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Abstrakt  
Bakgrund: Få studier är utförda där distriktssköterskors upplevelser inom primärvården av att 

möta patienter utanför arbetstid studerats. Framför allt finns det få studier som beskriver 

distriktssköterskors erfarenhet att arbeta och leva i mindre samhällen. Många patienter har 

kontinuerlig kontakt med hälsocentraler och träffar ofta samma sjuksköterskor. För 

distriktssköterskor som arbetar i tätortsnära landsbygd är det lättare att etablera kontakt med 

patienter utanför arbetstid. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att bo nära 

och möta patienter utanför arbetstid i tätortsnära landsbygd inom Västerbottens län.  

Metod: Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in från distriktssköterskor inom 

primärvården. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I studien deltog 7 kvinnliga distriktssköterskor. Resultatet av studien resulterade i 4 

kategorier som bland annat beskriver distriktssköterskornas upplevda kontakt med patienter 

utanför arbetstid som påfrestande. 

Slutsats: Resultatet visar på att de flesta distriktssköterskor upplever patientkontakt utanför 

arbetstid som påfrestande. Studien kan bidra till en förbättrad patientsäker omvårdnad då 

resultatet åskådliggör distriktssköterskors upplevelse av att bo och arbeta på en tätortsnära 

landsbygd. Eventuella brister och komplikationer inom vården kan då diskuteras och åtgärdas. 

Fler studier inom området behövs för djupare kunskap och vidare handläggning av eventuella 

problematiska situationer som distriktssköterskan inom primärvården ställs inför relaterat till 

möten med patienter utanför arbetstid. 

 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, primärvård, upplevelse, patientkontakt, tätortsnära, landsbygd. 
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Abstract 
Background: Few studies are carried out where district nurses in primary healthcare 

experience of having patient contacts outside working hours are highlighted. There are few 

studies focusing on district nurses experience of working and living in smaller communities. 

Many patients have continuous contact with health-care centres and they often meet the same 

nurses. District nurses who are working in rural areas are more likely to establish contact with 

patients because they encounters patients outside of working hours.  

Aim: The aim of this study was to elucidate the district nurse's experience of living close to 

and meet patients outside working hours in rural areas, in close proximity to cities in 

Västerbottens län. 

Method: Through semi-structured interviews subjective data were collected from district 

nurses in primary health care. The data was analyzed by a qualitative content analysis.  

Result: The study involved seven female district nurses. The results of the study resulted in 

four categories that describes the district nurses' perceived contact with patients outside of 

working hours as stressful.  

Conclusion: The results show that most district nurses experience patient contact outside of 

working hours as stressful. This study may contribute to improved patient-safe care when the 

result illustrate nurses' experience of living and working in rural areas in proximity to cities. 

Any deficiencies and complications of care can be discussed and resolved. More studies in 

this area are needed for deeper knowledge and further processing of any problematic 

situations that the district nurse in primary care faced related to encounters with patients 

outside working hours. 

 

 

Keyword: District nurse, primary care, experience, patient contact, near-urban, rural . 
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Introduktion 
Motivet till studien är att förstå och beskriva distriktssköterskors upplevelser av att möta 

patienter utanför arbetstid i en tätortsnära landsbygd. Detta ämne är relevant både 

internationellt och nationellt då yrket som distriktssköterska med arbetsplats i tätortsnära 

landsbygder förekommer globalt. 

 

Bakgrund   
Distriktssköterskor har en viktig roll i och med att de oftast är den första personen som 

patienten träffar i vårdkedja. Distriktssköterskans roll är att vårda och stödja patienter i deras 

omvårdnad. För en terapeutisk relation till patienten bör distriktssköterskan ha god empati, 

öppenhet, vara en god lyssnare samt kunna föra en bra kommunikation med patienten 

(Doherty & Thompson 2014, Eriksson & Nilsson 2008). Interaktionen mellan 

distriktssköterskan och patienten är grundläggande för vilken vård som erbjuds och levereras 

till vårdtagaren. Även patientens perspektiv på hälso- och sjukvården påverkas beroende på 

vilken relation som utvecklas dem emellan (Griffith 2015, Sundelöf et al. 2004). Moules et al. 

(2008) beskriver bemötandet och vikten av att ställa de rätta frågorna till patienterna för att få 

en bra kommunikation och därmed god möjlighet till adekvat vård. Om fel frågor ställs kan 

relationen mellan sköterskan och patienten påverkas och samspelet försämras. Det är viktigt 

att det finns ett bra samspel mellan distriktssköterska och patient då känsliga ämnen ventileras 

i förtroende (Griffith 2015). Evansson (2006) beskriver patienter som hade en privat 

anknytning till de distriktssköterskor de besökte som ibland kände sig hämmade att berätta om 

exempelvis svåra övergrepp i hemmet eller andra känsliga ämnen.  

 

Sekretess är en viktig grund då man jobbar inom hälso- och sjukvård. Patienter ska känna 

trygghet och tillit att kunna tala om allt (Sundelöf et al. 2004, Eriksson & Nilsson 2008). Då 

en patient är under vård finns det lagar som säger att patienten inte får skadas (Griffith & 

Tengnah, 2009). Sekretess och tystnadsplikt betyder att den personal som jobbar under det 

inte får avslöja information om exempelvis patientens hälsotillstånd eller dylikt till obehöriga 

personer. Detta för att patienterna ska känna trygghet och tillit till vårdande personal. 

Uppgifter får normalt inte heller lämnas mellan olika myndigheter utan vårdtagarens 

samtycke (Öhrn 2009). Distriktssköterskor är skyldiga att tillämpa sekretess och tystnadsplikt 

avseende patienter, både under och utanför arbetstid (Griffith 2015). Då ett uppdrag eller en 

anställning avslutas gäller fortfarande tystnadsplikten (Öhrn 2009).  
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Evansson (2006) jämförde i sin studie arbeten inom landsbygd och tätort. Det framkom att 

distriktssköterskor som arbetade på landsbygd hade lättare att etablera kontakt samt en 

relation med patienter eftersom de ibland träffade dem utanför arbetet. Distriktssköterskor på 

mindre orter känner ofta till de olika familjerna i samhället, speciellt om distriktssköterskan 

själv är född på samma ort som arbetsplatsen är belägen. Evansson beskriver vidare att arbeta 

på liten ort medför svårigheter gällande sekretess samt att det kan vara svårt att inte 

bli personligt engagerad i patienter.  

