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Sammanfattning  Bakgrund: Stressrelaterade symtomen har ökat i samhället 

och framförallt bland yngre kvinnor. Grundstenarna i 

distriktssköterskans arbete är att främja hälsa och förebygga 

sjukdom. Ett preventivt arbetssätt har visats ha god effekt på 

stress.  
Syftet: Syftet med studien var att undersöka hur 

distriktssköterskan skattar förekomsten av unga kvinnor som 

söker med stressrelaterade symtom, samt synliggöra 

distriktssköterskans preventiva arbete. 

Metod: Studien utfördes som en kvantitativ 

enkätundersökning. 52 distriktssköterskor som arbetade på 

12 vårdcentraler i Halmstad inkluderades i studien. 

Dataanalysen genomfördes med deskriptiv och analytisk 

statistik.  

Resultat: 90,0% av distriktssköterskorna mötte 1-4 unga 

kvinnor per vecka med oro och ångest. 80,6% mötte 1-4 

kvinnor med trötthet och sömnproblem. Patienterna 

hänvisades främst till läkare, därefter kurator och psykolog. 

Endast två av de 32 deltagande skulle hänvisa kvinnorna till 

en distriktssköterska.  

Konklusion: Majoriteten av distriktssköterskorna mötte 

flera unga kvinnor med stressrelaterade symtom varje vecka. 

De preventiva åtgärderna skiljdes åt beroende på symtom. I 

studien framkommer distriktssköterskornas önskemål om 

riktlinjer och utbildning i ämnet unga kvinnor och stress, 

vilket kan leda till möjligheter att utveckla 

preventionsarbetet i primärvården. 
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Abstract   Background: Stress-related symptoms have increased in the 

community, especially among young women. The basics in 

the district nurse’s profession are to promote health and 

prevent sickness. Preventive strategies have shown good 

effects on stress.  

Aim: The aim of the study was to examine how the district 

nurse estimates the occurrence of young women contacting 

them because of stress-related symptoms, and to visible the 

district nurse’s preventive work.  

Method: The study was conducted as a quantitative survey. 

52 district nurses who worked in 12 medical-centers in 

Halmstad were included in the study. Data was analyzed with 

descriptive and analytic statistics.  

Results: 90,0% of the district nurses met 1-4 young 

women/week with anxiety. 80,6% met 1-4 young 

women/week with tiredness or sleeping disorder. The patients 

were primarily referred to physicians, counselors or 

psychologists. Only two of the 32 participating would refer 

women to a district nurse. 

Conclusion: The majority of the district nurse’s met many 

young women with stress-related symptoms every week. The 

preventive work differed depending on the symptoms. The 

study shows the district nurses requests of guidelines and 

education on young women and stress, which could 

contribute to possibilities to advance the work with 

prevention in medical-centers.  

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

Distriktssköterskans profession ...........................................................................1 

Prevention ..................................................................................................................................1 

Stress ................................................................................................................................................2 

Stress och unga kvinnor...............................................................................................3 

Teoretisk referensram ...................................................................................................4 

Problemformulering ........................................................................................................5 

Syfte ........................................................................................................................................ 5 

Metod .................................................................................................................................... 5 

Design ..............................................................................................................................................5 

Urval ................................................................................................................................................5 

Instrument .................................................................................................................................6 

Datainsamling ........................................................................................................................6 

Dataanalys................................................................................................................................7 

Etik ....................................................................................................................................................7 

Resultat............................................................................................................................... 7 
Beskrivning av populationen ..................................................................................7 

Distriktssköterskans skattning ............................................................................ 8 

Preventivt arbete ............................................................................................................. 10 

Behov av utveckling i det preventiva arbetet ..................................................... 13 

Diskussion ..................................................................................................................... 14 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 14 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 16 

Distriktssköterskans skattning ......................................................................................... 16 

Preventivt arbete ........................................................................................................................... 17 

Konklusion .................................................................................................................. 19 

Implikation .................................................................................................................. 19 

 

Referenslista 

Bilagor



 

 1 

Inledning  

Stressrelaterade symtom så som ständig trötthet, sömnbesvär, muskelvärk från 

nacke/skuldror, samt oro och ångest blir allt vanligare (Socialstyrelsen [SoS], 2009). Då 

begreppet stressrelaterade symtom här efter nämns menas tidigare nämnda symtom. 

Forskning tyder på att de mest förekommande folksjukdomarna till stor del orsakas av 

stress (Währborg, 2009). Sleskova, Salonna, Madarasova Geckova, van Dijk och 

Groothoff (2005) undersökte hur unga vuxna såg på sin egen hälsostatus och resultatet 

visar att flickor uppskattar sin hälsa sämre än pojkar. De stressrelaterade symtomen 

trötthet, huvudvärk och ryggsmärtor är mest frekvent förekommande bland flickor. 

Även i studien som riktas till universitetsstudenter gjord av El Ansari, Oskrochi och 

Stock (2013) visas att majoriteten av de granskade stressrelaterade symtomen i större 

frekvens upplevs av kvinnor än män.  

 

Det står i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvård (Prop 

1999/2000:149) att regeringen bedömmer att primärvården bör vidareutvecklas 

ytterligare för att bli en väl fungerande stomme för hälso- och sjukvården i Sverige. 

Detta ska kunna uppnås genom att distriktsläkare och distriktssköterskan, tillsammans 

med andra professioner arbetar för att tillgodose invånarnas behov för vård och 

rehabilitering. Distriktssköterskan ska därmed fungera som en rådgivare och 

koordinator för patienterna (Prop 1999/2000:149).  

 

Bakgrund 

Distriktssköterskans profession 

Distriktssköterskans profession har sin grund i omvårdnadsvetenskapen. Det 

hälsofrämjande och förebyggandet arbetet ligger innanför distriktssköterskans 

kompetensområde (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005).  Det som 

distriktssköterskan finner som mest tillfredställande i sitt arbete är den direkta kontakten 

med patienterna och det som upplevs som minst tillfredställande är det administrativa 

arbetet som tar upp för mycket av arbetstiden (Haycock, Stuart, Jarvis & Daniel, 2007). 

Grundstenarna i distriktssköterskans arbete utgår från ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor om att främja hälsa, förebygga sjukdom samt återskapa hälsa som av 

någon anledning gått förlorad. Arbetet ska baseras på kunskap om hur människan 

påverkas av samspelet mellan andra individer, mellan olika grupper och på en 

samhällsnivå (International council of nurses, 2012).  Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 1982:763) slår fast att ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård 

på lika villkor för hela befolkningen.” (2 §) och att ”Vården och behandlingen skall så 

långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för 

patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt.”(2a §). År 1994 utvecklades 

distriktssköterskans profession ytterligare genom möjligheten till förskrivningsrätt av 

läkemedel (SFS 2001:16). 

 

 

Prevention 

Inom sjukvården delas prevention ofta upp i primär- och sekundärprevention för att 

beskriva var i utvecklingen som insatserna äger rum (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 
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2004). Den primära preventionen ses som en förebyggande insats för att minska 

incidensen av sjukdomar och skador. Bortsett från fysiska skador innefattar det även 

psykiska och sociala besvär. Den sekundära preventionen går ut på att sätta in 

förebyggande åtgärder för att förhindra en försämring av redan uppstådd sjukdom, vidta 

åtgärder för att inte insjukna i tidigare sjukdom eller utveckla en latent sjukdom. (SoS 

termbank, 2009). Av tradition består majoriteten av hälso- och sjukvårdens arbete 

främst av sekundärprevention i form av att ge behandling och sätta diagnoser. I 

utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal är det sekundärpreventiva arbetet mer 

förekommande än det primärpreventiva (FHI, 2004). 

 
Användandet av prevetion i hälso- och sjukvård har visat sig vara effektiv och ses som 

ett alternativ till medicinsk behandling. Arbetssättet kan till stor del förhindrar många 

olika sjukdomstillstånd, däribland hjärt-kärlsjukdom, diabetes, övervikt och vissa 

former av cancer. Det ses även som fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). FAR, fysisk aktivitet på recept är 

något som andvänds i primärvården som en preventiv åtgärd. Fysisk aktivitet har god 

effekt på den mentala hälsan och kan minska de negativa effekterna av stress såsom 

ångest/depression och kan ses som en preventiv åtgärd (Douglas,Van Teijlingen, 

Torrance, Fearn, Kerr & Meloni, 2006). Yoga har visat sig ha betydlig positiv effekt på 

emotionellt välbefinnande och personer som använder sig av yoga upplever att de 

lättare kan hantera stress. Yoga ger även en signifikant minskad upplevelse ångest, 

nedstämdhet och trötthet samt en känsla av ökat självförtroende i stressiga situationer 

(Hartfiel, Havenhand, Khalsa, Clarke & Krayer, 2011). Distriktssköterskors preventiva 

arbete uteblir ofta på grund av brist på resurser och tid. Det beskrivs även finnas en 

okunskap för hur det förebyggande arbetet ska utföras vilket skapar en ovilja att 

förändra arbetssättet (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Slutsatsen framkommer även i 

studien gjord av Douglas et al. (2006) där det framkommer att det preventiva arbetet 

med fokus på fysisk aktivitet ofta uteblir på grund av resursbegränsningar och tidsbrist. 

