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Sammanfattning
Bakgrund: Ett ökande antal människor lider av stressrelaterad fysisk och psykisk 
ohälsa. Utgångspunkten för distriktssköterskans omvårdnadsarbete är att förebygga 
sjukdom och främja hälsa. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur 
distriktssköterskor erfar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress. 
Metod: En kvalitativ studie genomfördes med hjälp av intervjuer. I studien deltog 16 
distriktssköterskor verksamma på nio olika vårdcentraler i Skåne. Dataanalysen 
genomfördes med kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Resultat: 
Resultatet visade att distriktssköterskorna arbetade hälsofrämjande och förebyggande 
relaterat till stress antingen aktivt med patientens stress genom att ge hjälp till självhjälp
eller att de överlämnade ansvaret för patientens stresshantering genom att vägleda dem 
till lämplig instans på grund av brist på tid, möjligheter och riktlinjer. Det aktiva arbetet 
innebar att de gav råd till egenvård, uppmuntrade och gav patienten verktyg till 
förändring av sin situation. Slutsats: Distriktssköterskans hälsofrämjande och 
förebyggande arbete relaterat till stress behöver synliggöras för att stärka 
distriktssköterskans roll och uppmuntra till utökat stresspreventivt arbete. 
Distriktssköterskorna behöver dessutom nationella riktlinjer och rekommendationer som
stöd i det preventiva arbetet, mer tid och kompetensutveckling för att inte riskera att 
överlämna hanteringen av patienter med stressproblematik till andra professioner i 
större utsträckning än nödvändigt.

Nyckelord: Distriktssköterska, Hälsofrämjande, Förebyggande, Stress, 
Primärvård
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Abstract
Background: The number of people suffering from stress-related mental and physical 
health problems increase. The basis of district nurses work is to prevent illness and 
promote health. Aim: The purpose of this paper was to describe how the district nurses 
experience their health promotion and preventive work related to stress. Method: A 
qualitative study was conducted through interviews with 16 district nurses, working in 
nine different health care centers in Skåne. Data analysis was carried out with 
qualitative content analysis based on an inductive approach. Results: The results 
showed that the district nurses worked with health promotion and prevention related to 
stress either by providing "self-help" or as a result of lack of time, opportunity and 
guidelines, handed over responsibility for stress management of patients by referring 
them to a more suitable healthcare provider. District nurses worked actively by 
providing self-care advice, encouraged and gave the patient tools to change their 
situation. Conclusion: To strengthen the district nurses' health promotion and 
preventive role and encourage more stress prevention requires to make the district 
nurses' work visible. National guidelines and recommendations that support the stress 
prevention, and the time and training to broaden their knowledge is also necessary. If 
not, patients suffering from stress will be referred to colleagues in other disciplines to a 
greater extent than is necessary.

Keywords: District Nurse, Health promotion, Prevention, Stress, Primary 
Healthcare
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I

BAKGRUND
Både svensk och internationell forskning har visat att långvarigt stresstillstånd bidrar till

fysisk och psykisk ohälsa (McEwen 2008; McFarlane 2010; Åsberg, Grape, Krakau, 

Nygren, Rodhe, Wahlberg & Währborg 2010; Danielsson, Heimerson, Lundberg, 

Perski, Stefansson & Åkerstedt 2012; Donovan, Doody & Lyons 2013; Hange, Mehlig, 

Lissner, Guo, Bengtsson, Skoog & Björkelund 2013). Stress i arbetslivet är en av de 

vanligaste orsakerna till ohälsa med över 40 miljoner personer drabbade inom EU enligt

europeisk statistik från 2012 (The Committee of Senior Labour Inspectors 2012). Enligt 

Socialstyrelsens rapport "Psykosociala påfrestningar och stressrelaterade besvär" 

(2009), relateras symtom som sömnbesvär, ängslan och oro till stress. I Sverige har den 

senaste folkhälsorapporten (2014) visat att medellivslängden fortsätter öka men 

samtidigt har psykisk ohälsa med nämnda besvär det vill säga ängslan, oro, ångest och 

sömnbesvär ökat framför allt bland unga (Folkhälsomyndigheten 2014).

Stressrelaterad ohälsa föranleder kontakt med hälso- och sjukvården och anses vara en 

bidragande faktor till den senaste tidens ökning av sjukskrivningar i Sverige 

(Socialstyrelsen 2009; Socialdepartementet 2014). En studie gjord bland primärvårdens 

patienter, under år 2010 av Institutet för stressmedicin (ISM), visar att mer än hälften av

patienterna som hade tid bokad på vårdcentralen upplevde stress (Lind 2011). Det är till 

primärvårdens vårdcentraler i vars team distriktssköterskan ingår, som patienter vänder 

sig i första hand när de behöver råd om sin hälsa eller när de blir sjuka utan att vara i 

behov av akut vård på sjukhus (Axelsson 2015). Distriktssköterska har, som hälso- och 

sjukvårdspersonal, ett ansvar i att arbeta förebyggande gentemot patienterna (SFS 

1982:763). Eftersom primärvården når en stor andel av befolkningen finns det därför 

goda förutsättningar för distriktssköterskan att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

relaterat till stress.

Stress
Trots att ordet stress används både i vardagsspråket och i vetenskapliga kontexter finns 

det inte någon allmänt accepterad definition av begreppet stress (Goodnite 2014). Stress

kan dock kategoriseras utifrån en vardaglig, en psykologisk och en medicinsk definition
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(Statens offentliga utredningar (SOU) 2006:77). Enligt den vardagliga definitionen 

utgörs stress eller tecken på stress av en känsla att inte hinna med, frustration, oro 

och/eller påfrestning (a.a). I den psykologiska begreppsförklaringen ses stress som 

obalans av individens upplevelse av stimulans och dess förmåga att hantera stimulansen 

(SOU 2006:77; Goodnite 2014). När stimulansen är för stor och ansträngande reagerar 

individen t.ex. med känslor av ängslan, nervositet, frustration, ångest och nedstämdhet 

(SOU 2006:77). Enligt den medicinska definitionen förklaras stress som den fysiska och

psykiska uppladdningen inför en påfrestning (a.a). Stress har många orsaker bland annat

höga krav från omgivningen eller från oss själva, dålig ekonomi, sociala svårigheter, för

mycket eller avsaknad av sysselsättning, försämrad hälsa, krävande situationer med lite 

inflytande och tidigare traumatiska händelser (Salleh 2008; Strömberg, Backlund & 

Löfvander 2011; Danielsson et al. 2012; Eklind 2014). Vid stresspåslag är kroppens 

respons nästan likartad oavsett om det som triggar igång stressen orsakats av psykiska 

ansträngningar eller positiva och negativa händelser i livet (Eklind 2014). En viss 

mängd stress under korta perioder är stimulerande och motiverande (Rostila & Toivanen

2012). Det är när stressen förblir långvarig som det skapas en obalans mellan 

återhämtning och belastning vilket leder till fysiska och psykiska sjukdomar (Åsberg et 

al. 2010; Danielsson et al. 2012; Donovan, Doody & Lyons 2013, Eklind 2014).

Långvarig stress leder till fysiska besvär såsom kronisk muskelvärk, högt blodtryck, 

fetma, hjärt-kärlsjukdomar, mag- och tarmbesvär, huvudvärk, yrsel, trötthet, 

sömnproblem och andningsproblem (Salleh 2008; McFarlane 2010; Hange et al. 2013; 

Eklind 2014). Psykologiska reaktioner på stress är känslor av oro, rädsla, ilska, ångest 

och irritation (Socialstyrelsen 2009; Donovan, Doody & Lyons 2013; Danielsson et al. 

2012). Vidare kan stress framkalla koncentrationssvårigheter, depression, 

minnesrubbningar och nedstämdhet (Åsberg et al. 2010; Hange et al. 2013; Eklind 

2014). Vanligt förekommande psykiska diagnoser relaterade till stress utgörs av 

anpassningsstörning, akut stressyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och 

utmattningssyndrom (Åsberg et al. 2010).

Ovan nämnda fysiska och psykiska symtom bidrar till svårigheter för individen att 

hantera det dagliga livet och ökar arbetsfrånvaro, minskar social samvaro, sänker 
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välbefinnandet och inverkar på hur framtida stressiga situationer kommer att hanteras 

(Donovan, Doody & Lyons 2013; Eklind 2014). En del personer som upplever stress 

hanterar det genom ohälsosamma beteenden som t.ex. rökning, överdriven 

alkoholkonsumtion, olämplig kost och/eller fysisk inaktivitet genom att låta bli att 

motionera (Glise 2007; Donovan, Doody & Lyons 2013; Eklind 2014). Långvarig stress

och dess konsekvenser kan dock förebyggas med individ- och samhällsvinster som följd

(McEwen 2008).

Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete
Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) skall distriktssköterskan arbeta för att 

förebygga ohälsa och ha som målsättning att skapa ”en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen” (SFS 1982:763). I ”Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska

med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska” (2008) framgår det att 

distriktssköterskans omvårdnadsarbete omfattas av International Council of Nurses 

(ICN) fyra etiska koder: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och 

att lindra lidande.

