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Abstrakt 

Bakgrund: Att säkerhetsställa och ge en god och säker vård för människor i glesbygd är ett 
framtida problem inom svensk sjukvård. Det finns inga tidigare svenska studier som 
beskriver distriktssköterskors upplevelser av att arbeta på en sjukstuga i glesbygd. Genom att 
lyssna till deras upplevelser kan man uppnå en ökad förståelse till varför de valt att arbeta i 
glesbygd och hur de upplever sin arbetssituation.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskor upplevelse av att arbeta på en 
sjukstuga i glesbygd. 
Metod: Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med tio distriktssköterskor som 
analyserats med kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i åtta kategorier: Att ha ett varierande arbete och en bred 
kompetens, Att ha ett stort ansvar, Att arbeta för patientens bästa, Att känna stolthet och 
trivas med sitt arbete, Att känna stress och uppleva brist på resurser, Att leva i sin yrkesroll, 
Oförståelse om arbete i glesbygd samt Allt går att förbättra. 
Slutsats: Resultatet tyder på att upplevelsen av att arbeta i glesbygd är likartad i flera länder 
och att det finns förbättringsmöjligheter som kan vara användbara nationellt och globalt, 
exempelvis nyttjande av telemedicinsk utrustning. Det finns många outforskade områden 
gällande omvårdnad i glesbygd och många möjligheter till fortsatt forskning i ämnet. 
 
Nyckelord: omvårdnad i glesbygd, glesbygd, distriktssköterskor, upplevelser, sjukstuga 
 
 

Abstract 
Background: Giving a good and secure care for people in rural areas is a future problem in 
Swedish healthcare. There are no recent swedish studies that describes nurses experiences of 
working on a infirmary in rural areas. By listening to their experiences, one can better 
understand why they choose to work in rural areas and how they perceive their work 
situation. 
Aim: The aim of this study was to describe the district nurses experience of working on a 
infirmary in rural areas. 
Design: The study is based on semi-structured interviews with ten district nurses and 
qualitative content analysis was used. 
Result: The analysis resulted in eight categories: Having a diverse work and a broad range of 
skills, To have a great responsibility, To work for the benefit of the patient, To feel proud and 
happy with the work, To feel stress and experience lack of resources, To live in the 
professional role, Lack of understanding about work in rural areas and All can be improved. 
Conclusion: The results suggest that the experience of working in rural areas are similar in 
several countries and that there are opportunities for improvement that can be useful 
nationally and globally, for example, use of telemedicine equipment. There are many 
unexplored areas in rural nursing and many opportunities for further research in the subject. 
 
Keywords: rural-oriented care, rural, district nurses, experiences, infirmary 
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Introduktion 

Det finns få svenska studier som beskriver omvårdnadsarbete i glesbygd och ingen 

tidigare studie där distriktssköterskor ges möjligheten att berätta om hur de själva 

upplever att det är att arbeta på en sjukstuga i glesbygd. Rekryteringen av 

vårdpersonal och särskilt specialistutbildad vårdpersonal till glesbygd har länge varit 

problematisk för landstingen. Genom att undersöka distriktssköterskornas egna 

upplevelser av att arbeta i glesbygd kan man få en ökad förståelse till deras 

arbetssituation.  

1. Bakgrund 

Det finns ingen enhetlig definition av glesbygd men glesbygd kan bland annat 

definieras som mer än 45 minuters resa med bil till närmaste tätort med fler än 3000 

innevånare och öar utan fast förbindelse med land (Glesbygdsverket, 2007). Rural 

medicin eller glesbygdsmedicin är internationellt ett mycket levande begrepp. I 

många länder finns en akademisk inriktning mot glesbygds medicin, i Sverige är dock 

ämnet aldrig riktigt definierat (Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns 

landsting, Jämtlands läns landsting & Landstinget Västernorrland, 2014).  

Distriktssköterskans kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att möta, 

stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i 

livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och 

sjukdom. Med tanke på det breda verksamhetsfält som distriktssköterskan har kan 

inte distriktssköterskans kompetens beskrivas i detalj. Förutom faktabaserade 

kunskaper och färdigheter behöver distriktssköterskan ha en stor 

behandlingsberedskap och flexibilitet, samt förmåga att kunna reflektera och omsätta 

kunskaper och färdigheter i många olika situationer på ett säkert och befolknings- 

och individinriktat sätt (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor som arbetar i glesbygd möter människor med alla 

olika typer av sjukdomar, olycksfall, symptom och tecken på ohälsa som finns i 

befolkningen. Detta kräver en bred kunskap och kännedom om människors sociala, 

kulturella, ekonomiska och samhällstrukturella villkor i glesbygden (Svensk förening 

för glesbygdsmedicin, 2014). Det är långa avstånd till sjukhus i glesbygden och detta 

innebär att människor söker sig till primärvård för åkommor som i städerna sköts på 
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sjukhus. Detta medför att kompetenskraven inom glesbygdsmedicin blir bredare än 

inom annan primärvård (Norrbottens läns landsting et al., 2014). I en studie av 

Hunsberger, Baumann, Blythe och Crea (2009) framkom det att sjuksköterskor i 

glesbygd upplevde att de behövde en stor kunskapsbredd för att kunna möta 

patienternas olika behov. Detta kunde vara stressande men också innebära att arbetet 

var utvecklande och att sjuksköterskorna ville lära sig mer.  

   Sjuksköterskor på Grönland upplevde att de utförde avancerade medicinska arbeten 

och att gränsen mellan sjuksköterske- och läkaruppgifter var oklar. De ansåg också 

att det var mycket ensamarbete vilket krävde flexibilitet och lärande av egna 

erfarenheter och misstag. Mycket socialt stöd ingick i arbetet men de saknade 

relevant utbildning (Hounsgaard, Jensen, Præst Wilche & Dolmer, 2013).  

Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd modell beskriver relationen mellan yttre 

psykiska krav och kontroll över att påverka sin situation (Karasek & Theorell, 1990). 

Enligt modellen kan anställda klara av höga krav om de känner att de har kontroll 

över sitt arbete och ett socialt stöd från kollegor och/eller chef. Krav i arbetet utgörs 

av yttre krav såsom deadlines och ålagda arbetsuppgifter. De inre psykologiska 

kraven är beroende av individens egna upplevelser och känslor. Den psykiska 

arbetsbelastningen innebär hur mycket mental kraft som behövs för att utföra en 

arbetsuppgift. Med kontroll menas att hur stor möjlighet man har att fatta beslut och 

hur delaktig man tillåts vara i arbetet. Kontrollen kan vara över vilka arbetsuppgifter 

man ska utföra och hur de ska utföras men också om hur arbetet styrs ovanifrån 

exempelvis genom ekonomi och maktfördelning. Kontrollen handlar också om 

möjligheten att utveckla sin kompetens. Stress och kontroll hör nära ihop eftersom 

när man förlorar känslan av att ha kontroll ökar stressen. Personer som känner att de 

kan påverka sitt arbete, att de har möjlighet att utvecklas och har ett socialt stöd från 

exempelvis chef och arbetskamrater, visar sig utveckla färre stressymtom. Höga 

arbetskrav med liten kontroll och brist på socialt stöd är den vanligaste orsaken till 

stress i arbetslivet (Ohlsson & Arvidsson, 2005).  

Sverige och Norrland står inför en utmanande demografisk utveckling. En utveckling 

som kommer att påverka behovet av hälso- och sjukvård men också möjligheten att 

rekrytera välutbildad personal till hälso-och sjukvård (Norrbottens läns landsting et 

al., 2014). Enligt statistiska centralbyråns prognos kommer befolkningen i 

glesbygdskommuner stadigt att minska de kommande trettio åren. År 2030 kommer 

det att finnas fler pensionärer än personer i arbetsför ålder i många 
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glesbygdskommuner (Karlsson, 2012). I Socialstyrelsens lägesrapport 2013 står det 

att det finns stora regionala skillnader mellan tillgång och efterfrågan på 

sjuksköterskor. Att rekrytera sjuksköterskor till glesbygd har länge varit 

problematiskt inom landstinget och kommer att bli en ännu större utmaning i 

framtiden (Socialstyrelsen, 2013).  Rekrytering av sjuksköterskor och 

distriktsköterskor till glesbygd är inte bara ett nationellt problem.  Att ge människor i 

glesbygd tillgång till vård är en utmaning i hela världen (Fitzgerald, 2008). Molanari, 

Jaiswal och Hollinger-Forrest (2011) skriver att det är komplext, kostsamt och svårt 

att bibehålla och rekrytera sjuksköterskor i glesbygd i norra USA, samtidigt som 

behovet ökar. Vidare skriver författarna att förstå hur sjuksköterskorna upplever det 

att arbeta i glesbygd är det första steget i att utveckla och förbättra 

rekryteringsstrategier.  