 

Moules et al. (2008) skriver att distriktssköterskor som arbetade och levde på en mindre ort 

både var personliga och privata gentemot patienter, samt att det ibland kunde vara svårt att 

sätta gränser. Vidare framkom det att distriktssköterskor som arbetade och levde på mindre 

ort ofta fick jobbrelaterade frågor från patienter på samhället efter arbetstid, samt att det var 

vanligt att patienter själva sökte kontakt med sjuksköterskorna. Svårigheter i bemötandet 

mellan sjuksköterskor och patienter som lever i ett mindre samhälle kan uppstå då vissa 

patienter vill att sjuksköterskan ska kommunicera och interagera med patienten medan andra 

inte vill etablera någon kontakt. Distriktssköterskorna som ingick i studien ovan fick lära sig 

att känna av situationen och tolka patientens kroppsspråk vid varje möte ute i samhället. 

Dessa situationer kan vara svåra att hantera. Sjuksköterskorna hade på grund av dessa 

situationer utvecklat en teknik där de i förväg meddelar patienterna att det är upp till patienten 

att ta kontakt om de önskar då de möts utanför arbetstid. Sjuksköterskorna var tydliga med att 

redogöra för att de inte skulle ta illa upp om patienten valde att inte ta kontakt. 

 

Att bibehålla gränsen mellan en vänskapsrelation och en professionell relation vid 

återkommande kontakt med patienter kan ibland vara svårt (Sundelöf et al.2004). Gränsen 

mellan dessa två olika relationer blir svårare att dra då man arbetar och bor på landsbygden då 

patienterna eventuellt rör sig i samma sociala umgängeskretsar som sjuksköterskorna vilka 

kan känna mer krav (Corbett & Williams 2014). Kontakten med sjuksköterskan kan vara 

mycket betydande för framförallt äldre patienter på landsbygden vars sociala umgängeskrets 

ofta blir väldigt begränsad. Kontakten med sjuksköterskan kan vara det enda humanitära 

umgänget dessa människor har och därmed får sjuksköterskan en viktig roll både som 

medmänniska samt som professionell vilket kan påverka den professionella yrkesrollen 

(Corbett & Williams 2014).  
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Sundelöf et al. (2004) beskriver balansen mellan arbetsliv och privatliv som svår för 

sjuksköterskor som arbetar och bor på en mindre ort. Det framkom att en del sjuksköterskor 

upplevde sig vara på arbetet då de lämnade sin bostad, oavsett om de hade semester, vardag 

eller helg. Personer som de träffade ute på samhället såg dem som distriktssköterskor och inte 

som en egen person. De kände en plikt att svara på frågor samt visa intresse för personernas 

sjukdomshistoria, funderingar och livssituation. Distriktssköterskorna som arbetade och levde 

på en mindre ort upplevde dock att deras privatliv blev respekterat av de flesta patienterna.  

En sjuksköterska som arbetade på landsbygden beskrev i en studie att hon försökte sätta 

gränser även om hon tyckte om att vara personlig i relationen till patienten (Moules et al. 

2008). Andra sjuksköterskor beskrev att det kunde hjälpa till med att handla matvaror och 

ibland även med att donera pengar. 

 

Evansson (2006) beskriver att distriktssköterskor i mindre samhällen såg sin roll under och 

efter arbetstid varken som svart eller vitt, utan som en gråskala. Eftersom de arbetade och 

bodde på en mindre ort hade de vant sig vid att träffa patienter utanför arbetstid så hade de 

accepterat situationen och kände sig trygga. En distriktssköterska berättade att hon inte hade 

några problem att möta patienterna på offentliga platser. Dock ville sjuksköterskan inte att 

patienter skulle ringa hem till henne. Det förekom inte ofta men hade hänt vid några tillfällen. 

 

Trots att det kan vara bra för tillit och kvalité inom vården att känna sjuksköterskan på ett 

personligt plan beskriver sjuksköterskor att de helst inte vill berätta för mycket om deras 

bakgrund samt exempelvis vart de bor för att undvika att bli kontaktade och eventuellt bli 

utsatta för obehag i sitt hem (Corbett & Williams 2014). Detta kan dock vara svårt att undvika 

då man bor på en mindre ort. Moules et al. (2008) skriver att det framkom att patienter i 

mindre samhällen kände sig trygga i mötet med sjuksköterskan på hälsocentralen eftersom de 

redan innan mötet visste vem sjuksköterskan var. Patienterna upplevde att samtalet gick 

smidigare eftersom sjuksköterskan i sin tur även kände dem. Distriktssköterskan behövde då 

inte höra hela sjukhistorien upprepade gånger. 

 

Det finns nationella och internationella studier som är fokuserade på dynamiken och 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter. Katie Eriksson beskriver i sin omvårdnadsteori 

att människan är beroende av relationer och att det är viktigt som vårdpersonal att vårda dessa 

relationer samt ha en helhetssyn. Eriksson beskriver även människan som en unik individ som 

definieras av sina relationer (Kirkevold 1994). Studier angående detta fenomen är viktiga för 
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att utveckla, tydliggöra och förbättra relationer mellan patienter och sjuksköterskor och som i 

sin tur påverkar kvalitén på omvårdnaden. Dock finns det få studier för att uppmärksamma 

distriktssköterskornas erfarenheter av att leva och arbeta i ett mindre samhälle i norra Sverige, 

där man möter patienterna ute i samhället på daglig basis. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskor upplevelser av att bo nära och möta 

patienter utanför arbetstid i tätortsnära landsbygder i primärvården inom Västerbottens län.  

 

Design 
 I studien användes en induktiv ansats med kvalitativ innehållsanalys för att ta del av 

distriktssköterskans erfarenheter och upplevelser. Den induktiva ansatsen ger möjlighet till ett 

öppet arbete utan en förutbestämd teori. Metoden används för att få fram information om en 

upplevelse genom samtal med människor som är berörda och under samtalet bör relevanta 

frågor ställas (Polit & Beck  2012). Denna studie fokuserar på distriktssköterskors upplevelse 

av patientkontakt utanför arbetstid och resultatet tolkas utifrån Katie Erikssons 

omvårdnadsteori (Kirkevold 1994) vilken är inriktad på interaktioner och behov. Studiens 

formalia är utformad av riktlinjer för publicering av artiklar i Journal of Advanced Nursing. 

 

Deltagare och urval 
De 2 valda hälsocentralerna som ingår i studien återfinns i tätortsnära landsbygder 

(Glesbygdsverket 2008) som låg mellan 5-45 minuters bilfärd utanför större tätort och som 

hade mer än 3000 invånare inom Västerbottens län. Hälsocentralerna valdes då dessa ansågs 

vara representativa för hälsocentraler i tätortsnära landsbygder. Inklusionskriterier för 

deltagande personer var att de skulle vara legitimerad distriktssköterska inom primärvården 

med minst 2 års yrkeserfarenhet på arbetsplatsen, samt vara boende på samma ort som 

arbetsplatsen. I studien deltog 7 kvinnliga distriktssköterskor som arbetade på de inkluderande 

hälsocentralerna och som varit verksamma inom yrket mellan 4-15 år och var boende på 

samma ort som arbetsplatsen sedan flera år.  