Socialstyrelsens termbank (u.å.) beskriver begreppet hälsofrämjande som ”åtgärd för 

att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande” och 

kan vara riktade mot en individ, grupp eller samhälle. Begreppet förebyggande förklaras

som ”åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, 

fysiska, psykiska eller sociala problem” (Socialstyrelsen termbank u.å.). Förebyggande 

och hälsofrämjande arbete indelas i primär-, sekundär- och tertiär prevention (Lindberg 

& Wilhelmsson 2005). Primärprevention avser insatser innan uppkomst av sjukdom i 

avsikt att förhindra uppkomst av ohälsa medan sekundärprevention innebär att tidigt 

diagnostisera sjukdom för att återställa hälsa samt avgränsa sjukdomsförlopp. Med 

tertiärprevention avses däremot en reducering av den negativa påverkan av en etablerad 

sjukdom samt rehabilitering (a.a).

Wilhelmsson och Lindberg (2009) har intervjuat distriktssköterskor som uttryckte att de 

anser sig vara rätt yrkeskategori när det gäller att arbeta hälsofrämjande inom 

primärvården. Hälsofrämjande arbete kan t.ex. innebära att använda sig av undervisning
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och information för att öka medvetenheten om hälsosamma vanor och att förändra 

attityder och beteende (Richard, Gendron, Beaudet, Boisvert, Sauvé & Garceau-Brodeur

2010). Hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige har Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer och rekommendationer som stöd i det preventiva arbetet (Socialstyrelsen 

2012). Bland de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoderna som 

rekommenderas är att ge enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerade rådgivande 

samtal (a.a). Distriktssköterskan har dessutom möjlighet att ge stöd och uppmuntra 

patienten till förändring gällande motionsvanor genom att skriva fysisk aktivitet på 

recept (Hallberg 2010).

Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom omvårdnad relaterat till 
stress

Hälso- och sjukvårdspersonalen har en tydlig roll i det preventiva arbetet genom att dels

identifiera och bedöma de faktorer som bidrar till stress och dels att regelbundet ge råd 

och vägleda patienterna samt att använda sig av olika stressinterventioner i syfte att 

reducera, hantera eller behandla patientens stress (Cotrell 2001; Glise 2007; Newbegin 

2015). Psykiatrisjuksköterskan Cottrell (2001) som studerat olika stressinterventioner 

indelar dessa i tre nivåer: stressreducering, stresshantering och stressbehandling. Vid 

stressreducering medvetandegörs den egna stressituationen genom att arbeta med 

personlig utveckling (Cottrell 2001). Stresshantering innebär reflektion över egen 

livsstil, avslappningsövningar samt kontakt med företagshälsovården. Stressbehandling 

utgörs av psykoterapi och vid behov livsstilsförändringar gällande kost, motion eller 

missbruksproblematik (a.a).

Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg och Nygren (2008) visade att patienter som 

har medverkat i grupprådgivning angående stresshantering upplevde känsla av 

tillhörighet, tydlig struktur, ökad kunskap och självförtroende samt lindring av symtom. 

Avkoppling konstaterades vara den mest verkningsfulla insatsen i att hantera stressande 

situationer enligt Galbraith och Brown (2011) som undersökte vilka interventioner som 

hade det bästa effekten i att reducera stress bland sjuksköterskestudenter. Massage och 

zonterapi har visat sig vara framgångsrika åtgärder för att reducera stress (McElligott, 

Siemers, Thomas & Kohn 2009). Mindfulness framstår i flera studier som ett utmärkt 
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verktyg i hälsofrämjande och förebyggande arbete samt en effektiv behandling för att 

reducera stress och ångest (Praissman 2008; Matousek, Dobkin & Pruessner 2010; 

White 2014).

En svensk studie som genomfördes inom primärvården under 2011, visade att 

medicinsk yoga var effektiv för att minska stress och ångest hos patienter med 

stressrelaterade symtom (Köhn, Persson Lundholm, Bryngelsson, Anderzén-Carlsson & 

Westerdahl 2013). Stressens negativa effekter reducerades genom livsstilsförändringar 

såsom hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet (McEwen 2008; Matousek, 

Dobkin & Pruessner 2010). Fysisk aktivitet har visat sig ha särskilt uttalade positiva 

effekter och har stor betydelse i det preventiva arbetet när det gäller ohälsa relaterad till 

stress (Glise, Lindegård Andersson & Jonsdottir 2011; Rueggeberg, Wrosch & Miller 

2012).

Problemformulering
Stress bidrar till psykiska och fysiska symtom och föranleder därför kontakt med hälso- 

och sjukvården (Åsberg et al. 2010, Newbegin 2015). Som sjukvårdspersonal har 

distriktssköterskan ett ansvar i att identifiera patienter som besväras av stress samt att 

främja en hälsosammare livsstil genom undervisning (Coulter, Dickman och 

Mardadiegue 2009). Det har dock visat sig att det kan vara svårt att göra 

stressbedömningar och att det hälsofrämjande arbetet är begränsat till att uppmuntra till 

en hälsosam livsstil (Naumanen & Liesivuori 2009). Hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser mot stressrelaterade besvär, prioriteras dessutom lägst 

av samtliga vårdcentraler i landet (Statens folkhälsoinstituts 2005) varför samma 

myndighet har tagit fram "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder", 

gällande kost, fysisk aktivitet, alkohol och rökning men inte för stress (2011). Under 

hösten 2012 har ett antal riksdagsledamöter lämnat en motion (13:So527) angående 

förebyggande arbete mot stressrelaterade sjukdomar i vilket det poängteras vikten av att 

arbeta förebyggande mot stress.

Empiriska studier gällande distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete

relaterat till stress inriktar sig huvudsakligen på distriktssköterskans arbetsmiljö och den
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egna stressen i arbetet. Det saknas däremot forskning som fokuserar på 

distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress vilket 

motiverar föreliggande studie som avser att undersöka distriktssköterskans aktuella 

preventiva arbete inom detta område. Med hälsofrämjande och förebyggande arbete 

relaterat till stress, menas i den aktuella uppsatsen det preventiva arbete som 

distriktssköterskor uträttar i mötet med patienter som antingen själva säger sig besväras 

av stress eller vars symtom enligt distriktssköterskorna kan bero på stress.

SYFTE
Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor erfar att de arbetar 

hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress. 

METOD

Design 
Eftersom syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor erfar att de arbetar 

hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress, valdes en beskrivande och 

explorativ studiedesign med en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning används med 

fördel för att skildra variationer inom ett ämne och för att få beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld (Polit & Beck 2008). För att skapa förståelse och inblick i 

distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress ansågs 

det därför lämpligt att ställa frågor via intervjuer till dem som kan bidra med kunskap i 

det berörda området. Sparsam forskning kring det valda ämnet var anledningen till att 

en induktiv ansats tillämpades, där det insamlade datamaterialet var utgångspunkten för 

analysen (Henricson 2012).

Kontext
Studien har genomförts i sju kommuner i Skåne på nio offentliga vårdcentraler som är 

belägna i både tätorter och centralorter vars invånarantal varierar mellan ca 2 500 och 

140 000 personer. Primärvården arbetar med öppen vård och ansvarar för befolkningens

behov av grundläggande medicinsk vård, omvårdnad, förebyggande insatser och 
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rehabilitering (HSL 1982:763). Alla vårdcentraler i Skåne och därmed även de nio 

vårdcentralerna, arbetar utifrån Region Skånes riktlinjer. Enligt regeringens beslut 

infördes vårdval i primärvården den 1 januari 2010 för att erbjuda regionens invånare 

frihet att välja vilken vårdcentral de önskar och således också vilken distriktssköterska 

de vill ha kontakt med.

Distriktssköterskans arbetsuppgifter på en vårdcentral omfattar direkt patientkontakt 

med patienter i alla åldrar, att prioritera och leda omvårdnadsarbete samt att samarbeta 

med olika professioner och instanser kring patientens hälsobehov. Distriktssköterskan  

på en vårdcentral ingår i arbetsteamet tillsammans med distriktsläkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, medicinska sekreterare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer 

och/eller psykologer. På vårdcentralen sker mötet med patienter på 

distriktssköterskornas egna allmänna mottagning där de arbetar självständigt bland 

annat med att göra bedömningar, rådgivning, föreskrivning av vissa läkemedel och 

hjälpmedel, blodtryckskontroller, sårvård, vaccinationer och behandlingar. Rådgivning 

och triagering via telefon ingår också i distriktssköterskornas arbetsuppgifter på 

vårdcentral. Distriktssköterskornas arbetsuppgifter innefattar också barnhälsovård med 

att främja barnens hälsa och utveckling samt stödja föräldrar i sitt föräldraskap. 

Dessutom arbetar distriktssköterskorna även på specialistmottagning vilket innebär 

patientutbildning, insatser, uppföljning och kontroll av behandlingar inriktade mot 

någon sjukdom såsom diabetes, astma/Kol och inkontinens. Vidare arbetar 

distriktssköterskorna även med utredningar, bedömningar och hälsoundersökningar på 

specialistmottagning för asylsökande och äldre. På livsstilmottagning arbetar 

distriktssköterskorna med levnadsvanor och patienterna har möjlighet att vända sig dit 

när de behöver stöd för att genomföra förändringar gällande stress, kost, motion, tobak 

eller alkohol. 