Det anses vara en brist på bra undervisningsmaterial för patienterna och 

sjuksköterskorna tycker inte att de får tillräcklig träning i det preventiva arbetet med 

fysisk aktivitet. Patienterna är motiverade för att satsa på fysisk aktivitet, men 

problemet ligger i organisationen (Douglas et al., 2006). I Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763), 2c § framkommer dock tydligt att anställda inom hälso- och 

sjukvård har i uppdrag att arbeta förebyggande mot ohälsa. Personer som söker sig till 

hälso- och sjukvård har också rätt att få information om tillvägagångssätt för hur 

sjukdomar och skador ska kunna förebyggas.  

 

Stress  

Generellt är stress ett föränderligt tillstånd och därför svårt att fånga med 

mätinstrument. För individen är stressupplevelsen av subjektiv karaktär vilket gör 

begreppet svårt att rama in (Währborg, 2009). Stress definieras ofta i tre olika 

perspektiv, den vardagliga definitionen, den psykologiska och den medicinska (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2006:77). Den vardagliga definitionen innebär till 

exempel att inte hinna med det som hade tänkts göras. Stressen kan där med beskrivas 

som en obehaglig känsla som uppstår vid utsatthet för ansträngningar. Den 

psykologiska definitionen ligger nära den allmänna och definierar stress som en 

upplevelse av en påfrestning som överstiger en persons egen förmåga att hantera 

påfrestningen. Den medicinska definitionen fokuserar på konsekvenserna av en 
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påfrestning. Stressen kan i den medicinska definitionen också påvisas med 

mätinstrument där det exempelvis kan utläsas ett högt blodtryck eller en ökad 

produktion av stresshormoner (SOU 2006:77). För att definiera begreppet stress i 

medicinska sammanhang nämns ofta depression eller utbrändhet (Währborg, 2009). En 

Studie gjord bland universitetsstudenter i England, Wales och Nord Irland tyder på ett 

signifikanta samband mellan frekvensen av symtom och nivån av upplevd stress. 

Studenterna i studien beskriver bland annat psykiska symtom (ångest, sömnlöshet och 

nedstämdhet), andningsbesvär och smärtproblematik (nack- och huvudvärk). Med ökad 

upplevelse av stress ökar frekvensen av ovanstående symtom, vilket gör sig främst 

synligt vid de psykiska symtomen. Högre frekvens av symtom associeras även med 

sämre subjektiv hälsa och sämre livskvalitet (El Ansari et al., 2013). 

 

Stress och unga kvinnor 

Med unga kvinnor menas åldersgruppen 16-24 år, ett ålderspann som traditionellt sett 

används för att beskriva unga vuxna (Statistiska centralbyrån [SCB] 2012; SoS, 2009). 

De senaste årtiondena har kvinnors hälsa försämrats och de stressrelaterade besvären 

eskalerat. Yngre kvinnor är speciellt utsatta. Det är framför allt den relationsbundna 

stressen som påverkar kvinnor negativt. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar vid 

relationsbunden stress är 50 % större vid arbetsrelaterad stress (Währborg, 2009). För 

att synliggöra utvecklingen hos unga kvinnor och skapa en förståelse för problematiken 

hos unga kvinnor ses det som relevant att även åskådliggöra flickor i slutet av sin 

skolgång, men även kvinnor i tidigt skede av yrkeslivet. I en stor undersökning av 

World Health Organisation (WHO 2008) upplever flickor  redan i 13-15 års ålder en 

sämre livskvalitet med fler fysiska och psykiska symtom än jämngamla pojkar. 

Haraldsson, Lindgren, Hildingh och Marklund (2010) granskar i sin studie vad som 

minskar stress i 17-åriga flickors vardag. Det visar sig att emotionellt stöd upplevs 

reducera stress, både vid stora och små livsproblem. Flickor  upplever att stöd av vuxna, 

men även från vänner är av stor essens. Musik, massage och husdjur upplevs ha god 

effekt med stressreduktion som följd. Flickor upplever även en känsla av minskad stress 

då de är ensamma och hade valt det själva. Humor samt att skratta tillsammans med 

vänner upplevs befriande i stressrelaterade situationer (Haraldsson et al., 2010).  

 

SCB, 2012 undersökte levnadsförhållandena, som gäller Sveriges befolkning i ålder 16-

24 år, mellan år 2010-2011. Undersökningen visar att 5,6 % av kvinnor har  problem 

med svår värk i skuldror, nacke/axlar och 1,7 % av männen har samma symtom. 32,2% 

av kvinnorna har även problem med ängslan, oro och ångest. 13,7 % av männen lider av 

samma besvär. Även sömnproblem ses som utbrett, hela 26,0% av de unga svenska 

kvinnorna och 19,0% av männen är drabbade (SCB, 2012). Som nämnts tidigare är 

symtomen ofta relaterade till stress (SoS, 2009). Det finns alltså en signifikant skillnad 

när det gäller sömnproblematiken i jämförelse mellan unga män och unga kvinnor. 

Genusskillnaderna ses bland annat när det kommer till hur många gånger per natt 

kvinnan/mannen vaknar samt insomningssvårigheter. Enligt en studie har kvinnor ett 

mer oregelbundet sömnmönster än män, under  veckans samtidliga dagar, medan män 

har ett bättre sömnmönster under helgen (Tsai & Li, 2004). Det finns en mängd 

undersökningar som visar på en hälsorisk att sova för lite. Sömnen och det psykiska 

välbefinnandet är tydligt sammankopplat och detta gör att en god sömn är en 

förutsättning för att kunna uppnå en god hälsa (FHI, 2013). En studie gjord i Uppsala 

visar att det är signifikant mer vanligt att kvinnor har svårigheter med att bibehålla en 

god sömn nattetid än män. Kvinnorna i studien upplever även att de är mindre utvilade 
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på morgonen jämfört med de manliga deltagarna. Studien indikerar att dålig sömn och 

sömnbrist är associerat med det kvinnliga könet, även hos unga vuxna (Lindberg, 

Janson, Gislason, Bjornsson, Hetta & Boman, 1997). Svensk forskning antyder att 

kronisk smärta vid fibromyalgi, som drabbar flest kvinnor, har starka kopplingar till 

kroppens stressystem (Ingvar & Eldh, 2012). I tillägg utsätts kvinnor för fler stora 

livshändelser som framkallar stress i jämförelse med män, exempelvis arbetsrelaterade 

förändringar. Personer som utsätts för stress på grund av förändringar i livet söker sig 

inte i större utsträckning till primärvården (Bergh, Baigi, Fridlund & Marklund, 2006).  

 

Teoretisk referensram 

Humanvetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap utgör grunden i 

omvårdnadens teori. Omvårdnadsteorierna kan i sin tur delas in i flera olika varianter, 

men det övergripande och gemensamma målet är att omvårdnaden ska bedrivas på ett 

sådant sätt att hänsyn visas till patientens och anhörigas självbestämmande, integritet 

och värdighet (Jahren Kristoffersen et al., 2005). Forskningen visar att omvårdnad är det 

som distriktssköterskorna anser vara mest tillfredställande i sitt arbete (Haycock et al., 

2007). Omvårdnadsteorin har till syfte att styra forskningen i en specifik riktning och 

bevara ämnet inom ett bestämt område (Jahren Kristoffersen et al., 2006). 

 

De centrala begreppen i den här studien är prevention, stress samt distriktssköterskans 

profession. Aaron Antonovsky (1923-1994) förespråkade den salutogena modellen där 

människan i dennes livssituation och det hälsofrämjande arbetet står i fokus, istället för 

att utgå ifrån ett patogent perspektiv. Det preventiva arbetet ur en salutogen synvinkel 

syftar till att förebygga sjukdom genom interventioner som gör människor aktivt 

involverade i sin egen hälsa (Antonovsky, 2011). Omvårdnadsteoretikern Dorothea 

Orem menar att människan i hennes natur har ett visst behov av egenvård som måste 

upprätthållas. Om människan har alla förutsättningar klarar hon att upprätthålla de 

behoven  och hon tar hand om sig själv. Enligt Orem kan individen styra över 

egenvården för att få alla förutsättningar som ger ett bra liv med goda fysiska och 

psykiska egenskaper. Vidare är egenvård något som måste läras in och i vissa fall råder 

det en brist på förutsättningar för lärandet av egenvården hos individen. Sjuksköterskan 

har i sin profession kunskapen att hjälpa människan att inneha rätt förutsättningar för 

god egenvård (Orem, 2001).  