Fokus i denna studie är på distriktssköterskor som arbetar inom primärvård, därför 

exkluderades sjuksköterskor som arbetade inom hemsjukvård samt sjuksköterskor som 

jobbade inom primärvården på de valda hälsocentralerna men boende på annan ort än 

arbetsplatsen. 



 

9 
 

Datainsamling 
Genom semistrukturerade intervjuer samlades narrativ data in från distriktssköterskors 

upplevelser. Intervjuerna genomfördes enskilt av båda författarna och spelades in med hjälp 

av ljudinspelare, (HTC PN07100 samt iPhone 5 A1429). Hänsyn till informanternas 

anonymitet togs under inspelning av intervjuerna då namn eller arbetsplats ej omnämndes 

samt genom kodning vid transkribering. Transkriberingen utfördes ordagrant och påbörjades 

tidigt efter utförd intervju. All data som samlades in under intervjuerna sparas mellan 3-5 år 

för spårbarhet av studieresultatet, därefter kommer materialet att raderas med hänsyn till 

konfidentialiteten. Materialet till studien samlandes in under september - oktober år 2015 och 

intervjuerna varade mellan 15-40 minuter. De transkriberade intervjuerna resulterade i 43 

utskriva A4-sidor.  

 

Dataanalys  
Intervjuerna i denna studie är analyserade med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004). En manifest ansats har används för att få fram kategorier 

från den transkriberade texten (Graneheim & Lundman 2004). Med denna metod kunde 

meningsenheter i de nedskrivna intervjuerna identifieras och därefter kondenseras, kodas och 

kategoriseras. Vid kodning och kategorisering av intervjuerna användes ett datorbaserat 

program OpenCode 4.03 (ICT Services and System Development and Division of 

Epidemiology and Global Health 2013) vilket laddats ned från Umeå universitets hemsida. 

Kodning och kategorisering i dataanalysen utfördes gemensamt av författarna. Exempel på 

skapande av kategorier utifrån meningsenheter och kodning, se tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocess av koder och kategorisering   

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Underkategorier Kategorier 

"Jag vill inte 

träffa patienter 

utanför arbetstid" 

Undviker 

patientkontakt 

utanför arbetstid 

Undviker 

patientkontakt 

Påfrestande 

upplevelse 

Att ibland 

undvika 

patientkontakt 

"Man vill vara 

patientfri på sin 

ledig tid" 

Vill vara 

patientfri 

utanför arbetstid 

Undviker 

patientkontakt 

Att inte kunna 
vistas överallt	

 

"Upplever inga 

hinder att vistas 

ute på samhället" 

Kan vistas över 

allt 

Undviker inte 

patientkontakt 

Upplevda för- 
och nackdelar 
med att bo och 
arbeta på 
tätortsnära 
landsbygd 

Patient-

kännedom på 

gott och ont 

 

"Bra att man 

känner till folk 

och deras 

bakgrund" 

Positivt att 

känna till 

befolkningen 

Fördel med 

patientkännedo

m 

Att känna sig 

iakttagen och 

påpassad 

 

"Bra att känna till 

befolkningen, 

dock sämre att 

känna till för 

mycket" 

Positivt med 

patientkännedo

m, dock ej alltid 

Nackdel med 

patientkännedo

m 

Svårt att skilja 
på att vara 
professionell 
och privat 
 

 

"Man har en 

privat relation till 

patienter" 

Privata 

relationer till 

patienter 

Relationer Att ta på sig 
arbetsuppgifter 
utanför 
arbetstid 

Att känna 

patienterna 

privat 
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Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Koder Underkategorier Kategorier 

"Man känner 

några av 

patienterna 

privat" 

Privat relation 

till patienter 

Privat relation Att respektera 
sitt eget 
privatliv 

 

"Jag pratar inte 

om patienter med 

obehöriga 

personer" 

Pratar ej om 

patienter 

Sekretess Sekretessen 
extra viktigt 

Att respektera 
individen 

"Jag hänvisar till 

tystnadsplikten" 

Tystnadsplikten 

följs 

Tillämpar 

tystnadsplikten 

Att hantera 
sekretess privat 

 

"Man tar man 

aldrig över och 

bestämmer för 

någon annan” 

 

Man bestämmer 

inte över 

patienten 

Autonomin 

påverkas inte 

Att göra 
patienten 
delaktig 

 

 

Reliabilitet och validitet  
För att öka reliabiliteten av studien utfördes en kvantifierad reliabilitetskontroll (Kvale & 

Brinkmann 2014). Intervjuerna transkriberades av en enskild författare för att sedan åter 

avlyssnas och granskas av den andre författaren. På så vis kunde missförstånd uppdagas och 

korrigeras. För att ytterligare öka pålitligheten i transkriberingen avlyssnades intervjuerna 

flera gånger. 

 

Etiska överväganden 
Innan intervjuerna utfärdades både ett skriftligt samt muntligt samtycke och godkännande från 

verksamhetscheferna på de utvalda hälsocentralerna (Bilaga 2). Deltagarna gav muntligt 

samtycke (Polit & Beck 2012). Samtycket innebar att de berörda personerna fick information 

om syftet med studien samt att det sker frivilligt (Kvale & Brinkmann 2014). Deltagande 
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distriktssköterska blev innan intervjun informerad om att all data hanterades med sekretess 

och anonymitet samt att intervjun kunde avbrytas när som helst under det pågående samtalet. 

Med hänsyn till konfidentialitet samt sekretess avseende personuppgifter enligt 

personuppgiftslagen (Personuppgiftslag 1998:204) framgår inte namn på deltagande 

intervjupersoner samt namn på orter och hälsocentraler i rapporten. Intervjuerna skyddades 

medhjälp av kodning av materialet.  

 

Resultat  
De transkriberade textmaterialet från samtliga intervjuer har sammanställts och kodats. De 

koder som skapades under analysen av textmaterialet kunde sorteras in och abstraheras under 

olika underkategorier. De underkategorier som speglade varandra kunde sedan skapa en 

kategori. Totalt bildades 4 kategorier, vilka återfinns i tabell 2.  Resultatet redovisas i form av 

brödtext och citat från de genomförda intervjuerna, under respektive kategori. 

 

Tabell 2: Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier och underkategorier 

Att ibland undvika patientkontakt 

Påfrestande upplevelse 
 

Att  inte kunna vistas överallt 
 

Att känna patienterna privat 

Att ta på sig arbetsuppgifter utanför arbetstid 
 
Att respektera sitt eget privatliv 

 

Patientkännedom på gott och ont 

Att känna sig iakttagen och påpassad 
 
Upplevda för- och nackdelar med att arbeta och bo på tätortsnära 
landsbygd 

 
Svårt att skilja på att vara professionell och privat  
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Att respektera individen 

Sekretess extra viktigt 
 
Att hantera sekretess privat 
 
Att göra patienten delaktig 

 

Att ibland undvika patientkontakt 
 

Påfrestande upplevelse 

Att arbeta som distriktssköterska på en tätortsnära landsbygd innebär att möten med patienter 

utanför arbetstid förekommer, kanske i högre frekvens än i en större tätort.  