Urval
Eftersom det är studiens syfte som avgör vilka informanter som är mest lämpliga att 

inkluderas och som har mest att berätta gällande undersökningsfrågan (Forsberg & 

Wengström 2013), ansågs distriktssköterskor som arbetar inom primärvårdens 
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vårdcentraler vara lämpliga informanter. Valet av distriktssköterskor som inkluderades i 

studien gjordes därmed med hjälp av ändamålsenligt urval vilket enligt Polit och Beck 

(2008) innebär att forskaren väljer informanter till sin studie som har specifik kunskap 

om det område som ska studeras. 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara utbildade distriktssköterskor och 

ha arbetat minst tre år inom sitt yrke. Yrkeserfarenhet önskades för att öka 

möjligheterna att distriktssköterskorna hade erfarenhet av preventivt arbete inom 

primärvård när det gäller stress. I första hand inkluderades distriktssköterskor som 

arbetade på livsstilsmottagningar med livsstilsförändringar. Sjuksköterskor eller 

sjukgymnaster som arbetade med livsstilsfrågor exkluderades ur studien eftersom syftet 

med studien var att beskriva distriktssköterskans preventiva arbete relaterat till stress. 

Eftersom stress är kopplat till många olika sjukdomar, inkluderades även 

distriktssköterskor som arbetade på andra specialistmottagningar. Henricson (2012) 

lyfter fram att det är viktigt med informanter med olika erfarenheter som bidrar med 

riklig berättelse av det ämne som forskaren är intresserad av. Genom att välja så olika 

informanter som möjligt ökas möjligheten att studera ett mer omfattande 

problemområde enligt Forsberg och Wengström (2013) och detta har eftersträvats i 

studien. Sammanlagt deltog 16 distriktssköterskor i studien som presenteras nedan i 

Tabell 1. 

Tabell 1: Sociodemografisk bakgrundsfakta

Distriktssköterskor (n=16)

Ålder (median) (51)

30-40 år 3

41-50 år 4

51-60 år 7

61-65 år 2

Kön

Män 1

Kvinnor 15

Yrkeserfarenhet (median) (10.5)

13



I

Distriktssköterskor (n=16)

3-10 år 8

11-20 år 3

21-30 år 3

31-34 år 2

Typ av mottagning 

Dsk 14

Livsstil 4

Diabetes 2

Astma/Kol 4

Inkontinens 1

BHV 4

Minne 1

Asylsökande 4

Äldre 1

Tillvägagångssätt
En lista över alla vårdcentraler i Skåne upprättades med hjälp av information från 

Region Skånes hemsida "Våra vårdcentraler - karta" och privata vårdcentraler i Skåne 

söktes manuellt via Google. Av alla vårdcentraler som identifierades valdes bort de 

vårdcentraler där inga distriktssköterskor fanns att tillgå. I urvalet inkluderades de 

vårdcentraler där distriktssköterskor arbetade på specialistmottagningar. Vårdcentraler 

vars specialistmottagningar bemannades enbart med legitimerade sjuksköterskor eller 

vars livsstilmottagning bemannades enbart med legitimerade sjukgymnaster 

exkluderades. Totalt identifierades 52 privata och offentliga vårdcentraler i Skåne som 

svarade på inklusionskriterierna.

Våren 2014 togs kontakt via e-mejl och/eller telefon med verksamhetscheferna på de 

utvalda vårdcentralerna. Informationsbrev och samtyckesblankett skickades via e-post 

till verksamhetscheferna (bilaga 1 & 2). Från 36 verksamhetschefer kom svaret att 

godkännande av studiens genomförande inte kunde medges på grund av tidsbrist eller 

pressade arbetsförhållande. Tre verksamhetschefer gav tillstånd för genomförande av 
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studien. Övriga svarade inte på förfrågan alls. Eftersom svarsfrekvensen var lägre än 

förväntad kontaktades vårdcentralernas verksamhetschefer under en omgång till.

Hösten 2014 reviderades listan över Region Skånes vårdcentraler verksamhetschefer 

eftersom vissa ändringar förekom gällande kontaktuppgifter. Ny kontakt togs via e-mejl 

och/eller telefon med de vårdcentraler som uppfyllde inklusionskriterierna. Även de 

som tackat nej våren 2014 kontaktades på nytt och verksamhetscheferna fick 

informationsbrev och samtyckesblankett. Totalt gav tretton verksamhetschefer tillstånd 

för studiens genomförande. Kontakt med distriktssköterskorna verksamma på de tretton 

vårdcentralerna togs via telefon och/eller e-mejl och informerades angående studien. Av

de 44 distriktssköterskor som tillfrågats samtyckte 19 personer, varav 17 kvinnor och 

två män, att delta i studien. De som tackade nej till att delta angav hög arbetsbelastning 

och/eller tidsbrist som skäl. Av de 19 som samtyckte till att delta i studien, exkluderades

två med anledning av otillräcklig lång erfarenhet av att arbeta på vårdcentral eller som 

enbart arbetade med administrativa uppgifter. Därefter skickades informationsbrev och 

samtyckesblankett via e-mejl och tid för intervjun bestämdes (bilaga 3 & 4). Skriftligt 

samtycke mottogs innan intervjun påbörjades (bilaga 4).

Datainsamlingsmetod
Datainsamlingen genomfördes i form av en individuell intervju på 

distriktssköterskornas arbetsplats, i ett avskilt rum som de själva hänvisade till. 

Henricson (2012) uppger att intervjun behöver göras i lugn miljö och med så få avbrott 

som möjligt. Enligt Polit och Beck (2008) är personliga intervjuer att föredra på grund 

av den kvalitet de ger den samlade informationen. Intervjuerna utfördes under hösten 

2014 och varade mellan 20 och 40 minuter. Semistrukturerade frågor användes för 

insamling av data. Polit och Beck (2008) uppger att sådana frågor är ett lämpligt sätt att 

begränsa frågeställningarna till studiens syfte samtidigt som det ger möjlighet till en 

öppen intervju. En i förväg utformad intervjuguide med frågor som framställdes för att 

svara mot studiens syfte användes som stöd under intervjun (bilaga 5). 

Intervjuguiden testades i en pilot intervju. Polit och Beck (2008) menar att en pilot 

intervju behövs för att verifiera frågornas lämplighet och samstämmighet med syftet. En
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pilotintervju ger möjlighet att testa den tekniska utrustningen, om intervjutiden håller 

samt om frågorna som ställs ger svar på studiens syfte (Henricson 2012). 

Distriktssköterskan i pilotintervjun uppfattade att det handlade om sin egen stress i det 

preventiva arbetet med patienterna överlag och upplevde att den första frågan var svår 

att besvara. Därför uteslöts pilotintervjun ur studien. 

Därefter reviderades intervjuguiden i samråd med handledaren och användes i 

fortsättningen till de övriga intervjuerna. Intervjun inleddes med demografiska frågor 

angående ålder och yrkeserfarenhet. För att säkerställa att distriktssköterskan träffade 

patienter med stressproblematik ställdes frågan "Möter du patienter som lider av 

stress?". Huvudfrågorna var "Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av 

hälsofrämjande och förebyggande arbete gällande stress?", "Skulle du vilja berätta om 

någon speciell situation när du gjorde hälsofrämjande insats till patienter med stress?" 

och "Kan du beskriva en situation när du utförde förebyggande insats till patienter med 

stress?". Polit och Beck (2008) rekommenderar användning av följdfrågor för att få 

informanten att utveckla och fördjupa sina svar. För att erhålla djupare information 

användes under intervjun följdfrågor såsom "Kan du utveckla det mer?", "Kan du 

berätta mer?", "Vad menar du med det?" och "Kan du ge ett exempel?". 

Intervjuerna spelades in via bandspelare som enligt Polit och Beck (2008) är ett bra 

tillvägagångssätt för att säkerställa att ingen information faller bort och att intervjuaren 

kan koncentrera sig på det som informanten uppger. Efter avslutad intervju gjordes 

anteckningar angående upplevelsen av intervjun som stöd i att få en helhetsbild och av 

betydelse för dataanalysen. För att kontrollera att inspelningen fungerat, avlyssnades det

omedelbart efter intervjun vilket rekommenderas av Polit och Beck (2008). Därefter 

transkriberades intervjuerna ordagrant. Distriktssköterskorna avidentifierades genom att 

varje intervju försågs med ett nummer.

Dataanalysmetod 
Analys av data anses som en utmaning enligt Forsberg och Wengström (2013), eftersom

det innebär att forskarens skall göra begriplig den stora mängd information som har 

samlats in. Eftersom syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor erfar att 
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de arbetar hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress användes en kvalitativ 

metod. De 16 transkriberade intervjutexterna har analyserats induktivt med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ 

innehållsanalys är en lämplig metod att analysera text från intervjuer och utgår från att 

identifiera och kategorisera variationer i texten (Forsberg & Wengström 2013; Lundman

& Hällgren Graneheim 2012). Texten från intervjuerna genomlästes flera gånger för att 

få en känsla och förståelse för datamaterialet i sin helhet (Graneheim & Lundman 

2004). Därefter valdes det ut meningar och fraser med relevant information i 

förhållande till studiens syfte som meningsenheter (a.a). Graneheim och Lundman 

(2004) påpekar att det är av värde att ta hänsyn till utformningen av meningsenheter för 

att inte utelämna väsentlig information. För stora meningsenheter kan innehålla flera 

fenomen och för små kan dela upp den insamlade datan och konsekvensen kan bli att 

betydelsefull information går förlorad (a.a). Under analysprocessen togs hänsyn till 

Graneheim och Lundmans (2004) anvisning gällande utformningen av meningsenheter. 

