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Sammanfattning 

Hälsofrämjande arbete är viktigt inom hela hälso- och sjukvården, där 

distriktssköterskan har ett stort ansvar. Sedan ädelreformen har de flesta kommuner 

övertagit ansvaret för att tillhandahålla hälso- och sjukvård, bland annat i hemmiljö. 

Orems omvårdnadsteori fokuserar på egenvård och menar att människan är en aktiv 

och fri varelse som kan uppnå välbefinnande genom egenvård. Syftet med studien var 

att beskriva distriktssköterskors upplevelser av hälsofrämjande arbete inom 

kommunal hemsjukvård. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes och fem 

intervjuer med distriktssköterskor från två kommuner i nordvästra Skåne 

genomfördes. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I studien 

framkom kategorierna: omvårdnad är hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete saknar 

prioritet samt hemmet som arena. Distriktssköterskorna upplevde att hälsofrämjande 

arbete bygger på holistiskt synsätt och är grunden för allt omvårdnadsarbete, 

samtidigt som de lutade sig mot sin medicinska kompetens. Vidare upplevde de att 

hälsofrämjande arbete saknade prioritet genom bristande kompetens inom hälso- och 

sjukvårdsteamet, tidsbrist och kortsiktiga interventioner. Det hälsofrämjande arbetet 

försvårades genom att hemmet är arenan, som är individens revir och dennas villkor 

styr arbetet. Framtida studier utifrån vårdtagarens perspektiv skulle kunna 

vidareutveckla resultatet i denna studie och samtidigt vara ett steg i vårdutvecklingen 

inom kommunal hemsjukvård.
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Abstract 

 

Health promotion is important in all of the health care system, where the district nurse 

has big responsibility. Since the “ädelreform”, most counties are taking responsibility 

for providing health care, including the care takers who live at home. Orem´s nursing 

theory focuses on self-care and believes that man is an active and free being capable 

of achieving wellness through self-care. The aim of the study was to describe nurses' 

experiences of health promotion in municipal home care. A qualitative method with 

inductive approach was used and five interviews were performed, with district nurses 

from two counties in northwest Skåne. The interviews were analyzed using qualitative 

content analysis. The study revealed categories: caring is health promotion, health 

promotion lacks priority and the home as the arena. District nurses felt that health 

promotion is based on a holistic approach and the foundation for all nursing work, 

while they leaned towards their medical expertise. Furthermore, they felt that health 

promotion has low priority by lack of skills in the health care team, lack of time and 

short-term interventions. Health promotion efforts were affected since the home was 

the arena, where the individual's terms and conditions governed the work. Future 

studies based on the resident's perspective could further develop the results of this 

study while being a step in the healthcare developments in municipal home care.
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INLEDNING 

Distriktssköterskan har en nyckelroll för både utveckling och implementering av 

hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvården (Brobeck, Odencrants, Bergh & 

Hildingh, 2013; Ainalem, Carlsson, Jansson, Olsson & Sjödahl, 2009; Björklund, 

Sarvimäki & Berg, 2008). Efter ädelreformen (Prop. 1990/91:14) har de flesta av 

landets kommuner övertagit ansvaret för hälso- och sjukvården till och med 

sjuksköterskans kompetensnivå. 

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har hela befolkningen rätt 

till vård på lika villkor. Detta innebär att även de som på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning får vård i ordinärt boende har rätt till hälsofrämjande insatser 

(SOU, 2004). Björklund et al. (2008) och Stuart, Jarvis och Daniel (2008) beskriver 

att distriktssköterskor som utför hälsofrämjande arbete på vårdcentral upplever stress 

och bristande stöd från arbetsledningen. Hälsofrämjande arbete upplevs ofta som ett 

otydligt begrepp inom hälso-och sjukvården, då det är svårt att särskilja detta från 

begreppet sjukdomsförebyggande (Whitehead, 2009). Distriktssköterskor behöver 

mera utbildning i praktiskt hälsofrämjande arbete för att kunna leda de berörda 

individerna mot hälsa samt för att uppnå större patientsäkerhet (Berland, Holm & 

Bentsen, 2012; Ainalem et al., 2009). Arbetsgivarorganisationen behöver stödja 

distriktssköterskorna i det hälsofrämjande arbetet så de upplever arbetsglädje.  

Arbetsglädje skapas genom att och distriktssköterskorna upplever att deras profession 

tas till vara, samt att de får arbeta självständigt med möjlighet att påverka arbetet på 

ett kreativt sätt (Curtis & Glacken, 2014). 

Allt arbete som distriktssköterskan utför inom kommunal hemsjukvård är 

hälsofrämjande (Runciman, 2014; Strandberg, Ovhed, Borgqvist & Wilhelmsson, 

2007). Det är en stor utmaning att erbjuda hälsofrämjande arbete till patientgruppen 

inom kommunal hemsjukvård då den gruppen i hög grad omfattar äldre och 

multisjuka individer (Gustafsson et al., 2012). Det är speciellt att arbeta i hemmiljö, 

vilket påverkar relationen mellan individen och distriktssköterskan, som enligt 

McGarry (2009) troligtvis har olika uppfattningar om vad hälsa är. 

Det finns brist på kunskap gällande hur distriktssköterskan upplever hälsofrämjande 

arbete inom kommunal hemsjukvård. 
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BAKGRUND 

 

Hälsofrämjande arbete 

Hälsa är något som berör oss alla, varje individ har sin egen uppfattning om vad hälsa 

innebär utifrån sin upplevelse av meningsfullhet, känsla av samanhang och 

välbefinnande (Svensson & Hallberg, 2011; Povlsen & Borup, 2011). 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization WHO) definition av hälsa 

innebär att individen ska uppleva fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

oberoende av sjukdom och funktionsnedsättning (WHO 1948). Vid WHO:s konferens 

i Ottawa, 1986 beskrevs hälsa även som en resurs i det dagliga livet snarare än målet 

med livet (WHO, 1986). 

