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Sammanfattning 

Bakgrund: Distriktssköterskors fördelning av arbetstid är lite utvärderad. Tidigare studier 

visar dock att en stor del av sjuksköterskors och distriktssköterskors arbete inom 

slutenvården och öppenvården används till arbete som ligger utanför den patientnära 

omvårdnaden. Syfte: Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga hur 

distriktssköterskor fördelar sin arbetstid mellan direkt och indirekt patientarbete och övrig 

tid, om distriktssköterskors fördelning av arbetstid skiljer sig mellan olika stora vårdcentraler 

och vilka erfarenheter distriktssköterskor har av förhållandet mellan direkt och indirekt 

patientarbete och övrig tid. Metod: Studien är genomförd som en deskriptiv tvärsnittsstudie 

med kvantitativ och kvalitativ ansats med självskattningsformulär och intervjuer. Resultat: 

Resultatet visade att av distriktssköterskornas totala arbetstid utgjordes 51 % av direkt 

patientarbete, 30 % av indirekt patientarbete och 19 % av övrig tid. Ingen signifikant skillnad 

i fördelning av arbetstid i förhållandet mellan direkt och indirekt patientarbete och övrig tid 

kunde påvisas för distriktssköterskor som arbetade vid olika stora vårdcentraler. Gemensamt 

för distriktssköterskornas erfarenhet i arbetet var förmågan att hantera en komplex yrkesroll. 

Förhållandet mellan direkt och indirekt patientarbete och övrig tid var komplex och de olika 

arbetsmomenten som distriktssköterskorna utförde integrerades i varandra. Slutsats: Studien 

har visat distriktssköterskornas reella och upplevda fördelning av arbetstiden samt hur 

arbetssituationen upplevdes. Av distriktssköterskornas arbetstid utgjordes 51 % av direkt 

patientarbete. Distriktssköterskeyrket upplevdes som komplext där förmågan till samordning 

av olika vårdgivares insatser var viktig. Resultatet skulle kunna användas som underlag vid 

förändrings- och förbättringsarbeten inom vård och omsorg, speciellt med tanke på 

distriktssköterskors arbetssituation. 

Nyckelord: Distriktssköterska, arbetstid, primärvård, direkt patientarbete, 

indirekt patientarbete, tidsregistrering, intervju. 
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Abstract 

Background: How district nurses use their work time has not been evaluated sufficiently. 

Previous studies report that a significant part of the registered nurses and district nurses´ 

daily work is not used to direct patient care. Aim: This paper describes how district nurses 

use their work time between direct and indirect patient work and other work time, if there 

were any differences between district nurses in primary health centres of different size and 

respectively the distribution of work time. The paper also describes district nurses 

experiences of their work time between direct and indirect patient care and other work 

time. Method: Descriptive cross sectional study with one quantitative part with self report 

questionnaires and one qualitative part based on interviews. Result: The result shows that 

district nurses used 51 % of their work time for direct patient care, 30,4 % for indirect 

patient care and 18,6 % for other work. No significant differences were found between 

district nurses use of work time when primary healthcare centres of different sizes were 

compared. The interviews showed that district nurses acknowledged their own skills to 

manage a complex profession. The link between direct and indirect patient work and other 

work was complex and the different kinds of nursing tasks were integrated with each 

other. Conclusion: This study reports the district nurses actual and perceived use of work 

time. The district nurses used 51 % of their work time for direct patient care. The 

profession as district nurse´ perceived to be complex and the ability to coordinate 

members of different health care providers was considered as important. The result could 

be used in improvement work in primary care and social services but especially the 

district nurses work situation. 
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1. Bakgrund 