Meningsenheterna kondenserades vilket innebar att texten kortades ner utan att förlora 

dess innebörd och därefter försågs med en kod som kortfattat angav meningsenhetens 

innehåll. Koderna fördes samman utifrån likheter och skillnader till underkategorier 

som på liknande sätt fördes samman till två övergripande kategorier. I kategorierna 

presenterades det väsentliga budskapet i intervjuerna och utgjorde den manifesta 

tolkningen av datamaterialet (Graneheim & Lundman 2004). Exempel på 

analysprocessen redovisas i Tabell 2 och numret på intervjun anges i avslutning till de 

meningsenheterna samt koderna.

Tabell 2: Exempel på analysprocessen

Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori

Då blir det lite 
rådgivning där då. 
Livsstils 
framförallt, ja. Råd 
blir det. 
Kostsamtal. Att 
man skall röra på 
sig. 7:5 

Rådgivning om 
livsstil, kost och 
motion. 

Ger råd om livsstil, 
kost och motion 7:5

Ger råd till 
egenvård

Ger hjälp till 
självhjälp
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Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori

Jag uppmuntrar 
henne att kanske 
även vintertid att 
försöka hitta en 
aktivitet. Man 
kanske kan gå en 
promenad. 10:7

Uppmuntrar att 
även vintertid 
motionera såsom att
gå en promenad

Uppmuntrar till 
fysisk aktivitet 10:7

Uppmuntrar och ger
stöd till förändring

Jag använde mig 
utav de här 
redskapen i 
motiverande 
samtal, försöka få 
henne själv att lyfta
upp och analysera, 
lägga upp sin 
problematik och 
sen försöka själv 
komma på med 
lösningar hur hon 
lever och vad kan 
tänkas påverka det 
1:8

Använde 
motiverande samtal 
för att få patienten 
att analysera sitt 
problem och 
komma själv med 
lösningar.

Tillämpar 
motiverande samtal 
1:8

Ger verktyg till 
förändring

Just nacke och 
ryggen för de är så 
spända, de har 
stress på jobbet och
då upphöjda axlar 
och så...Då skickar 
vi till 
sjukgymnasten. 7:3

Nacke och 
ryggbesvär som 
beror på spänningar
skickas till 
sjukgymnast

Triagerar till 
sjukgymnast 7:3

Triagerar till 
vårdcentralens olika
professioner

Vägleder till 
lämplig instans

De får söka kontakt
själva, eller gå via 
jobbet, Previa, 
alltså deras 
företagshälsovård. 
11:3

Får kontakta 
företagshälsovården
via sin arbetsplats.

Får kontakta 
företagshälsovård 
11:3

Rekommenderar 
andra kontakter

Förförståelse 
Tidigare erfarenhet av arbete under sex år på vårdcentral som legitimerad sjuksköterska,

har skapat en bild av att stressrelaterade besvär är vanligt förekommande. Det är mest 

kvinnor som söker direkt hjälp och är medvetna om att de har besvär orsakade av stress.

Män söker för fysiska symtom och i samtal om dessa framkommer det att symtomen har

sitt ursprung i stress. Studiens författare har dock inte erfarenhet av att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande mot stress som distriktssköterska. Graneheim och 

Lundman (2004) reflekterar över möjligheten att forskarens förförståelse påverkar 
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tolkningen av det insamlade data och att det innebär en balansgång för studiens 

noggrannhet. 

Etiska överväganden  
Henricson (2012) betonar att all forskning bör genomföras utifrån en noggrann etisk 

granskning för att öka det vetenskapliga värdet. Studien genomfördes med hänsyn till de

fyra grundläggande principerna: att göra gott, att inte skada, rättvisa och respekt för 

individens autonomi i enlighet med Helsingforsdeklarationen och Lag (2003:406) om 

etikprövning av forskning som avser människor (WMA Declaration of Helsinki 2013; 

SFS 2003:406). Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav som forskaren bör ta hänsyn 

till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet u.å). 

Distriktssköterskorna informerades både skriftlig och muntlig angående studiens syfte 

(Bilaga 3) enligt informationskravet (Vetenskapsrådet u.å). Med stöd av Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:406), fick 

distriktssköterskorna muntlig information vid intervjutillfället om studiens syfte, att det 

var frivilligt att delta och att när som helst under intervjun kunde dra sig ur sin 

medverkan samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt. All insamlad data 

behandlades konfidentiellt genom att all data avidentifierades och kodades med ett 

numer för att säkerställa konfidentialiteten. Distriktssköterskornas personuppgifter har 

behandlats enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som avser att skydda människor 

mot att deras personliga integritet kränks. 

I enlighet med reglerna och riktlinjerna angående forskningsetik har 

distriktssköterskorna behandlats med respekt och nyttan med studien har övervägts 

(WMA Declaration of Helsinki 2013). Målet med studien var att öka kunskapen kring 

distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress och att 

resultatet ska vara betydelsefullt för distriktssköterskans praktiska arbete. 

Henricson (2012) uppmärksammar att det sättet frågorna är formulerade på är viktigt för
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att informanterna inte uppfattar studien kränkande eller att deras yrkeskompetens 

ifrågasätts, vilket det togs hänsyn till under intervjuerna. Intervjuerna spelades in och 

endast författaren och handledaren har haft tillgång till det samlade materialet under 

studiens gång enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Efter avslutat projekt 

kommer distriktssköterskorna att få möjlighet att ta del av hela arbetet. Etisk 

godkännande har erhållits från Högskolan Kristianstad (bilaga 6).

RESULTAT
Resultatet kommer att beskriva hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till 

stress såsom det erfars av distriktssköterskan. Analysen av intervjuerna resulterade i två 

kategorier som beskriver hur distriktssköterskor erfar att de arbetar hälsofrämjande och 

förebyggande relaterat till stress: Ger hjälp till självhjälp och Vägleder till lämplig 

instans med vardera tre respektive två subkategorier vilket presenteras i Tabell 3. I 

resultatet redovisas citat från distriktssköterskorna med kursiv stil och siffran inom 

parantes anger numret på intervjun.

Tabell 3: Resultatsammanställning: Kategorier och subkategorier

Kategori Subkategori

Ger hjälp till självhjälp Ger råd till egenvård

Uppmuntrar och ger stöd till förändring

Ger verktyg till förändring

Vägleder till lämplig instans Triagerar till vårdcentralens olika professioner

Rekommenderar andra kontakter

Ger hjälp till självhjälp
Distriktssköterskorna arbetade hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress 

genom att ge patienten hjälp till självhjälp. Detta innebar att distriktssköterskorna 

arbetade aktivt mot patientens stress utifrån att de gav egenvårdsråd, uppmuntrade och 

gav patienten stöd samt gav verktyg till förändring av sin situation. 
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Ger råd till egenvård 
Distriktssköterskorna gav patienterna råd till egenvård gällande livsstil både individuellt

och i grupp. Rådgivning användes av distriktssköterskorna eftersom det gav bra resultat 

och patienten stärktes i att lita på sin egen förmåga att utföra egenvård. 

Individuell rådgivning gav distriktssköterskorna med hänsyn till patientens 

stressproblematik och förutsättningar. Mötet med patienten inleddes med att 

distriktssköterskorna utforskade vad som var orsak till stressen. Distriktssköterskorna 

anpassade därefter sina råd utifrån individuella bedömningar och patienternas 

möjligheter, behov, styrkor och intresse. De hade också förståelse för att patienterna inte

alltid hade möjlighet att påverka alla de faktorer som kunde leda till stress eftersom 

"samhället ser ut som det gör" (dsk 15). Därför såg distriktssköterskorna till att de inte 

bidrog till stress genom att själva vara stressade eller att ge råd i form av "pekpinnar" 

(dsk 8). 

"Det är att ta in och med min kunskap och med min kompetens och lyssna och

kunna göra en bedömning. Och naturligtvis att man kan se på personen: "Vad

är det för sorts person jag har framför mig?". Så man går in på rätt nivå."

(dsk 11)

Distriktssköterskorna gav råd angående livsstilsvanor gällande kost, sömn, alkohol, 

rökning och fysisk aktivitet. De rekommenderade patienterna att stanna bilen och gå ut 

och gå en kvart eller att gå/cykla till och från jobbet samt att gå ut och gå i naturen. 

Vidare rekommenderade de simning, promenad, gå med stavar, gympapass och yoga. 

Distriktssköterskorna gav även sömnrådgivning då sömnen behövdes för 

återhämtningen för att patienten skulle orka med sitt dagliga liv. Distriktssköterskorna 

talade om kost och hade en dialog med patienten kring mat och dryck utifrån vad som 

var bra för hälsan. Distriktssköterskorna gav råd om regelbundna måltider och att 

patienterna helst skulle äta mat som själva tillagat samt att de skulle välja nyttiga 

varianter. De gav även råd om att dricka vatten till måltiderna istället för läsk. 

Distriktssköterskorna talade om alkoholvanor och rökning och rekommenderade i 

förekommande fall att minska alkoholkonsumtionen och att helst avstå från rökning.
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"Minska kanske på sin alkoholkonsumtion, se till att motionera. Det är många

som missar det här att man ska gå ut och ta en promenad, ibland räcker det

med en kvart...Att äta ordentligt. Be om hjälp." (dsk 12)

Distriktssköterskorna rådde patienterna att sänka kraven, acceptera sig själva och inte 

jämföra sig med andra. Likaså att göra avkall på "alla måste", försöka omfördela arbetet

hemma och prioritera sig själva samt att välja främst aktiviteter som de mådde bra av. 