Flera av distriktssköterskor som deltog i studien upplevde deras möten med patienter utanför 

arbetstid som påfrestande.  Situationerna kunde upplevas jobbiga och för det mesta ville inte 

distriktssköterskorna etablera någon kontakt med patienter ute på samhället. 

Distriktssköterskorna ville heller inte att patienter skulle ta kontakt med dem på deras fritid. 

Distriktssköterskorna beskrev att de inte ville tänka på arbetet under ledig tid. 

 

“Jag upplever möten med patienter utanför arbetstid som påfrestande och jobbigt” 

 

En distriktssköterska beskrev att upplevelsen av mötet med patienten är både person- och 

situationsberoende. Därmed kunde distriktssköterskan inte redogöra ifall upplevelsen av 

patientkontakt utanför arbetstid var bra eller dålig, utan att det kunde variera vid varje möte. 

 

“Vissa dagar är jobbigare än andra då man möter patienter utanför jobbet och det beror ju 

mycket på vem patienten är och vad det är för situation.” 

 

Att inte kunna vistas överallt 

De flesta av de intervjuade distriktssköterskorna undvek sällan att vistas på offentliga platser 

ute på samhället för att undgå patientkontakt. En distriktssköterska beskrev dock att hon inte 

skulle kunna vistas på den lokala puben samt onykter ute på samhället. En annan 

distriktssköterska berättade att hon undvek att gå på fester där hon visste att patienter skulle 

befinna sig. Många av distriktssköterskorna var medvetna om att de ibland kunde ta omvägar 

inne på affärer, handla sent på eftermiddagarna och undvika ögonkontakt med patienterna för 

att slippa interagera. 
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Det fanns även fall där distriktssköterskor inte upplevde mötet som negativt utan istället 

kunde samspela med patienterna på ett annat plan. 

 

“Ja, jag tycker att det oftast går bra och jag tycker att patienterna tar det bra, de brukar inte 

göra så stor grej av det utan man hälsar vänligt och går vidare.” 

 

Att känna patienterna privat 

 
Att ta på sig arbetsuppgifter utanför arbetstid 

Det förekommer även att den vårdande patienten ingår i distriktssköterskornas sociala 

umgängeskrets och det betyder därmed att distriktssköterskorna har en mer privat relation till 

patienten. Distriktssköterskorna beskrev vidare under intervjuerna att det ofta fick känslan att 

en del av patienterna upplevde att de kände dem på ett mer personligt plan, vilket de i själva 

verket inte gjorde då den enda kontakt de har haft har varit via arbetet. De upplevde att 

patienter ibland kunde ta sig friheten att komma fram till dem både på deras arbetsplats utan 

bokad tid samt under deras fritid för att ställa arbetsrelaterade frågor och be om tjänster. Detta 

beteende beskriver distriktssköterskorna beror på att de arbetar på en tätortsnära landsbygd 

och att relationen mellan patienter och sköterskor blir påverkade av det. En av 

distriktssköterskorna beskrev dessa situationer som stressfulla och att risken att godta detta 

dåliga beteende och bemötande fanns, samt att risken för att lova tjänster var stor. 

 

“Ja, och nog har det hänt att jag ibland tyvärr kan lova att exempel ordna ett recept, men då 

brukar jag bara bli orolig och hoppas att jag verkligen inte glömmer bort det till nästa dag.”  

 

“Jag tror faktiskt att patienter ibland ser det som en självklarhet att komma fram tills oss och 

få fråga om allt möjligt då man ses. Alltså alla gör ju inte det, men det finns ju dem som 

kanske inte respekterar vår lediga tid.” 

 

Att respektera sitt eget privatliv 
De distriktssjuksköterskor som inte accepterade arbetsrelaterade frågor som ställdes utanför 

arbetstid hanterade situationen med att hänvisa patienterna till att återkomma närmaste vardag 

då de befanns sig på arbetet. De beskrev att patienterna ofta förstod dem när de bad dem 

återkomma närmaste arbetsdag. Detta gav distriktssköterskorna mer trygghet genom att inte 

behöva ge råd och konsultationer utanför arbetstid.  
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Några av de deltagande distriktssköterskorna blev uppringda, fick sms på sitt privata nummer 

eller blev kontaktade via Facebook av patienter. Detta ansågs dock bero på att patienterna 

ville ha tillgänglighet och önskade få hjälp av en distriktssköterska de kände. De utsatta 

distriktssköterskorna berättade att detta ej var vanligt förekommande och att de inte ansåg 

detta vara något problem i dagsläget. Distriktssköterskorna var strikta med att inte lämna ut 

sitt privata nummer, dock gjorde de undantag och då skedde de på deras egna villkor. 

 

“Jag har fått nått sms ibland, men då är det på mina egna villkor. Jag försöker att inte lämna 

ut mitt privata nummer alls” 

 

Distriktssköterskorna beskrev vidare att de fått rutin och lärt sig hantera patientkontakten 

utanför arbetstid med åren. De beskrev även att de fått upplevelsen att patienter respekterade 

deras privatliv mer relaterat till arbetslivserfarenheten samt beroende på hur länge man bott på 

samma ort som patienterna. 

 

Patientkännedom på gott och ont 
 

Att känna sig iakttagen och påpassad 
Som tidigare nämnt upplevde några av distriktssköterskorna inga problem med att möta 

patienter utanför arbetstid, medan de flesta av distriktssköterskorna ansåg patientkontakten 

utanför arbetstid som påfrestande. Att möta patienter på offentliga platser utanför arbetet 

förekommer enligt distriktssköterskorna regelbundet och de beskrev det som en följd av att bo 

nära patienterna. Distriktssköterskorna ansåg det olämplig att diskutera känsliga uppgifter 

med patienter på offentlig plats och/eller utanför arbetstid. Några av de intervjuade 

sköterskorna kände sig iakttagna och påpassade då de befann sig på offentliga platser ute på 

samhället. 

 

“De kunde komma fram och fråga om saker på affären till exempel, jag tycker inte att det är 

lämpligt att diskutera sjukdomar, provsvar eller liknande på ICA” 
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Upplevda för- och nackdelar med att arbeta och bo på tätortsnära landsbygd 

Vidare beskrev distriktssköterskorna för- och nackdelar med att bo och arbeta nära patienter. 