 

Begreppet stress kan ses från flera synvinklar. Det salutogena perspektivet fokuserar på 

att göra stressorer förståeliga. Antonovsky intresserade sig för varför vissa människor 

som utsätts för vissa stressorer och kriser i livet vidmakthåller god hälsa medan andra 

inte gör det (Antonovsky, 2011). Antonovsky menar på att stress inte enbart är skadligt 

då det även kan ge motsatt effekt och främja hälsa. Det som blir till en belastning för en 

individ blir till en utmaning och hälsofrämjande för en annan (Gassne, 2008). Även de 

fysiologiska och psykologiska symtomen från stress skiljer sig åt mellan varje individ 

(SoS, 2009). Bortsett från att symtomen vid stress skiljer sig från person till person är 

även varje människa unik. Människan är enligt Orem en reflekterande varelse, och 

han/hon agerar på ett sätt som är fördelaktigt för individen själv eller andra. Orem 

trycker på kunskapen och färdigheter för att möjliggöra god egenvård för sig själv eller 

andra. Saknas kunskapen hos en person leder det till bristande egenvård. För att som 

sjuksköterska kunna ge bra hälsovård är det viktigt att erhålla uppdaterad kunskap 

(Orem, 2001). 
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Problemformulering 

Det är okänt i vilken utsträckning som distriktssköterskan på vårdcentralen möter unga 

kvinnor som påverkas av stress. I distriktssköterskans profession innefattas kunskap om 

hälsa och preventiva åtgärder, vilket kan ses som lämpliga egenskaper för att bemöta 

patientgruppen. Då stressrelaterade symtom ökar bland unga kvinnor i Sverige och 

internationellt, är det av intresse att studera hur frekvent distriktssköterskorna kommer i 

kontakt med kvinnor som utsätts för stress. Vidare anses det även relevant att studera 

distriktssköterskans preventiva arbete i mötet med kvinnorna. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskan på vårdcentralen skattar 

förekomsten av unga kvinnor som söker med stressrelaterade symtom, samt synliggöra 

distriktssköterskans preventiva arbete. 

 

Metod 

Design  

Studien utfördes som en enkätundersökning och bygger på en kvantitativ ansats. Den 

kvantitativa metoden har för avsikt att förklara, se skillnader och visa samband. Svaren 

från enkäterna resulterade i deskriptiv statistik som syftar till att beskriva en situation 

eller ett sammanhang (Polit & Beck, 2010). De statistiska beräkningarna ger ett 

överskådligt resultat som kan jämföras och diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning (Wahlgren, 2009). 

 

Urval  

Studien inkluderade distriktssköterskor som arbetade på vårdcentraler i Halmstad, 

förfrågan skickades ut till totalt tolv vårdcentraler. Samtliga distriktssköterskor på de 

angivna vårdcentralerna inkluderades i studien och övriga yrkesgrupper som arbetade 

på vårdcentralen exkluderades. Deltagare inkluderades oavsett kön, erfarenhet eller 

ålder då syftet var att få en så bred kartläggning av yrkesgruppen som möjligt. I 

enkäterna tillfrågades dock distriktssköterskorna om ålder, antal yrkesverksamma år 

som distriktssköterska samt antal yrkesverksamma år på vårdcentral. Detta för att 

synliggöra eventuella skillnader/likheter i det slutliga resultatet. 

 

Externa bortfall bestod av två vårdcentraler som tackade nej via enhetschef, varav en 

tackade nej på grund av tidsbrist och en annan på grund av avsaknaden av 

distriktssköterskor. Det resulterade i tio vårdcentraler som deltog i studien. Det föll även 

bort ett antal distriktssköterskor vid datainsamlingen på grund av tidsbrist beroende av 

hög patientbeläggning vid besöket. Totalt tillfrågades n = 52 distriktssköterskor varav n 

= 32 valde att delta i studien och därmed blev deltagarfrekvensen 61,5 %.  Det interna 

bortfallet bestod av uteblivna svar eller felaktigt ifyllda svar. Fråga 8a hade bortfall n = 

3 och fråga 8b, bortfall n = 6. Det förekom även bortfall på n = 1 vid några av frågorna 

vilket redovisas i resultatdelen.  
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Instrument  

Enkäten som användes i studien utvecklades efter studiens syfte, med stöd av litteratur 

inom enkätmetodik (Ejlertsson, 2005; Körner & Wahlgren, 2005). Frågorna utgick ifrån 

de olika symtom som i litteraturen relaterades till stress. I enkäten tillfrågades 

distriktssköterskorna om vilka preventiva åtgärder som användes vid stressrelaterade 

symtom samt hur de såg på den egna kunskapen om stress. Det ställdes även frågor om 

intresse av vidare utbildning för att bemöta patientgruppen. Enkäten utformades genom 

standardiserade frågor med färdigutformade svarsalternativ. Enkäten pilottestades 

genom att den lämnades ut till distriktssköterskor på vårdcentraler utanför det 

geografiska området, i detta fall Göteborg. E-post skickades ut med förfrågan till 

enhetsledare vid elva vårdcentraler i Göteborgsområdet och slutligen fyllde sex 

distriktssköterskor från fyra olika vårdcentraler i enkäten i pilotsyfte. Enkäten 

validerades genom skriftliga kommentarer från respondenterna samt muntlig diskussion 

kring enkätens tydlighet, styrkor och brister. Diskussionen hölls mellan en av författarna 

och varje enskild distriktssköterska som fyllt i pilotenkäten. Utifrån den skriftliga 

informationen och muntliga diskussionen bearbetades enkäten genom att några frågor 

formulerades om samt att några svarsalternativ byttes ut. Detta resulterade i en slutgiltig 

version av enkäten som sedan kom att användas i studien (Bilaga A). När de slutgiltiga 

enkäterna var färdigställda fick respektive enkät ett löpnummer som identifikation. 

Detta löpnummer skrevs även på en fasthäftad lapp som varje respondent fick behålla 

efter inlämning av enkäten. Löpnumret hade till syfte att möjliggöra ett avslutat 

deltagande för varje enskild informant samt möjliggöra konfidentiell behandling av 

enkäterna. Under arbetets gång förvarades enkäterna skyddat med exklusiv tillgång för 

författarna.  

 

Datainsamling 

Inför datainsamlingen kontaktades enhetschef på vårdcentralerna via e-post. Vid 

avsaknad av e-postadress kontaktades respektive vårdcentral via telefon. Informationen 

i e-posten bestod av studiens syfte och genomförande (Bilaga B). Efter en vecka togs ny 

kontakt med enhetscheferna som då fick möjlighet att godkänna genomförandet eller 

avböja deltagande. Därefter avtalades en tidpunkt för varje vårdcentral där författarna 

kunde möta distriktssköterskorna på aktuell vårdcentral. På några vårdcentraler 

avtalades detta via direktkontakt med de berörda distriktssköterskorna via e-post eller 

telefon efter enhetschefernas önskemål. Det praktiska förfarandet skedde sedan genom 

att enkäter lämnades ut personligen av båda författarna på vårdcentralerna. Under 

besöket inledde en av författarna med en muntlig presentation av studien medan den 

andra delade ut ett informationsblad med samtycke (Bilaga C) tillsammans med 

enkäten. Författarna var närvarande under tiden enkäterna besvarades. Tydlig 

information gavs om att materialet avidentifierades och behandlades konfidentiellt. 

Varje besök tog mellan 15-30 minuter och enkäter samlades därefter in på plats. Då 

vissa distriktssköterskor inte fanns på plats under besöket, eller inte hade möjlighet att 

delta vid den aktuella tidpunkten lämnades några enkäter kvar och fylldes i när det 

passade distriktssköterskorna. Enkäterna skickades sedan in till författarna eller 

hämtades upp av författarna vid ett senare tillfälle. 
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Dataanalys  

Dataanalysen förbereddes genom att enkätens frågor kodades, det vill säga att varje 

svarsalternativ numrerades från 0 och uppåt. En fråga löd exempelvis enligt följande: 

Uppskattningsvis, hur många kvinnor (16-24 år) med ständig trötthet och/ eller 

sömnproblem kommer du som distriktssköterska i kontakt med under en vecka? Svaret 

kodades i detta fall enligt följande: Ingen = 0, 1-4 kvinna/or = 1, 5-10 kvinnor = 2, > 10 

kvinnor = 3. Resultatet utgick därmed ifrån variabler som innehöll så kallade numeriska 

mätvärden (Ejlertsson, 2005). Svaren på enkätfrågorna matades in, registrerades och 

analyserades med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, IBM SPSS, version 20. Antal och andelar (%) användes som enheter för at 

beskriva statistiken. Den deskriptiva statistiken redovisas i tabeller och stapeldiagram. 

Deskriptiv statistik är ett beskrivande moment som ger en bild av verkligheten vid ett 

visst tillfälle. Analytisk statistik användes på några av frågorna då det har till syfte att 

visa och förklara samband (Körner & Wahlgren, 2005). Den analytiska statistiken 

användes för att se hur respondenterna hänvisade patientgruppen, med hänsyn till ålder, 

samt om inställningen till utbildningen kunde relateras till yrkeslivserfarenhet som 

distriktssköterska. Den analytiska statistiken togs fram med hjälp av Chi-två test och 

Fischers exakta test (proportioner <5%) utifrån korstabeller i SPSS. Vid ett tillfälle 

användes Chi-två test och vid ett annat Fischers exakta test. Chi-två test utfördes genom 

att två oberoende variabler ställdes emot varandra, så kallad hypotesprövning för att se 

om samband kunde fastslås. Genom Chi-två testet framkom om sambandet var statistisk 

signifikant eller inte (Körner & Wahlgren, 2005). Statistisk signifikans definierades som 

ett p-värde < 0.05. För att Chi-två testet skulle  ses som pålitligt var den förväntade 

andelen tvungen att överstiga 5 %. I det fallet där den förväntade andelen understeg 5 % 

i korstabellen användes istället Fischers exakta test för att ge en rättvis bild av det 

verkliga resultatet (Wahlgren, 2009). 