För vissa patienter innebar det att de fick rådet att måla, gå med i en bokcirkel eller 

lyssna på avslappningsmusik.

"Vi har pratat att man få inte ha så höga krav. Man har fullt upp, det är barn

och det är man, men på nåt sätt få ha en liten stund för sig själv. Att det är

viktigt!" (dsk 4)

"Nån bokcirkel, lite liksom vad man få känna in hos de vad de är intresserade

av och så, tror jag man kommer långt med." (dsk 2)

Distriktssköterskorna arbetade med egenvårdsrådgivning på gruppnivå i samverkan med

kommunen. De träffade gruppdeltagarna på kommunens mötesplats där de informerade 

om hälsa och gav egenvårdsråd angående levnadsvanor samt organiserade promenader i

grupp. Vidare, medverkande de vid olika evenemang som organiserades av kommunen 

där de utförde enkla undersökningar såsom mätning av blodtryck och blodsocker.

"Vi är ute i området när det finns olika evenemang där man t.ex. kan ta

blodtryck, man kan ta blodsocker på folk, man kan dela ut information och

prata om hälsa. Vi vill att folk ska kunna bli medvetna om att de kan göra

mycket själva."(dsk 1)

Uppmuntrar och ger stöd till förändring
Distriktssköterskorna uppmuntrade och stödde patienten till att göra en förändring av 

sin situation genom att skapa trygghet, bekräfta och berömma patienten. Genom att göra
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en kartläggning av omvårdnadsbehovet hjälpte distriktssköterskorna patienten att hitta 

vad som behövdes förändras. Distriktssköterskorna lugnande patienten genom att 

tydliggöra att symtomen inte var farliga och förklarade varför patienten mådde som den 

gjorde. Därefter uppmuntrade de patienten genom att bekräfta och ge beröm för att 

patienten hade sökt hjälp för sina besvär. 

"Jag säger att det är bra att ni har kommit ut och ju tidigare ni få hjälp desto

bättre blir det förstås." (dsk 7)

Distriktssköterskorna uppmuntrade och stödde patienten till en förändring genom att 

låta patienten prata och själv komma på vad den mådde bra av samt att låta patienten 

själv få göra förändringarna. Distriktssköterskorna lyssnade aktivt, visade intresse och 

respekt för patienten för att befrämja ett avslappnat samtal som ledde till att patienten 

blev uppmärksam på att en förändring behövdes.   

"Jag pratar själv med dem och försöker se hur deras liv ser ut, om de kan

göra någon förändring. Och då är det inte att jag ska sitta och säga vad de

ska förändra utan de själva kommer på." (dsk 5)

Distriktssköterskorna gav stöd till förändring genom att tillsammans med patienten 

prioritera, skapa struktur och sätta upp mål som distriktssköterskan följde upp via 

telefonkontakt eller återbesök på mottagningen. Distriktssköterskorna bekräftade 

patienten när denne hade uppnått bra resultat genom att de gav "beröm och en klapp på 

axeln" (dsk 3) och lyfte fram det positiva resultatet.

"Jag pratade kost och motion och började lägga upp små delmål hur man

kunde ändra på detta. Och så ringde jag henne en gång i veckan för att följa

upp och fortsätta och pusha litegrann: "Ja men du det här är bra och titta nu

så bra det gick denna veckan"." (dsk 14)  

Ger verktyg till förändring 

Distriktssköterskorna gav patienterna verktyg till förändring genom att de använde sig 
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av olika metoder i sitt preventiva arbete på individ och gruppnivå.

På individnivå använde distriktssköterskorna sig av motiverande samtal (MI) för att 

främja livsstilsförändringar och hjälpa patienten att prioritera sina planerade 

förändringar. Detta innebar att de ställde öppna frågor som underlättade för patienten att

reflektera över sin situation för att själv komma fram till lösningen på sitt stressproblem.

"Jag ställer öppna frågor till patienten. Hela tiden öppna frågor, motiverande

samtal, för det gör alla förändringar. "Hur tänker du?, Vad har du tänkt göra

åt detta?". Sen få man utgå från det." (dsk 13)

Andningsövningar förmedlades och förevisades av distriktssköterskorna till de patienter

som bedömdes vara i behov av dessa. 

"För det märker jag att de andas högt upp, liksom de har ingen djup andning

egentligen. Man kan försöka och visa såhär: "Hur gör du nu egentligen för att

jag ser att du inte andas..? Och då försöker jag visa." (dsk 4) 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) användes av distriktssköterskorna för att hjälpa 

patienten till ökad motion. Distriktssköterskan skrev ut en motionsform på recept utifrån

patientens önskemål och gav samtidigt en återbesökstid för att utvärdera resultatet.

"Jag skriver ut ett recept på fysisk aktivitet och sen går vi igenom det och vi

kommer överens om vilka dagar de ska träna och så ska de fylla i på baksidan

utav den hur de har tränat. Sen bokar vi en uppföljningstid och utvärderar vi

detta hur det har varit." (dsk 16)

På gruppnivå tog distriktssköterskorna upp stress i föräldragrupper genom att lyfta fram 

artiklar som handlade om stress och småbarnsföräldrar. Informationen i artiklarna 

väckte tankar hos föräldrarna och användes av distriktssköterskorna som utgångspunkt i

vidare diskussioner i föräldragruppen kring stress, dess orsaker och konsekvenser för 

hela familjen. 
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Distriktssköterskorna på livsstilsmottagning organiserade gruppträffar s.k. 

livsstilsgrupper, dit patienterna kom en gång i veckan under  höst- respektive vårtermin. 

I livsstilsgruppen använde sig distriktssköterskorna av mindfulness som metod för att 

hjälpa patienten att öka sin självkännedom och leva i nuet för att uppnå ett mer 

balanserat liv och minska stressen. 

"Och där jobbar jag med livsstilsgrupp och har kopplat in mindfulness: "här

och nu, lyssna in vad är det din kropp säger, hur gör jag nu?, hur tar jag emot

detta?" (dsk 13)

Vägleder till lämplig instans
I det fall då distriktssköterskorna bedömde att de inte själva kunde hantera patientens 

stress på grund av brist på tid, kompetens eller riktlinjer vägledde de patienterna till 

lämplig instans. Detta innebar att de triagerade patienten till vårdcentralens olika 

professioner eller rekommenderade patienten andra kontakter utanför vårdcentralen.

Triagerar till vårdcentralens olika professioner
Distriktssköterskorna triagerade till olika professioner på vårdcentralen såsom kurator, 

psykolog, läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut utifrån patientens stressproblematik. 

Triageringen baserades på distriktssköterskans bedömning av lämplig åtgärd utifrån 

patientens symtom. Patienten fick kontakt med kurator eller psykolog genom att 

distriktssköterskan bokade tid, skickade remiss eller lämnade ut kontaktuppgifter till 

dessa yrkesprofessioner. Då det inte alltid fanns tid i telefontriageringen för samtal med 

patienter med stressproblematik skickade distriktssköterskorna dessa patienter vidare till

kurator när de bedömde att det fanns behov för samtal. Distriktssköterskorna som 

arbetade på BHV hänvisade eller skickade remiss till mödra- eller barnpsykologer för 

vidare råd och stöd gällande stress och föräldraskap. Andra patienter som bedömdes ha 

behov av samtalskontakt med kurator eller psykolog var de patienter som hade upplevt 

traumatiska händelser i livet. Om distriktssköterskorna bedömde att patienten var i 

behov av kognitiv beteendeterapi (KBT), lotsades patienten vidare till kurator eller 

psykolog. 
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"Och då märkte jag att det var något som var illa och jag hänvisade henne till

en KBT terapeut som vi har här på vårdcentralen. Och hon har gått där och

har gjort goda framsteg och fått ner stressen." (dsk 3)

Det fanns inte alltid möjlighet att boka tid hos kurator även om distriktssköterskan 

bedömde att patienten behövde denna kontakt utan då bokades tid hos läkare istället 

som i sin tur skickade en remiss vidare till kurator. Till läkaren triagerade 

distriktssköterskorna också patienter som bedömdes vara i behov av läkarundersökning 

för att utesluta fysisk sjukdom. Utifrån distriktssköterskornas bedömning av patientens 

symtom, bokade de läkartid även när det gällde patienter med sömnbesvär, somatiska 

symtom, hjärtbesvär och depression eftersom läkaren hade möjlighet att skriva ut recept

på sömnmedel och eventuellt ge sjukskrivning. 

"För det finns ju de som behöver hjälp i form av medicinering faktiskt, för att

kunna slappna av, för att kunna sova innan de kan börja med en annan

självhjälp. (dsk 12)

Distriktssköterskorna försökte för det mesta att erbjuda tid direkt eller skickade ett 

meddelande till sjukgymnasten eller arbetsterapeuten som ofta arbetade med patienter 

med stressproblematik i grupp. Patienter med fysiska besvär kopplade till stress såsom 

ont i axlarna eller huvudvärk slussades till sjukgymnast. En del sjukgymnaster arbetade 

även med kroppskännedom.

Rekommenderar andra kontakter 
Distriktssköterskorna rekommenderade andra kontakter utanför vårdcentralen när de 

bedömde att den bästa hjälpen för patienten fanns att få på sjukhuset, inom kommunen 

eller hos företagshälsovården. De patienter som ringde och uppgav bröstsmärtor 

hänvisade distriktssköterskan till sjukhuset för akut medicinsk vård.