Distriktssköterskornas arbete förändras fortlöpande på grund av ständiga organisations- och 

verksamhetsförändringar inom primärvården (PUNK, 2008; Blomsterberg, 2003). Exempel på 

sådana förändringar är ädelreformen, handikapp och psykiatrireformen, samarbetet mellan 

kommun och landsting (PUNK, 2008) samt införandet av olika IT - (informationsteknologiska) 

stöd (Broberg, 2006). Samarbetet mellan kommun och landsting har inneburit en stor 

förändring inom bland annat primärvård då flera aktörer är involverade i vårdprocessen för 

enskilda individer. Detta ställer krav på smidiga och fungerande organisatoriska lösningar 

gällande samverkan och samarbete. Organisationen blir komplex och handlar om hur resurser 

ska fördelas och delas (PUNK, 2008). Vårdpersonalens arbetsmiljö präglas av hög 

arbetsbelastning och det ställs ökade krav på individen. Personalens engagemang och 

professionalism är viktiga förutsättningar för god organisationsutveckling och effektivisering 

av verksamheten (Blomsterberg, 2003). Vårdpersonal som har mindre tid för patienten, en 

sjukvårdsorganisation som har mindre pengar och ökade kostnader och ett ökat vårdbehov hos 

en åldrande befolkning är stora utmaningar (Centrum för informationslogistik, 2004). Ruland 

(2002) anser att en av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar är att lösa uppgifter med 

begränsade resurser. Det är därför ett problem att hälso- och sjukvården idag i hög grad saknar 

kunskap om samband mellan verksamhet, kvalitet, resursförbrukning och kostnader. Ungefär 

hälften av sjukhusets personalkostnader går till sjuksköterskor, i primärvården ännu mer 

(Ruland, 2002). Vårdverksamheten måste uppfylla kraven på effektiv resursförvaltning, 

budgetbalans, personalplanering och professionell kvalitet liknande ett medelstort företag. Bra 

system för planering, resursstyrning och resultatuppföljning av vårdtjänster är avgörande för en 

effektiv resurs- och personalförvaltning, och för en bättre organisation av vårdtjänsterna 

(Ruland, 2002).  

 

Personalens tid är en viktig resurs i vården. Det ligger både i den enskilda patientens och i 

samhällets intresse att sjuksköterskors kompetens tas tillvara och används på ett bra och 

ändamålsenligt sätt. Att ägna mer tid till direkt patientarbete betyder inte att vårdpersonalen 

skall arbeta snabbare. Tid kan till exempel skapas genom att rationalisera arbetsfördelningen 

mellan olika yrkesgrupper och därigenom få bättre kompetensutnyttjande. Det kan också ske 

genom att effektivisera vissa rutiner, t.ex. journalhantering och tidsbokning, enhetliga 

journalsystem med eller utan datorstöd, strukturerad vårdplanering d.v.s. obruten vårdkedja 

mm (Lundin & Persson, 2003 ). 
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Olika IT- stöd och datoriserade patientjournaler har införts både inom slutenvården och 

primärvården i syfte att underlätta de administrativa processerna. IT och datorstöd inom 

sjukvården har kritiserats för att vara ineffektivt. Mycket av ineffektiviteten beror på att IT –

stödet inte utvecklats så det är verksamhetsanpassat, det vill säga att IT- stödet inte är anpassat 

utifrån hur arbetet i verksamheten ser ut (Broberg, 2006). Ett exempel är sjukvårdens sekretess. 

Sekretessen av personuppgifter har medfört att olika kliniker inte haft tillgång till varandras 

patientjournaler och därför utvecklat sitt eget IT- system efter egna behov, vilket har medfört 

ineffektivitet i vårdarbetet med patienten mellan klinikerna (Adler & Tegerot, 2004). IT 

innebär kostsamma investeringar och om implementering av systemet blir misslyckad, blir 

effekten slöseri med verksamhetens resurser (Broberg, 2006). Sekretess mellan kliniker och 

vårdgivare har med införandet av den nya patientdatalagen (SOSFS 2008:355) som trätt i kraft 

1 juli 2008 ändrats. Lagen avser att skapa bättre förutsättningar för en ökad patientsäkerhet och 

patientnytta. Lagen skapar förutsättningar för en sammanhållen journalföring och målet är en 

journal för en patient. Detta kan bidra till att underlätta de journaladministrativa uppgifterna 

och kan generera tid för vårdpersonalens direkta patientkontakt.  Att finna en balans mellan 

fördelningen av den patientnära vården och den indirekta patientvården är nödvändigt, både ur 

organisationen och vårdpersonalens perspektiv, men framför allt för patientens rätt till en god, 

effektiv och säker vård med hög kvalitet (Lundin & Persson, 2003). 