 

Etik 

Studien har genomgått en forskningsetisk bedömning och tillstånd för genomförande 

har erhållits från lokala etikprövningsgruppen Halmstad (Dnr: UI 2013/810). Genom att 

använda löpnummer har respondenterna delgetts möjligheten att avsäga sitt deltagande i 

studien även efter enkäten blivit ifylld. Konfidentialiteten kunde även säkerställas med 

hjälp av löpnummer.  

 

Resultat 

Beskrivning av populationen 

Resultatet utgick ifrån 32 besvarade och insamlade enkäter. För att skapa en bild av 

studiepopulationen ombads respondenterna att inledningsvis svara på tre 

bakgrundsfrågor. Bakgrunden redovisar de tillfrågades ålder, yrkesverksamma år som 

distriktssköterska samt antal yrkesverksamma år på vårdcentral. Majoriteten av 

respondenterna tillhörde den äldre ålderskategorin, 51-65 + år och hade arbetat som 

distriktssköterskor i mer än fem år. Majoriteten hade även varit anställda på vårdcentral 

i över fem år. Översikt över studiens population beskrivs i tabell 1.1. 
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Tabell 1.1 Beskrivning av studiepopulation 

Not: Bortfall fråga 3, n = 1 

 

Distriktssköterskans skattning 

Respondenterna i studien beskrev att de möter flera unga kvinnor med stressrelaterade 

symtom på vårdcentralen där de arbetar. Majoriteten beskrev att de möter kvinnor med 

sömnproblem, muskelbesvär från nacke/skuldror samt oro och ångest (diagram 1.1-1.3). 

De symtom som ansågs vara mest förekommande var oro och ångest där över 90,0 % 

beskrev att de träffade mellan en till fyra kvinnor per vecka med dessa symtom 

(diagram 1.1). Studien visade även att distriktssköterskorna träffade många kvinnor som 

hade problem med sömnen. 80,6% beskrev att de kom i kontakt med en till fyra kvinnor 

med sömnproblem och 12,9% av de tillfrågade träffade ännu fler, mellan fem till tio 

kvinnor (diagram1.2). 62,5% av respondenterna uppgav att de komi kontakt med en till 

fyra kvinnor med muskelrelaterade besvär under en vecka. En distriktssköterska beskrev 

att hon träffade fler än tio kvinnor/vecka med muskelrelaterade besvär samtidigt som 

åtta av de tillfrågade menade att de inte kom i kontakt med någon med de symtomen 

under en arbetsvecka (diagram 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ålder N % 

25-35 år 1 3,1 

36-50 år 12 37,5 

51-65 + år 19 59,4 

   

2. Antal år som 

distriktssköterska 

  

< 2 år 1 3,1 

2-5 år 5 15,6 

> 5 år 26 81,3 

   

3. Antal år på vårdcentral   

< 2 år 1 3,2 

2-5 år  6 19,4 

> 5 år 24 77,4 
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Diagram 1.1 Den vertikala linjen anger antalet respondenter i procent. Den vågräta 

linjen anger antal kvinnor/vecka som söker på grund av oro och ångest. Not: Totalt antal 

distriktssköterskor n=32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.2 Den vertikala linjen anger antalet respondenter i procent. Den vågräta 

linjen anger antalet kvinnor/vecka som söker på grund av trötthet och sömnproblem. 

Not: Totalt antal distriktssköterskor n=31, bortfall n=1. 
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Diagram 1.3 Den vertikala linjen anger antalet respondenter i procent. Den vågräta 

linjen anger antalet kvinnor/vecka som söker på grund av muskelbesvär från 

nacke/skuldror. Not: Totalt antal distriktssköterskor n=32. 
 

 

Det framkom att över hälften (56,3 %) av de tillfrågade distriktssköterskorna upplevde 

att andelen kvinnor som söker för stressrelaterade symtom ökat under tiden de arbetat 

på vårdcentral. 9,4 % av de tillfrågade ansåg inte att gruppen ökat och 31,3 % var 

osäkra (bortfall n = 1).  

 

Preventivt arbete 

Resultatet för distriktssköterskornas preventiva arbete visade att respondenterna mest 

frekvent hänvisade unga kvinnor som söker med sömnproblem till läkare, och/eller gav 

distriktssköterskorna egenvårdsråd till patienten. Livsstilssamtal med en 

distriktssköterska var den andra vanligaste preventiva åtgärden vid sömnproblem (tabell 

2.1). Vid kontakt med kvinnor med muskelbesvär från nacke/skuldror var kontakt med 

sjukgymnast överlägset den åtgärd som användes mest frekvent. Respondenterna 

uppgav även att de ofta gav egenvårdsråd och informerade om vikten av fysisk 

aktivitet/FAR till patienter som söker med muskelsmärta i nacke/skuldror. Även 

livsstilssamtal användes till stor del hos patientgruppen med muskelbesvär (tabell 2.2). 

Unga kvinnor som sökte sig till distriktssköterskan på grund av oro och ångest blev 

mest sannolikt hänvisade till kurator/psykolog eller i andra hand läkare. Drygt hälften 

av de tillfrågade gav egenvårdsråd och hade livsstilssamtal med kvinnor som sökte sig 

till vårdcentralen på grund av oro och ångest. Strax under hälften av de tillfrågade 

informerade patientgruppen om fysisk aktivitet, men endast tre stycken av de tillfrågade 

uppgav kostrådgivning som sannolik preventiv åtgärd för unga kvinnor med symtom av 

oro och ångest (tabell 2.3). Ingen av respondenterna gav information om medicinsk 

yoga då kvinnor söker för sömnproblem, oro eller ångest (tabell 2.1 & 2.3). Tre 

respondenter uppgav att de sannolikt skulle informera kvinnor med muskelbesvär om 

medicinsk yoga (tabell 2.2). 
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Tabell 2.1 Preventiva åtgärder vid sömnproblem 

 

 

Tabell 2.2  Preventiva åtgärder vid muskelbesvär från nacke/skuldror 

 

 
 

Tabell 2.3 Preventiva åtgärder vid oro och ångest 

 

 

Samtliga deltagande angav att de använde sig av ett eller flera av de angivna preventiva 

åtgärderna som valts att användas som svarsalternativ (tabell 2.1, 2.2 & 2.3). På frågan 

om var distriktssköterskorna primärt hänvisade unga kvinnor med stressrelaterade 

symtom svarade drygt hälften av de tillfrågade att de skulle hänvisa till läkare, därefter 

Åtgärder N % 

Livsstilssamtal med 

distriktssköterska 

20 62,5 

Fysisk aktivitet/FAR 15 46,9 

Information om medicinsk 

yoga 

0 0 

Kostrådgivning 11 34,4 

Hänvisar till läkare 24 75,0 

Hänvisar till kurator/psykolog 14 43,8 

Egenvårdsråd 24 75,0 

Övriga åtgärder 0 0 

Åtgärder  N % 

Livsstilssamtal med 

distriktssköterska 

13 40,6 

Fysisk aktivitet/FAR 20 62,5 

Information om medicinsk yoga 3 9,4 

Hänvisning till sjukgymnast 28 87,5 

Hänvisning till läkare 11 34,4 

Hänvisning till kurator/psykolog 2 6,3 

Egenvårdsråd 20 62,5 

Övriga åtgärder 0 0 

Åtgärder N % 

Livsstilssamtal med 

distriktssköterska 

15 53,1 

Fysisk aktivitet/FAR 13 40,6 

Information om medicinsk yoga 0 0 

Kostrådgivning 3 9,4 

Hänvisning till läkare 25 78,1 

Hänvisning till 

kurator/psykolog 

26 81,3 

Egenvårdsråd 17 53,1 

Övriga åtgärder 0 0 
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kurator och psykolog. Endast två av de 32 deltagande skulle hänvisa kvinnorna till en 

distriktssköterska, alternativt den tillfrågade distriktssköterskan själv (Diagram 2.1). 

Vid jämförelse med hänsyn till respondenternas ålder framkom att 56,0 % av de äldre 

respondenterna (51-65+ år) hänvisade patientgruppen till läkare, medan 46,0 % av de 

yngre (25-50 år) hänvisade kvinnor med stressrelaterade symtom till läkare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              

 

 

 

Diagram 2.1 Den vertikala linjen anger andelen respondenter i procent.  

Den vågräta linjen anger yrkesgruppen som patientegruppen hänvisas till. 

Not: Bortfall n = 1. 
 

 

Distriktssköterskorna tillfrågades om vilka åtgärder de trodde var mest effektiva för att 

vidmakthålla god hälsa och därmed förebygga stressrelaterade symtom hos unga 

kvinnor. Endast 6,3 % ansåg att information hos distriktssköterskan var en effektiv 

åtgärd. Majoriteten av respondenterna svarade att samarbete med övriga 

specialistsjuksköterskor skulle vara en gynnsam åtgärd för att förebygga stress. 75,0 % 

såg skolsköterskan som en effektiv samarbetspartner och 45,0 % ansåg att barnmorskor 

eller kurator på ungdomsmottagning lämpade sig bäst för att förebygga stressrelaterade 

symtom hos unga kvinnor. Övriga preventiva åtgärder som ansågs vara effektiva var 

samtalsgrupper 31,3% samt skriftlig information i form av broschyrer och affischer 

25,0%.  