För att klara av att bedriva vård i Norrlands glesbygdskommuner har den så kallade 

sjukstugemodellen vuxit fram. Sjukstugemodellen består av läkar- och 

sjuksköterskemottagning, akutmottagning, ambulansverksamhet, paramedicinsk 

personal, psykosocial mottagning, barn- och mödravårdscentral samt röntgen 

(Norrbottens läns landsting et al., 2014). Det finns ett antal slutenvårdsplatser på 

sjukstugorna vilket innebär att det finns möjlighet till inläggning vid akut sjukdom, 

utredning, rehabilitering eller palliativ vård. På vissa orter har man slagit samman 

kommunernas korttidsboende och sjukstugans slutenvårdsplatser till en gemensam 

avdelning. Att utöka samarbetet mellan kommun och landsting är en möjlighet för att 

bibehålla en hög kvalitet på vården. Sjukstugorna är generellt välutrustade med en 

bred kompetens hos personalen och med bland annat telemedicinsk utrustning. 

Sammantaget möjliggör detta ett mottagande av i stort sett alla patientkategorier 

(Norrbottens läns landsting et al., 2014). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska alla människor ha rätt till vård 

på lika villkor. När förutsättningarna och resurserna är begränsade i glesbygden kan 

det vara svårt att upprätthålla en jämlik vård.  En god och hållbar glesbygdsvård ska 

tillgodose och förebygga de hälso- och sjukvårdsbehov som förekommer i 

befolkningen. Glesbygdsvården ska ansvara för ett tryggt och säkert akut 

omhändertagande och samtidigt vara en kostnadseffektiv verksamhet som 

kompetensmässigt går att bedriva lokalt. Men att erbjuda en likvärdig vård i glesbygd 

är en utmaning (Norrbottens läns landsting et al., 2014).  
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Utmaningen i att erbjuda en likvärdig vård i glesbygd och att det inte finns någon 

tidigare svensk studie som beskriver sjuksköterskors/distriktssköterskors upplevelser 

av att arbeta på en sjukstuga i glesbygd innebär att denna studie är aktuell.  

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskors upplevelse av att arbeta på en 

sjukstuga i glesbygd. 

 

3. Metod 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie i Västerbotten och Norrbottens 

län. Studien har en kvalitativ forskningsansats med en holistisk referensram. Med 

kvalitativ forskningsansats menas att forskaren försöker möta situationen som om 

den alltid vore ny. Forskaren strävar efter en helhetsförståelse för att få en så 

fullständig bild som möjligt av en situation. Holistisk filosofi karaktäriseras av att 

mänskliga erfarenheter är komplexa. Den enskildes syn på verkligheten är beroende 

av hur personen upplever den. Forskaren använder ett inifrån perspektiv för att 

kunna tolka den information som framkommer. I en kvalitativ forskning har 

forskaren en öppen interaktion med informanten och använder ett inifrån perspektiv 

för att kunna få en förståelse för informantens situation (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

3.1 Urval 

Urvalet skedde i flera steg. Sjukstugor i Västerbotten och Norrbotten identifierades 

genom respektive läns landstings hemsida. Totalt tolv stycken sjukstugor 

identifierades, fem i Norrbotten och sju i Västerbotten. På Norrbottens läns 

landstings hemsida användes inte begreppet sjukstuga utan enbart benämningen 

hälsocentral. Vi identifierade fem hälsocentraler i Norrbotten som hade en 

avdelningsverksamhet likande sjukstuge-modellen och inkluderade dessa i urvalet. 

 

Sjukstugornas verksamhetschefer kontaktades via telefon och informerades om 

studien. Efter telefonkontakten erhöll de ett informationsbrev (bilaga 1) samt en 

blankett angående medgivande (bilaga 2) om deltagande i studien. 

Verksamhetscheferna gav oss uppgifter om vilka personer som arbetade som 

distriktssköterskor på respektive sjukstuga och vi kontaktade sedan de personerna 

via mail och/eller telefon. Totalt tillfrågades 17 distriktssköterskor och 10 tackade ja 
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till att delta i studien. Övriga sju svarade ej på mailkontakt eller telefonmeddelande. 

De personer som tackade ja till att medverka erhöll ett informationsbrev (bilaga 3) 

samt en medgivandeblankett (bilaga 4) via epost en tid innan intervjun. 

Medgivandeblanketterna skrevs under av deltagarna och skickades sedan per post till 

författarna.  

   Tio distriktssköterskor, nio kvinnor och en man intervjuades.  Distriktssköterskor 

från sju olika sjukstugor deltog, tre sjukstugor från Norrbotten och fyra från 

Västerbotten. Deltagarna var mellan 36-63 år och hade arbetat på sjukstugorna 

mellan 2-33 år. Alla hade specialistutbildning som distriktssköterskor utom en.  

Denna person hade arbetat i flera år på en distriktssköterskemottagning på en 

sjukstuga och inkluderades därför i studien. 

 

3.2 Datainsamling 

Granheim och Lundman (2004) menar att olika frågeformuleringar kan leda till olika 

resultat. Författarna i denna studie skapade en intervjuguide (bilaga 5) för att 

intervjuerna skulle bli så likartade som möjligt för alla deltagare. I de fall där 

intervjuaren tyckte att det var behövligt användes följdfrågor exempelvis ”kan du 

beskriva hur du tänker”,” kan du berätta hur det kändes” m.m. Detta för att få en 

djupare förståelse. Författarna strävade under varje intervju efter att vara så neutrala 

som möjligt för att inte påverka deltagarna. 

   Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes under september 

2015. En lämplig tidpunkt för intervjun avtalades tillsammans med respektive 

deltagare. Alla intervjuer gjordes på deltagarnas arbetstid. Tre av intervjuerna skedde 

via personligt möte och spelades in med H2 Handy Recorder från Zoom. Ljudfilerna 

från denna kunde sedan överföras till dator. Resterande sju intervjuer gjordes via 

telefon och spelades in via appen TapeACall utvecklad av Epic Enterprises LLC. Även 

dessa filer överfördes till dator för att underlätta transkriberingen. Intervjuerna 

varade i 21-48 minuter, de skrevs av ordagrant och kodades. 

 

3.3 Analys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en holistiskt 

referensram. Varje intervjutext lästes igenom flera gånger av bägge författarna för att 

författarna skulle få ett helhetsperspektiv över forskningsmaterialet samt en djupare 

förståelse för innehållet. Vid kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textens innehåll. 
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Skillnaderna och likheterna beskrivs i kategorier och teman på olika nivåer. Textens 

innehåll måste förstås utifrån sitt sammanhang (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Författarna läste igenom de transkriberade intervjuerna och identifierade 

meningsenheter som svarade mot syftet med studien. Stor vikt lades vid att bibehålla 

kärnan i innehållet. Meningsenheterna kondenserades och kodades. Liknande koder 

sammanfördes till underkategorier, och underkategorierna sammanfördes i 

kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande: 

Meningsenhet Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

IP4 2 

Här får man göra som 

lite alltihopa (.) hela 

biten från barn till äldre. 

Man får göra 

alltihopa 

Göra allt Varierande Att ha ett 

varierande 

arbete och 

en bred 

kompetens 

IP1 2 

Man måst kunna mer och 

många saker och ha ett 

bredare register. 

Kunna mer och 

ha ett brett 

register 

Bred 

kompetens 

Kompetens  

IP1 7 

Jag gör mycket 

egenvårdsbedömningar 

(.) bedömningar i 

överhuvudtaget. 