Det var vid WHO:s första internationella konferens om hälsofrämjande arbete, The 

Ottawa charter för health promotion, 1986, som begreppet health promotion, 

hälsofrämjande arbete först uppmärksammades (WHO, 1986). Hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande är begrepp som kan ses som två sidor av samma mynt, men de 

har olika utgångspunkt (Whitehead, 2009). I WHO:s manifest från Ottawa, 1986, 

angavs det hälsofrämjande arbetet vara ett processarbete för att ge individen möjlighet 

att kontrollera och förbättra sin hälsa. Hälsofrämjande arbete grundas på ett salutogent 

synsätt vilket innebär att utgå från det friska. Arbetet inriktas på att se patientens 

resurser och möjligheter för att bibehålla och främja hälsa (Whiteahead, 2009). 

Personer med sjukdom befinner sig med en salutogen utgångspunkt olika nära den 

positiva polen i dimensionen hälsa – ohälsa (Benz, Bull, Mittelmark & Vaandrager, 

2014). Antonovsky (1987) skapade begreppet känsla av sammanhang (KASAM). 

Upplevelsen av hälsa och KASAM påverkas av individens sociala bakgrund och 

livssituation (Antonovsky, 1987; Benz et al., 2014). Människan behöver uppleva 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin situation för att klara av livets 

påfrestningar på ett positivt sätt (Antonovsky, 1987). Den andra sidan av myntet med 

sjukdomsförebyggande har däremot ett patogent synsätt som utgångsläge. Arbetet 

inriktar sig på att förebygga sjukdom, hindra vidare utveckling av redan befintlig 

sjukdom samt minska effekterna av redan existerande symtom av sjukdom (Tengland, 

2010). Den svenska hälso-och sjukvården har beslutat att utgå från WHO:s definition 

av hälsa. Hälsofrämjande arbete med holistiskt synsätt är numera inarbetat inom 

svensk hälso- och sjukvård (Strandberg et al., 2007). 

Under specialistutbildningen för distriktssköterskor läggs stor vikt vid hälsofrämjande 

arbete, som en central del i all daglig verksamhet. Distriktssköterskan har därför med 

sin unika kompetens en central funktion i arbetet med att främja hälsa och förebygga 

sjukdom (Gunnarsson, Gusdal, Jarl, Johansson, Rising, Strender, Törnvall & 

Östlinder, 2008). Distriktssköterskans arbete ska karakteriseras av ett förhållningssätt 

som är både holistiskt och etiskt. Arbetet ska baseras på vetenskap och beprövad 
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erfarenhet, oberoende av vilket verksamhetsområde eller vårdform distriktssköterskan 

är verksam inom (Ainalem et al., 2009). Hälsa påverkas av kultur, ålder och kön. 

Distriktssköterskan ska bedriva hälsofrämjande arbete på samhälls-, grupp- och 

individnivå (Ainalem et al., 2009). Distriktssköterskor anser att hälsofrämjande arbete 

är viktigt och de uppger också att de har ett stort intresse för detta enligt en studie av 

DeCola, Benton, Peterson och Matebeni (2012) medan Casey (2007) beskriver att de 

har svårt att beskriva skillnaden mellan hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Sveriges regering har beslutat om 11 nationella målområden för att öka folkhälsan 

(Johansson, Weinehall & Emmelin, 2010). Syftet är att skapa förutsättningar i 

samhället för en god hälsa, på lika villkor, för hela befolkningen (Prop. 2002/03:35). 

Hälsofrämjande arbete ska grundas på ett holistiskt och salutogent synsätt som 

fokuserar på individens fysiska, psykiska och sociala möjligheter och begränsningar, i 

nära samarbete med distriktssköterskan som genomsyras av delaktighet och jämlikhet 

(Haglund & Tillgren, 2009; Johansson et al., 2010). 

 

Kommunal hemsjukvård 

I Sverige omfattar hemsjukvården den hälso- och sjukvård som ges i individens 

bostad eller motsvarande och som har föregåtts av ett vård- och omsorgsbeslut 

(Socialstyrelsen, 2008). Genom ädelreformen (prop 1990/91:14) fick kommunerna ett 

hälso- och sjukvårdsansvar där hemsjukvården omfattar omvårdnad, medicinska 

insatser, rehabilitering och habilitering dygnet runt. Distriktssköterskor, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter utför den hälso- och sjukvård som 

ingår i det kommunala ansvaret. Landstingen har fortfarande huvudansvaret för att 

tillhandahålla läkarkompetensen, och det medicinska ansvaret för patienten 

(Socialstyrelsen, 2008). 

Den kommunala hemsjukvården har genomgått förändring och utveckling. Allt fler 

äldre bor kvar i det egna hemmet. Antalet vårdplatser har minskat både inom 

slutenvården och på de särskilda boendena vilket medför att allt fler behöver vård i 

kommunens hemsjukvård (Tønnessen, Nortvedt & Førde, 2011). I takt med att allt 

fler vårdas i hemmet har även den omvårdnad som där blivit mer avancerad och 

kraven på distriktssköterskan har ökat (Stuart et al., 2008; Wilhelmsson & Lindberg, 

2009). 
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Distriktssköterskan inom kommunal hemsjukvård 

Grunden i distriktssköterskans yrkesroll är mötet med människor i alla åldrar, oavsett 

vilket hälsotillstånd de befinner sig i (Ke, Huang, O´Connor & Lee, 2015). 

Disktrissköterskans teoretiska kompetens ska vara bred och utbildning inom 

vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik är viktig för 

yrkesrollen (Ke et al., 2015). Vidare ska distriktssköterskan ha förmågan till förståelse 

för individen och dennes resurser och svårigheter utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv (Ainalem et al., 2009). Distriktssköterskan är utbildad för att självständigt 

kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja fysisk, 

psykisk och social hälsa hos individen och samtidigt förebygga sjukdom och 

komplikationer av sjukdom (Gunnarsson et al., 2008). 

En av förutsättningarna för att distriktssköterskan ska kunna utöva omvårdnad i 

individens hem är förståelse för vad hemmet symboliserar för den enskilde (Rice, 

2006). När distriktssköterskan kliver in i vårdtagarens hem är det som gäst och 

individens seder och bruk måste accepteras (Rice, 2006). Öresland, Määttä, Norberg, 

Winter-Jörgensen och Lützen (2008) beskriver att distriktssköterskan upplever dubbla 

roller som både gäst och professionell vid arbetet i patientens hem och McGarry 

(2009) beskriver detta fenomen som ett slags professionell vänskap mellan 

distriktssköterskan och patienten. I en studie av Karlsson, Morberg och Lagerström 

(2006) beskriver distriktssköterskorna att de ansåg hembesök som en viktig men 

tidskrävande arbetsuppgift som de gärna ägnade sig åt samt att deras specifika 

kompetens gav en helhetssyn som var unik. Distriktssköterskorna beskriver också hur 

vårdtagaren i sin hemmiljö har beslutanderätten och att de upplever relationen mer 

jämställd än inom slutenvården (Karlson et al., 2006). 