 

Respondenterna fick även möjlighet att i fritext ange vilka preventiva åtgärder de ansåg 

som effektiva (tabell 2.4). Vid förfrågan om respondenterna kände till något forum, 

stödgrupp eller liknande i Halmstad så svarade 93,8 % att de inte gjorde det. Två 

respondenter svarade ja på frågan och uppgav Mindfullness hos psykolog på den egna 

vårdcentralen och Aurora – för havande kvinnor som känner rädsla inför förlossning.  
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Tabell 2.4 Fem respondenter gav förslag på preventiva åtgärder vid stressrelaterade   

symtom. De redovisas som respondent A-E. 

 

Behov av utveckling i det preventiva arbetet  

Resultatet visade att alla utom en distriktssköterska uppgav att det inte fanns specifika 

riktlinjer för att bemöta gruppen unga kvinnor med stressrelaterade besvär. Det 

framkom samtidigt att 88,0 % av de som uppgav att det inte fanns riktlinjer tyckte att 

det borde finnas riktlinjer för rådgivning till den specifika patientgruppen (tabell 3.1). 

 

 

Tabell 3.1 Förekomst samt önskemål om riktlinjer 

Not: Bortfall fråga 1, n = 3, fråga 2, n = 6 

 

 

Vid förfrågan om det fanns intresse för utbildning som riktar sig mot unga kvinnor och 

stress svarade 75,0 % av distriktssköterskorna i studien att de var intresserade av att 

delta i en sådan utbildning. 25,0 % var inte intresserade. Då intresset av utbildning 

sattes i relation till antal yrkesaktiva år som distriktssköterska framkom att 69,0 % av de 

som arbetat i mer än fem år önskade vidare utbildning, medan samtliga av de med färre 

än fem yrkesverksamma år uppgav intresserade för utbildning. 

Respondent Förslag 

A  Påverka media – Skriva och göra reportage om balans mellan 

arbete och fritid. 

 Stänga av Instagram och Facebook under vissa perioder 

 Anställa fler inom vården. 

 ”Våga säga nej”-kurser.   

B  Skolsköterska 

C  Stress är ett samhällsproblem. 

 Vikt av meningsfullt arbete, fritid, sysselsättning och så vidare. 

 Slippa krav på utseende med mera. 

D  Enskild information vid läkarbesök eller distriktssköterskebesök 

 Många kvinnor vet inte att symtomen är stressrelaterade och 

information bör ges om hur kroppen fungerar. 

E  En vilodag i veckan. 

1. Finns det specifika riktlinjer för 

patientgruppen på vårdcentralen? 

N % 

Ja 1 3,4 

Nej 28 96,6 

2. Önskas riktlinjer?    

Ja 22 88,0 

Nej 3 12,0 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Riskerna med valet av enkätmetodik var att respondenterna kunde svara felaktigt av 

flera anledningar. Exempelvis kunde frågorna upplevts som missvisande eller oklart 

formulerade. Risek fann även att respondenterna hade uppgett felaktiga svar oavsiktligt 

pågrund av att minnet svikit (Körner & Wahlgren, 2005). Även Ejlertsson (2005) 

poängterar att människan tycks ha speciella svårigheter att minnas när olika händelser 

inträffat, detta togs i beaktning när studiens resultat granskades. En grundläggande 

förutsättning för att uppnå studiens syfte var att få en hög svarsfrekvens för att föra 

statistik. Valet av enkäter gjorde det möjligt att nå ut till ett större antal 

distriktssköterskor under en kort begänsad tid. Det visade sig dock att möjligheten att 

avsätta tid för att fylla i enkäten var begränsad hos flera av de tillfrågade 

distriktssköterskorna. Bortfallsanalysen visade trots detta på en deltagarfrekvens på 61,5 

%, vilket ger ett externt bortfall på 38,5 %. Det procentuella bortfallet sågs inte som 

betydande för att studiens validitet ska ha påverkats. Det totala antalet respondenter är 

dock för litet för att resultatet ska uppnå någon statistisk signifikans. På grund av 

begränsat geografiskt urval kan statistiken inte heller ses som representativt för Sverige 

nationellt. Resultatet är endast representativt för det aktuella urvalet.  

 

Valet att utarbeta en egen enkät motiverades med avsaknaden av tidigare validerad 

version med relevans inom det aktuella området. Löpnummer användes i studien 

eftersom det föredras framför exempelvis personnummer av konfidensskäl, eftersom 

personnummer skulle gjort informationen direkt identifierbar i databasen (Ejlertsson, 

2005). Alternativet till enkätstudie hade varit gruppintervjuer vilket eventuellt bidragit 

till en större möjlighet att utveckla tankar och resonemang kring ämnet. En direkt 

diskussion med respondenterna hade minimerat risken för missförstånd. Risken finns 

dock att intervjupersonen omedvetet påverkat svaren genom sitt uppförande och sitt sätt 

att formulera frågorna (Körner & Wahlgren, 2005). Trots fördelarna med 

gruppintervjuer ansågs det inte som lämplig metod på grund av organisatoriska 

svårigheter med att få samlat distriktssköterskor från flera vårdcentraler vid ett och 

samma tillfälle. Det ansågs även svårt att finna tider som skulle passat samtliga 

deltagare då tiden var en väsentlig faktor att visa hänsyn till under datainsamlingen. 

Även om mindre fokusgrupper bildats bland respondenter på den egna vårdcentralen, 

hade tidsåtgången troligtvis setts som ett problem då respondenterna upplevdes ha lite 

tid att sätta av för ändamål som var utöver de egna arbetsuppgifterna. Risken med 

fokusgrupp som metod var ett för lågt deltagande för att kunna besvara studiens syfte. 
 

För att stärka validiteten av studien utfördes en pilotenkät. Totalt sex distriktssköterskor 

som var anställda på vårdcentraler i Göteborg svarade på enkäten i ett pilotsyfte. Trots 

pilotenkät upptäcktes förbättringspotential under studiens gång, bland annat 

uppmärksammades strukturella svagheter samt alternativa svarsalternativ till de frågor 

som fanns med i enkäten. Det är osäkert om förändringar av enkätens struktur hade 

påverkat resultatet. Det kan diskuteras om enkäten skulle kunna pilottestats på annat sätt 

för att ge mer lyckat resultat. Eventuellt hade det krävts fler respondenter för att 

pilottesta enkäten eller att frågorna blivit ställda på annorlunda vis. Arbetets tidsaspekt 

tros även ligga till grund då enkäten sammanställdes, pilottestades och gavs ut till 

studiens population under en begränsad tid. Genom att enkäten lästes igenom vid 

upprepade tillfällen under arbetets gång innan den lämnades ut, uppmärksammades 

brister som kunde redigeras. De vanligaste distributionsformerna av enkäter för den här 
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typen av studie är att samla personer på en bestämd plats eller skicka enkäterna via post 

alternativt via elektronisk post (Ejlertsson, 2005). En elektronisk enkät hade troligen 

effektiviserat arbetet med att nå ut till ett större antal respondenter. Nackdelar med 

denna metod kan dock vara att det inte går att särerställa vem som faktiskt besvarar 

enkäten (Körner & Wahlgren, 2005). Det ansågs även vara en stor risk att enkäten blev 

bortglömd eller ”försvann” bland annan elektronisk post. En sådan situation hade lett till 

låg svarsfrekvens med svagare statistik som följd. Fördelarna med att vara närvarande 

på vårdcentralerna var att muntlig information kunde ges före enkäterna fylldes i samt 

möjligheten för respondenten till att ställa frågor vid oklarheter. Undantag föreföll då 

enkäter lämnades kvar på vårdcentralen för att fyllas ut vid senare tillfälle. Vid något 

tillfälle påbörjades en diskussion av någon av respondenterna med annan respondent 

angående en av frågorna. Vid ett sådant tillfälle avbröts personen och påmindes om att 

enkäten skulle fyllas ut individuellt, men att frågor kring enkäten kunde ställas till 

någon av författarna. Detta gjordes för att inte påverka reliabiliteten i resultatet.  

 

I både artikelsökningen till bakgrunden och i framtagningen av enkäten användes 

åldersgruppen 16-24 år som ett riktmärke för att avgränsa den grupp som hade till syfte 

att undersökas, det vill säga unga kvinnor. Resultatet bör beaktas utifrån detta då svaren 

ifrån respondenterna bygger på möten så som varje enskild person minns dem. Det 

fanns därmed en risk för missvisande svar då patienter som respondenterna mött kan ha 

varit äldre eller yngre än den angivna åldern 16-24 år. Syftet med avgränsning med 

ålder var att fokus skulle ligga på unga kvinnor. 

 

Vid ett antal av frågorna framkom interna bortfall. Vid de frågor där det förekom var 

det endast av en respondent per fråga, bortsett från en fråga. Den fråga där det föreföll 

störst bortfall var den som berörde riktlinjer för kvinnor som söker med stressrelaterade 

symtom. Frågan löd enligt följande: Har Ni på er vårdcentral några riktlinjer för 

handläggning av kvinnor som söker för stressrelaterade symtom? Svarsalternativen löd: 

ja/nej.  Det interna bortfallet var n = 3. Det inkluderades även en följdfråga där 

respondenten tillfrågades följande: Om ja, fungerar det tillfredställande. Om nej, är det 

något du tycker borde finnas? Svarsalternativen på de följdfrågorna var även de ja/nej. 