Gör många 

bedömningar 

Många 

bedömningar 

Bedömningar Att ha ett 

stort 

ansvar  

IP4 10 

Ibland ringde det ju bara 

på dörren och man visste 

inte vad det var (.) då 

kunde man känna sig lite 

ensam och utelämnad. 

Ibland kunde 

man sig 

utelämnad och 

ensam 

Ensam och 

utelämnad 

Ensamhet  

IP5 19 

//man får lära sig att ta 

ansvar och stå för sina 

beslut. 

Lära sig ta 

ansvar och stå 

för sina beslut 

Ansvar för 

beslut 

Ansvar  

IP9 57 

Det är ju många gånger 

man går och handlar 

och träffar nån patient 

men man lär sig hur 

Man träffar 

patienter när 

man handlar 

men lär sig 

handskas med 

det 

Träffar 

patienter 

privat 

Anonymitet Att leva i 

sin 

yrkesroll 
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man ska handskas med 

det. 

IP3 21 

Man är inte så anonym 

som man skulle vilja vara 

ibland 

Ibland inte så 

anonym som 

man vill 

Inte så 

anonym 

Anonymitet  

 

3.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav gällande de forskningsetiska 

principerna. Det första huvudkravet är informationskravet där forskaren ska 

informera berörda om den aktuella forskningens syfte. Det andra kravet är 

samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Det tredje är konfidentialitetskravet, att alla uppgifterna i forskningen 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett 

sådan sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det fjärde och sista är 

nyttjandekravet det vill säga att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare i studien erhöll ett 

skriftligt informationsbrev om studien samt en blankett om informerat samtycke via 

e-post några dagar innan intervjun. I informationsbrevet upplystes deltagarna om 

syftet med studien, att deltagandet var frivilligt och anonymt, att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan att uppge skäl, information om kontaktpersoner 

samt vilka som hade tillgång till det insamlade materialet och hur resultatet av 

studien skulle nyttjas. Innan intervjun började tillfrågades deltagarna om de tagit del 

av informationen och de fick möjlighet att ställa frågor. För att bevara deltagarnas 

anonymitet nämndes inga namn i intervjuerna och transkriberingarna kodades. 

Endast författarna och handledare hade tillgång till det insamlade materialet. 
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4. Resultat 

Under analysprocessen framkom 22 underkategorier och sju kategorier. En 

resultatöversikt illustreras i tabell 2. 

 

Tabell 2: Översikt underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Varierande Att ha ett varierande arbete och en bred kompetens 

Annorlunda  

Kompetens  

Erfarenhet  

Trygghet  

Att vara en kugge i hjulet Att ha ett stort ansvar 

Att känna sig ensam och 

otillräcklig 

 

Samordning Att arbeta för patientens bästa 

Närhet  

Helhetsperspektiv  

Objektivitet  

Tillfredsställelse Att känna stolthet och trivas med sitt arbete 

Yrkesstolthet  

Öppenhet och gemenskap  

Delaktighet  

Stress Att känna stress, uppleva brist på resurser och  

Resursbrist oförståelse 

Oförståelse  

Att vara sig själv Att leva i sin yrkesroll 

Anonymitet  

Anknytning till orten  

Nyttja tekniken mer Allt går att förbättra 

Personalvård  

Rekrytering  
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4.1 Att ha ett varierande arbete och en bred kompetens 

Flera distriktssköterskor i studien beskrev sitt arbete som väldigt varierande. De hade 

ett brett arbetsfält många med olika arbetsuppgifter. De arbetade med olika 

patientgrupper och hade ibland specialiserade ansvarsområden exempelvis BVC, 

Astma-KOL, Waranmottagning, flyktingmottagning, psykiatri, diabetes och demens. 

Utöver de specialiserade områdena arbetade de med telefonrådgivning och 

mottagningsarbete och i vissa fall också med akutsjukvård. 

 

”Ja alltså när man jobbar som vi gör så får man ju träffa på allt möjligt. Det är ju liksom 

inte bara ett område utan vi pysslar med det mesta. Allt från BVC till jamen äldre, till lite 

akutsjukvård, till dom med infektioner, cancerpatienter. Ja det mesta kan man faktiskt 

råka ut för.” 

 

Deltagarna beskrev att de måste vara beredda på det mesta och flera uttryckte att allt 

kan hända. Men variationen var också tjusningen med arbetet och det som gjorde att 

man tyckte om sitt jobb. Variationen innebar att man var tvungen att vara flexibel och 

hjälpa sina kollegor när det behövdes.  

 

”Och sen är ju alltså glesbygden så att det händer ju allt här. Det kommer ju inte ett 

hjärtstopp varenda dag men det kommer ju hjärtstopp och det kommer förlossningar och 

det kommer benbrott. Man får vara med om alla specialiteter.” 

 

Att arbeta i glesbygd upplevdes som annorlunda jämfört med att arbeta i en stad. 

Deltagarna uttryckte att de arbetade inom en annan ram och var tvungna att tänka på 

ett annat sätt. De många olika arbetsuppgifterna innebar att de fick lära sig mycket 

och fick en bred kunskap. Att ha en bred kompetens var också en förutsättning för att 

kunna klara av arbetet.  Distriktssköterskorna beskrev att de var tvungna att kunna 

mycket och de upplevde att de fick utnyttja sin kompetens till max. Kravet på att 

kunna allt kunde också innebära en stress och en känsla av otillräcklighet i framför 

allt akuta situationer. En deltagare uttryckte att det kunde vara en nackdel att det 

ibland förväntades att man skulle göra mer än vad man får och vad man kan. Hen 

berättade att specialistklinikerna ibland förväntade sig att hen skulle kunna lika 

mycket inom de specialiserade områdena som de. Men att det inte är möjligt med 

tanke på hur brett man arbetar i glesbygd.  
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”För dom som jobbar med den här specialistsjukvården än beroende på vilken enhet det är 

så för dom är ju det vardag, det är basmat, men för oss är det ju inte det. Och då kan man 

ju känna det ibland att ifall vi ber om hjälp då har vi liksom tömt våran idébank. Och då 

kan man väl ibland känna det att ungefär som att dom tänker men herregud kan ni inte 

det.” 

Det framkom att arbetslivserfarenhet gav trygghet och en insikt i att man inte kan 

kunna allt. En distriktssköterska berättade att det tar några år innan man känner sig 

trygg och har byggt upp erfarenhet. Några deltagare beskrev att de upplevde fördelar 

med att ha olika ansvarsområden eftersom de då kunde känna att de fick fördjupa sig 

i ett eller flera kompetensområden. 

 

”Ingen är fullärd förrän man slutar sin anställning, eller inte ens då man går i pension. Det 

tror jag det är det viktigaste att man ska veta att än vilket jobb det är så man kan inte 

kunna allt och man kan inte förvänta sig att man ska kunna allt och ingen förväntar sig att 

man ska kunna allt”. 

 

Alla deltagare i studien upplevde att distriktsköterskeutbildningen var bra och gav en 

bra grund för att kunna hantera olika situationer som kunde uppstå på sjukstugan 

och för att arbeta inom primärvården. Men vissa nämnde att det inte finns någon 

heltäckande utbildning för glesbygdsvård utan att man lär sig av att arbetet i sig. En 

distriktssköterska sade att det är inte är lätt att som nyutbildad att greppa allt och en 

annan tyckte att sjuksköterske- och distriktssköterskeelever hade en bra teoretisk 

grund men att det tidigare var mer praktik i utbildningen. Alla deltagarna i studien 

kände sig trygga och säkra sin yrkesroll så som deras arbetssituation såg ut idag. Men 

många nämnde också att de under åren gått flera kortare utbildningar och kurser 

genom arbetet som ökat deras kunskaper. En distriktssköterska berättade att man 

alltid kunde råka ut för något nytt men då fick man ta reda på mer och att det alltid 

brukade lösa sig. Det var viktigt att testa sin kompetens men att alltid rådfråga 

kollegor eller söka ny kunskap vid osäkerhet. Att vara lyhörd och att fråga en gång för 

mycket än en gång för lite. Några upplevde att det var mer avancerade patienter som 

sköts av primärvården idag än tidigare och detta påverkade distriktssköterskornas 

kunskapskrav. 