 

OMVÅRDNADSTEORETISK REFERENSRAM 

 

Dorothea Orems omvårdnadsteori, Self-Care Deficity Theory of Nursing (Orem, 

2001), en modell för egenvårdsbalans, valdes som omvårdnadsteoretisk referensram. 

Orem (2001) anser att en människa är en aktiv och fri varelse som är reflekterande 

över både sin omgivning och sig själv och kan uppnå välbefinnande genom egenvård. 

Kulturen och den sociala gruppen som individen ingår i påverkar hur 

egenvårdshandlingarna sker. Individen själv har ett stort ansvar för att utveckla goda 

vanor och på så sätt främja sin hälsa (Orem, 2001). 

Orems (2001) omvårdnadsmodellen är uppbyggd omkring tre delteorier; delteorin om 

egenvård, delteorin om egenvårdsbrist och delteorin om omvårdnadssystem. 



 

 5 

Delteorin om egenvård syftar till att individen anses vara kreativ att ta initiativ till att 

utföra aktiviteter för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 

Individer har förmåga och motivation att ha omsorg om sig själv. En del individer 

kommer dock att avstå från att ta till sig kunskap och att ta på sig det egna ansvaret 

för egenvård (Orem, 2001). Delteorin om egenvårdsbrist innehåller två centrala 

begrepp, egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet 

innehåller individens mentala, kunskapsmässiga och praktiska förmågor, vilka 

påverkas av motivationen, för att individen ska kunna se och planera de aktiviteter 

som krävs för att tillgodose sina egenvårdsbehov. Egenvårdskapacitet utvecklas 

naturligt i vardagslivet, under hela livet, i relationer med andra som kan instruera och 

stödja individen. Egenvårdsbegränsning är brister i individens egenvårdskapacitet, 

vilka begränsar individen att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande (Orem, 2001). 

Delteorin om omvårdnadssystem omfattar omvårdnadssituationens struktur, till 

exempel rollförhållandet mellan distriktssköterskan och individen, vilka tekniska 

hjälpmedel som behövs samt vilka andra stödjande metoder som behövs i 

omvårdnadssituationen. Orem (2001) anger tre omvårdnadssystem, helt 

kompenserande omvårdnadssystem (exempelvis när patienten ligger i respirator), 

delvis kompenserande omvårdnadssystem (exempelvis när patienten kan utföra en del 

egenvård), stödjande/instruerande omvårdnadssystem (exempelvis när patienten ska 

sluta röka). Distriktsköterskans uppgift är att undervisa och stödja individen i dennes 

egenvård, för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Om individen har 

egenvårdsbrist och saknar närstående personer som kan hjälpa den sjuka individen att 

uppnå egenvårdskraven, tar distriktssköterskan över dessa uppgifter. Omvårdnaden 

ska ges med hänsyn till individens livssituation och personlighet. Det är viktigt att 

relationerna och miljön är trygg, trivsam och motiverande för att individen ska uppnå 

sina mål (Orem, 2001). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Sedan ädelreformen 1992 har distriktssköterskan varit verksam inom kommunal 

hemsjukvård. Under tiden har samhället och organisationen för hälso- och sjukvård 

förändrats, med allt fler äldre som bor kvar i det egna hemmet. Distriktssköterskan har 

en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet. Flera studier beskriver distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete inom primärvården, men det saknas studier som beskriver hur 

distriktssköterskan som arbetar inom den kommunala hemsjukvården upplever 

hälsofrämjande arbete. 
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor inom den kommunala 

hemsjukvården upplever hälsofrämjande arbete.  

 

METOD 

 

Design 

För att uppnå studiens syfte, har en kvalitativ metod med induktiv ansats använts. 

Materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004), med syftet att genom ett strukturerat tillvägagångssätt tolka 

informanternas uppgifter för att erhålla ny kunskap. 

 

Urval 

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett brett strategiskt urval 

kontaktades medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i sju av elva kommuner i 

Nordvästra Skåne med förfrågan om medverkan i studien. Två av kommunerna 

återkom med positivt besked angående medverkan i studien och kontaktuppgifter till 

enhetscheferna med ansvar för distriktssköterskorna i kommunen erhölls. Övriga 

kommuner avböjde medverkan på grund av tidsbrist, brist på distriktssköterskor eller 

upplevelse av att hälsofrämjande arbetet inte genomfördes inom kommunal 

hemsjukvård. De fyra kommuner som exkluderades, gjordes så på grund av 

personliga kontakter med berörda distriktssköterskor. Enhetscheferna kontaktades via 

mail med förfrågan om deltagande i studien, samt brev med information om studiens 

syfte och metod. Efter att enhetscheferna gett sitt samtycke erhölls kontaktuppgifter 

till distriktssköterskorna. Mail med förfrågan om deltagande samt information om 

studiens syfte och metod, samt att medverkan var frivillig och att materialet 

behandlades konfidentiellt skickades. Få av de tillfrågade distriktssköterskorna 

återkom med svar. Samtliga distriktssköterskor som tackade ja till deltagande 

intervjuades. Vid intervjutillfället fick informanterna åter information om studiens 

syfte och metod samt att materialet behandlades konfidentiellt. Intervjuerna 

genomfördes på informanternas respektive arbetsplats. 
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Fem distriktssköterskor deltog i studien. De hade mellan tre och 22 års 

yrkeserfarenhet som distriktssköterska. Fyra informanter hade utöver 

distriktssköterskeutbildning även utbildning inom diabetes, inkontinens, demens, 

sårvård, infektionsvård, organisation och ledarskap eller handledning. Alla var 

kvinnor i åldern 47-60 år. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna utfördes under mars 2015 och genomfördes som semistrukturerade 

intervjuer, där en intervjuguide (bilaga A) användes. Intervjuguiden bestod av en 

inledande fråga, fem nyckelfrågor samt en avslutande fråga. Intervjun inleddes med 

frågan ”vad betyder det hälsofrämjande arbetet för dig som arbetar inom 

hemsjukvården?” vilket gav informanten möjlighet att beskriva vilken betydelse de 

upplevde att hälsofrämjande arbete hade inom den kommunala hemsjukvården. 