Bortfallet på följdfrågan var n = 6. Anledningen av det relativt stora bortfallet, i 

jämförelse med resterande frågor, kunde ha berott på att respondenten var osäker på om 

det föreföll riktlinjer för stressrelaterade symtom på vårdcentralen. En lösning för att 

undvika bortfallet kunde varit att lägga till vet ej som svarsalternativ. Bortfallet på 

följdfrågan kunde också bero på upplägget av frågan då svarsrutorna stod efter 

respektive alternativ istället för före som enkätens resterande svarsalternativ. 

Möjligheten fanns även att frågan väckt visst etiskt dilemma vid avsaknad av riktlinjer 

som distriktssköterskan egentligen anser bör finnas, vilket kan lett till att respondenten 

’hoppat över’ frågan. Körner och Wahlgren (2005) styrker detta påstående då de menar 

att frågor som kan upplevas som känsliga ofta besvaras slarvigt, felaktigt eller inte alls.  

En ytterligare lösning för att minimera bortfall hade varit att lägga till alternativ med 

möjlighet för fritext. En anledning till att öppna frågor inte användes i större 

utsträckning var att de vanligtvis har en låg svarsfrekvens och kan därmed inte hanteras 

med samma övertygelse som frågor med slutna svarsalternativ (Ejlertsson, 2005). Då 

enkäten pilottestades föreföll noll bortfall på frågan om riktlinjer, vilket även gällde 

följdfrågan. Av de frågor där bortfallet var n = 1 ses den mänskliga faktorn som trolig 

orsak. För att minimera risken för att frågor inte besvarades kunde snabb granskning av 

enkäterna gjorts innan var enkät lämnades in. En sådan granskning ansågs inte som 

lämplig på grund av konfidentiella skäl. 
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Resultatdiskussion 

Distriktssköterskans skattning  

Enligt distriktssköterskorna sökte de unga kvinnorna mest frekvent på grund av oro och 

ångest. Majoriteten av distriktssköterskorna ansåg att 1-4 unga kvinnor per vecka sökte 

med oro och ångest. Distriktssköterskorna hänvisade i störst grad patienter med oro och 

ångestsymtom till läkare eller psykolog/kurator. Handläggningen av patienterna stämde 

bra överens med Socialstyrelsens riktlinjer där det står att sjukvården ska erbjuda 

evidensbaserad vård och se till att patienten får konsultation av personer med rätt 

kompetens (SoS, 2010). Samtidigt har det i tidigare forskning visats att patienternas 

upplevelse är att läkare sällan ställer frågor kring den generella livssituationen som 

patienten befinner sig u, utan fokuserar enbart på kroppen (Ingvar & Eldh, 2012). Över 

hälften av distriktssköterskorna i studien skulle ge egenvårdsråd och genomföra 

livsstilsamtal då unga kvinnor söker med ångest eller oro. Livsstillsamtalet skulle 

därmed vara en metod för att upplysa patienten om stressens följdsymtom och 

tillsammans skapa strategier för att förebygga allvarligare sjukdom (Ingvar & Eldh, 

2012), i enighet med Hälso- och sjukvårdslagen(SFS 1982:763) . I de nationella 

riktlinjerna nämns screening som alternativ metod för att fånga patienter med 

depression, ångest och oro. Screeningmetoden avser dock framförallt nyblivna mammor 

för att fånga förlossningsdepression och avråds att användas i primärvården för patienter 

som inte har en känd risk för psykisk sjukdom. Enlig socialstyrelsen är det även en liten 

andel av patienterna som söker på grund av ångest som erhåller någon behandling från 

primärvården (SoS, 2010). Det stora antalet av kvinnor med stressrelaterade symtom 

som enligt den här studien kom i kontakt med primärvården tyder på ett stort behov av 

åtgärder samt att distriktssköterskan faktiskt är en av de professioner som möter 

patientgruppen. Socialstyrelsen trycker på vikten av tillgänglighet från primärvårdens 

sida i flera avseende, däribland i förhållande till öppettider, och bemötande, 

inlevelseförmåga med mera. Det är även av stor vikt med bra kontinuitet, uppföljning av 

patientens sjukdomsförlopp och ett gott samarbete med andra instanser (SoS, 2010). 

Duaso och Cheung (2002) menar att vårdpersonal i primärvården mer sannolikt, än 

övrig vårdpersonal uppdagar hälsoproblem och informerar om hälsopromotion. Det kan 

därmed ses som lämpligt att satsningarna och resurserna för hälsoförebyggande arbete 

läggs på vårdcentralerna. Enligt socialstyrelsen finns det dock stora skillnader mellan 

olika landsting då det gäller arbete med hälsopromotion samt prevention (SoS, 2011).  

 

Distriktssköterskan har i sin arbetssituation goda möjligheter att se människan utifrån 

ett helhetsperspektiv samt se individen i ett livssammanhang, vilket överensstämmer bra 

med ett holistiskt synsätt (Antonovsky, 2011). Med tanke på de olika dimensionerna av 

stress borde ett helhetsperspektiv vara av fördel då patienter söker sig till hälso- och 

sjukvård. I en studie undersöktes i vilken grad holistisk människosyn användes i arbetet 

hos distriktssköterskor samt allmänläkare. Både distriktssköterskor och allmänläkare är  

eniga om att den biomedicinska kunskapen inte var nog för att kunna se under ytan hos 

patienten och finna de verkliga orsakerna till sjukdom. Distriktssköterskor och läkare 

trycker på vikten av att även använda sig av en psykosocial attityd för att kunna se hela 

patienten (Strandberg, Ovhed, Borgquist & Wilhelmsson, 2007). Den här studiens 

resultat visar att distriktssköterskan är en av de professioner som möter unga kvinnor 

som påverkas av stress. Med tanke på att distriktssköterskan använder sig av ett 
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arbetsätt som utgår ifrån ett holistiskt synsätt är hon/han troligen också en av de 

professioner som är bäst lämpad att bemöta unga kvinnor med stressrelaterade symtom. 

Även egenvård är ett område som ligger inom distriktssköterskans profession. Vid de 

tillfällen då individen inte har möjlighet att tillgodose god egenvård kan hjälp behövas 

för att upprätthålla god hälsa (Orem, 2001). Distriktssköterskor beskrev i en studie 

behovet för utbildning och träning för att kunna arbeta utifrån en psykosocial attityd, de 

trodde även på att utbilda enskilda individer på en vårdcentral på olika specifika 

områden för att arbeta mer holistiskt. Det arbete som ansågs vara mest betydelsefullt 

med hänsyn till holistisk människosyn ansågs vara preventivt arbete samt arbete 

gentemot barn (Strandberg et al., 2007). Tillfrågade deltagare i en studie gjord av 

O´Neill och Cowman (2008) belyste att distriktssköterskor och allmänläkare på 

vårdcentraler hade centrala roller i det hälsoförebyggande arbete. Distriktssköterskor 

och allmänläkare ansåg sig även vara ”den enda gruppen” som tar en ledande roll i 

preventivt arbete genom holistiskt arbetsätt. Utifrån O´Neill och Cowmans resonemang 

kan det ses som lämpligt att patientgruppen blir behandlad av distriktssköterskor med 

hänsyn till att utbildningen i större grad utgår från ett holistiskt tänk i jämförelse med 

vad läkarutbildningen gör. Det kan därmed tänkas att distriktssköterskans kan ha större 

möjligheter att se patienten i sin livssituation, vilket borde vara till fördel när patienter 

söker med stressrelaterade symtom.  

 

I och med studiens resultat som visar att ett flertal unga kvinnor med stressrelaterade 

symtom söker sig till vårdcentralen varje vecka, bör det ge skäl till att lägga resurser på 

utbildning med fokus på den beskrivna patientgruppen. Lambea och Collins (2010) 

studie visas behovet av utbildning då både specialistsjuksköterskor och allmänläkare 

medgav att de hade otillräckliga kunskaper i det preventiva arbetet genom 

livsstilssamtal. De önskade ytterligare hjälp och resurser för att lära sig arbeta 

preventivt. Resonemanget stämmer överens med den här studien då majoritet visade 

intresse för utbildning. Resultatet visade även att de respondenterna med minst 

yrkeslivserfarenhet som distriktssköterska var mest öppna för vidareutbildning. Detta 

kan tänkas bero på att de känner osäkerhet generellt i sin yrkesroll eller att de har en 

vidare syn på vikten av evidensbaserat arbete i och med sin akademiska utbildning. 

Genom åren har utbildningen till distriktssköterska förändrats och anpassats efter 

samhället (Lindberg & Wilhelmsson, 2005), därmed kan det anses troligt att 

arbetssätten kan skilja mellan distriktssköterskor som tjänstgjort i kort respektive lång 

tid. 

 

Preventivt arbete 

I resultatet kunde utläsas att distriktssköterskorna i låg frekvens hänvisade kvinnor med 

stressrelaterade symtom till sin egen profession, det vill säga distriktssköterskorna. Vid 

frågan om var de primärt hänvisade patientgruppen unga kvinnor med stressrelaterade 

symtom framkom att endast 6,3 % av de tillfrågade skulle hänvisa till en 

distriktssköterska. Istället hänvisades majoriteten av patienterna till läkare, ett 

handläggande som stämmer överrens med studien gjord av Duaso och Cheung (2002). 

