utan distriktssköterskornas inblandning? Det 

finns bra egenvårdsmaterial på apoteket att nyttja. Apotekspersonal har också 

rökslutargrupper. 

 

En av distriktssköterskorna arbetade 20 timmar med sårmottagning. Denna fråga finns inte 

upptagen bland frågorna därför att en sådan mottagning inte är att betrakta som en 

sjuksköterskeledd specialmottagning enligt fastställda riktlinjer (Registrering sköterska 2002). 

I enkäten skulle ha funnits en tydlig förklaring på en sjuksköterskeledd specialmottagning och 

vilka mottagningar som räknas dit. På en sårmottagning betraktas inte sjuksköterskan kunna 

göra så mycket ur preventivt syfte. Dessa patienter tillhör redan specialistkliniker på 

sjukhuset. 

 

Enligt enkäten känner de flesta distriktssköterskor sig kompetenta att informera om egenvård. 

Enligt Orem (1995) var medveten egenvård en förutsättning för bevarad hälsa. Sjukvårdens 

kostnader ökar och det är viktigt att lära ut egenvård till människor så att de klarar att ta hand 

om sig själva och håller sig friskare längre. Även om människor insjuknar i livsstilssjukdomar 

så kan distriktssköterskan hjälpa till så att människor använder sina friskfaktorer för att leva 

ett så bra liv så möjligt. 

 

Enkäten visade att sex stycken av distriktssköterskorna inte dokumenterade sina preventiva 

insatser som rörde patientarbetet. Enligt Socialstyrelsen SOSFS 1993:20 (M) så är 
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sjuksköterskor skyldiga att dokumentera omvårdnadsinsatser. Resultatet i Törnvall, 

Wilhelmsson och Wahrens (2004) studie fanns svårigheter att hantera omvårdnadsprocessen 

och den strukturerade formen av dokumentation samt dataovana som ett hinder för 

dokumentation. Frågor angående kunskap och erfarenhet av omvårdnadsdokumentation samt 

datavana kunde ha gett fler svar på varför en del av distriktssköterskorna inte dokumenterade 

sina insatser. Intressant hade varit att ta reda på om distriktssköterskorna tycker sig ha 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet av att dokumentera sina omvårdnadsuppgifter. 

 

Det hade varit intressant med en totalundersökning av alla distriktssköterskor i primärvården 

Skåne för att titta på om det finns stora olikheter i sättet att arbeta. 
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 Bilaga 1 
Till Vederbörande Verksamhetschef  
 
Vi önskar att få tillstånd att genomföra en enkät bland distriktssköterskorna i Er verksamhet. 
 
Vi är två distriktssköterskor, Yvonne Drevfors och Marita Steinwall som skriver en C-uppsats 
10 poäng inom omvårdnad på Kristianstads högskola. 
Politikerna har en önskan att det hälsofrämjande arbetet bland befolkningen stärks. Det känns 
angeläget att få göra denna enkät för att ta reda på i vilken utsträckning distriktssköterskorna i 
primärvården i Region Skåne arbetar med hälsofrämjande uppgifter i sin profession. Politiker, 
primärvårdschefer och verksamheter kan efter att resultatet sammanställts få information om 
hur mycket tid distriktssköterskan ägnar åt det preventiva arbetet och vad det innefattar för 
uppgifter. 
Vi vill göra en empirisk studie genom att skicka enkäter till 93 distriktssköterskor i 
Primärvården inom Region Skåne. Enkäten innehåller följande rubriker: bakgrund, nuläge 
primärprevention, sekundärprevention, tertiärprevention, folkhälsa och dokumentation. 
De distriktssköterskor som inkluderas i studien arbetar i primärvården med 
mottagningsverksamhet på en vårdcentral eller en separat distriktssköterskemottagning och 
har vidareutbildning i öppen hälso-och sjukvård. De som exkluderas i studien är de 
distriktssköterskor som enbart arbetar inom barnhälsovården. 
Enkäterna skickas ut i början av februari månad 2005. Bearbetning och analys påbörjas i mars 
månad 2005. Enkäterna skickas ut med internpost till respektive distriktssköterska. 
Om svar inte inkommit inom en vecka skickas en påminnelse ut. 
Deltagandet i enkäten är frivilligt. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. På 
svarskuvertet finns ett nummer beroende på att vi måste veta vem som skickat in sitt svar och 
för att vi inte ska skicka påminnelsebrev i onödan. Svaren kommer att databehandlas utan 
identitetsuppgifter. Det finns inga möjligheter att identifiera just den enskilda 
distriktssköterskans svar. När vi redovisat vår uppsats kommer namnlistan med löpnummer 
att förstöras.  
  