 

"När de ringer just om bröstsmärta och allt det här runtomkring med stressad

arbetssituation och mår dåligt...Är de riktigt, riktigt dåliga får de ju åka till

26



I

sjukhuset med hjärtat för det ska de ju. De ska ju inte hit då." (dsk 8)

Distriktssköterskorna rekommenderade kontakt med kommunen för familjerådgivning 

om patientens stressproblematik berodde på relationsproblem. Distriktssköterskorna 

lämnade då ut en broschyr om kostnadsfria samtal som kommunen erbjöd. Till patienter

med riskbeteende relaterat till alkohol rekommenderade distriktssköterskorna att själva 

söka hjälp hos kommunen. 

"En del börjar använda alkohol som ett sätt att slappna av på kvällarna och

så. Och då få man titta så det inte är beroende också. Och då få de vända sig

till kommunen som har olika modeller och behandlingshem för att hjälpa dem

ur sitt beroende." (dsk 16)

När patientens stress bedömdes vara arbetsrelaterad, rekommenderade 

distriktssköterskorna att kontakta företagshälsovården för att få hjälp med att se över sin

arbetssituation.  

"Är det arbetsrelaterade problem, att de uppger när de ringer så är det

företagshälsovården och inte primärvården, om det inte är medicinsk. För att

kunna få en helhet på den här arbetsplatsen." (dsk 13)

DISKUSSION

Metoddiskussion
För studiens genomförande ansågs kvalitativ metod vara lämpligt då syftet var att 

beskriva hur distriktssköterskor erfar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

relaterat till stress. En kvalitativ studiedesign syftar till att tolka och åstadkomma 

förståelse för människans egna upplevelser och syn på verkligheten (Forsberg & 

Wengström 2013). Genom att intervjua distriktssköterskor fick författaren möjlighet att 

ta del av deras erfarenheter utifrån deras perspektiv på hälsofrämjande och 

förebyggande arbete relaterat till stress. Kvantitativ ansats skulle ha kunnat varit ett 

alternativ om det som önskades undersöka var att "ordna och klassificera, se samband, 
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förutsäga och förklara" (Forsberg & Wengström 2013, s 61). I en kvantitativ studie är 

forskaren objektiv och vill undersöka att sannolikheten i resultaten stämmer överens 

med de antaganden som forskaren har formulerat (a.a). Att genomföra en kvantitativ 

studie bedömdes som olämplig eftersom det inte har kunnat påträffas relevanta artiklar 

angående distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete relaterat till 

stress. Därmed ansågs det vara svårt att formulera hypoteser som kunde mätas för att få 

veta mer om deras verklighet. Trots att hänsyn togs till att "distriktssköterska" och 

"district nurse" inte är globala benämningar och sökningar även gjordes på sökorden 

"advanced nurse", "primary health nurse" och "community health nurse", fanns 

svårigheter att hitta relevant forskning gällande hur distriktssköterskor erfar att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress. Därmed drogs slutsatsen att detta 

ämne inte är tillräckligt utforskat.

Kvalitativa studier använder begrepp som giltighet, tillförlitlighet, och överförbarhet vid

kritisk granskning av studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). Det är 

önskvärt för studiens giltighet att välja informanter med olika erfarenheter för att 

beskriva studiens syfte utifrån olika perspektiv (a.a). Studiens urval anses som 

representativt eftersom det omfattade distriktssköterskor som arbetade på olika 

specialistmottagningar, både kvinnor och män i olika åldersgrupper. Önskemål fanns om

att få intervjua distriktssköterskor som arbetade på livsstilmottagningar för att få en 

djupare information angående hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till 

stress. Den aktuella studien lyckades inkludera enbart fyra distriktssköterskor som 

arbetade på livsstilmottagning. I studien deltog 15 kvinnor och en man. En jämnare 

fördelning när det gäller kön hade varit att föredra men det har visats vara en utmaning 

att få tag på informanter. Om det skulle ha haft betydelse för studiens resultat är svårt att

avgöra. 

Tretton verksamhetschefer gav sitt medgivande till den aktuella studien. Eftersom flera 

verksamhetschefer tackade nej till att medverka i studien kunde inte alla potentiella 

informanter intervjuas. Därmed finns risk att inte all information som kunde vara 

relevant för studiens syfte kunde tillgodogöras. Det är värt att nämna att två försök har 

gjorts att erhålla godkännande från majoriteten av verksamhetschefer för Skånes 
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vårdcentraler, en gång under våren 2014 och en gång under hösten 2014. Som 

motivering till avslagen angavs ofta tidsbrist eller personalbrist men många 

verksamhetschefer ansåg dock att studiens syfte var mycket aktuellt och intressant. 

Valet av metod för att få kontakt med verksamhetscheferna kan möjligen ha inverkat på 

deras avslag till studiens genomförande. Ett annat tillvägagångssätt kunde ha varit att 

personligen besöka vårdcentralerna och lämna informationsbrev och samtyckesblankett.

Om det skulle ha ökat chansen att få fler medgivande och därmed fler deltagare till 

studien är svårt att veta. Efter att verksamhetscheferna gav sitt samtycke till deltagande 

ålåg det författaren själv att ta kontakt med distriktssköterskorna verksamma på 

vårdcentralen. Att distriktssköterskorna själva fick välja att delta i studien kan anses 

vara en styrka med studien eftersom det minskar möjligheten att någon skulle känna sig 

pressad från verksamhetsledningen. Alla distriktssköterskor som samtyckte till att delta i

studien fullföljde intervjun.

Intervjuerna genomfördes på distriktssköterskornas arbetsplats och i avskilda rum som 

de själva hänvisade till. Vid intervjutillfällena användes en intervjuguide som 

omarbetades efter genomförd pilotintervju. Pilotintervjun gav möjlighet att testa 

frågorna, den tekniska utrustningen och författarens intervjuteknik. Efter genomförd 

pilotintervju kände författaren sig tryggare i sin roll som intervjuare. Intervjuguiden 

med semistrukturerade frågor användes med fördel för att säkerställa att 

distriktssköterskorna fick samma frågor och att de under intervjuns gång höll sig till 

samtal inom det aktuella ämnet. Initialt gjordes en uppskattning att intervjuerna skulle ta

mellan 30 till 45 minuter. Det kan ses som en svaghet att intervjuerna i studien blev 

kortare än beräknat eftersom de tog mellan 20 till 40 minuter och det finns en risk att 

intervjuerna inte har fått det djup som är önskvärt i kvalitativa studier. Författarens 

oerfarenhet av att intervjua kan vara en av anledningarna till detta. En annan orsak kan 

vara sättet som distriktssköterskorna uttryckte sig på. Trots att samtliga 

distriktssköterskor träffade många patienter med stressproblematik visade sig att några 

tyckte att det var svårt att ge exempel på preventivt arbete relaterat till stress. Studiens 

författare uppfattade att svårigheten kan bero på avsaknaden av gemensamma riktlinjer 

när det gäller preventivt arbete relaterat till stress. Författarens uppfattning grundas på 

att flera distriktssköterskor förklarade att de ansåg att det är lättare att arbeta preventivt 
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när det finns gemensamma riktlinjer. Till distriktssköterskorna som gav korta svar 

ställdes mer ingående frågor vilket kan anses vara en svaghet på grund av risk för att 

frågorna blir ledande i intervjun. Efter varje intervjutillfälle kände sig författaren 

tryggare i sin intervjuroll och i fortsättningen hanterades korta svar med att 

distriktssköterskorna ombads att utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor. Därmed 

förbättrades intervjutekniken vilken lede till att intervjuerna fick ett djupare innehåll. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och även pauser och uttryck som "mm" och 

skratt dokumenterades. Vid några tillfällen under transkriberingen av intervjuerna, 

uppkom problem med att höra distriktssköterskans svar vilket löstes genom att 

inspelningen avlyssnades flera gånger tills det uppfattades korrekt. Efter varje 

transkribering avlyssnades bandet för att säkerställa att allt som sagts stämde överens 

med den skrivna texten. För att säkerställa att informationen som kom fram under 

intervjun svarar på studiens syfte skickades samtliga transkriberingar i sin helhet till 

studiens handledare. 

Analysen av de transkriberade intervjuerna gjordes med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). För att stärka studiens 

tillförlitlighet analyserades en intervju av både författaren och handledaren var för sig. 

Därefter jämfördes analysen och det visade sig att båda hade identifierat samma 

meningsenheter och i stort kodat dessa likartat. Under arbetets gång har författaren gått 

igenom analysmaterialet och diskuterat dess innehåll med handledaren. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012, s. 198) anser att det är "värdefullt för trovärdigheten om 

personer som är insatta i ämnet och forskning granskar om koder, kategorier och teman

överensstämmer med textens innehåll, att benämningarna verkar rimliga och 

tolkningen trovärdig". För att förhöja studiens trovärdighet har ett exempel på 

analysprocessen presenterats i Tabell 2 och resultatet har försätts med lämpliga citat 

som gör det möjligt för läsaren att göra en egen bedömning av tolkningens 

tillförlitlighet (Graneheim & Lundman 2004). Författaren har erfarenhet av att möta 

patienter med stressproblematik i yrket som legitimerad sjuksköterska på vårdcentral 

och har under analysprocessens gång reflekterat över sin förförståelse för att inte de 

egna erfarenheterna av preventivt arbete skulle påverka resultatet. Däremot har 
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författaren ingen erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete som 

distriktssköterska och hade därför inga förutfattade förväntningar på resultatet. Vid 

analys av datamaterialet framkom många likheter i distriktssköterskornas beskrivningar 

av att arbeta preventivt relaterat till stress, trots att de arbetade på olika arbetsplatser och

i olika kommuner. Författaren till föreliggande studie tolkar därför det som att resultaten

kan vara överförbara till liknande sammanhang. 