Nyckelfrågorna belyste sedan hur, vad och när informanterna upplevde att de utförde 

hälsofrämjande arbete, positiva och negativa aspekter på hälsofrämjande arbete samt 

hur de skulle vilja utveckla hälsofrämjande arbete inom hemsjukvården. 

Avslutningsvis tillfrågades informanterna om de hade något att tillägga. Intervjuerna 

varade mellan 20-30 minuter och spelades in digitalt och transkriberades ordagrant. 

 

Databearbetning 

Data bearbetades med kvalitativ innehållsanalys och utgick från analyssteg beskrivna 

av Graneheim och Lundman (2004). Texterna lästes flera gånger i sin helhet för att få 

en helhetssyn och en uppfattning om materialet. Ur textmassan identifierades 

meningsbärande enheter, där ord eller delar av meningar som svarade mot syftet lyftes 

fram på det sätt som informanterna yttrade dem. Nästa steg i analysprocessen var att 

kondensera, abstrahera och koda texten. Detta genomfördes för att korta ner texten 

och göra materialet mer lätthanterligt utan att förlora det centrala innehållet. Genom 

att abstrahera lyftes innehållet till en högre logisk nivå. Kodningen innebar att ett eller 

flera nyckelord sammanfördes till ett textsegment. Koder med samma innehåll 

sammanfördes sedan till underkategorer. Underkategorier med liknande 

meningsinnehåll bildade sedan övergripande kategorier som reflekterade innehållet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen gjordes gemensamt. Koderna 

delades in i sju underkategorier och utifrån dessa bildades kategorierna omvårdnad är 

hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete saknar prioritet och hemmet som arena. 

Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen  
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Alltså det är ju det vi 

gör när vi gör 

hembesök. Det är ju 

hälsofrämjande det 

mesta vi gör… 

När vi gör hembesök är 

det mesta vi gör 

hälsofrämjande 

Utgår från sin 

medicinska kompetens 

Omvårdnad är 

hälsofrämjande 

Men det är ju deras 

hem vi klampar in i… 

Vi klampar in i 

hemmet. 

Patientens revir/villkor Hemmet som arena 

Det fanns en 

demenssköterska…men 

hon slutade…och så 

rann det ut i sanden… 

Saknar specialkunskap Personalteamets 

kompetens 

Hälsofrämjande arbete 

saknar prioritet 

 

FORSKNINGSETISKT ÖVERVÄGANDE 

 

Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska regler som råder inom 

omvårdnadsforskningen. Forskningsetiska krav för omvårdnadsforskning grundas i 

likhet med övrig medicinsk forskning på de etiska principer som beskrivs i FNs 

deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) och i Helsingforsdeklarationen 

(1964). Principerna fastställer huvudsakliga riktlinjer för god etisk standard i 

forskning som omfattar människor genom att ställa krav som har som syfte att skydda 

individen (Northern Nurses´ Federation, 2003). Viktigast inom forskning som 

innefattar människor är att forskningen bidrar med ny kunskap inom 

forskningsområdet (Northern Nurses´ Federation, 2003). 

Innan studien påbörjades genomfördes en översyn av befintlig forskning och 

kunskapsluckor identifierades. Även de allmänna krav som ställs på 

omvårdnadsforskning vilka enligt Northern Nurses´ Federation (2003) är 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet uppfylldes. 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att ge objektiv och tydlig 

information på ett lättförståeligt språk till deltagaren gällande studiens syfte och 

metod, vem som är forskningshuvudman och vem som kan kontaktas om deltagaren 

önskar kontakt, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas (Northern 

Nurses´ Federation, 2003). Detta krav uppfylldes genom att skriftlig information 

skickades ut till alla informanter och muntlig information gavs innan intervjuerna 

påbörjades. Samtyckeskravet innebär att forskning endast får genomföras om 

informanten lämnat informerat och frivilligt samtycke, företrädesvis skriftligen 

(Northern Nurses´ Federation, 2003). Även personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 

framhåller vikten av att samtycke inhämtats innan studien påbörjas. Kravet på 

samtycke uppnåddes genom att informanterna skrev under ett dokument gällande 

samtycke där studiens syfte och metod beskrevs tillsammans med information om att 

deltagandet var frivillig och närsomhelst kunde avbrytas samt hur materialet skulle 
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förvaras innan intervjuerna påbörjades. Enligt kravet på konfidentialitet, så uppfylldes 

detta genom att intervjumaterialet förvarades inlåst, oåtkomligt för obehöriga såväl 

som avidentifierades för att säkerställa informanternas anonymitet. Materialet som 

samlades in i samband med studien kommer inte att användas vid ytterligare 

forskning och kommer därför efter godkänd examen att förstöras enligt aktuella 

riktlinjer från Högskolan i Halmstad. Etiskt godkännande för genomförandet av 

studien inhämtades genom den lokala etiska kommittén vid Högskolan i Halmstad, 

diarienummer UI 2014/1311. 

 

RESULTAT 

 

I resultatet framkom tre kategorier och sju underkategorier som beskrev 

distriktssköterskans upplevelser av hälsofrämjande arbete inom kommunal 

hemsjukvård, tabell 2. 

Tabell 2 Distriktssköterskornas upplevelser av hälsofrämjande arbetet inom kommunal hemsjukvård.  
 