 

4.2 Att ha ett stort ansvar  

En deltagare menade att det är viktigt att tro på sig själv. Det gjorde att man blev mer 
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självsäker och kunde göra ett bättre arbete. Flera deltagare uttryckte att de fick jobba 

självständigt och att de fick göra många egna bedömningar. De kände sig viktiga och 

som en ”kugge i hjulet”. De berättade att när de tog emot akuta patienter gjorde de en 

första bedömning och tog de prover som de tyckte var aktuella innan de tog kontakt 

med en läkare eller bokade in ett läkarbesök. En deltagare uttryckte det som att 

distriktssköterskor i glesbygd har lite mer befogenheter och jobbar inom en bredare 

ram.  

   Just bedömningarna upplevdes som både något positivt och utvecklande men det 

kunde också vara svårt ibland. En deltagare beskrev att en nackdel med arbetet 

kunde vara att hen ibland arbetade utan läkare på plats. Flera deltagare upplevde att 

bedömningarna innebar ett stort ansvar och att man var tvungen att stå för sina 

beslut. Ibland måste distriktssköterskorna ta obekväma beslut och detta kunde 

innebära att de kände en rädsla inför det stora ansvaret, framför allt när de var nya på 

arbetsplatsen. En deltagare berättade att hon ofta tänkte på de sjuksköterskor som 

jobbade kvällar och nätter ensamma utan doktor och mindes när hon själv var ny.  

 

”Jobbade man på avdelningen och inte hade någon läkare så kunde man känna att nu är 

jag här ensam. Ibland ringde det ju bara på dörren och man visste inte vad det var. När 

man var ny kunde man känna sig lite ensam och utelämnad då.” 

 

4.3 Att arbeta för patientens bästa 

Distriktssköterskorna beskrev att de alltid arbetade för patientens bästa utifrån de 

resurser och möjligheter som fanns. Att det akuta arbetet med patienterna gick före 

det mindre akuta. Att ha ett bra möte med patienten var viktigt. I studien framkom 

det att på en liten ort känner alla varandra. Det innebar att man som 

distriktssköterska på ett eller annat sätt ofta hade en mer personlig kontakt till 

patienterna. Närheten till patienterna gjorde att man inte kunde släppa dem så lätt. 

Närheten var något som många beskrev som en fördel men det kunde också vara en 

nackdel. En fördel kunde vara att om en patient kom in visste distriktssköterskorna i 

många fall hur förhållandena runt patienten såg ut och man kunde lättare göra sig en 

bild av helhetssituationen. En deltagare poängterade dock att även fast man hade en 

stor personkännedom var det viktigt att alltid vara objektiv i mötet med patienten. 

 

”Man måste ha i åtanke att min bedömning inte ska påverkas av den 

bakgrundsinformation jag har. Jag ska gå objektivt in i varje patientmöte.” 
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Några deltagare beskrev att de ibland kunde känna frustration över att de inte hade 

patienten med sig. Det vill säga att de kände det som om de visste vad som var bäst 

för patienten men patienten följde inte deras råd, exempelvis när det gällde svårläkta 

bensår. När de upplevde att de hade en bra och ömsesidig relation med patienten 

kändes arbetet meningsfullt. 

 

Arbetet i glesbygd innebar långa avstånd och det påverkade vården av patienten och 

hur distriktssköterskorna arbetade. Inför en lång resa poängterade en deltagare att de 

alltid tänkte på att optimera patienten innan för att resan skulle vara så lindrig som 

möjligt, exempelvis om det fanns behov av intravenöst vätska, kateter eller extra 

mjuk madrass. Flera deltagare berättade att de alltid försökte samordna vården för 

att bespara patienten flera långa resor som kunde vara påfrestande. De ringde ofta 

andra sjukvårdsinstanser för att samordna besök och upplevde att de ibland fick 

agera som ”spindeln i nätet”.  Distriktssköterskorna berättade att de upplevde att 

specialistklinikerna oftast hade förståelse och försökte hjälpa till att samordna 

patientensbesöken på sjukhuset eller lasarettet. 

 

”Vi har multisjuka patienter och vi försöker samordna besöken på sjukhuset så att 

patienterna ska orka. Många dagskliniker är måna om att hjälpa till men en del förstår 

inte hur långt det faktiskt är.” 

 

Samarbetet mellan olika kliniker upplevdes för det mesta som bra men några 

deltagare beskrev att de upplevde brister i vårdplanering och uppföljningar kring 

patienter som skrivits ut från sjukhus. Brister i vårdplanering blev extra påtagligt när 

patienter som vanligtvis behandlades via en specialistklinik sökte akutvård på 

sjukstugan och var riktigt sjuka. En distriktssköterska menade att det sådana gånger 

borde ha funnits en utarbetat vårdplan i samråd med både patient, primärvård och 

specialistklinik för att ge patienten en god vård. 

  

”Det känns som det blir en brandkårsutryckning när man skulle kunna ha gjort en bra 

planering istället.” 

 

Flera av deltagarna upplevde att kommunens övertagande av hemsjukvården innebar 

en stor förändring. En del beskrev att det kändes som att de tappat helheten om 
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patienten. Många saknade tydliga riktlinjer när det gällde hemsjukvården. 

Tröskelprincipen upplevdes som luddig och det fanns risk att vissa patienter 

hamnade mellan stolarna. En deltagare uttryckte att det hade blivit mer formalia och 

olika journalsystem som ledde till att information om patienten kunde gå förlorad. En 

deltagare beskrev att hen inte tyckte att det var människovärdigt att en patient som 

kunde ta sig till sjukstugan men som sedan var sängliggande i två dagar efteråt, inte 

beviljades hemsjukvård, när det ändå var distriktsköterskor som körde förbi i andra 

ärenden. 

 

4.4 Att känna stolthet och trivas med sitt arbete 

Deltagarna i studien trivdes med sitt arbete och flera betonade att de hade ett roligt 

jobb. De flesta i denna studie hade en personliganknytning till orten där de arbetade, 

de var själva födda där och/eller deras partner, de hade familj och vänner på orten. 

Flera berättade att det hade varit ett naturligt val att börja arbeta på sjukstugan. En 

bra dag på arbetet upplevde deltagarna att de hade tid och hann med det de skulle 

göra. En bra dag kunde de gå hem och känna att patienterna var nöjda och att det 

inte fanns saker som var ogjorda. En deltagare beskrev att en bra dag fanns det 

läkartider så att de kunde boka in patienter som ringde på telefontiderna och arbetet 

flöt på. En del distriktssköterskor beskrev att det fanns en öppenhet och avspänd 

atmosfär på arbetsplatsen och att de kände stöd av sina kollegor. Det var något som 

bidrog till ökad trivsel med arbetssituationen. En deltagare uttryckte det som att ”alla 

är lika mycket värda”. 

 

 ”Jag tycker ju att man ska jobba i glesbygd, det är ju där man ska jobba. Det är ju mycket 

roligare!” 

 

De flesta deltagarna uttryckte att de upplevde att de hade möjlighet att påverka sitt 

arbete. De kunde själva boka in patienter och styra upp sin mottagning. 

Distriktssköterskorna upplevde att var det något de ville förändra så fick de oftast 

gehör och blev lyssnade på men förändring blev inte alltid genomförd.  

Arbetsbelastningen med vissa ålagda extrauppgifter exempelvis hälsokontroller, 

kvalitetsarbeten och att det kom in många akuta patienter kunde inte påverkas. 
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”Ja alltså oftast tycker jag att man kan det. Men sen är det ju vissa saker som jag inte kan 

påverka, det här med att det kommer in akut sjuka hur som helst. Men alltså till ganska 

stor del så tycker jag ändå att jag kan påverka ganska mycket.” 

Några deltagare uttryckte att de kände stolthet över sitt arbete och sin kunskap. Att 

sjuksköterskorna på sjukstugan var en stark yrkesgrupp och att deras åsikter och 

kunnande respekterades. Att jobba i glesbygd var något de var stolta över. 