De intervjuade distriktssköterskorna ville självklart göra ett bra arbete och göra patienten 

nöjd, men att en nackdel som framkom från majoriteten av distriktssköterskorna var att de 

upplevde en större press på sig själva relaterat till deras yrkesroll i de fall då de kände 

patienten privat. Detta resulterade i att distriktssköterskorna ofta kunde överboka en tid till 

patienter eller ta på sig mer ansvar vid dessa privata patientkontakter. En del av 

distriktssköterskorna kunde även utföra fler tjänster till patienterna de hade en mer privat 

relation till och att de såg detta som en nackdel. Till exempel beskrev de vidare att de 

upplevde det svårt att neka personen ett akutbesök och erbjuda en tid längre fram i 

tidsbokningen då relationen till patienten var av en mer privat karaktär. Distriktssköterskorna 

upplevde även det som en nackdel i telefonrådgivning då de kände till patienten.  

 

“Man vill ju göra ett bra jobb men kanske extra mycket när man vet vem det är” 

 

“Patienterna har större förväntningar på att jag kan fixa allt då jag är känd på stället. De 

tror att jag skriver recept, intyg och så vidare...som är en läkaruppgift.” 

 

Fördelarna med att arbeta på tätortsnära landsbygder visade sig vara att distriktssköterskorna 

upplevde att de hade god kunskap om patienterna. En del av de intervjuade uttryckte att de i 

vissa fall kände flera generationer och på så vis kunde de lättare förstå och hjälpa patienterna i 

deras situation. De flesta av distriktssköterskorna beskrev att en fördel med att arbeta och bo 

på en mindre ort är att alla känner alla. Detta kunde gynna dem vid telefonrådgivning 

eftersom de redan kände till patienten och kunde lättare och snabbare förstå vad situationen 

handlade om. Distriktssköterskorna beskrev att denna patientkännedom även kunde vara en 

nackdel då vissa patienter ringer ofta och att det då är lätt att få förutfattade meningar och att 

det även var lätt att dra förhastade slutsatser. 

 

“Fördelar med att bo på en mindre ort är att man har ju har ganska god kunskap om 

befolkningen här, man vet om en del om deras bakgrund och situation, vilket kan hjälpa en 

vid bedömningar och så” 
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Svårt att skilja på att vara professionell och privat 

Flera av de intervjuade distriktssköterskorna upplevde det negativt då bekanta eller vänner 

pratade om patienter eller frågade om sjukvårdsrelaterade ämnen. Distriktssköterskorna 

upplevde även ibland svårigheter inom omvårdnaden av bekanta.  I dessa situationer upplevde 

distriktssköterskorna att det var svårt att skilja mellan den professionella rollen och den 

privata relationen gentemot patienten. Ambitionen hos alla medverkande distriktssköterskorna 

var att agera professionellt i samtliga möten med patienter och förbise den privata relationen.  

Distriktssköterskorna uttryckte under intervjuerna att de inte ville diskutera arbetet när de var 

lediga. De beskrev att de ville vara patientfria under deras lediga tid. Flera av de som ingick i 

studien upplevde att de inte kunde vara helt privat i alla sammanhang.  

 

“När jag är ledig så innebär det att jag inte vill tänka på jobbet eller så, då vill jag vara 

patientfri” 

 

Att respektera individen 
 

Sekretess extra viktigt 

Sekretess är mycket viktigt vid arbete inom sjukvården. Det framkom att distriktssköterskorna 

ansåg det vara än viktigare då man arbetar på en mindre ort där befolkningen känner till 

varandra i högre grad än i ett större samhälle. Detta kan vara en svårighet och en utmaning i 

yrkesrollen som distriktssköterska. Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att inte 

nämna någon patient i korridoren på arbetsplatsen eftersom någon annan eventuell patient i 

väntrummet kunde höra.  

 

“Tystnadsplikten är kanske än viktigare på en liten ort som detta där alla känner alla.. Då 

folk frågar om patienter är jag den som vet och har hört minst” 

 

Att hantera sekretess privat 
Många av distriktssköterskorna hade etablerat en strategi för att inte riskera sekretessen när de 

blivit tillfrågade av andra bekanta eller vänner på fritiden. De flesta av distriktssköterskorna 

kunde till exempel säga sig inte veta någonting om patienten i fråga när en obehörig frågade 

om patientuppgifter. Några distriktssköterskor hänvisade direkt till tystnadsplikten och 

upplevde att personerna respekterade detta. De beskrev att de flesta respekterade sekretessen. 
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“Jag tror att vi som jobbar på en mindre ort måste tänka mer på vad vi gör och säger. Om 

folk frågar om någon patient eller så brukar jag visa dem att jag inte vill berätta något och 

jag brukar bete mig som om att jag vet minst i sällskapet.” 

 

Att göra patienten delaktig 

I yrkesrollen som distriktssköterska har man en form av formell makt gentemot patienten. 

Distriktssköterskorna ansåg dock att patientens självbestämmanderätt och autonomi 

respekterades trots att distriktssköterskorna i vissa patientfall var personligt och privat 

involverade. De försökte i bästa möjliga mån sträva efter att beslut ska fattas riktigt, i samråd 

mellan patient och sköterska och att patienten därmed kunde känna sig delaktig i de beslut 

som togs. 

 

“Än fast man kanske känner varandra ganska bra så tar man ändå aldrig över och 

bestämmer för någon annan” 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att möta patienter 

utanför arbetstid på tätortsnära landsbygder. Analysen av insamlad data resulterade i att 

koderna bildade 4 kategorier; Att ibland undvika patientkontakt; Att känna patienterna privat; 

Patientkännedom på gott och ont; Att respektera individen. Intervjuerna kunde sedan brytas 

ned och sammanfattas under dessa kategorier. Samtliga kategorier diskuteras nedan inspirerat 

av Katie Erikssons omvårdnadsteori (Kirkevold 1994). 

 

Erikssons omvårdnadsteori (Kirkevold 1994) berör professionella interaktioner, intryck och 

behov och har inspirerat författarna i analysen av denna studie. Syftet med teorin är att bevara 

de grundläggande behov angående människosyn och omvårdnad. Teorin är individanpassad 

och hävdar att omvårdnaden för varje människa är unik och att människan är beroende av 

relationer samt att dessa relationer påvekar det holistiska synsättet av omvårdnaden. 

Eriksson beskriver vidare att en människas upplevelse är subjektiv och att den aldrig kan 

tolkas av en annan individ fullt ut. Detta kan därmed betyda att de tolkningar av intervjuerna 

som utförts i denna studie är författarnas egna och att andra granskare eventuellt skulle kunna 

tolka data annorlunda.  
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Studien visar att de flesta distriktssköterskor som både arbetar och bor på en tätortsnära 

landsbygd överlag upplever patientkontakt utanför arbetstid som påfrestande eller jobbig. 