 

Ovanstående resonemang väcker frågor kring bland annat organisation, arbetsmodeller, IT - 

stöd, kvalitet och utveckling. Den väcker även frågor om sjuksköterskans egna erfarenheter av 

sin arbetssituation i den organisation som distriktssköterskan verkat och den vård som ges till 

patienten.  

 

2. Litteraturöversikt 

 

2.1 Studier om sjuksköterskors arbetstid i Sverige 

Lundgren och Segesten (2001) undersökte förändringen av arbetstidsfördelningen i samband 

med en omorganisation på ett sjukhus där man infört en mer patientfokuserad vård och där 

sjuksköterskorna övertog fler arbetsuppgifter kring patienten än tidigare. Sjuksköterskornas 

direkta patientarbete steg från 33 till 37 %. Jansson och medarbetare (2003) undersökte 

sjuksköterskornas arbetstidsfördelning inom delar av slutenvården. Resultatet visade att 37 % 

var direkt patientarbete, 34 % indirekt patientarbete inklusive omvårdnadsdokumentation, 6 % 

verksamhetsanknuten administration och 18 % verksamhetsförlagda övriga aktiviteter.  
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Utveckling och kompetenshöjning utgjorde 5 % av arbetstiden. Sveriges kommuner och 

landsting (SKL, 2005) har beskrivit sjuksköterskans arbete och arbetstidsfördelning. De fann 

att en betydande del av sjuksköterskans arbetsuppgifter skulle kunna ha utförts av andra 

yrkeskategorier såsom läkarsekreterare eller undersköterskor. Från läkare och sjuksköterskor 

fanns dessutom ett önskemål om mer sammanhållen patienttid. Mellan åren 2004 – 2007 

genomfördes ett projekt i landstinget Östergötland i syfte att frigöra tid från administrativa 

uppgifter till mer direkt patientarbete för vårdpersonal inom sluten- och öppenvården. I 

rapporten konstaterades att det administrativa arbetet tog ”en stor del” av arbetstiden och att 

detta påverkade tillgängligheten för patientkontakter. I slutrapporten föreslogs bland annat 

införandet av standardiserade vårdplaner och IT-stöd (Källum, 2008). Hallin och Danielsson 

(2007) gjorde en uppföljning av legitimerade sjuksköterskors arbetssituation sex år efter 

sjuksköterskeexamen. Studien involverade 15 svenska legitimerade sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna intervjuades och resultatet visade att balansen mellan ett stimulerande arbete 

och ett arbete med hög arbetsbelastning och stress varierade. Sjuksköterskorna hade olika 

erfarenheter av hur mycket tid de hade till direkt patientarbete, men upplevde att de hade för 

lite kontakt med patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att arbetet var stimulerande när de 

hann klart sina arbetsuppgifter och när de hade tid till det direkta patientarbetet (Hallin & 

Danielson, 2007). En granskning av tidsanvändningen genomfördes 2003 i Landstingen i 

Blekinge och Kronobergs län. I undersökningen studerades vilka förutsättningar den 

medicinska personalen har att ägna arbetstiden till direkt patientarbete och arbetsledningens 

förutsättningar att använda sin tid till att leda patientarbetet. Med medicinsk personal avses i 

rapporten läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I resultatet uppmärksammas att en 

översyn av arbetsuppgifter och omfördelning av arbetsuppgifter skulle kunna bidra till att en 

större del av arbetstiden används till direkt patientarbete (Lundin & Persson, 2003).  