Resultatdiskussion 
Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete är väsentligt för 

omvårdnadsarbetet och nödvändigt för att förbättra patientens hälsa. Utgångspunkten 

för studien var att utifrån distriktssköterskans perspektiv beskriva hur distriktssköterskor

erfar att de arbetar hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress. I studiens 

resultat framkom att distriktssköterskorna arbetade aktivt med stressprevention och gav 

patienten hjälp till självhjälp utifrån sina bedömningar av patientens stressproblematik. I

det fall då distriktssköterskorna bedömde att de själva inte kunde hantera patientens 

stress på grund av brist på tid, kompetens eller riktlinjer vägledde de patienterna till 

andra lämpliga professioner och instanser. Ur en kvalitetsaspekt hade det behövts 

riktlinjer för att distriktssköterskorna själva i större utsträckning skulle kunna arbeta 

aktivt mot stress vilket överensstämmer med Socialstyrelsen (2008) som anser 

emellertid att det är svårt att ange exakta rekommendationer när det gäller behandling 

av stressreaktioner eftersom symtomen kan vara olika. Statens folkhälsoinstitut (2011) 

har uppmärksammat att brist på riktlinjer, pressad arbetssituation och otydliga mål anses

vara hindren för det praktiska preventiva arbetet och redan 2005 konstaterades att 

rutiner och program behövs som stöd till hälso- och sjukvårdspersonalen på vårdcentral 

i det preventiva arbetet relaterat till stress (Statens folkhälsoinstitut 2005). Wilhelmsson 

och Lindbergs (2009) studie bekräftar att även distriktssköterskan önskar tydligare 

riktlinjer som stöd i det preventiva arbetet i allmänhet. Riktlinjer och mer tid skulle 

underlätta genomförandet av hälsofrämjande arbete i allmänhet framkom det i Hillervik,

Jerden, Hansson, Flacking och Weinehalls (2006) studie. Det kan konstateras att även 

när det gäller distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete relaterat till 

stress finns behov av riktlinjer, tydliga mål, mer tid och kompetensutveckling. Det bör 

dock observeras att trots avsaknad av gemensamma riktlinjer arbetade 
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distriktssköterskorna i föreliggande studie aktivt med stressprevention. 

Distriktssköterskans aktuella hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress

bör därför uppmärksammas och lyftas fram för att utöka och förbättra det preventiva 

arbetet som redan genomförs. Vidare bör distriktssköterskan få möjlighet att i större 

utsträckning använda sig av sin kompetens och kunskap för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. 

Distriktssköterskan har med sin breda kompetens som generalist och sin möjlighet att 

arbeta gentemot ett brett spann av befolkningen, en unik position i att främja hälsa och 

förebygga ohälsa eftersom hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ, grupp 

och samhällsnivå är en viktig del i distriktssköterskans folkhälsoarbete (Statens 

folkhälsoinstitut 2005). I föreliggande studie framkom det att distriktssköterskorna 

arbetade hälsofrämjande och förebyggande mer på individnivå, mindre på gruppnivå 

och inte alls på samhällsnivå. Distriktssköterskans samarbete med kommunen skapade 

goda möjligheter att arbeta primärpreventivt i grupp och att nå ut med information till 

många människor för att öka deras kunskap kring vad som främjar hälsan. Vidare 

beskrev distriktssköterskorna att sekundärprevention på individ- och gruppnivå med 

hjälp av rådgivning angående livsstilsvanor var det vanligaste sättet att arbeta mot 

stress. Detta överensstämmer med Lindeberg och Wilhelmssons (2007) studie som 

visade att det var vanligast att distriktssköterskor arbetade preventivt på individnivå och 

att enbart några av dem arbetade preventivt på samhällsnivå. I samma studie framkom 

att de metoder som användes vid primär- och sekundärprevention var MI och 

hälsoundersökningar som var inriktade mot enskilda individer. Likaså har Statens 

folkhälsoinstitut (2011) kommit fram till att de hälsofrämjande insatser som bedrivs 

inom primärvården i Sverige är till stor del inriktade på individer och deras 

levnadsvanor. Eftersom folkhälsoarbete på individ, grupp och samhällsnivå ingår i 

distriktssköterskans kompetens (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008), bör 

distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress betonas 

och utvecklas både på grupp- och samhällsnivå. På samhällsnivå skulle 

distriktssköterskor kunna samarbeta med politiker inom kommun och region och t.ex. 

bidra med rådgivning för att skapa förutsättningar till att minska stress i samhället eller 

organisera kampanjer där de vänder sig till allmänheten med information angående 
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stressens negativa inverkan på hälsa. 

Egenvårdsrådgivning utgör en betydande del av distriktssköterskans hälsofrämjande och

förebyggande arbete relaterat till stress. Distriktssköterskorna i den aktuella studien 

använde sig av individanpassade råd till egenvård angående livsstilsvanor. Detta 

stämmer väl överens med de av Socialstyrelsen (2012) rekommenderade metoder i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet som utgörs av att ge enkla råd, rådgivande 

samtal och kvalificerade rådgivande samtal. Tidigare forskning har också visat att i 

mötet med patienter med stressproblematik är det viktigt med råd angående hälsosamma

livsstilsvanor (Glise 2007; McEwen 2008). Även Socialstyrelsen (2008) 

rekommenderar att genomföra livsstilsförändringar som behandling vid lättare 

stressreaktioner. I resultatet framkom att distriktssköterskorna undervisade patienterna i 

egenvård gällande livsstilsförändringar utifrån en patientcentrerad strategi. Vid 

egenvårdsundervisning är det enligt Fossum (2013) väsentligt att utgå från en 

patientcentrerad strategi som har som mål att patienten ska förstå sina besvär för att 

därefter kunna hjälpa sig själv och att kommunikationen mellan vårdgivare och patient 

är grundad på ömsesidig respekt. Denna strategi tog sig uttryck i distriktssköterskornas 

samtal med patienten genom att de lyssnade aktivt, visade intresse och var medvetna om

vikten av att ge patienten utrymme att tala fritt och ge denne möjligheten att själv 

uppmärksamma förändringsbehov samt identifiera vad som fick denne att må bra av. 

Distriktssköterskornas sätt att kommunicera och hantera dialogen med patienterna kan 

förstås utifrån den så kallade Empowerment- modellen som enligt Fossum (2013) avser 

att identifiera patientens motivation till förändring för att därefter med hjälp av 

informationsutbyte stärka patientens upplevelse av kontroll och egenmakt över sin 

hälsa. Genom att distriktssköterskan gav stöd och utbildade patienten i att förstå sina 

besvär, stärktes dennes tilltro till sin egen förmåga att påverka sitt hälsotillstånd vilket 

ökade dennes kapacitet att kunna hantera och åtgärda sina besvär. Det kan därför 

konstateras att distriktssköterskans rådgivning till egenvård som utgår från 

Empowerment- modellen är en användbar och aktuell metod i distriktssköterskans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress.

Långvarig stress och dess negativa konsekvenser på hälsan kan reduceras, hanteras och 
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behandlas med hjälp av olika interventioner. MI användes av distriktssköterskorna när 

det gäller livsstilsförändringar och för att hjälpa patienterna att prioritera förändringar 

vilket överensstämmer med Brobeck, Berg, Odencrants och Hildingh (2011) som fann 

att MI ansågs vara ett värdefullt verktyg i distriktssköterskornas preventiva arbete. 

Vidare menade Brobeck et al. (2011) att MI kunde användas i både korta och långa 

samtal och att metoden uppvisade gott resultat beträffande utvecklingen av medvetenhet

hos patienter gällande livsstilsförändringar. Likaså fann VanBuskirk och Wetherell 

(2014) i sin metaanalys att MI visade sig vara effektiv i att höja beredskapen för 

förändringar relaterade till en hälsosam livsstil. MI anses som ett bra metod för att 

arbeta preventivt och för att möta patienternas behov av att vara aktiva, informerade och

engagerade i utvecklingen av sin egen hälsa (Anstiss 2009). FaR var ett annat verktyg 

som användes av flera distriktssköterskor i studien för att hjälpa patienten till ökad 

motion. Kalling, Leijon, Hellénius och Ståhle (2008) uppgav i sin studie att patienter 

som har fått FaR för stressrelaterade symtom upplevde ökad fysisk och psykisk hälsa. 

Det har konstaterats i flera studier att fysisk aktivitet har särskilt uttalade positiva 

effekter och även stor betydelse i det preventiva arbetet när det gäller ohälsa relaterad 

till stress (Glise, Lindegård Andersson & Jonsdottir 2011; Rueggeberg, Wrosch & 

Miller 2012). Distriktssköterskan har med andra ord goda möjligheter att använda sig av

beprövade metoder såsom MI och FaR i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete 

relaterat till stress.