Kategorier 

 

Underkategorier 

Omvårdnad är hälsofrämjande Holistiskt synsätt 

 

Utgår från sin medicinska kunskap 

 

Hälsofrämjande arbete saknar prioritet  Personalteamets kompetens 

 

Tidsbrist 

 

Kortsiktiga hälsofrämjande interventioner 

 

Hemmet som arena Vård i hemmet 

 

Individens revir och villkor 

 

 

Omvårdnad är hälsofrämjande 

Distriktssköterskorna inom kommunal hemsjukvård definierade omvårdnad som 

hälsofrämjande arbete. De talade om vikten av att ha ett holistiskt synsätt på individen 

som utgångspunkt, samtidigt som de utgick från sin medicinska kunskap i det 

hälsofrämjande arbetet. 
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Holistiskt synsätt 

Distriktssköterskorna beskrev att de upplevde det hälsofrämjande arbetet som en 

central del i allt arbete de utförde. De jämställde holistiskt synsätt med 

hälsofrämjande och kände att de trivdes med sitt arbete och gjorde nytta när de såg på 

vården på det sättet. För att öka individens livskvalitet var det viktigt och nödvändigt 

att ta ett steg tillbaka och stödja individen till självständighet. Vidare 

uppmärksammade de familjens betydelse som resurs i det hälsofrämjande arbetet, 

speciellt vid palliativ vård. De ansåg inte att de utförde hälsosamtal men uppgav att de 

utförde vardagliga samtal som hade med individens hälsa att göra. 

”man kollar ju liksom helheten…” DSK 1 

 

Utgår från sin medicinska kunskap 

Distriktssköterskorna inom kommunal hemsjukvård upplevde inte hälsofrämjande 

arbete som en specifik arbetsuppgift, utan ansåg detta vara invävt i alla 

arbetsuppgifter som genomfördes så som hembesök och medicinska åtgärder. 

Distriktssköterskorna uttryckte att de utgick från sin medicinska kunskap för att 

förebygga bland annat fall, trycksår och undernäring. De jämställde skapandet av 

omvårdnadsplaner med hälsofrämjande samtal. Distriktssköterskorna upplevde också 

att det var viktigt att kunna se och känna in det outsagda för att identifiera individens 

behov och resurser, vilket låg till grund för det hälsofrämjande arbetet i hemmet. 

”Men för mig är det ju mycket att man ska förebygga fall, sår, 

trycksår, undernäring…det är det vi jobbar mycket hälsofrämjande 

med” DSK 5 

 

Hälsofrämjande arbete saknar prioritet 

Distriktssköterskorna upplevde att det hälsofrämjande arbetet inte priorierades. Det 

var tydligt att de medicinska insatserna upplevdes som mest prioriterade vilket ledde 

till tidsbrist i mötet med individen. De pekade på betydelsen av personalteamets 

sammansättning, hur de upplevde maktlöshet i sin profession samt att 

utvecklingsarbete inom organisationen prioriterades. De upplevde att de spenderade 

en stor del av sin arbetstid med administrativa arbetsuppgifter. Utvecklingsarbetet 

ansågs inte vara förankrat i den dagliga verksamheten. 
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Personalteamets kompetens 

Hälsofrämjande arbete upplevde distriktssköterskorna var ett teamarbete. Många olika 

professioner runt individen kräver bra samarbete i teamet. Distriktssköterskorna 

upplevde att det saknades kollegor med specialkunskaper och andra yrkeskategorier i 

teamet vilket försvårade det hälsofrämjande arbetet. Distriktssköterskorna uttryckte 

att personalen i hemvården var deras förlängda arm, som behövde stöd och råd för att 

främja individens hälsa. Distriktssköterskorna uppfattade maktlöshet i det 

hälsofrämjande arbetet på grund av att de inte hade möjlighet att självständigt 

ordinera insatser. När distriktssköterskan uppfattade att en individ skulle uppleva mer 

livskvalitet av att exempelvis komma ut en stund varje dag hade hon inte makten att 

verkställa denna hälsofrämjande insats. Distriktssköterskorna kände sig hindrade 

vilket medförde en upplevelse av maktlöshet. Utbildning om salutogent synsätt och 

värdegrund för kommunal personal upplevdes av distriktssköterskorna fallera i 

praktiken. På senare tid hade ett projekt startats i en av kommunerna, där 

distriktssköterskan åkte tillsammans med ansvarig läkare från vårdcentralen, för att 

träffa individen i hemmiljön tillsammans med de anhöriga, vilket gav en helhetsbild 

som annars inte visade sig. Detta teamarbete upplevde distriktssköterskorna mycket 

positivt. 

”….För vi måste ju vara ett team runt om det hela…det tror jag 

väldigt mycket på…” DSK 4 

 

Tidsbrist 

Distriktssköterskorna upplevde att hälsofrämjande arbete tar tid. Distriktssköterskorna 

uttryckte att tidsbrist var ett stort bekymmer för att hinna utföra hälsofrämjande 

arbete. De upplevde att de var underbemannade, vilket ledde till att de bara hann med 

att göra de mest basala medicinska uppgifterna i mötet med individen. Detta medförde 

att de upplevde att det individuella hälsofrämjande arbetet inte utfördes. 

Distriktssköterskorna uppfattade att de var ålagda att lägga mycket tid på 

administration, vilket orsakade tidsbrist för att tillgodose individens behov av 

hälsofrämjande insatser. 

”man spenderar så mycket tid med att dokumentera…” DSK 3 
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Kortsiktiga hälsofrämjande interventioner  

Distriktssköterskorna upplevde att det startades många projekt för att utveckla och 

förbättra omvårdnaden, och det hälsofrämjande arbetet i den kommunala 

hemsjukvården. Det saknades dock struktur för utvecklingsarbetet, som ofta 

avslutades utan utvärdering alternativt på grund av personalförändringar. 

Konsekvenserna för det hälsofrämjande arbetet, med de kortsiktiga interventionerna, 

upplevde distriktssköterskorna var att de blev utmattade av det extra arbetet, som inte 

ledde till någon förbättrad omvårdnad för individerna som de vårdade. 

”man startar väldigt mycket projekt // det här demensprojektet det var 

jättebra…väldigt väldigt bra men det bara rann ut i sanden…DSK 2 

 

Hemmet som arena 

Distriktssköterskorna upplevde att de hade mest kontakt med äldre multisjuka 

individer, vilket de upplevde påverkade deras hälsofrämjande arbete. Mötet med 

individen i hemmet, på deras revir och på deras villkor upplevdes medföra utmaningar 

för distriktssköterskan. 

 

Vård i hemmet 

Distriktssköterskorna upplevde att de äldre som de hade kontakt med och vårdade i 

hemmet ofta var multisjuka och de upplevdes inte bry sig om sin hälsa. Enligt 

distriktssköterskornas upplevelse var det mycket fokus på sjukdom inom 

hemsjukvården, medan exempelvis rökning och alkohol var frågor som inte 

diskuterades, då det upplevdes kunna skapa svårigheter i samarbetet med individen. 