Studien bestod av en patientundersökning som visade att endast 1,2 % av de tillfrågade 

hade fått livsstilsråd om stress från en sjuksköterska, men hela 33,4 % svarade att de 

önskade mer information om stress och prevention från en sjuksköterska (Duaso & 

Cheung, 2002). Det kan diskuteras varför distriktssköterskan inte väljer att hänvisa 

patienter med stressrelaterade besvär till sin egen profession. Som nämnts tidigare är 
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stress komplext och kan yttra sig i flera olika symtom (SoS, 2009). Stress påverkar 

dessutom individer på olika sätt, medan vissa blir negativt påverkade kan andra få ut 

positiva upplevelser av stress (Antonovsky, 2011). Stressens komplexa symtombild kan 

troligen vara anledningen till att respondenterna i relativt stor andel hänvisade 

patienterna till läkare. Det kan bero på en osäkerhet i bedömning vilket kan leda till att 

distriktssköterskorna finner skäl att exempelvis utesluta övriga medicinska diagnoser. 

Enkätstudien antydde att de yngre respondenterna hade en tendens att hänvisa till läkare 

i större grad än de äldre. Det kan tolkas som att de äldre distriktssköterskorna känner en 

större säkerhet i sin bedömning. Resultatet kan inte ses som statistiskt signifikant och 

det har heller inte hittats tidigare forskning som styrker påståendet. I studien av Duaso 

och Cheung framkom det att patienter som har fått information om hälsopromotion från 

sjuksköterska var positivt inställda och det gällde framförallt kvinnor. I samma studie 

kunde även utläsas att stress var ett av de områden som patienter var mest villiga att få 

hälsoråd kring (Duaso & Cheung, 2002). Patientgruppen ses därför som en grupp som 

troligen är mottagliga för hälsoråd gällande stress från distriktssköterskan. 

 

I frågor kring samtliga stressrelaterade symtom som nämnts i enkätstudien har 

distriktssköterskorna uppgivit medicinsk yoga som trolig hänvisning i lägst frekvens. 

Vid frågan om preventiva åtgärder för oro och ångest samt sömnproblem var det ingen 

av distriktssköterskorna som valde medicinsk yoga som trolig hänvisning. Patienter som 

söker för stressrelaterade symtom med smärta från nacke/skuldror svarade endast tre 

stycken att de troligen skulle hänvisa till medicinsk yoga. I tidigare vetenskapliga 

studier har slutsatsen dragits att yoga är en effektiv behandlingsform mot stress och 

framförallt nack/ryggbesvär (Hartfiel, Burton, Rycroft-Malone, Clarke, Havenhand, 

Khalsa & Edwards, 2012; Köhn, Persson, Lundholm, Bryngelsson, Anderzén-Carlsson 

& Westerdahl, 2013). Tidigare studier visar även tecken på att oro och sömnproblem 

kan reduceras med hjälp av yoga (Hartfiel et al., 2012). I Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer vid vård av depression och ångestsyndrom är avspänning av olika typer att 

rekommendera som alternativ till medicinsk behandling (SoS, 2010). Vetenskapliga 

studierna som berör effekten av yoga efterlyser mer forskning på området innan det kan 

rekommenderas som behandling (Hartfiel et al., 2012; Hartfiel et al., 2011 ; Köhn et al., 

2013). Anledningen till att distriktssköterskorna väljer att avstå från att informera om 

yoga som alternativ behandlingsmetod mot stressrelaterade symtom kan bero på den 

begränsade bevisning i forskningen om yogans positiva effekt. Avsaknaden av tydliga 

nationella riktlinjer med yoga som behandlingsform kan även det vara en orsak. Fysisk 

aktivitet på recept, FAR användes i störst utsträckning vid muskelbesvär från 

nacke/skuldror, detta överrensstämmer med resultatet i artikeln av Kallings, Leijon, 

Hellenius och Ståhle (2008) där smärta från rygg och nacke var den främsta diagnosen 

vid förskrivning av FAR. Stressrelaterat illamående och sömnsvårigheter var också en 

anledning till att fysisk aktivitet förskrevs. Fysisk aktivitet rekommenderas även i 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom (SoS, 

2010) samt i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (SoS, 2011). Enligt 

Kallings et al. (2008) förskrivs FAR primärt av sjukgymnaster och läkare. 

Distriktssköterskor kom som tredje största profession att förskriva FAR. Det visades att 

patienter som fått motion på recept för stressrelaterade symtom upplevde ökad fysisk 

och mental hälsa (Kallings et al., 2008). Forskning visar därmed att det var berättigat för 

respondenterna i studien att förskriva FAR vid de stressrelaterade symtomen.  
 

Utifrån diskussionen av resultatet kan distriktssköterskans arbete upplevas som 

koordinerande genom att distriktssköterskan tycks vara den som hänvisar vidare till 
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övriga yrkeskategorier inom primärvården. Istället för att hänvisa till sig själv eller 

andra distriktssköterskor hänvisades patienterna, beroende på symtom främst till läkare, 

sjukgymnast och psykolog. I studien av O´Neill och Cowman (2008) beskrev 

distriktssköterskorna ett arbetssätt som kan sammankopplas med detta resonemang. 

Specialistsjuksköterskorna inom hemsjukvården såg sig själva som kommunikatörer 

och koordinatorer mellan olika omsorgstjänster vilket baserades på att de hade främst 

lokal kunskap om samhället, medan specialistsjuksköterskorna på mottagning upplevde 

sig vara nyckelpersonen i kommunikationen i primärvårdsteamet (O´Neill & Cowman, 

2008). Motsägande synsätt på distriktssköterskans roll synliggörs i studien gjord av 

Lindberg och Wilhelmsson (2007) där de tillfrågade distriktssköterskorna såg sig själva 

som nyckelpersoner när det kommer till hälsoprevention och hälsopromotion. De ansåg 

sig även vara i huvudsak ensamma om detta ansvarsområde i jämförelse med andra 

yrkesgrupper (Lindberg & Wilhelmsson, 2007). I enkätstudiens resultat framkom att 

distriktssköterskorna i relativt hög grad använde sig av egenvårdsråd och livsstilssamtal, 

vilket är åtgärder som distriktssköterskan använder i sin profession. Det kan vara 

anledningen till att man inte anser sig hänvisa till sin egen profession utan utför en 

direkt åtgärd.  

 

Konklusion 

I studien framkommer att majoriteten av distriktssköterskorna som arbetar på 

vårdcentralerna i Halmstad träffar flera unga kvinnor med stressrelaterade besvär varje 

vecka. Med det framtagna resultatet kan antas att stress hos unga kvinnor är ett problem 

i Halmstad och att de kvinnorna som är berörda regelbundet kommer i kontakt med 

distriktssköterskor på vårdcentralerna. De preventiva åtgärder som distriktssköterskorna 

satt in skiljer sig något beroende på vilken typ av symtombild patienten visar upp. Vid 

muskelbesvär hänvisas patienterna mest frekvent till sjukgymnast. Patienter med 

muskelbesvär informeras även ofta om FAR. Kvinnor som söker på grund av oro och 

ångest hänvisas mest sannolikt till kurator/psykolog eller läkare. Patienter som söker 

med sömproblem och trötthet hänvisas mest troligt till läkare, alternativt ges 

egenvårdsråd. Egenvårdsråd är vanligt förekommande och är bland de tre vanligaste 

åtgärderna oavsett symtom. Då primärvården uppdagar hälsoproblem i större grad än 

övriga vårdinstanser är det av stor vikt med god tillgänglighet i primärvården. 

Distriktssköterskan kan i sin roll ses som en koordinator i hälsa då hon/han kan hjälpa 

patienten till god egenvård. Distriktssköterskan har i sin profession möjligheter att 

utifrån ett helhetsperspektiv se patienten i sin situation och därifrån hjälpa patienten att 

få de förutsättningarna individen behöver för att få god hälsa. 

 

Implikation 

I studien framkommer att medicinsk yoga används i låg utsträckning, trots att flertalet 

vetenskapliga studier tyder på positiva effekter vid stress. Mertalet av studierna 

efterlyser dock ytterligare forskning i ämnet innan metoden kan rekommenderas. 

Enkätstudien kan ses som en början till en större kartläggning över distriktssköterskans 

preventiva åtgärder gentemot unga kvinnor med stressrelaterade symtom. Genom att 

undersöka en större population över ett större geografiskt område kan en bredare bild 

över förekomsten och preventiva åtgärder visas. I studien framkommer även 

distriktssköterskornas önskemål om riktlinjer och utbildning, vilket kan tas i beaktning i 
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vidare forskning. Vidare forskning kan ha till syfte att ta fram verktyg som underlättar 

det preventiva arbetet, exempelvis specifika hälsomodeller eller riktlinjer för 

patientgruppen. Riktlinjer och vidare utbildning i ämnet unga kvinnor och stress kan 

leda till möjligheter att förbättra det preventiva arbetet i primärvården i framtiden. För 

att få en generaliserbarhet på nationell nivå gällande distriktssköterskans preventiva 

arbete gentemot unga kvinnor med stressrelaterade symtom efterlyses en studie med 

slumpmässigt och större urval. 
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Bilaga A 
Löpnummer:  

 

Ange din ålder 

☐ 25-35 år  

☐ 36-50 år  

☐ 51-65+ år  

 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

☐  Upp till 2 år  

☐ 2-5 år  

☐ >5 år 

 

Hur länge har du arbetat på vårdcentral? 