Detta beskrivs under kategorin; att ibland undvika patientkontakt. Distriktssköterskorna ville 

helst inte möta patienter på deras lediga tid i och med att det ofta ledde till arbetsrelaterade 

frågor, vilket givetvis kan vara mycket känsligt. En del av de medverkande 

distriktssköterskorna valde att ibland försöka undvika kontakt med patienter, till exempel 

genom att handla sent på kvällarna. Några distriktssköterskor upplevde dock möten med 

patienterna som trevliga så länge arbetsrelaterade frågor inte diskuterades. Då behövde inte 

personen i fråga ses som en patient i den situationen. Detta exempel kan överföras till 

Erikssons omvårdnadsteori (Kirkevold 1994). Det vill säga att varje relation mellan en patient 

och distriktssköterska är unik och präglas av olika förutsättningar. En av distriktssköterskorna 

beskrev att mötet med patienten var både person- och situationsberoende. Mötet med 

patienten utanför arbetstid styrs och är beroende på vem patienten är, vilken situation de 

befinner sig i samt vilken tidigare relation man har haft med patienten som distriktssköterska. 

Soddart och Bugge (2012) beskriver sjuksköterskors olika bemötanden gentemot patienter 

och att de är situationsberoende, t.ex. beroende på lokal. Soddart och Bugge skriver även om 

vikten av att skapa ramar för hur bemötandet ska ske mellan sjuksköterskan och patienten 

vilket även speglas i denna studie. En del av distriktssköterskorna klargjorde med sina 

patienter hur de skulle förhålla sig gentemot varandra om de skulle mötas utanför arbetstid. 

Detta anser författarna vara en bra metod för att minimera antalet obekväma patientkontakter 

utanför arbetstid som de flesta sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna. Detta är enligt 

författarna patient- och situationsberoende, d.v.s. det är upp till distriktssköterskan att avgöra 

när dessa förhållningsregler bör diskuteras med patienten.  

 

Under kategorin; att känna till patienterna privat, framkom det att de flesta 

distriktssköterskorna som deltog i studien berättade att de försökte vara noga med att skilja 

mellan arbete och privatliv i sina möten med patienter. De upplevde det dock svårt att helt 

kunna förbise den privata relationen gentemot vissa av sina patienter. Dock hade 

distriktssköterskorna ambitionen att alltid vara professionell i samtliga patientmöten. 

Tremayne (2014) skriver att utöver det professionella bemötandet är humor en viktig del av 

relationen mellan patient och sjuksköterska. Tremayne menar att använda humor i bemötandet 

till patienten bidrar till en mer naturlig relation och kan gynna det holistiska synsättet i 

omvårdnaden, vilket även speglar Erikssons omvårdnadsteori (Kirkevold 1994). Detta kan 

enligt författarna gynna både den privata relationen distriktssköterskan har till patienten men 
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även relationer till de övriga patienterna. Dock är det viktigt vilken typ av humor som 

används i olika situationer och för olika människor då humor är personligt och individuellt. 

Därmed är det upp till distriktssköterskan att avgöra vilken relation patienten är mottaglig för. 

Enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori (Kirkevold 1994) präglas människan av relationer 

och därför anser författarna att man bör sträva efter att typen av relation aldrig ska påverka 

omvårdnadens kvalitet eller vårdens utgång.Författarna anser även att det kan vara bra att ha 

en till viss gräns personlig relation till patienterna för att skapa trygghet och tillit, dock ska 

man vara försiktig att bli för privat då det kan påverka vården, så som har speglats i denna 

studie. Inom yrket som sjuksköterska är det vanligt att uppleva stress, press och samvetsstress 

(Sung-Heui 2011). William et al. (2001) beskriver att distriktssköterskor som både bor och 

arbetar på en mindre ort och som ofta har en privat relation till patienten vilket bidrog till att 

de upplevde en större press på sig själva, samt att de tänjde på gränserna mellan att vara 

professionell och privat. Detta upplevde även distriktssköterskorna i författarnas studie. 

Tremayne (2014) skriver vidare även att humor och öppenhet kan bidra till att minska den 

stress och press som finns inom yrket som sjuksköterska. Många av sköterskorna som 

intervjuades upplevde en större press av att de kände patienten i fråga och att de därför 

behövde tänka mer på att sätta gränser mellan privatliv och arbete för att bibehålla ett 

professionellt förhållningssätt. Humor skulle kanske enligt författarna kunna underlätta vissa 

av dessa situationer. Att använda humor i sitt möte med patienterna anser författarna kan vara 

både en för- och nackdel. Det kan kännas naturligt då man redan har en etablerad kontakt med 

vissa patienter. Humor kan lätta upp en relation samt ge en mer personlig relation till 

patienten och där med kan man få ut mer information som kan gynna omvårdnaden. Dock kan 

humor även försämra relationen ifall patienten inte är mottaglig för humorn. I och med detta 

hävdar författarna att patienten kan bli mer reserverad och där med inte dela med sig av 

information och sina erfarenheter som skulle ha kunnat gynna distriktssköterskan i 

omvårdnaden.  Författarna anser det därför viktigt att hålla en bra balans i relationen, och 

väga varje situation. 

 

Distriktssköterskorna beskrev även att patientkännedomen i en tätortsnära landsbygd är på 

gott och ont. Vidare under kategorin; patientkännedom på gott och ont, beskrev 

distriktssköterskorna att det kunde vara en fördel att känna till befolkningen och vara 

medveten om deras sjukdoms- och livshistoria. Dock kunde detta även vara en nackdel då det 

var lättare att dra snabba slutsatser och ha förutfattade meningar. Detta anser författarna vara 

problematiskt och eventuellt vanligt förekommande inom landsbygd och glesbygd. Florin 
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(2009) skriver att sjuksköterskan behöver ha utförlig och tillräckligt underlag för att utföra 

kliniska bedömningar samt att kommunikationen och relationen är en viktig del i 

bedömningen. Författarna anser att det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser på grund av 

patientkännedom då det kan påverka utfallet av omvårdnaden. Vidare anser författarna att 

varje kontakt patienten har med vården är unik och ska inte påverkas av tidigare fördomar, 

vilket även det kan återspeglas till Eriksson omvårdnadsteori (Kirkevold 1994). 

 

Distriktssköterskorna beskrev under kategorin; att respektera individen, att de inte upplevde 

att tystnadsplikten eller sekretessen riskerades, även om de hävdade att man behöver tänka 

mer på att inte försäga sig. Med det menade distriktssköterskorna att i ett mindre samhälle är 

risken större att man känner till patienter eller anhöriga på ett privat plan, vilket kan försvåra 

sekretessen. Enligt Griffith (2007) är sekretess och tystnadsplikt en grundpelare inom 

distriktssköterskans yrkesroll. Griffith menar att distriktssköterskan har ett stort ansvar att ge 

patienten tillit och säkerhet samt på ett professionellt sätt värna om patientsäkerheten. Detta 

ämne anser författarna vara bland det viktigaste och eventuellt bland det svåraste då man 

arbetar och lever på en tätortsnära landsbygd. På en mindre ort måste man vara försiktig med 

vad man berättar för bekanta angående arbetsrelaterade ämnen. Syftet med Erikssons 

omvårdnadsteori är att bevara det grundläggande synsätt för omvårdnad (Kirkevold 1994) 

vilket författarna anser gälla även sekretess. Distriktssköterskorna som deltog i studien var 

noga med att tydliggöra deras sekretess inom yrkesrollen för bekanta som var nyfikna över 

andra patienter. Författarna anser att detta är en bra strategi att hänvisa till tystnadsplikten och 

strikt hålla sekretessen för att öka patientsäkerheten och tillit samt visa sig professionell inom 

yrkesrollen.   