 

4.5 Att känna stress, uppleva brist på resurser och oförståelse 

En mindre bra dag på arbetet beskrevs som stressig och rörig och i vissa fall fick 

dokumentationen göras nästa dag eftersom man var tvungna sluta i tid. Tidsbristen 

kunde bland annat leda till att man kände att saker blev halvgjorda och att mötet med 

patienten inte blev bra. Stressen berodde ibland på att de gick ”kort” när någon av de 

ordinarie i personalen var sjuk. Detta innebar att färre personer fick göra samma 

arbete. Ett antal deltagare upplevde att de var tillräckligt många utbildade 

distriktssköterskor på arbetsplatsen medan några inte upplevde det. De menade att 

det aldrig kan finnas för många specialistutbildade sjuksköterskor. Att det fanns få 

utbildade distriktssköterskor kunde innebära att det inte fanns vikarier. 

   Ibland kunde också stressen bero på att det kom in många akuta patienter eller att 

det var svåra och långa telefonsamtal på telefontiden. En del av deltagarna uttryckte 

att på en mindre bra dag hann man inte med och att man inte kunde ge arbetet den 

tid som egentligen behövdes.  

 

”Det står patienter utanför dörren och knackar på när man sitter mitt inne i en 

patientkontakt eller i ett dokumentationstillfälle eller att man slits hit och dit. Jag ska bara 

och så ska man halvgöra något och så skynda sig iväg och så ja man hinner inte och man 

hinner inte dokumentera utan det får man göra sista tiden på dagen förhoppningsvis innan 

man går hem.” 

 

Några deltagare beskrev att bristen på läkare gjorde att arbetsbelastningen på 

sjuksköterskorna ökade. De berättade att de ibland utförde läkaruppgifter trots att de 

inte hade delegering eller egentligen det ansvaret, detta på grund av att de inte ville 

att de befintliga läkarna skulle bli överbelastade och för att vården skulle fungera 

smidigare för patienterna. De upplevde också att det hela tiden kom extra uppgifter 

som omfördelats från slutenvård till primärvård. Extrauppgifterna innebar mer 

arbete men de var fortfarande samma antal i personalen.  
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”Det slängs ut mycket till primärvården utan att vi har fått varken resurser eller 

kompetenshöjning inom ämnet.” 

 

Flera av deltagarna upplevde att vårdpersonal på större orter och andra 

sjukvårdsinrättningar ibland inte hade kunskap om hur det är att arbeta i glesbygd. 

Deltagarna upplevde bland annat att man inte förstod de långa avståndens påverkan 

på vården och kanske framför allt hur mycket de gjorde och hur brett de arbetade på 

sin arbetsplats. De kanske tror att det inte händer så mycket här eftersom det är så 

lite människor, uttryckte sig en deltagare. En annan deltagare berättade att hen 

under en utbildning upplevde att hen hade en helt annan och större erfarenhet än de 

kollegor som arbetade inom mer specialiserade områden. Ett problem som några 

distriktssköterskor uttryckte var okunskap från stafettläkare om hur mycket 

bedömningar sjuksköterskorna gör i glesbygd och detta kunde försvåra arbetet. 

Några deltagare upplevde att många ändå hade en stor respekt för vårdpersonal i 

glesbygd för att det innebar att arbeta under andra förhållanden.  

 

”Det finns nog både dem som tror att det inte händer någonting och att man inte gör 

någonting och sen finns det dem som känner att det är alldeles för avancerat för att de 

skulle tordas prova på det.” 

 

4.6 Att leva i sin yrkesroll 

Det rådde delade meningar om att kunna vara sig själv när man lämnade arbetet. 

Många av distriktssköterskorna menade att det ibland kunde vara svårt att lämna sin 

yrkesroll när man slutade för dagen. De kunde stöta på patienter vart de än gick och 

hur de än gjorde så hade de indirekta och direkta kontakter med patienten och 

anhöriga under en lång tid. Detta kunde vara extra svårt om något allvarligt hade 

inträffat. En deltagare berättade att en anhörig alltid förknippade hen med sin makes 

bortgång. Detta kunde vara jobbigt för både personal och anhöriga på en liten ort. En 

del berättade att de kunde bli påhoppade till exempel på affären medan andra tyckte 

att de fick vara ifred när de inte arbetade och att det inte var något problem. Några av 

deltagarna berättade att personalen på sjukstugan hade kommit överens om att 

försöka ordna så ingen skulle behöva vårda en anhörig om det gick att undvika. Det 

framkom att man var tvungen att skaffa sig ett förhållningssätt till litenheten på 

orten. 
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”För i och med att det är ett litet ställe så kan det ju vara så att du träffar dom här 

människorna på en fest eller vart som helst sen efteråt och då är det kanske för många mer 

besvärligt för dom än för jag men det blir ju ändå lite knepigt ibland förstås.” 

 

”Om man vill göra en orosanmälan så vet de precis vem som har gjort den och det är inte så 

lätt alla gånger när de förstår att det är jag som har gjort den.” 

 

4.8 Allt går att förbättra  

Flera av deltagarna uttryckte att saker alltid går att förbättra och att det finns många 

förbättringsmöjligheter för arbetet på sjukstugorna. En sak några nämnde var att det 

idag inte lönar sig att specialistutbilda sig. Löneökningen före och efter en 

specialistutbildning upplevde de som marginell. De menade att om arbetsgivaren 

betalade specialistutbildningen eller lockade med en högre lön skulle det finnas fler 

utbildade distriktssköterskor vilket skulle påverka arbetssituationen och 

rekryteringen av ny personal positivt. Ett par av deltagarna upplevde att det inte 

fanns någon personalvård och att landstingen måste måna mer om sin ordinarie 

personal. 

 

”Det här med personalvård har landstinget slutat med. Man bara passar det inte så verkar 

de som om de tror att det bara är att beställa nya från förrådet. Problemet är bara att det 

finns inga i förrådet längre.” 

 

Bristen på fasta läkare upplevdes också av några som ett bekymmer. Även om 

stafettläkarna många gånger var duktiga upplevde deltagarna att vården påverkades 

negativt. En deltagare berättade att på hens arbetsplats anlitade man även 

stafettsjuksköterskor och när en stor del av personalen var inhyrd haverade 

kontinuiteten i vården. Flera deltagare ansåg att arbetssituationen på sjukstugorna 

skulle förbättras om det fanns fler fastanställda läkare. En distriktssköterska 

berättade att hen upplevde sin arbetssituation som väldigt bra bland annat på grund 

av att det bara fanns ordinarie läkare. 

 

En annan förbättringsmöjlighet som flera nämnde var att utnyttja tekniken mer. 

Flera av sjukstugorna hade telemedicinsk utrustning men deltagarna upplevde att 

den användes för sällan och att det saknades kunskap och intresse både på 

sjukstugan och från sjukhusen. En distriktssköterska berättade att hen träffade 
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patienter som varit på sjukhusbesök som endast tagit tio minuter och varit ett kort 

samtal. Hen menade att dessa besök med fördel kunde ha gjorts via telemedicin, både 

för patientens skull samtidigt som det skulle varit mer kostnadseffektivt. 

 

”Och sen tycker jag att nu har vi ju en teknik som utvecklas så jättemycket med telemedicin 

och den är vi alldeles för dåliga på att utnyttja. Så jag har träffat människor som skulle till 

Umeå men har avbokat för dom klarar inte av resan till Umeå, men vi har inte heller kunna 

hjälpa dom med att få det där besöket via telemedicin. Det är ju lite dåligt också tycker jag.” 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att arbeta 

på en sjukstuga i glesbygd. I resultatet framkom att deltagarna i studien upplevde att 

de trivdes med sitt arbete och tyckte att det var roligt och varierande. De kände att de 

var tvungna att ha en bred kompetens och kände ett stort ansvar för sina 

bedömningar. Det stora ansvaret kunde ibland innebära att de kände sig ensamma 

och utsatta i oväntade situationer. De kunde ibland känna sig stressade i arbetet om 

det saknades personal och arbetsbelastningen var hög. Långa avstånd påverkade 

vården och deltagarna beskrev att de hela tiden försökte arbeta för patientens bästa. 