För frågor eller ytterligare information kontakta: Yvonne Drevfors eller Marita Steinwall 
 
Svar på vår förfrågan skickas i det bifogade frankerade kuvertet senast 2005-02-10 
Detta medgivande gäller endast under förutsättning att Etikrådets sekreterare ger tillstånd till 
studien. 
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Ort datum 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Befattning 
 
Vårdcentral 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Yvonne Drevfors Marita Steinwall 
DSM Gåsen Vårdcentralen, Höör 
Odengatan 47 Storgatan 2 
216 14 Limhamn 243 30 Höör 
 040-51 20 72 0413-55 94 00 
Yvonne.Drevfors@skane.se Marita.Steinwall@skane.se 
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                                                                                                                                         Bilaga 2 
 
                                                                                               Institutionen för hälsovetenskaper 
                                                                                                Kristianstad 
 
Till dig som är Distriktssköterska och arbetar i Primärvården i Region Skåne! 
 
Vi vill skicka en enkät till verksamma distriktssköterskor i Primärvården i Skåne sydväst samt 
mellersta sjukvårdsdistriktet. Syftet med enkäten är att ta reda på hur vi arbetar med det 
hälsofrämjande arbetet i vår profession som distriktssköterskor. 
 
Ditt deltagande i enkäten är förstås frivilligt, men det är viktigt för resultatet att Du 
medverkar. Det är angeläget att Du försöker svara så fullständigt som möjligt på frågorna. 
Skicka sedan tillbaka enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet så fort som möjligt, helst 
inom en vecka.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
På svarskuvertet finns ett nummer beroende på att vi måste veta att just Du skickat in ditt 
svar, så att vi inte sänder påminnelsebrev i onödan. Svaren kommer att databehandlas utan 
identitetsuppgifter. Det finns inga möjligheter att identifiera just ditt svar. När vi redovisat vår 
uppsats kommer namnlistan med löpnummer att förstöras. 
 
 
Om Du har problem med några av frågorna eller vill veta mer ring gärna. 
Yvonne Drevfors 040-51 20 72 säkrast 13.00-13.30 eller 
Marita Steinwall 0413-55 94 00. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Malmö, januari 2005. 
 
 
Yvonne Drevfors                                                                                 Marita Steinwall  
DSM Gåsen                                                                                         Vårdcentralen, Höör 
Odengatan 47                                                                                       Storgatan 2 
216 14 Limhamn                                                                                  243 30 Höör 
040-51 20 72                                                                                         0413-55 94 00 
Yvonne.Drevfors@skane.se                                                              Marita.Steinwall@skane.se 
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Bilaga 3 TILL DIG SOM ARBETAR SOM DISTRIKTSSKÖTERSKA   

  
INOM PRIMÄRVÅRDEN I REGION 
SKÅNE    

          
          
 RINGA IN SVARET ELLER SKRIV PÅ DEN STRECKADE LINJEN   
          
          
BAKGRUND         
          
1. Vilken/Vilka vidareutbildningar har Du efter sjuksköterskexamen? __________________________
          
       __________________________
          
       __________________________
          
2. Hur länge har Du varit verksam som sjuksköterska?   __________________________
          
3. Hur länge har Du varit verksam som distriktssköterska?  __________________________
          
NULÄGE         
          
4. Ange inom vilken verksamhet Du är placerad?    Barnhälsovård  
          
 flera alternativ kan vara möjliga    Separat distrikts-  
       sköterskemott  
          
       Distriktssköterska på  
       vårdcentral  
          
5.Känner Du dig kompetent att informera om egenvård?  Ja   
       Nej   
       Vet inte   
          
6. Finns det utarbetad patientinformation om egenvård?  Ja   
       Nej   
       Vej inte   
          
Om Du inte svarade ja på ovanstående fråga fortsätt till fråga 8     
7. Inom vilka områden finns patientinformation om egenvård?  __________________________
          
          
       __________________________
          
          
       __________________________
          
PRIMÄRPREVENTION         
innebär insatser som kan göras innan sjukdom eller skada uppstår.    
          