Slutsats och kliniska implikationer 
Långvarig stress är en bidragande faktor till fysisk och psykisk ohälsa. För att främja 

och förebygga stressrelaterad ohälsa finns det flera beprövade metoder som 

distriktssköterskan använder sig av och har möjlighet att tillämpa i det dagliga arbetet 

såsom MI och FaR. En annan användbar och aktuell metod i distriktssköterskans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress är rådgivning till egenvård 

som utgår från Empowerment- modellen. I distriktssköterskans kompetens ingår 

folkhälsoarbete på individ, grupp och samhällsnivå men behov finns för utveckling av 

distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress både på 

grupp och samhällsnivå. Distriktssköterskans aktuella hälsofrämjande och förebyggande

arbete relaterat till stress behöver synliggöras för att stärka distriktssköterskans roll och 

34



I

uppmuntra till utökat stresspreventivt arbete. För att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande mot stress behöver distriktssköterskan nationella riktlinjer och 

rekommendationer som stöd i det preventiva arbetet, mer tid och kompetensutveckling, 

för att inte riskera att överlämna hanteringen av patienter med stressproblematik till 

andra professioner i större utsträckning än nödvändigt. Ytterligare forskning med en 

kvantitativ ansats, skulle göra det möjligt att få en mera fullständig bild av hur 

distriktssköterskor arbetar hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress.
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Informationsbrev till vårdcentralens verksamhetschef 

Mitt namn är Roxana Anghel Maurer och jag studerar till distriktssköterska vid Kristianstads 

Högskola och förväntas vara klar våren 2015. I utbildningen ingår det att skriva ett 

examensarbete i form av en studie. Målet med studien jag har valt att genomföra är att 

beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress. 

Detta brev är en förfrågan om tillstånd att få genomföra intervjuer med distriktssköterskor 

som är verksamma på vårdcentral inom ert verksamhetsområde.

Stressrelaterade sjukdomar har blivit allt vanligare i det moderna samhället under de senaste 

20 åren och är en bidragande faktor till att långtidssjukskrivningarna har ökat. I en 

kartläggning över stressnivån i Göteborgsområdet gjord av Institutet för stressmedicin under 

år 2010, har det visat sig att mer än hälften av patienterna som sökte vård på vårdcentraler 

upplevde stress. 2012 lämnades det även in en motion till riksdagen angående behov av 

förebyggande arbete mot stressrelaterade sjukdomar.

Eftersom begreppet stress är oklar samtidigt som det kan vara utgångspunkten för många 

sjukdomstillstånd behöver jag intervjua distriktssköterskor som arbetar på skilda 

mottagningar: livsstilmottagningar, diabetes, hypertoni, obesitas, m.fl. Distriktssköterskorna 

kommer att få berätta om sina erfarenheter av förebyggande och hälsofrämjandearbete 

gällande stress. Detta innebär att de kommer att delta i en individuell intervju som kommer att

spelas in och beräknas ta cirka 30 till 45 minuter. Deltagandet är frivilligt och kan när som 

helst under intervjuns gångs avbrytas utan att en förklaring behöver ges. Allt material kommer

att behandlas konfidentiell och i studien kommer ingen enskild person eller deras arbetsplats 

att kunna identifieras.

Jag ber därför om tillstånd att få genomföra studien, genom att skriva under medföljande 

blankett för samtycke och sedan sända den till mig i bifogat kuvert. Önskas ytterligare 

information var god och kontakta mig eller min handledare:

Med Vänliga Hälsningar,                                



Roxana Anghel Maurer                                                    

tel. 0707600421

maurer.roxana@gmail.com

Handledare: Universitetslektor Kerstin Samarasinghe

tel. 044-204039
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tillåtelse att kontakta distriktssköterskor på vårdcentraler inom mitt verksamhetsområde för att genomföra en intervjustudie med syfte att 

beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande arbete gällande stress.
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Ort/datum
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Informationsbrev till distriktssköterska

Mitt namn är Roxana Anghel Maurer och jag studerar till distriktssköterska vid Kristianstads Högskola och förväntas vara klar våren 2015. I 

utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete i form av en studie. Målet med studien jag har valt att genomföra är att beskriva 

distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress. Detta brev är en förfrågan om du vill medverka i denna studie. 

Stressrelaterade sjukdomar har blivit allt vanligare i det moderna samhället under de senaste 20 åren och är en bidragande faktor till att 

långtidssjukskrivningarna har ökat. I en kartläggning över stressnivån i Göteborgsområdet gjord av Institutet för stressmedicin under år 2010, har

det visat sig att mer än hälften av patienterna som sökte vård på vårdcentraler upplevde stress. 2012 lämnades det även in en motion till riksdagen

angående behov av förebyggande arbete mot stressrelaterade sjukdomar.

Eftersom begreppet stress är oklar samtidigt som det kan vara utgångspunkten för många sjukdomstillstånd behöver jag intervjua 

distriktssköterskor som arbetar på skilda mottagningar: livsstilmottagningar, diabetes, hypertoni, obesitas m.fl. Via litteratursökningen har det 

inte kunnat påträffas relevanta artiklar angående distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete när det gäller stress. Resultaten av 

denna studie kommer därför att ha betydelse för distriktssköterskans praktiska arbete. 

Om du önskar delta kommer du att få berätta om dina erfarenheter av förebyggande och hälsofrämjandearbete gällande stress. Detta innebär att 

du kommer att delta i en individuell intervju som kommer att spelas in och beräknas ta cirka 30 till 45 minuter. Dina svar kommer att spelas in 



och därefter transkriberas. Allt material kommer att behandlas konfidentiell och i studien kommer ingen enskild person att kunna identifieras. 

Dina uppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och efter godkännande av arbetet kommer intervjuerna att 

raderas. Efter avslutat projekt kommer du att få möjlighet att ta del av det färdigställda arbetet. 

Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande i studien när som helst utan att bli tillfrågad varför. Om du önskar delta eller behöver 

ytterligare information var god kontakta mig eller min handledare:

Med Vänliga Hälsningar,                                

Roxana Anghel Maurer                                                    

tel. 0707600421

maurer.roxana@gmail.com

Handledare: Universitetslektor Kerstin Samarasinghe

tel. 044-204039
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Deltagarnas samtycke

Jag ger mitt samtycke att delta i ovanstående studie som genomförs av Roxana Anghel Maurer, student vid Kristianstad Högskola, under 

handledning av universitetslektor i omvårdnad, Kerstin Samarasinghe. Jag tillåter att intervjun spelas in. 
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Frågeområde
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Hur pass vanligt upplever du att stress är bland patienterna du möter?
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Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande arbete gällande stress?

Skulle du vilja berätta om någon speciell situation när du gjorde hälsofrämjande insats till patienter med stress?

Kan du beskriva en situation när du utförde förebyggande insats till patienter med stress?
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Projektets titel
Distriktssköterskans erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på stress
Namn sökande student
Roxana Anghel Maurer
Namn, titel handledare
Kerstin Samarasinghe
Sammanfattning av projektarbetet
Distriktssköterskor inom primärvården kommer att intervjuas med hjälp av semistrukturerade frågor. Syftet är att distriktssköterskorna skall 
beskriva hur de tillämpar hälsofrämjande och förebyggande insatser när det gäller stress. Eftersom begreppet stress är oklar samtidigt som det 
kan vara utgångspunkten för många sjukdomstillstånd kommer jag att intervjua distriktssköterskor som arbetar på skilda mottagningar: 
livsstilmottagningar, diabetes, hypertoni, obesitas, m.fl. Distriktssköterskorna kommer att få berätta om sina erfarenheter av förebyggande och 
hälsofrämjandearbete gällande stress. Detta innebär att de kommer att delta i en individuell intervju som kommer att spelas in. Intervjuerna i 
denna studie kommer att transkriberas och därefter läsas, struktureras, beskrivas och analyseras med hjälp av latent innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman. Med denna studie önskas höja kunskapen angående distriktssköterskans kompetens och tillämpning av förebyggande 
och hälsofrämjande insatser när det gäller stress.
Relation till deltagaren
Ingen tidigare relation
Risk-nytta
Den kunskapen studien kommer att ge kan användas i distriktssköterskan kliniska arbete och förhoppningsvis tillämpas i mötet med patienten. En
risk med studien är att det sättet frågorna är formulerade på är viktigt för att de intervjuade inte uppfattar studien kränkande eller att deras 



yrkeskompetens ifrågasätts.
Hur tillgodoses informationskravet?
Både detaljerad muntlig och skriftlig information angående studien och dennes syfte kommer att ges till verksamhetscheferna och deltagarna. 
Hur tillgodoses samtyckeskravet?
Samtycke kommer att inhämtas från verksamhetscheferna samt deltagarna. Distriktssköterskorna kommer att kontaktas efter att 
verksamhetschefernas skriftliga tillstånd har inkommit. Redan i första brevet kommer deltagarna informeras att medverkan är frivillig och kan 
avbrytas när som helst under intervjuns gång. En vecka innan intervjun sker kommer brev med skriftligt samtycke att skickas till deltagarna.
Hur tillgodoses konfidentielltskravet?
All data kommer att behandlas konfidentiellt genom att de transkriberade intervjuerna kommer att avkodas och förses med en kod i form av 
bokstav. Datamaterialet kommer att förvaras säkert för obehöriga vilket deltagarna kommer att informeras om både muntligt och skriftligt.
Hur tillgodoses nyttjandekravet?
Den insamlande intervjudatan kommer att användas enbart i denna studie.
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