Att leva och arbeta på en liten ort kunde ibland vara en belastning och ibland en 

fördel. Deltagarna beskrev också att det fanns många förbättringsmöjligheter. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie tyder på att upplevelsen av att arbeta i glesbygd är likartad i 

många länder. I en studie från Canada av Hunsberger et al. (2009) framkom det att 

det var viktigt med en balans mellan krav och resurser för att arbetet i glesbygd skulle 

fungera. En sjuksköterska i glesbygd behövde en bred kunskap, känna stöd från 

ledningen och ha inflytande på arbetsplatsen för att känna sig tillfreds med sitt 

arbete. I likhet med vårt resultat beskriver Hunsberger et al. (2009) att när inte det 

fanns en läkare på plats fick sjuksköterskan själv bedöma patientens tillstånd, ringa 

till läkaren för ordinationer samt hålla patienten stabil tills läkaren var på plats. De 

var ibland tvungna att fatta kritiska beslut vilket innebär att det kände sig pressade. 

Mycket självständigt arbete och en stressig arbetssituation var en orsak till att en del 

sjuksköterskor valde att sluta på sin arbetsplats.  
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I vår studie framkom att distriktssköterskorna ibland upplevde sig utelämnade och 

att de hade ett stort ansvar men också att det var självständigheten och utvecklandet 

av den egna kompetensen som gjorde att arbetet var roligt. I en australiensk 

kvalitativ studie skriver Lea och Cruickshank (2014) att alla nyutexaminerade 

sjuksköterskor behöver stöd men att det är extra viktigt när det gäller att arbeta i 

glesbefolkade områden. Deltagarna i deras studie beskrev att de upplevde att alla nya 

och okända situationer dels utmanade deras kompetens men också ökade deras 

känsla av stress. Nyutexaminerade sjuksköterskor i glesbygd i Idaho (Molanari et al., 

2011) upplevde ångest och hade större risk att bli utbrända de första 18 månaderna i 

sitt yrke i jämförelse med nyutexaminerade sjuksköterskor i städer. Sjuksköterskor i 

glesbygd utsätts för och får hantera mer svåra situationer än stadskollegor i viss mån. 

Endacott & Westley (2006) skriver att glesbygdssjuksköterskorna upplevde att de 

ibland förväntades att de skulle göra bedömningar och ta egna beslut oavsett om de 

hade erfarenhet eller inte. Deltagarna i studien upplevde att de kunde möta svåra 

trauman, förlossningar, bröstsmärta och andra akuta tillstånd men eftersom det inte 

inträffade så ofta kände de ibland sig otrygga i sådana situationer.  

   Kvarnhage och Wallin (2008) beskriver att distriktssköterskor/sjuksköterskor som 

arbetade på en vårdcentral i södra Sverige hade liknande upplevelser som deltagarna 

i vår studie. De upplevde också att det behövdes kompetens och erfarenhet för att ge 

patienten en god och säker vård. Vidare skriver författarna att arbetet på en 

vårdcentral i södra Sverige innebar ett ständigt lärande och att 

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna behövde känna sig trygga i sin yrkesroll för 

att kunna göra bedömningar. 

   Deltagarna i denna studie upplevde att de i ganska stor utsträckning kunde påverka 

sitt arbete och att de hade stöd från sina kollegor. Men de kunde inte alltid påverka 

arbetsbelastningen till exempel om det kom in många akuta patienter eller om någon 

var sjuk och det inte fanns någon vikarie. Enligt Karaseks och Theorells krav-

kontroll-stöd modell minskar risken för stressymtom om man känner att man kan 

påverka sitt arbete och har ett socialt stöd från chef och kollegor. Att känna att man 

inte kan kontrollera sin arbetssituation och att man kan utsättas för situationer man 

inte har kompetens för kan innebära att stressen ökar (Ohlsson & Arvidsson, 2005). I 

vår studie framkom att några deltagare upplevde att de hela tiden blev ålagda fler 

extrauppgifter uppifrån men att de inte fick mer resurser för att kunna utföra dessa 

uppgifter. I en analys av den höga sjukfrånvaron (Bjurvald, Hogstedt, Marklund, 

Palmer & Theorell, 2005) menar författarna att kraven har ökat för många anställda 
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men inte deras inflytande över hur dessa krav ska genomföras. När man inte känner 

stöd i sin organisation och inte får tillräcklig återhämtning ökar risken för stress och 

sjukfrånvaro. Vidare skriver författarna att den psykosociala arbetsmiljön har 

försämrats i framför allt vård, omsorg och skola där många anställda är kvinnor. 

Arbetsorganisationerna inom dessa områden har inte en form eller avsatta resurser 

som innebär och medger att de anställda känner kontroll över sitt arbete. 

 

Starka emotionella band till orten, ett stort socialt nätverk samt närhet till familjen 

innebär en mindre benägenhet att byta arbete och flytta (Molanari et al., 2011). Alla 

deltagare i vår studie utom en hade en personlig anknytning till orten. Några 

uttryckte att det fanns brist på distriktssköterskor och sjuksköterskor och att detta 

ökade arbetsbelastningen eftersom det inte fanns några vikarier. De uttryckte att en 

högre löneökning efter en specialistutbildning vore befogat. Om arbetsgivaren bidrog 

ekonomiskt till utbildning skulle fler studera och på så vis skulle tillgängligheten på 

distriktssköterskor öka samt även kompetensen hos personalen. Om man kan 

identifiera studenter som har vuxit upp eller har anknytning till glesbygd och sen 

erbjuder dem bra utbildningsmöjligheter, så har man de bästa chanserna att 

rekrytera dem tillbaka till glesbygd (Wilson, Couper, De Vries, Reid, Fish & Marais, 

2009).  

 

Det framkom att arbetssituationen för distriktssköterskorna på sjukstugorna skulle 

kunna förbättras om det fanns fler ordinarie läkare. Enligt en undersökning av 

Sveriges läkarförbund (2013)  är antalet specialistläkare inom allmänmedicin i 

primärvården otillräckligt. De stora skillnaderna i läkartäthet som finns mellan och 

inom landstingen innebär att befolkningen inte erbjuds primärvård på lika villkor.  

 

Att känna patienten och patientens familj har en betydelse för vården. Att arbeta i ett 

litet samhälle kan innebära svårigheter att göra en gränsdragning mellan yrkesroll 

och person både ur personal och patientperspektiv (Endacott & Westely, 2006). 

Sjuksköterskor på en mindre ort kan komma sina patienter väldigt nära under en 

lång tid. Närheten kan vara något värdefullt och bra men det kan också vara en 

utmaning för personalen att försöka hålla isär privatliv och arbetsliv samt att bevara 

sekretessen. Det kan även vara svårt att inte bli för involverad och personligt 

engagerad i patienten på en liten ort där många känner varandra (Corbett & 

Williams, 2014).  Sjuksköterskor som arbetar i glesbygd kan uppleva att de vet vem 
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patienten är redan när larmcentralen ringer. De kan också se patientens lättnad av att 

känna igen sjuksköterskan. Bristen på anonymitet kan göra det svårt att vara privat 

utan att förknippas med sin yrkesroll (Rosenthal, 2005). Att leva i sin yrkesroll och 

bristen på anonymitet var något som deltagarna i vår studie också framhöll. 

 

Deltagarna i vår studie uttryckte att de arbetade utifrån patientens bästa. De försökte 

samordna vården i största möjliga utsträckning och de såg personen som en helhet.  

Det framkom att många av deltagarna upplevde att samarbetet med hemsjukvården 

kunde vara problematiskt. Framför allt på grund av otydliga riktlinjer om vem som 

beviljas hemsjukvård. De upplevde det var principer och inte patientens bästa och 

egna önskemål som stod i fokus. Några tyckte även att helheten kring patienten var 

förlorad sedan kommunen tog över hembesöken.  Deltagarna uttryckte också att det 

kunde finnas brister i vårdplaneringen mellan kliniker och primärvården. I 

personcentrad vård ses inte patienten utifrån sin sjukdom och som en passiv 

mottagare av vård. Istället ses patienten i sitt sammanhang och dennes erfarenheter, 

mål och önskemål tas i beräknande. Patienten och ofta anhöriga involveras i vården 

och ses som aktiva parter i vårdprocessen (Ulin, Olsson, Wolf & Ekman, 2015). 