8. Genomför Du hembesök hos äldre personer i preveventivt syfte i ditt     
upptagningsområde?      Ja   
       Nej   
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9. Vad är syftet med besöket?     Minska fallrisken hos  
       den äldre presonen  
          
       Information om    

       
kommun och region. 
  

       Hjälpinsatser som kan  
       erbjudas.   
          
       Annat. Vad?  
          
       __________________ 
          
10.Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid per vecka? __________________________
          
11.Arbetar Du med rökslutargrupper?    Ja   
       Nej   
          
12. Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid?  __________________________
          
13. Arbetar Du med kostinformation?    Ja   
       Nej   
          
14. Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid per vecka? __________________________
          
15. Arbetar Du med samtal som rör hög alkoholkonsumtion?  Ja   
       Nej   
          
16. Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid per vecka? __________________________
          
          
17. Arbetar Du med hälsoinformation vad gäller livsstilsfaktorer i grupp? Ja   
       Nej   
          
18. Vilken information erbjuder Du?    __________________________
          
       __________________________
          
19. Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid per vecka? __________________________
          
20. Samverkar Du med andra instanser i samhället när det gäller      
primärprevention?      Ja   
       Nej   
          
21. I vilka frågor som rör primärprevention samverkar ni?  __________________________
          
22. Med vilka instanser i samhället samverkar Du?   __________________________
          
23. Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid per vecka? __________________________
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SEKUNDÄRPREVENTION       
insatser som görs för att upptäcka en sjukdom.      
          
24. Arbetar Du med screening för diabetes mellitus?   Ja   
       Nej   
          
25. Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid per vecka? __________________________
          
26. Arbetar Du med screening för högt blodtryck?   Ja   
       Nej   
          
27. Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid per vecka? __________________________
          
28. Arbetar Du med uppföljning av resultatet av 
ovanstående insatser?  Ja   
       Nej   
          
29. Under hur många år sträcker sig uppföljningen?   __________________________
          
          
          
          
TERTIÄR PREVENTION        
åtgärder som förhindrar försämring av ett sjukdomstillstånd     
handikapp.         
          
30. Arbetar Du med sjuksköterskeledda specialmottagningar?  Ja   
       Nej   
          
31. Ange på vilka sjuksköterskeledda specialmottagningar Du      
arbetar?       Diabetes   
          
Uppskatta hur många timmar det tar av din arbetstid per vecka  __________________________
          
       Astma   
Uppskatta hur många timmar det tar av din arbetstid per vecka  __________________________
          
       Inkontinens  
Uppskatta hur många timmar det tar av din arbetstid per vecka?  __________________________
          
       Rökavvänjning  
Uppskatta hur många timmar det tar av din arbetstid per vecka?  __________________________
          
       Hypertoni   
Uppskatta hur många timmar det tar av din arbetstid per vecka?  __________________________
          
       Övervikt   
Uppskatta hur många timmar det tar av din arbetstid per vecka?  __________________________
          
       Annat? Vad?  
          
       __________________________
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Uppskatta hur många timmar det tar av din arbetstid per vecka?  __________________________
          
          
32. Har Du samarbete med sjukhusanknuten       
specialistnivå?      Ja   
       Nej   
          
33. Vilken specialistvård har Du samarbete med?   __________________________
          
       __________________________
          
34. Uppskatta hur många timmar det tar av din 
arbetstid per vecka?   __________________________
          
FOLKHÄLSA         
är den hälsa som är viktig för folket och samhället.      
          
35. Anordnar Du allmänna informationsträffar i samhället?  Ja   
       Nej   
          
36. Vilket område inom prevention berör dessa träffar?   __________________________
          
       __________________________
          
37. Uppskatta hur många timmar detta tar av din arbetstid per vecka?  
          
          
DOKUMENTATION        
          
38. Dokumenterar Du dina preventiva insatser som rör patientarbetet? Ja   
       Nej   
          
          
       Vissa insatser. Vilka? 
          
       __________________________
          
       __________________________
          
39. Dokumenterar Du preventiva insatser som inte rör patientarbetet?    
          
       Ja   
       Nej   
       Vissa insatser. Vilka? 
          
       __________________________
          
       __________________________
          
          
Har Du andra synpunkter dela gärna med Dig.     
          
___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 
          
___________________________________________________________________________________________ 
          
___________________________________________________________________________________________ 
          
          
          
TACK FÖR DIN MEDVERKAN !       
          

 

 

 

 