 

2.2 Studier om sjuksköterskors och distriktssköterskors arbetstid i andra länder 

Utländska studier av sjuksköterskors fördelning av arbetstid visar på liknande resultat som 

svenska studier. Chaboyer och medarbetare (2008) undersökte arbetstidsfördelningen på en 

akutavdelning i Australien, där 33,2 % var direkt patientarbete, 47,3 % indirekt patientarbete, 6 

% verksamhetsförlagda aktiviteter och 13,5 % egna aktiviteter. Storfjell Lloyd och medarbetare 

(2008) studerade sjuksköterskors arbetstidsfördelning på medicin- och kirurgavdelningar 

organiserade i omvårdnadsteam på ett sjukhus i USA. Studien visade att 44 % av tiden 

utgjordes av direkt patientarbete och 56 % ägnades åt samordning och journalföring.  
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En studie med enkät och djupintervju av 79 distriktssköterskor genomfördes i nord västra 

England, angående bland annat stress och tillfredställelse i arbetet (Usha Rani, 2000). I studien 

identifierades fem stressfaktorer: krav på arbetet, brister i kommunikation och arbetsmiljö, 

problem med patienterna, sjuksköterskors hemförhållanden, sociala liv och karriär. Tidspress 

och administrativt ansvar ansågs vara mest stressande. Hysong och medarbetare (2007) 

undersökte primärvårdspersonalens kompetensutnyttjande. Undersökningen genomfördes i 

USA med specifika och blandade fokusgrupper. Man fann en komplex organisation där, 

beroende på yrkeskategori, 18-47 % av arbetstiden utgjordes av annat än direkt patientarbete. 

Bättre kompetensutnyttjande och evidensbaserad vård skulle kunna effektivisera verksamheten 

inom primärvården. Haycock och medarbetare (2008) undersökte genom intervjuer 

distriktssköterskors arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse och de utmaningar de möter i sitt 

dagliga arbete. Intervjuresultatet visade att distriktssköterskorna värdesatte sin relation med 

patienterna samt möjligheten att få utnyttja sin kliniska kompetens. De accepterade de 

administrativa uppgifterna, men ansåg att de tog en alltför stor del av arbetstiden. Tidspress 

och övertidsarbete var också stressande faktorer. 

 

2.3 Sammanfattning av studier 

Svenska och utländska studier visar att inom slutenvården utgör det direkta patientarbetet 

mellan 33 – 44 % av sjuksköterskors arbetstid. Resten av arbetstiden utgörs i första hand av 

patient- och verksamhetsrelaterad administration där även patientdokumentation ingår 

(Lundgren & Segesten, 2001; Jansson m  fl, 2003; Lundin & Persson, 20003; Chaboyer m. fl., 

2008; Storfjell Lloyd m f l , 2008). Distriktssköterskornas arbetstidsfördelning inom 

primärvärden visar sig vara lite utvärderad. Studier om arbetstillfredställelse, stressfaktorer, 

kompetensutnyttjande visar dock entydigt att distriktssköterskorna prioriterar direkt 

patientarbete och tillfredställelsen att optimalt få utnyttja sin kompetens (Usha Rani, 2000; 

Hysong m fl, 2007; Hallin & Danielson, 2007; Haycock m fl, 2008). Frigörelse av tid till direkt 

patientarbete för läkare och sjuksköterskor skulle kunna ske genom att ta tillvara 

läkarsekreterares och undersköterskors yrkesspecifika kompetens i större omfattning (SKL, 

2005) omfördela arbetsuppgifter mellan personal (Lundin & Persson, 2003) och genom att 

göra standardiserade vårdplaner och öka eller förbättra IT-stöd (Källum, 2008).  
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3. Problemformulering 

Litteraturöversikten visar att en stor del av sjuksköterskans arbetstid, både inom sluten- och 

öppenvården, åtgår till indirekt patientarbete (Lundgren & Segesten, 2001; Jansson m fl,  2003; 

Lundin & Persson, 2003; Chaboyer m fl, 2008; Storfjell Lloyd m fl, 2008). 

Distriktssköterskorna upplevde många av de administrativa uppgifterna som betungande och 

ibland som stressrelaterade (Usha Rani, 2000; Hysong m fl, 2007; Hallin & Danielson, 2007; 

Hysong m fl, 2007;  Haycock m fl, 2008 ). De administrativa uppgifterna som kan härledas till 

indirekt patientarbete är nödvändiga och viktiga. Detta för att bland annat skapa kvalitet, 

kontinuitet och patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2000). Det finns ett behov av nytänkande och 

förenkling av invanda rutiner, arbetssätt och metoder. Resurser som personalens kompetens, 

engagemang, erfarenheter och initiativförmåga, som redan finns tillgängliga, tas inte tillvara 

fullt ut. För att nå utveckling krävs personalens delaktighet och engagemang (Pettersson & 

Donnersvärd, 2002). Ett av målen för Landstinget Dalarna är att vårdpersonalen skall kunna 

frigöra mer tid för direkt patientarbete. Därmed finns behov av att vårdpersonalens 

arbetsuppgifter ses över i syfte att en större del kan användas till direkt patientarbete (IT-

strategisk handlingsplan, 2006). 