☐  Upp till 2 år  

☐ 2-5 år  

☐ >5 år 

 

 

1. Enligt din uppfattning, har andelen unga kvinnor (16-24 år) som söker till 

distriktssköterskan med stressrelaterade symtom ökat under tiden du arbetat på 

vårdcentral? 

☐  Ja  

☐ Nej  

☐ Vet ej  
 

 

2. Uppskattningsvis, hur många unga kvinnor (16-24 år) med ständig trötthet 

och/eller sömnproblem kommer du som distriktssköterska i kontakt under en 

vecka?  

☐ Ingen   

☐ 1-4 kvinna/-or  

☐ 5-10 kvinnor   

☐ fler än 10  

 

 

3. Vilka preventiva åtgärder är mest troligt att du vidtar efter mötet med en ung 

kvinna (16-24 år) med ständig trötthet och/eller sömnproblem? (fler alternativ kan 

väljas) 

☐   Livsstilsamtal distriktssköterska (ev. dig själv) 

☐ Samtal om fysisk aktivitet/information om FAR 

☐ Information om medicinsk yoga 

☐ Kostrådgivning 

☐ Hänvisning till läkare 

☐ Hänvisning till kurator eller psykolog 

☐ Egenvårdsråd 

☐ Inget av ovanstående alternativ 



 
 

 

4. Uppskattningsvis, hur många unga kvinnor (16-24 år) med muskelbesvär från 

nacke/skuldror kommer du som distriktssköterska i kontakt under en vecka?  

☐ Ingen   

☐ 1-4 kvinna/-or  

☐ 5-10 kvinnor   

☐ fler än 10  

 

 

5. Vilka preventiva åtgärder är mest troligt att du vidtar efter mötet med en ung 

kvinna (16-24 år) med muskelbesvär från nacke/skuldror? (fler alternativ kan 
väljas). 

☐  Livsstilsamtal distriktssköterska (ev. dig själv) 

☐ Samtal om fysisk aktivitet/information om FAR 

☐ Information om medicinsk yoga 

☐ Hänvisning till sjukgymnast 

☐ Hänvisning till läkare 

☐ Hänvisning till kurator eller psykolog 

☐ Egenvårdsråd  

☐ Inget av ovanstående alternativ 

 

 

6. Uppskattningsvis, hur många unga kvinnor (16-24 år) med oro och/eller ångest 

kommer du som distriktssköterska i kontakt under en vecka? 

☐ Ingen   

☐ 1-4 kvinna/-or  

☐ 5-10 kvinnor   

☐ fler än 10  

 

 

7. Vilka preventiva åtgärder är mest troligt att du vidtar efter mötet med en ung 

kvinna (16-24 år) med oro och/eller ångest? (fler alternativ kan väljas). 

☐  Livsstilsamtal distriktssköterska (ev. dig själv) 

☐ Information om fysisk aktivitet/FAR 

☐ Information om medicinsk yoga 

☐ Kostrådgivning 

☐ Hänvisning till läkare 

☐ Hänvisning till kurator eller psykolog 

☐ Egenvårdsråd  

☐ Inget av ovanstående alternativ 

 

 

8. Har Ni på er vårdcentral några riktlinjer för handläggning av kvinnor som 

söker för stressrelaterade symtom? 

☐ Ja  

☐ Nej  

Om Ja: Fungerar det tillfredställande? Ja ☐ Nej ☐ 

Om Nej: Är det något du tycker borde finnas? Ja ☐ Nej ☐ 



 
 

 

9. Känner du till något särskilt forum, ex. stödgrupp eller liknande (i Halmstad) 

som specifikt riktar sig till den här gruppen?  

☐ Ja  

☐ Nej 

 

 Om Ja: Vilket/vilken………………………………………………………………. 

 

 

10. Var hänvisar du primärt den är gruppen? (Välj endast ett svarsalternativ) 

☐  Kurator eller psykolog  

☐  Läkare 

☐  Distriktssköterska (ev. dig själv) 

☐  Annat 

 

 

11. Skulle du vara intresserad av en utbildning/kurs i ämnet ’unga kvinnor och 

stress’? 

☐ Ja  

☐ Nej  

 

 
12. Vilka hälsofrämjande åtgärder tror du som distriktssköterska skulle vara 

effektiva för att vidmakthålla god hälsa och i sin tur förebygga stressrelaterade 

besvär hos unga kvinnor? (fler alternativ kan väljas) 

☐ Samtalsgrupper  

☐ Information på skolor i samarbete med skolsköterskan/kurator  

☐ Skriftlig information i form av broschyrer/affischer   

☐ Standardutskick om rekommenderat besök hos distriktssköterska för information   

☐ Information på ungdomsmottagningar i samarbete med barnmorskor/kurator   

 

☐ Annat………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga B  

 

Enkätundersökning till vetenskaplig studie  

 
Vi är två distriktssköterskestudenter från Högskolan Halmstad. Vi arbetar med en studie 

som kommer presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå inom omvårdnad. 

Detta brev går till dig som berörd verksamhetschef för godkännande av vårdcentralens 

distriktssköterskors deltagande i studien. 

 

Syftet är att undersöka distriktssköterskans preventiva åtgärder för unga kvinnor med 

stressrelaterade symtom. Projektet är kontrollerat och godkänt av lokal etikprövning av 

studentprojekt vid sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad som även 

står som huvudman för projektet. Studien kommer att baseras på en enkätstudie som 

riktar sig till distriktssköterskor på vårdcentraler i centrala Halmstad . Materialet 

kommer resultera i en magisteruppsats som kommer publiceras i DIVA, en databas för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 

Medverkan i enkätstudien är frivillig och informanterna kommer kunna avbryta sitt 

deltagande när som under studiens gång. Enkäterna kommer behandlas konfidentiellt 

och respektive enkät tilldelas ett löpnummer som också delges till varje informant. 

Under tiden studien pågår kommer enkäterna förvaras skyddat och endast vi som 

författare och vår handledare har tillgång till materialet. Efter studien förstörs 

materialet. Vi kommer delge distriktssköterskorna både skriftlig och muntlig 

information och vi finns på plats då enkäterna fylls i för att besvara eventuella frågor. 

Vi beräknar att distriktssköterskorna behöver avsätta cirka 15 minuter för vårt besök.  

 

Undersökningen avses att äga rum under november/december, 2013. 

Vi kontaktar er inom en vecka så tid och plats kan avtalas närmare.  

 

 

 

 

Kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

 

Magisterstudent Magisterstudent  Handledare/Projektledare:  

Linda Klein  Emma Lindström Maria Nyholm 

0706-608411  0709-659692  035-16 76 37 

linkle13@student.hh.se emmali13@student.hh.se maria.nyholm@hh.se    

 

 

Forskningshuvudman:   Högskolan i Halmstad 

 

 

 

 



 
 

 

      

     Bilaga C 

 

Informationsbrev och samtycke till deltagande i studie 
 

Vi är två distriktssköterskestudenter från Högskolan Halmstad. Vi arbetar nu med en 

studie som kommer presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå inom 

omvårdnad. Syftet är att undersöka distriktssköterskans preventiva åtgärder för unga 

kvinnor med stressrelaterade symtom. Projektet är kontrollerat och godkänt av lokal 

etikprövning av studentprojekt vid sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i 

Halmstad som även står som huvudman för projektet. Studien kommer att baseras på 

enkäter som riktar sig till distriktssköterskor på vårdcentraler i Halmstad . Du tillfrågas 

nu om du vill delta.  

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Enkäterna hanteras 

konfidentiellt och är därför enbart tilldelade löpnummer. Du ska alltså inte skriva ditt 

namn på enkäten. Vid inlämningen av enkäten kommer du tilldelas ditt specifika 

löpnummer för att du ska kunna kontakta oss om du önskar avbryta ditt deltagande. 

Under studiens gång kommer enkäterna att förvaras skyddat och enbart vi som 

författare och ansvarig handledare kommer ha tillgång till materialet. Efter studiens slut 

förstörs enkäterna. Sammanställningen av materialet publiceras i DIVA, en databas för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. 

 

Under varje fråga finns x antal svarsalternativ. Kryssa för det alternativ som du tycker 

stämmer för dig. Observera att flera svarsalternativ går att kryssa i vid vissa frågor. I de 

fallen anges detta. Vänligen läs igenom frågor och svarsalternativ noga. Vi kommer 

finnas på plats under tiden du fyller i dina svar.  

 

 

 

 

Genom att kryssa i följande ruta samtycker du till deltagande i studien    

 

 

 

 

Fråga oss vid oklarheter kring enkäten eller studien. 

 

 

Magisterstudent Magisterstudent  Handledare/Projektledare:  

Linda Klein  Emma Lindström Maria Nyholm 

0706-608411  0709-659692  035 16 76 37 

linkle13@student.hh.se emmali13@student.hh.se maria.nyholm@hh.se 

  

 

Forskningshuvudman:   Högskolan i Halmstad 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Linda Klein:
Distriktssköterskestuderande. Tidigare
yrkesverksam inom slutenvården och
kommunal hälso- och sjukvård.

Emma Lindström:
Distriktssköterskestuderande. Tidigare
yrkesverksam inom slutenvården,
akutsjukvården och primärvården.