Däremot fokuserades mycket av insatserna på nutrition och då främst undervikt. Det 

som distriktssköterskorna upplevde vara mest hälsofrämjande var att identifiera 

individens behov av stöd för att möjliggöra självständighet i hemmet. 

Distriktssköterskorna upplevde att det hälsofrämjande arbetet i hemmiljö försvårades 

ytterligare av att många äldre hade kognitiv svikt. Distriktssköterskorna upplevde att 

de begränsades i det hälsofrämjande arbetet av att många individer var svårt sjuka 

med komplexa livssituationer. 

”Utan jag tänker att man ber inte en 70-årig vårdtagare i 

hemsjukvården att sluta röka. Det är inte prio ett, där är vi inte 

alls…” DSK 2 
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Individens revir och villkor 

När distriktssköterskorna jämförde arbetet som de hade genomfört på vårdcentral med 

arbetet de utförde i hemsjukvården så gav mötet med individen i hemmet andra 

möjligheter än mötet på vårdcentral. Detta var positivt för det hälsofrämjande arbetet. 

Individerna upplevdes vara öppnare och mer mottagliga för information kring hur de 

skulle främja sin hälsa när de vistades i sin hemmiljö. Vid hembesök upplevde 

distriktssköterskorna att de måste visa respekt för individen och det var upp till 

individen att välja vilka frågor som skulle tas upp. Distriktssköterskorna upplevde 

även att det var tydligt att individerna själva skulle bestämma vad de ville göra för att 

förbättra sin hälsa. 

”Men jag tycker ju att det är en möjlighet därför att man går hem till 

patienten och liksom möter henne eller honom på deras revir. De är 

mycket öppnare där än när de kommer till en mottagning…” DSK 1 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) diskuteras trovärdigheten utifrån begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

Giltigheten i studien grundas på hur väl syftet besvaras. Sju av elva kommuner i 

nordvästra Skåne tillfrågades om deltagande i studien, endast två av dessa 

återkommer med positivt besked. Anledningarna som angavs för att inte delta var 

tidsbrist, brist på distriktssköterskor eller upplevelse av att hälsofrämjande arbete inte 

genomförs inom kommunal hemsjukvård. En annan förklaring till upplevelsen av 

tidsbrist kan vara att enhetschefen får många förfrågningar om medverkan i olika 

studier. Mailkontakt med enhetscheferna istället för personligt möte eller 

telefonkontakt har möjligen påverkat urvalet. Förklaringen att kommunerna har brist 

på distriktssköterskor stärks av det faktum att i de kommuner som medverkar i studien 

är mindre än hälften av de anställda sjuksköterskorna inom hemsjukvården 

specialistutbildade distriktssköterskor. Bristen på distriktssköterskor inom den 

kommunala hemsjukvården tolkas även som en förklaring till att enhetscheferna inte 

upplever att hälsofrämjande arbete utförs inom hemsjukvården. Svarsfrekvensen från 

de tillfrågade distriktssköterskorna är alltså låg vilket medför att alla 

distriktssköterskor som svarar positivt på att delta i studien intervjuades. Totalt delar 
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fem distriktssköterskor i studien, alla kvinnor. Det låga deltagandet begränsar studiens 

giltighet i förhållande till en större studie. Ett större urval av informanter ger 

möjlighet till fler variationer mellan informanterna vilket ökar möjligheterna till ett 

mer mångfacetterat resultat av det fenomen som undersöks (Kruger & Casey, 2014). 

Graneheim och Lundman (2004) menar dock att en utförlig beskrivning av 

urvalsprocessen i kombination med användandet av citat från deltagarna i resultatet 

stärker giltigheten.  

Tillförlitlighet beskriver vilket stöd det finns för att det resultat som beskrivs är 

trovärdigt (Granheim & Lundman, 2004). Datainsamlingsmetoden består av en 

intervjuguide med semistrukturerade frågor. Bristande erfarenhet av att intervjua 

medförde svårigheter att ta in all information som informanterna gav och samtidigt 

föra anteckningar för att kunna ställa följdfrågor. Detta kan vara en svaghet som leder 

till att svaren inte blev tillräckligt uttömmande. Ovana vid intervjusituationen 

motiverar till användning av en färdig intervjuguide. Med färdigformulerade frågor 

upplevs struktur och känsla av trygghet vid intervjutillfället. Fokusgruppsintervjuer 

var en annan metod som initialt övervägdes men den förkastades som metod på grund 

av det låga antalet intresserade informanter. Enligt Kruger och Casey (2014) bör en 

fokusgrupp inte vara mindre än tre personer och för att få tillräckligt med underlag för 

analys bör minst två fokusgruppsdiskussioner genomföras. Vidare beskriver Kruger 

och Casey (2014) att fokusgruppsintervju ger deltagarna möjlighet att påverkar 

varandra vilket kan ge ett fylligare material. 

Dataanalysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) metod för 

kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter 

och passar därför bra utifrån studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ambitionen vid dataanalysen var att arbeta nära texten i varje steg. Medvetenhet om 

risken att tolkningen färgades av förförståelse om ämnet på grund av egen 

arbetslivserfarenhet och känslan vid intervjutillfället fanns genom hela 

analysprocessen. Ambitionen var att arbeta så textnära som möjligt genom hela 

analysprocessen. Från transkribering till färdigt resultat genomfördes allt arbete med 

dataanalysen tillsammans. Alla steg i dataanalysen finns väl beskrivna i studien vilket 

ökar tillförlitligheten för resultatet. Graneheim och Lundman (2004) åskådliggör även 

att metoden kan anpassas utifrån forskarens erfarenhet och kvaliteten på insamlad 

data. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär överförbarhet i vilken utsträckning 

studiens resultat kan användas för att beskriva samma fenomen i andra situationer. 