 

I distriktsköterskors ansvar ligger att möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda och behandla 

patienten och dennes familj i hälsa och sjukdom utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella 

och existentiella behov. Grunden för distriktssköterskors arbete ligger sålunda i den patientnära 

omvårdnaden. Detta förutsätter att distriktssköterskor kan använda och utnyttja det indirekta 

patientarbetet på ett bra sätt (Distriktssköterskeföreningen, 2008), t ex genom att på ett säkert 

och effektivt sätt kunna använda ett för sjukvården gemensamt journalsystem. 

 

Landstinget Dalarna har en förhoppning om att inom en snar framtid kunna utveckla ett för 

närsjukvårdens olika grenar gemensamt datorbaserat journalsystem. Avsikten är att underlätta 

de administrativa processerna för vårdpersonalen och frigöra mer tid till direkt patientarbete. 

För att kunna se effekterna av ett sådant system är en kartläggning av vårdpersonalens 

fördelning av arbetstid nödvändig, innan systemet tas i bruk. Föreliggande studie avser att 

kartlägga distriktssköterskors fördelning av arbetstid samt att undersöka om 

distriktssköterskors fördelning av arbetstid skiljer sig åt mellan olika stora vårdcentraler.  

Syftet är vidare att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av förhållandet mellan direkt 

och indirekt patientarbete samt övrig tid. Studien har genomförts på uppdrag av 

Närsjukvårdschefen södra Dalarna. 
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4. Syfte 

Syftet är att kartlägga hur distriktssköterskor fördelar sin arbetstid mellan direkt och indirekt 

patientarbete samt övrig tid, om distriktssköterskors fördelning av arbetstid skiljer sig mellan 

olika stora vårdcentraler och vilka erfarenheter distriktssköterskor har av förhållandet mellan 

direkt och indirekt patientarbete samt övrig tid. 

 

4.1 Frågeställningar 

1. Hur fördelar distriktssköterskor sin arbetstid mellan direkt och indirekt patientarbete 

samt övrig tid? 

2. Finns det någon skillnad mellan distriktssköterskor från olika stora vårdcentraler i 

fördelningen av direkt och indirekt patientarbete samt övrig tid? 

3. Vilka erfarenheter har distriktssköterskor av förhållandet mellan direkt och indirekt 

patientarbete samt övrig tid? 

 

5. Definitioner 

Direkt patientarbete 

Situationer där vårdgivaren är i direktkontakt med patienter. 

Exempel: 

Mottagningsarbete, akut eller planerat, telefonsamtal med patient eller dialog/telefonsamtal där 

närstående, personlig assistent eller annan företrädare som svarar för patienten (t.ex. för små 

barn, demens m.fl.). Patientgruppsverksamhet, omvårdnadsarbete och provtagning. 

Vårdplaneringsmöten där patienten eller anhöriga finns närvarande. 

Indirekt patientarbete 

Arbetsmoment som är kopplad till enskild patient, men där ingen direkt patientkontakt 

förekommer.  

Exempel: 

Patientdokumentation, samtal eller möten med annan sjukvårdspersonal, enskild vårdplanering 

utan patient eller närstående, sittronder, samtal eller externa kontakter med tex apotek eller 

myndighet, administrativ dokumentering (t ex tidsbokning utan direkt kontakt med patient, 

signering, remisser, intyg, provsvar, receptutfärdande, epikris, medicinhantering, rapportering 

och sökning av journal). 
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Övrig tid 

Den arbetstid som inte kan hänföras till det direkta eller indirekta patientarbetet . 