 

I norra Canada har Sevean et al. (2008) undersökt hur patienter och deras familjer 

upplever det att kommunicera via telemedicin. De menar att genom att använda sig 

av telemedicin kan bördan för patienten och anhöriga minskas, till exempel genom 

att inte behöva åka långa sträckor. Flera deltagare menade att undvika resan inte 

bara innebar en kostnadsbesparing utan också medförde en känsla av lättnad, 

tillfredsställelse och tacksamhet, vilket i sin tur resulterade i en bättre livskvalité med 

mindre smärta och trötthet som en resa kunde innebära. Vidare framkom det att 

stödet för patienten kunde maximeras genom att de kunde ha med sig anhöriga, 

vänner och känd vårdpersonal på mötet. Patienterna var många gånger förvånade 

över hur videosamtalet liknade ett traditionellt besök. Deltagarna i vår studie 

uttryckte att man skulle kunna använda den teknik som finns idag i mycket större 

utsträckning. Om tekniken skulle utnyttjas mer kunde vården lättare samordnas 

mellan specialistklinik och sjukstuga, patient och anhöriga. 

   Johansson, Söderberg och Lindberg (2014) har undersökt hur människor i norra 

Sverige uppfattar tillgängligheten till specialistvård och användningen av telemedicin 

som verktyg för att öka tillgängligheten. Deltagarna ansåg att telemedicin skulle 

kunna vara bra ibland men var oroliga för att det skulle ge en sämre och mer osäker 
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vård. Mer än en tredjedel kunde tänka sig att använda telemedicin om det innebar att 

de inte behövde resa. En fördel som beskrevs var att det skulle spara både tid och 

pengar då de skulle slippa ta ledigt från jobbet samt köra långa sträckor till 

sjukhusen. Trots att deltagarna ansåg att avståndet var en viktig faktor när det gällde 

tillgången till vård fanns en osäkerhet hos vissa till om videokonsultation verkligen 

var lösningen på problemet. Majoriteten av deltagarna uppgav att de aldrig 

misslyckats med att få vård trots avståndet. Några deltagare upplevde dock att de inte 

fick den specialistvård de behövde, detta på grund av de långa avstånden eller en 

ovilja från deras allmänläkare att skriva en remiss. Ett fåtal menade att de en eller 

flera gånger tvekat söka specialistvård på grund av avståndet eller den långa 

väntetiden. Deltagarna trodde att videokonferens kunde vara ett bra alternativ för 

äldre människor eftersom det gjorde det möjligt att undvika tröttsamma resor.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Av de 12 sjukstugorna som tillfrågades deltog sju i studien. Det hade kanske varit 

önskvärt om varje sjukstuga varit representerad i studien. Men eftersom tiden var 

begränsad beslöts att inkludera de sjukstugor som först tackade ja. Dock fanns i 

åtanke att sjukstugor från både Norrbotten och Västerbotten skulle finnas 

representerade. Alla deltagare i studien utom en var kvinnor. Eftersom det finns färre 

manliga än kvinnliga distriktssköterskor kan urvalet i denna studie ses som 

representativt. Åldersfördelningen samt de olika yrkeserfarenheterna bland 

deltagarna ses som positivt för att få en så variationsrik skildring som möjligt. 

Informanten ska ha erfarenhet av det undersökta fenomenet för att studien ska vara 

trovärdig (Polit & Beck, 2012).  

 

Sju av tio intervjuer gjordes via telefon. Användandet av telefonintervjuer i kvalitativa 

undersökningar har en rad fördelar då det ökar möjligheten att tala med personer 

som är geografiskt långt borta. Men vid en telefonintervju kan inte intervjuaren 

avläsa informantens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta kan försvåra 

analyserandet av informantens berättelse (Kvale & Brinkmann, 2009).  Tre av 

deltagarna är kollegor och bekanta till författarna och detta kan ha inverkat på deras 

känsla av anonymitet och deras svar på intervjufrågorna. Något som kan ha påverkat 

resultaten av intervjuerna är även att bägge författarna är ovana intervjuare. 

 

Eftersom båda författarna har erfarenhet av arbete i glesbygd kan detta haft en 



22 
 

omedveten inverkan på analysprocessen. Under processens gång var författarna 

noggranna med att identifiera de meningsenheter som motsvarade syftet och bistod 

varandra med att bibehålla ett objektivt perspektiv i största möjliga mån. Resultatet 

av en intervjustudie kan inte ses som oberoende av forskaren. Genom samspelet 

under intervjun kan forskaren bli en medskapare av texten. Forskarens förförståelse 

är även en viktig del i tolkningsprocessen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

   För att stärka trovärdigheten har det insamlade materialet granskats av bägge 

författarna, både var för sig och tillsammans, upprepade gånger. Under arbetets gång 

har författarna ofta återgått till den ursprungliga texten i de transkriberade 

intervjuerna, detta för att inte förlora helhetsperspektivet och öka tillförlitligheten. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att tillförlitligheten i kvalitativa studier ska 

granskas utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Trovärdigheten är bland annat beroende av hur data- och att analysprocessen 

motsvarar syftet med studien. Då syftet med studien var att beskriva 

distriktssköterskornas upplevelser fann författarna att den lämpligaste 

analysmetoden var kvalitativ innehållsanalys med en holistisk referensram. Detta för 

att få en så heltäckande förståelse för distriktssköterskornas upplevelser och situation 

som möjligt. I denna studie styrks resultatets trovärdighet bland annat genom flera 

citat från ursprungsmaterialet. Pålitligheten i studien har styrkts genom en tydlig 

beskrivning av hur studien är genomförd. 

   Tillförlitligheten ökar om studiens resultat visar på överförbarhet. Överförbarheten 

handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

 

6. Slutsats/Konklusion 

Vår studie visar att arbetet i glesbygd är väldigt varierande och att det krävs en stor 

kunskap för att man ska känna sig trygg och säker med de situationer som kan 

uppstå. Personal i glesbygd bör erbjudas kontinuerlig fortbildning för att upprätthålla 

och bibehålla en bred och aktuell kompetens. Eftersom några deltagare uttryckte att 

det fanns brister i personalvården och upplevde stress är också detta något som 

arbetsgivarna borde se över. För att ordinariepersonal ska stanna kvar och trivas är 

de viktigt att de känner sig betydelsefulla och har bra arbetssituation. Det framkom 

även i denna studie att det är nödvändigt att nyutexaminerade distriktssköterskor 

och sjuksköterskor får en bra introduktion när de börjar arbeta på en sjukstuga i 

glesbygd. 
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Eftersom problemet med att tillgodose fullgod vård i glesbefolkade områden inte bara 

är nationellt utan också globalt finns det mycket att lära av varandra. Med tanke på 

vad forskningen visar borde arbetsgivare satsa på att erbjuda utbildning till personer 

som har en anknytning till orten och gärna vill bo kvar. Detta för att kunna bibehålla 

vårdpersonal i glesbygd med en hög kompetens, vilket är en utmaning för glesbygden 

i framtiden. 

Flera distriktssköterskor påtalade att nyttjandet av telemedicinskutrustning med 

fördel skulle kunna öka. Detta för att bespara patienten långa och tröttsamma resor, 

minska väntetiden till att träffa en specialist och det skulle också vara mer 

kostnadseffektivt. Om man skulle arbeta med telemedicin på ett mer standardiserat 

och rutinerat sätt skulle det kanske bli mer naturligt för både patienter och personal. 

Här finns både ett framtida forskningsbehov men också ett behov av att sjukstugor 

och vårdcentraler i glesbygd och lasarett/sjukhus tillsammans utreder och kommer 

fram till hur man ska använda sig av telemedicin.  

Deltagarnas upplevelse av den förlorade helheten av patienten och känslan av att 

hemsjukvården styrs mer av principer än patientens bästa kan också belysa ett 

framtida forskningsbehov. Upplever distriktssköterskorna inom hemsjukvården 

samma problem och hur skulle detta kunna förbättras? 