 

Enligt Lindberg et al (2014)  är autonomi en av de fyra grundpelarna inom yrket som 

sjuksköterska. Sjuksköterskorna har en plikt att respektera patientens självbestämmanderätt 

och autonomi för sin egen vård (Sung-Heui 2011). Även inom Erikssons omvårdnadsteori 

(Kirkevold 1994) finns visionen om en autonom vårdvetenskap och att patienten ska vara 

delaktig i vården.  Distriktssköterskorna beskrev under kategorin; att respektera individen, att 

patienten själv ska få vara med och påverka sin omvårdnad. Men på en mindre ort där 

sköterska och patient i större utsträckning har en mer privat relation skulle kanske sköterskan 

kunna styra besluten för att se till patientens bästa. Författarna menar att i dessa situationer 

kan patientens autonomi riskeras. Majoriteten av deltagarna i studien upplevde dock att 

autonomin upprätthölls på ett professionellt sätt. Distriktssköterskorna ville att patienten 
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skulle vara delaktig i vården samt vara nöjd med den omvårdnad de fick. Författarna anser att 

det är viktigt för distriktssköterskan att skapa en metod för att undvika förhastade slutsatser 

och därmed undvika att autonomin och självbestämmanderätten hos patienten förbises.  

 

Metoddiskussion 
För att besvara syftet användes en kvalitativ ansats, vilket Graneheim och Lundman (2004) 

anser vara en lämplig metod då upplevelser studeras. Målet med metoden var att beskriva och 

analysera de transkriberade intervjuerna för att få en bättre förståelse för distriktssköterskans 

upplevelse av att möta patienter utanför arbetstid.  

Tillvägagångssättet för att få kontakt med de hälsocentraler som hade de önskade 

inklusionskriterierna var att hälsocentralerna kontaktades via telefon samt genom en skriftlig 

inbjudan. Enligt Holloway & Wheeler (2002) bör urvalet motsvara syftet med studien. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) är urvalsprocessen i denna studie relevant vilket ökar 

tillfölitligheten i studien. De etiska aspekterna värnades genom att deltagarna fick en 

presentation angående studiens genomförande, de fick chans till att ställa frågor om studien 

och eventuellt deltagande samt tid till att fundera över medverkan.  

Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer (Alvesson 2011), vilket ansågs vara en 

relevant form av intervju för att svara på studiens syfte då upplevelse studerades. Författarna 

anser att denna metod av intervju stärker tillförlitligheten i studien genom dess öppna frågor 

samt narrativa följdfrågor som är formulerade i intervjuguiden. Om intervuerna hade 

genomförts gemensamt hade detta ökat tillförlitligheten. Författarna anser dock att med 

intervjuguide och följdfrågor höll intervjuerna samma nivå trots att de skett var för sig. 

Intervjuerna spelades in, vilket Polit och Beck (2012) rekommenderar då endast skriftliga 

noteringar kan störa samtalet mellan informanter och författare samt att noteringarna kan vara 

ofullkomliga. Totalt utfördes 7 stycken intervjuer vilket båda författarna ansåg vara 

tillräckligt för att uppnå god informationsmättnad i denna studie. Den sjunde intervjun 

utfördes med syfte att verifiera informationsmättnaden och kan stärka trovärdigheten i 

studiens resultat. Alla deltagande informanter i denna studie var kvinnor då det ej fanns några 

manliga anställda distriktssköterskor på de hälsocentraler som ingick i studien. Detta kan 

eventuellt ses som en begränsning, men författarna anser ändå att insamlad data ger relevant 

information och ett trovärdigt resultat. Författarna har diskuterat bortfallet av manliga 

distriktssköterskor och kommit fram till att det inte påverkat resultatet markant. 
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Första intervjun som genomfördes ansågs som en provintervju för att se om de formulerade 

frågorna som ingick i intervjuguiden bidrog till relevant data. Då författarna ansåg att denna 

uppfyllde syftet väl gjordes inga justeringar av frågorna efter provintervjun. Då intervjuerna 

spelades in fanns det möjlighet till att lyssna flera gånger och analysera för att minska risken 

för misstolkningar, vilket bidrog till en mer trovärdig studie och till tillförlitlighet i 

analysprocessen. Varje intervju har präglats av Erikssons omvårdnadsteori (Kirkevold 1994) 

och ansetts unik. Författarna av studien har även sinsemellan haft en kontinuerlig kontakt och 

diskuterat metoden kring analys av data samt transkribering och även att båda författarna har 

lyssnat av och läst igenom varje intervju vilket stärker trovärdigheten av resultatet.  

 

Genom kontinuerlig diskussion av studiens innehåll mellan författare och handledare, samt 

genom att kategorierna utformats utifrån citat och koder från intervjuerna med informanterna, 

ökar trovärdigheten av studien (Graneheim & Lundman 2004). Trovärdigheten stärks även då 

författarna vid analysprocessen återgick till ursprungsmaterial för att upptäcka eventuella 

misstolkningar. Genom att på detta sätt försäkra sig om att transkriptionen har utförts 

noggrant ökar enligt Polit och Beck (2012) trovärdigheten av studiens resultat. Erikssons 

omvårdnadsteori (Kirkevold 1994) beskriver som tidigare nämnt bl.a. att man inte fullt ut kan 

tolka en annan individs upplevelser eftersom de är subjektiva. Med detta i åtanke har 

författarna försökt tillämpa god tillförlitlighet genom att båda under analysprocessen har 

återlyssnat och tolkat samtliga intervjuer.  

 

Utifrån etiska riktlinjer tillhandahölls intervjuerna konfidentiellt vilket författarna av studien 

anser bidrog till skydda deltagarnas integritet samt att visa på professionalitet i interaktion 

med informanterna. Det finns flera regler och lagar som bestämmer hur och när 

personuppgifter får hanteras och förvaras, bl.a. personuppgiftslagen 1998:204 

(Personuppgiftslagen, 1998) som syftar till att skydda individers integritet. Det är givetvis 

viktigt att dessa regler efterföljs i sjukvården. För att underlätta arbete med personuppgifter 

har etikprövningsnämnderna tagit fram en checklista som har använts som stöd i arbetet med 

denna studie (Etikprövningsnämnderna, 2013). Etiska aspekter följdes även då 

urvalsprocessen skedde och de valda hälsocentralerna både fick en skriftlig och muntlig 

inbjudan. 