Exempel: 

Arbetsplatsmöten, kompetensutveckling (ex internutbildningsgrupper, diskussionsforum inom 

arbetsplatsen eller inom den egna yrkesgruppen, osv) forskning/utbildning, handledning av 

studerande eller annan personal, till exempel delegering till hemtjänstpersonal. 

Övrig tid kan vara igångsättning av teknisk apparatur finnas, städning av personalrum, 

sortering av post, kaffepauser mm.   

 

6. Design 

Studien är genomförd som en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats 

 

7. Metod 

Datainsamling i föreliggande studie bygger på två delar. En kvantitativ metod som bygger på 

tidsregistrering och en kvalitativ del som bygger på intervjuer.  

 

7.2 Tidsregistrering 

 
7.2.1 Urval  

Urvalet för tidsregistreringen har utgjorts av legitimerade sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård (distriktssköterskor) arbetande inom 

Landstinget Dalarna.  

Inklusionskriterier:  

Deltagarna skulle ha minst sex månaders anställning eller vikariat som distriktssköterska på 

vårdcentral eller barnavårdscentral inom Landstinget Dalarna. Deltagarna skulle finnas i tjänst 

under de veckor som studien genomfördes.  

Exklusionskriterier:  

Distriktssköterskor med enbart administrativt ansvar, verksamma inom skolhälsovården eller 

arbetade inom kommunen eller privata mottagningar uteslöts, så även distriktssköterskor som 

arbetade på barnavårdscentral utanför vårdcentralen till exempel vid separat familjecentral. 

 

Distriktssköterskorna representerade små, medelstora och stora vårdcentraler genom ett så 

kallat stratifierat urval (Forsberg & Wengström, 208; Esaiasson m fl, 2009; Polit & Beck, 

2008). 
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Det finns inom landstinget 33 vårdcentraler (Landstinget Dalarna befolkningsstatistik 081231) 

och 294 fast anställda distriktssköterskor (Huvudkontoret HD system Landstinget Dalarna 

090126). Vårdcentralerna klassificerades efter storlek baserat på befolkningsupptag (strata). 

Detta i syfte att få en representativ fördelning av vårdcentraler med olika storlek. I denna studie 

avser ett befolkningsupptag på ≥12000 listade invånare en stor vårdcentral, ett 

befolkningsupptag mellan 4000- 12000 listade invånare räknas som medelstor vårdcentral och 

ett befolkningsupptag ≤ 4000 listade invånare och räknas som en liten vårdcentral. Med denna 

definition finns totalt i länet 8 stora vårdcentraler, 17 medelstora vårdcentraler och 8 små 

vårdcentraler. Verksamhetschefen eller enhetschefen för distriktssköterskor vid  

13 vårdcentraler tillfrågades om intresse fanns hos distriktssköterskorna vid den vårdcentralen 

att delta i studien. Av de tretton tillfrågade vårdcentralerna valde en att inte delta. På de 12 

vårdcentraler som valde att delta fanns 124 (42,2 %) av länets distriktssköterskor anställda 

(Personal Närsjukvården Landstinget Dalarna 20090618). Alla distriktssköterskor som 

uppfyllde inklusionskritrier på valda vårdcentraler tillfrågades om sitt deltagande. Fem 

vårdcentraler där distriktssköterskorna tillfrågades om deltagande klassificerades som stora 

vårdcentraler, fem klassificerades som medelstora och två klassificerades som små. Av 

samtliga tillfrågade distriktssköterskor lämnade 66 distriktssköterskor samtycke till deltagande 

i studien.  

 

När tidsregisteringstiden var ute hade 60 distriktssköterskor lämnat in 

tidsregistreringsformulär. Av de inlämnade formulären godkändes 56 enligt uppsatta kriterier. 