Att arbeta på en sjukstuga i glesbygd innebär mångskiftande upplevelser. I framtida 

forskning vore det en möjlighet att göra en mer djupgående undersökning av 

distriktssköterskornas och/eller sjuksköterskornas upplevelser relaterat till 

exempelvis patientrelationer, att arbeta med inhyrd personal eller behov av 

fortbildning. Vi har inte funnit någon vetenskaplig litteratur som specifikt beskriver 

hur distriktssköterskor upplever det att jobba på vårdcentraler i en större ort/stad. 

Om en sådan studie genomfördes skulle en jämförelse med att arbeta på sjukstugor i 

glesbygd kunna göras. Inte heller finns det någon forskning om vad vårdpersonal på 

större orter och städer har för föreställning om att arbeta i glesbygd. 
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Bilaga 1. 

 

Erbjudande om deltagande i studie 

 

Detta är en förfrågan till dig som verksamhetschef. Vi går sista terminen på 

distriktssköterskeprogrammet vid Umeå Universitet. Under utbildningen ingår att 

skriva en magisteruppsats. Vi kommer att göra en intervjustudie där vi vill intervjua 

distriktssjuksköterskor som arbetar på sjukstugor i glesbygd. Syftet med studien är 

att undersöka hur distriktssköterskorna upplever sitt arbete.  

 

Intervjuerna kommer att ske antigen via personligt möte eller telefon på en tid som 

passar deltagaren. Tidsåtgången beräknas till 30-60 min. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas av ordagrant för att underlätta den efterföljande analysen. Det 

insamlade materialet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Enbart vi studenter och vår handledare kommer att ha tillgång till det insamlade 

materialet. Datamaterialet behandlas konfidentiellt och den intervjuade är anonym. 

Inga obehöriga har tillgång till intervjun. Intervjun avidentifieras, förses med en kod 

och kodlistan förvaras skild från intervjun. Alla personuppgifter hanteras enligt 

personuppgiftlagen (1998:204) och ansvarig för personuppgifter är Umeå 

Universitet. Materialet arkiveras i 3-5 år innan det raderas. Studien kommer att 

redovisas för studenter och Universitetslärare samt finnas tillgänglig på Umeå 

universitet. Resultatet kan komma att användas i föreläsning och/eller 

forskningssyfte. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och deltagaren kan närsomhelst avbryta utan att 

ange skäl. 

 

Upplysningar om studien lämnas av: 

Ida Olofsson 

Telefon: 0702453561 

Epost: ida@vilhelmina.ac 

Student på distriktssköterskeprogrammet vid instutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

 

Anna-Sara Persson 

Telefon: 0708895853 

Epost: annasarap@yahoo.se 

Student på distriktssköterskeprogrammet vid instutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

 

Handledare: 

Anette Edin Liljegren 

Epost: anette.edin-liljegren@umu.se 

Adj. Lektor vid instutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 
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Bilaga 2. 

 

Medgivande för intervjustudie 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen i ”Förfrågan till ansvarig 

verksamhetschef om medgivande för studie”. Jag samtycker till att studien genomförs 

i verksamheten och är informerad om deltagandet är frivilligt, anonymt samt att 

informanten när som helst och utan förklaring kan avbryta sitt deltagande. 

 

 

 

 

 

Ort & datum_________________________________________________ 

 

Underskrift__________________________________________________ 

 

Namnförtydligande____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. 

 

Erbjudande om deltagande i studie 

 

Detta är en förfrågan till dig som distriktssköterska. Vi går sista terminen på 

distriktssköterskeprogrammet vid Umeå Universitet. Under utbildningen ingår att 

skriva en magisteruppsats. Vi kommer att göra en intervjustudie där vi vill intervjua 

distriktssjuksköterskor som arbetar på sjukstugor i glesbygd. Syftet med studien är 

att undersöka hur distriktssköterskorna upplever sitt arbete.  

 

Intervjuerna kommer att ske antigen via personligt möte eller telefon på en tid som 

passar Dig. Tidsåtgången beräknas till 30-60 min. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas av ordagrant för att underlätta den efterföljande analysen. Dina svar och dina 

resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Enbart vi 

studenter och vår handledare kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. 

Datamaterialet behandlas konfidentiellt och den intervjuade är anonym. Inga 

obehöriga har tillgång till intervjun. Intervjun avidentifieras, förses med en kod och 

kodlistan förvaras skild från intervjun. Alla personuppgifter hanteras enligt 

personuppgiftlagen (1998:204) och ansvarig för personuppgifter är Umeå 

Universitet. Materialet arkiveras i 3-5 år innan det raderas. Studien kommer att 

redovisas för studenter och Universitetslärare samt finnas tillgänglig på Umeå 

universitet. Resultatet kan komma att användas i föreläsning och/eller 

forskningssyfte. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och Du kan närsomhelst avbryta utan att ange 

skäl. 

 
Upplysningar om studien lämnas av: 

Ida Olofsson 

Telefon: 0702453561 

Epost: ida@vilhelmina.ac 

Student på distriktssköterskeprogrammet vid instutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

 

Anna-Sara Persson 

Telefon: 0708895853 

Epost: annasarap@yahoo.se 

Student på distriktssköterskeprogrammet vid instutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

 

Handledare: 

Anette Edin Liljegren 

Epost: anette.edin-liljegren@umu.se 

Adj. Lektor vid instutionen för omvårdnad, Umeå Universitet                    
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Bilaga 4. 

 

Medgivande för deltagande i intervjustudie 

 

Jag har muntligen informerats om studien samt tagit del av den skriftliga 

informationen i ”Erbjudande om deltagande i studie” och vet vad det innebär för mig 

att delta. Jag har fått möjlighet att ställa frågor angående studien. Jag samtycker till 

att delta och känner att min medverkan är helt frivillig, anonym samt att jag när som 

helst och utan förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

 

Ort & datum__________________________________________________ 

 

Underskrift__________________________________________________ 

 

Namnförtydligande____________________________________________ 

  



 
 

Bilaga 5. 
 
Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Vilket år är du född? 
2. Kön? 
3. Hur länge har du varit distriktssköterska? 
4. Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 
5. Kan du berätta hur det kommer sig att du valt att arbeta på sjukstugan? 

 

Upplevelser 

1. Kan du berätta hur du upplever att det är att arbeta på en sjukstuga i glesbygd? 
2. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
3. Kan du berätta om en bra dag på din arbetsplats?  
4. Kan du beskriva en mindre bra dag på din arbetsplats? 
5. Kan du beskriva en patientsituation där du tycker att vården fungerat bra? 
6. Kan du beskriva en patientsituation där du tycker att vården fungerat mindre 

bra? 
7. Hur tyckte du att det var att arbeta på sjukstugan när du var ny på 

arbetsplatsen? 
8. Hur tycker du att din utbildning matchar dina arbetsuppgifter? 
9. Hur fungerar samarbetet mellan olika professioner fungerar på sjukstugan? 
10. Hur fungerar samarbetet mellan olika sjukvårdsinrättningar? 
11. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att arbeta på en sjukstuga i 

glesbygd? 
12. Upplever du att det finns tillräckligt många distriktssköterskor på din 

arbetsplats? 
13. Är det svårt att rekrytera distriktssköterskor? 
14. Hur tror du det kommer sig att det är svårt att rekrytera 

sjuksköterskor/distriktssköterskor till glesbygden? 
15. Vad tror du skulle kunna göras för att underlätta rekryteringen av 

sjuksköterskor/distriktssköterskor till glesbygd? 
16. Om du träffar en sjuksköterska/distriktsköterska som ska börja arbeta på din 

arbetsplats och som inte har tidigare erfarenhet av vård i glesbygd – vilka tips 
och råd skulle du ge denna person? 

17. Upplever du att du kan påverka ditt arbete på sjukstugan? Kan du berätta… 
18. Hur skulle arbetet på sjukstugan kunna förbättras? Har du några idéer och 

tankar? 
19. Vad tror du att vårdpersonal på större orter har för föreställning om arbete i 

glesbygd? 
20. Är det något mer du vill tillägga som vi inte frågat om? 

 

 

 

 

 