 

Det finns liknande studier som behandlar interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter, 

men denna studie gör en fördjupning i just distriktssköterskornas situation på tätortsnära 
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landsbygder. Detta bidrar till studiens relevans och det finns en god överförbarhet från denna 

studies resultat med tidigare forskning (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Begränsningar  
Svagheter som bör ventileras i denna studie kan vara att författarna valde att utföra intervjuer 

enskilt och ej gemensamt. Detta skulle kunna öka risken för misstolkningar och minskad 

validitet och därmed reliabilitet av studien trots de riktlinjer som diskuterade innan start av 

datainsamling. Författarna har dock vidtagit åtgärder för att minimera risken att så ska ske, 

t.ex. genom att varje intervju återlyssnades flera gånger samt att båda författarna individuellt 

avlyssnat varje intervju för att upptäcka avvikelser i transkriberingarna. Detta ger en god 

tillförlitlighet till resultatet. 

 

En annan svaghet kan vara att endast kvinnor deltog i studien. Om några av de deltagande 

hade varit av motsatt kön hade eventuellt en annan upplevelse belysts. På de hälsocentraler 

som ingått i denna studie fanns dock ingen manlig distriktssköterska anställd. Då resultatet 

visat på mångfald anser författarna ändå att urvalsgruppen varit representativ. 

 

En annan aspekt som bör diskuteras är att eventuellt fler hälsocentraler med ett större 

geografiskt spann emellan dem samt i mindre landsbygder skulle ha kunnat bidra med annan 

data. Författarna anser dock att urvalet ändå får ses som tillräckligt med tanke på rådande 

förutsättningar.  

 

Studiens giltighet kunde ha stärkt om det förekom variation relaterat till kön bland 

informanterna samt större urval av hälsocentraler. Eftersom författarna beskrivit metoden för 

denna studie noggrant anses studien som trovärdig. Genom intervjuerna samlades tillräckligt 

med material för att svara på studiens syfte. Andra forskare skulle kunna återskapa studien 

eftersom metod och analys finns beskrivet i arbetet. Eftersom detta är en kvalitativ studie kan 

man inte generalisera resultatet (Graneheim & Lundman 2004) 

 

Slutsats 
Denna studie visar att många distriktssköterskor upplevde interaktioner med patienter utanför 

arbetstid som krävande och påfrestande. Studien beskriver även vikten av den makt som 

distriktssköterskan har i sin yrkesroll relaterat till tystnadsplikt och sekretess, framförallt då 
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man bor och arbetar på en tätortsnära landsbygd. Studien beskriver även en komplicerad 

situation att kunna hantera privata och personliga relationer inom den professionella 

yrkesrollen.  

Den här studien kan bidra till att öka kunskapen och förståelsen för distriktssköterskans 

upplevelse av att bo och arbeta på en tätortsnära landsbygd. Studien är enligt författarna etisk 

och samhällsnyttig då den kan bidra till en förbättrad patientsäker omvårdnad då resultatet 

åskådliggör distriktssköterskors upplevelser samt agerande kring bland annat för- och 

nackdelar med patientkännedom samt sekretess och autonomi hos patienter på tätortsnära 

landsbygder. Eventuella komplikationer i relation mellan distriktssköterska och patient inom 

vården kan då diskuteras och åtgärdas. Fler studier inom området behövs för djupare kunskap 

och vidare handläggning av eventuella problematiska situationer som distriktssköterskan inom 

primärvården ställs inför relaterat till möten med patienter utanför arbetstid. Inför framtida 

forskning skulle upplevelsen hos fler yrkeskategorier inom vården som arbetar och bor nära 

patienter på en tätortsnära landsbygd vara intressant att studera samt distriktssköterskans 

upplevelse inom hemsjukvården på tätortsnära landsbygd.  Studier avseende patienters 

upplevelse av att vårdas av personal som bor nära och eventuellt ingår i umgängeskretsen 

skulle även vara intressant att genomföra då de kan bidra med öka kunskap och förståelse 

kring bemötande inom vård på tätortsnära landsbygd.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

 

Intervjuguide 

 

1. Hur upplever du möten och interaktioner med patienter utanför arbetstid?  

2. Kan du berätta en situation där mötet gick bra respektive sämre? 

3. Hur reagerar och hanterar du dessa situationer? 

4. Hur upplever du att sekretess och tystnadsplikten tillämpas då man bor och arbetar i 

mindre samhällen?  

5. Kan du ge exempel på situationer där sekretessen riskeras? 

6. Hur upprätthåller du gränsen mellan att vara professionell och privat i möten med 

patienter? 

7. Upplever du att du kan vistas på alla områden/butiker på samhället?   

8. Berätta om för- och nackdelar med att bo och jobba i ett litet samhälle?....upplever du 

större press att utföra ett bra arbete? 

9. Upplever du att patientens självbestämanderätt och autonomi påverkas av förhållandet 

mellan distriktssköterska och patient på mindre ort? 

 

Följdfrågor: 

 

Hur kommer det sig... 

Förklara vidare… 

Beskriv ytterligare… 

Hur tänker du... 

Berätta mera om …. 
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Bilaga 2. 

 
 

Förfrågan om medverkan till intervjustudie 

 

Få studier är gjord för att belysa distrikstsköterskors upplevelse av att arbeta inom 

primärvården i ett mindre samhälle. På en mindre ort möter sköterskan patienterna ute på 

samhället samt ingår de eventuellt i den sociala umgängeskretsen. Genom att utföra intervjuer 

vill vi med denna studie ta reda på upplevelsen hos distriktssköterskan av att bo och arbeta på 

en tätortsnära landsbygd samt belysa hur de upplever patientkontakt utanför arbetstid. 

Till studien söks legitimerade distriktsjuksköterskor som arbetar inom primärvården och har 

en yrkeserfarenhet på minst 2 år samt bor på samma ort som arbetsplatsen. Med detta brev vill 

vi fråga om du kan vidarebefordra förfrågan om medverkan till denna intervjustudie. Intervjun 

tar ca 20-30 minuter och kommer att spelas in. Informationen som samlas in genom 

intervjuerna kommer hanteras med sekretess och är anonymt. Delar av intervjuerna kommer 

att redovisas i resultatdelen av studiens rapport. Deltagandet av intervjun är frivilligt och 

intervjun kan avbrytas när som helst.  

 

Vid frågor, vänligen kontakta författarna. 

 

Sandra Bersani   Hanna Appelblad 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

0730-251738    070-3619343 

sabe0032@student.umu.se   haap0005@student.umu.se 

 

Handledare:    Handledare: 

Anette Liljegren Edin   Björn Nygren 

090-786 6325    090-786 9854 

anette.edin-liljegren@umu.se   bjorn.nygren@umu.se  

 