Generellt sett är kvalitativa studier svårare att generalisera men studiens metod är väl 

beskriven med urval, datainsamlingsmetod och analysprocess. Överförbarheten 

förstärks av att resultatet presenterades på ett tydligt sätt och genom att citat 

presenterades i resultatet. Det är därmed upp till läsaren att ta ställning till om 
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studiens resultat är överförbart till andra likvärdiga grupper eller situationer 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet beskriver distriktssköterskorna att de upplever att det är mycket viktigt att 

ha ett holistiskt och salutogent synsätt som utgångspunkt för det hälsofrämjande 

arbetet. De lutar sig samtidigt mot sin medicinska kunskap för att främja den sjuka 

individens hälsa, i och med att en stor del av det dagliga arbetet innebär många 

medicinska uppgifter, vilket även Brobeck et al (2013) beskriver. Med ett salutogent 

förhållningssätt utgår det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet från hälsa, till skillnad 

från det patogena synsättet som utgår från sjukdom. Genom att arbeta utifrån ett 

salutogent synsätt tas varje individs enskilda förutsättningar tillvara, för att stimulera 

känsla av självständighet, sammanhang och meningsfullhet (Antonovsky, 1987). Ett 

exempel kan vara att uppmuntra vårdtagaren till att genomföra det som hen klarar av 

att göra och ge stöd i det hen inte klarar själv. Distriktssköterskan behöver vara 

flexibel i sitt omhändertagande, lyssna in varje enskild individ utifrån dennas behov 

och därefter skapa möjligheter till en meningsfull vardag (Orem, 2001). Detta 

beskriver även Ainalem et al. (2009) tydligt i kombination med ett holistiskt 

utgångsläge. För att främja individens livskvalitet upplever distriktssköterskorna i 

studien att det är viktigt att uppmuntra och stödja individen till självständighet genom 

att ställa sig vid sidan om och uppmuntra individen till att utföra så mycket som 

möjligt själv. I Orems omvårdnadsteori, Self-Care Deficity Theory of Nursing, 

poängteras att det finns stöd för detta arbetssätt genom att distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete ska bidra med undervisning, stöd och hjälp till individen så att 

hen har möjlighet att uppnå så hög egenvårdskapacitet som möjligt och kunna leva ett 

självständigt liv (Orem, 2001). 

I Orems omvårdnadsmodell beskrivs relationerna till familjen och andra närstående 

ha stor betydelse för individens upplevelse av hälsa (Orem, 2001). I resultatet 

beskriver distriktssköterskorna att de ser familjen som en resurs i det hälsofrämjande 

arbetet och då speciellt vid palliativ vård, vilket även belyses av Benzein, Johansson 

och Savemäki (2004) som beskriver familjen som en resurs i det hälsofrämjande 

omvårdnadsarbetet både praktiskt och känslomässigt genom tydlig och god 

kommunikation. Enligt Öresland et al. (2008) har distriktssköterskorna som arbetar 

inom hemsjukvården oftare en närmare och djupare relation till individen och dennas 

närstående i förhållande till sjuksköterskor verksamma inom slutenvården eller på 

mottagningar i primärvården. I resultatet beskriver distriktssköterskorna att detta 

kräver en unik balansgång i att komma som professionell gäst till individens 

hemmiljö. Detta bekräftas av Öhman och Söderberg (2004) som beskriver att den nära 

relationen ger distriktssköterskorna möjligheten att lindra lidande och ensamhet 
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genom att utstråla och visa förståelse och trygghet. Benzein et al (2004) visar även på 

att familjen kan upplevas som ett hinder i omvårdnadsarbetet då de inte är villiga att 

finnas till för vårdtagaren, eller genom att ställa orimliga krav på distriktssköterskan. 

Att de närstående är ett hinder i omvårdnadsarbetet är inget som distriktssköterskorna 

i denna studie beskriver. Öhman och Söderberg (2004) samt Benzein, Hagberg och 

Saveman (2008) beskriver att närstående som upplever att de blir lyssnade på, och där 

distriktssköterskan vägleder dem, själva finner det stöd och de resurser som de 

behöver inom det egna nätverket. 

Distriktssköterskorna beskriver hur de upplever att det hälsofrämjande arbetet är 

invävt i alla dagliga arbetsuppgifter, även i de medicinska. Det hälsofrämjande arbetet 

har ingen speciell särställning i distriktssköterskans yrkesutövning. Detsamma 

framkommer i studier av Runciman (2014) och Brobeck et al. (2013) som på visar att 

hälsofrämjande arbetet genomsyrar allt dagligt arbete. Distriktssköterskorna beskriver 

att de upplever att hälsofrämjande arbete saknar prioritet och att de använder sin 

medicinska kunskap för att till största delen förebygga sjukdom och inte i 

hälsofrämjande arbete. Distriktssköterskorna är tydliga med att de upplevde att det 

hälsofrämjande arbetet får stå tillbaka till förmån för de medicinska åtgärderna som 

behöver utföras. Brobeck et al. (2013) visar på att de medicinska arbetsuppgifterna får 

högsta prioritet. Berg, Hedelin och Sarvimäki (2005) samt Stuart et al. (2008) visar att 

distriktssköterskor har en önskan om att arbeta hälsofrämjande. När det inte fungerar i 

det dagliga arbetet så upplever distriktssköterskorna frustration vilket minskar 

arbetsglädjen (Curtis & Glacken, 2014). 

Distriktssköterskorna i studien beskriver att de upplever att deras yrkesroll har 

förändrats i takt med att organisationen inom hälso-och sjukvården genomgått 

förändringar. De upplever även att det administrativa arbetet har ökat vilket medför 

att tiden för hälsofrämjande arbete i individernas hem har minskat. Samma upplevelse 

beskrivs av Wilkes, Cioffi, Cummings, Warne & Harrison (2014) som skildrar hur 

distriktssköterskan allt oftare upplevs vårda på distans, samt vara verksam som 

vårdtagarens talesperson, samordnare och pedagog gentemot andra vårdgivare och 

ibland även mot närstående. Genom många omorganisationer finns upplevelse av att 

distriktssköterskans yrkesroll har förändrats till en alltmer administrativ och 

handledande yrkesroll (Stuart et al., 2008). Det vanligaste hindret för hälsofrämjande 

arbete upplevs vara hög arbetsbelastning, tidsbrist, brist på direktiv och oklara 

målsättningar (Johansson, Stenlund, Lundström & Weinehall, 2010; Curtis & 

Glacken, 2014; Runciman, 2014). 

I studiens resultat framkommer att kvaliteten och kvantiteten av det hälsofrämjande 

arbetet påverkas av hur väl teamarbetet med flera olika professioner fungerar. Brist på 

distriktssköterskor med specialkunskaper och andra professioner exempelvis 

fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister försvårar det hälsofrämjande arbetet. 

Undersköterskorna i hemvården verkar som distriktssköterskornas förlängda arm, då 
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arbetsbördan för distriktssköterskorna annars skulle bli övermäktig. Karlsson, Ekman 

och Fagerberg (2009) fann att undersköterskorna ser distriktssköterskan som både 

lagkapten och kollega i omvårdnadsarbetet. Undersköterskorna behöver professionell 

handledning, delegering, råd och stöd vid medicinska arbetsuppgifter vilket tar tid 

från distriktssköterskan att finnas till för vårdtagarna som de ansvarar för (Craftman, 

von Strauss, Rudberg & Westerbotn, 2012). 

När hemmet är den arena där hälsofrämjande arbete bedrivs beskriver 

distriktssköterskorna att de alltid underställer sig individens vilja och rätt till 

självbestämmande inför planerade insatser. Björklund, Savimäki och Berg (2008) 

visar på att detta förhållningssätt uppskattas av de individer som är i behov av 

hemsjukvård. När vårdtagaren får vara den person de är, så upplevs det 

hälsofrämjande arbetet positivt (Berg et al., 2005). Relationen mellan individen och 

distriktssköterskan påverkar i hög grad hur båda upplever det hälsofrämjande arbetet. 

Individen och distriktssköterskans relation behöver grundas på respekt och förtroende 

(McGarry, 2009). Undervisning, kunskap och förmåga att göra som hen vill leder till 

välmående och kraft till ett hälsosamt liv (Hacihasanoglu & Gözym, 2011). Många 

äldre är idag välutbildade och har goda kunskaper om vad de anser vara 

hälsofrämjande för dem, vilket påverkar distriktssköterskans funktion som stödjare i 

individens livssituation ((Hacihasanoglu & Gözym, 2011). Utbildningsnivån hos 

individen är en indikator för hur hälsan kan påverkas. Lågutbildade rapporteras ha 

allmänt sämre hälsotillstånd och har mera psykisk ohälsa än högutbildade 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Oavsett hur och vad som påverkar individens hälsa så 

är det distriktssköterskans uppgift att uppmuntra och stödja individen till att främja 

sin hälsa (Behm, Ivanoff-Dahlin & Zidén , 2013). Enligt Orem (2001) ska 

distriktssköterskan vara hos individen och erbjuda stöd och undervisning till denne 

tills hen upplever sig bemästra sin hälsosituation, genom att ha förmåga och drivkraft 

att ta tillvara och främja sin egen hälsa för att få så självständigt liv som möjligt 

(Orem, 2001).  

 

KONKLUSION 

 

Studien belyser distriktssköterskors upplevelser av att utföra hälsofrämjande arbete 

inom kommunal hemsjukvård. Studien visar att de upplever att allt omvårdnadsarbete 

inom kommunal hemsjukvård är hälsofrämjande. Distriktssköterskorna utgår från ett 

holistiskt synsätt på individen samt från sin medicinska kunskap för att främja hälsa. 

Distriktssköterskorna upplever att hälsofrämjande arbete inom kommunal 

hemsjukvård saknar prioritet vilket visar sig i hälso- och sjukvårdsteamets brist på 

kompetens, tidsbrist och kortsiktiga hälsofrämjande interventioner. Hälsofrämjande 
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arbete i hemmet medför många utmaningar då de äldre som vårdas i hemmet ofta är 

multisjuka och har kognitiv svikt. Hemmet är den enskildes revir och där gäller 

individens villkor vilket måste respekteras. Studiens slutsats är att 

distriktssköterskorna upplever att hälsofrämjande arbete grundas i omvårdnad och 

kräver ett holistiskt förhållningssätt, med prioriteringar för att skapa möjligheter till 

hälsofrämjande arbete inom kommunal hemsjukvård. 

 

IMPLIKATION 

 

En utmaning inom kommunal hemsjukvård ligger i att kombinera hälsofrämjande 

arbete med sjukvårdande insatser, samtidigt som de individer som vårdas inom 

kommunal hemsjukvård blir allt äldre och har allt fler sjukdomar. Studiens resultat 

visar att distriktssköterskorna upplever att allt omvårdnadsarbete, inklusive de 

medicinska och medicintekniska åtgärderna, är hälsofrämjande för individen. Detta 

synsätt är bra att bära med sig i det dagliga arbetet, för att hjälpa och stödja individen 

till bättre hälsa. 

Distriktssköterskorna upplevde att teamarbetet är grundläggande för det 

hälsofrämjande arbetet. Det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan 

yrkesgrupperna; distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, läkare samt biståndshandläggare inom kommunal hemsjukvård. En 

ökad förståelse för varandras kompetens, arbetsuppgifter och förhållningssätt verkar 

det finnas behov av mellan främst distriktssköterskor och biståndshandläggare, för att 

optimera det hälsofrämjande arbetet hos individen. 

För att få ett större perspektiv på det hälsofrämjande arbetet, för både 

distriktssköterskor och patienter, behövs studier som även beskriver vårdtagarnas 

upplevelse av det hälsofrämjande arbetet som genomförs i det egna hemmet. Studier 

utifrån vårdtagarens perspektiv skulle kunna vidareutveckla resultatet i denna studie 

och samtidigt vara ett steg i vårdutvecklingen inom kommunal hemsjukvård.  
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BILAGA A  

 

INTERVJUGUIDE 

Syftet med intervjun är att få svar på studiens syfte, vilket är att beskriva distriktssköterskors 

upplevelser hälsofrämjande arbete inom hemsjukvården. 

 

Diskussions frågor 

1. Vad betyder hälsofrämjande arbete för dig som arbetar inom hemsjukvården?  

2. Hur arbetar du hälsofrämjande inom hemsjukvården? 

3. Vad innebär ett hälsosamtal för dig inom hemsjukvården? 

4. När genomför du hälsosamtal inom hemsjukvården? 

5. Hur ser du på positiva/negativa aspekter av att utföra hälsosamtal inom hemsjukvården?  

6. Hur skulle du vilja utveckla det hälsofrämjande arbetet inom hemsjukvården? 

7. Har du något övrigt du vill tillägga? 
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