För att ett tidsregistreringsformulär skulle bli godkänt skulle varje registrerad timme ha 

summan 60 minuter. Även bakgrundsfakta som yrkestitel och vilken vårdcentral 

distriktssköterskorna arbetade vid skulle vara ifyllt. Fyra distriktssköterskor hade registrerat 

några av sina fem tidsregistreringsformulär på samma veckodag, 2 dagar av 5, 2 dagar av 4 och 

två distriktssköterskor hade registrerat 2 dagar av 5 dagar för samma veckodag. Efter 

övervägande valdes dock dessa dagar att ingå i den totala sammanställningen av 

tidsfördelningen. Två distriktssköterskor hade inte fyllt i namn på vårdcentral. Dessa två 

formulär användes dock för beräkning av den totala tiden som inte baserades på strata. 

Sammanlagt blev 56 formulär godkända för sammanställning av den totala tidfördelningen och 

54 godkända formulär för beräkning av tidfördelningen när den baserades på strata.  
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Av de distriktssköterskor som lämnat informerat samtycke (n= 66) valde två att avbryta studien 

på grund av att de hade en allt för pressad arbetssituation. 

 

7.2.2 Beskrivning av mätinstrument 

Tidsregistreringsformuläret har utarbetats för denna studie och är inspirerat av en tidigare 

tidsstudie (SKL, 2007). Tidsegistreringsformuläret som har använts är ett 

självskattningsformulär där distriktssköterskorna själva fått skatta den tid som åtgått till olika 

förutbestämda kategorier och subkategorier av förekommande arbetsuppgifter.  

Ett tidsregistreringsformulär (bilaga 5) avsåg en arbetsdag. Distriktssköterskorna fick under en 

begränsad mätperiod (tre veckor) välja fem arbetsdagar som avsåg en måndag, en tisdag, en 

onsdag, en torsdag och en fredag. Helgarbete och arbete under kväll eller natt registrerades 

inte. Dagarna måndag till fredag behövde inte ligga i ordningsföljd. Distriktssköterskorna 

registrerade fördelning av arbetstid i minuter en gång per timme. Tidsregistreringen utfördes 

under de timmar som distriktssköterskorna arbetat under det aktuella arbetspasset. Utrymme 

för registrering av övertidsarbete fanns. Lunchrast registrerades inte i formuläret, däremot 

raster som har legat inom arbetstiden har registreras. I formuläret ingick bakgrundsfakta som 

yrkestitel, antal år i yrket som sjuksköterska och distriktssköterska, hur många procent 

deltagaren arbetar, vid vilken vårdcentral deltagaren arbetar samt vad distriktssköterskan under 

den aktuella arbetsdagen hade för ansvar. Med ansvar avses det ansvarsområde eller de 

ansvarsområden som distriktssköterskorna hade under dagen för tidsregistrering. Det kunde 

vara t ex mottagningsarbete, hemsjukvård, diabetesmottagning. Det fanns även möjlighet för 

distriktssköterskorna att lämna uppgifter om andra ansvarsområden om de upplevde att de 

fördefinierade ansvarsområdena inte stämde. I tidsregistreringsformuläret fanns även en 

beskrivning över hur registreringen skulle genomföras. I de fall där en distriktssköterska alltid 

var ledig en viss dag utelämnades denna dags registrering. 

 

7.2.3 Pilottest  

Innan studien påbörjades testades tidsregistreringsformuläret av fem frivilliga 

distriktssköterskor på en stor vårdcentral. Distriktssköterskorna arbetade med 

mottagningsarbete, hemsjukvård, telefonrådgivning och på barnavårdscentral. En dag där en 

distriktssköterska arbetade med två eller flera ansvarsområden fanns också med.  
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Distriktssköterskorna fick registrera sin tid i det tänkta tidsregistreringsformuläret under ett 

arbetspass. De hade fått information om studiens syfte och planerade tillvägagångssätt.  

Distriktssköterskorna fick även i uppdrag att kommentera och kritisera svårigheter eller 

otydligheter i formulärets upplägg och utformning. Pilottestet möjliggjorde justering och 

korrigering av oklarheter (Polit & Beck, 2008). Registreringsformuläret ändrades och 

förtydligades något efter pilottestet. De förändringar som gjordes var framförallt 

förtydliganden i formulering av bakgrundsfakta samt att formuläret där distriktssköterskorna 

skulle tidsregistrera fick en extra timme att registrera övertidsarbete på. 

 

7.2.4 Tillvägagångssätt  

Information om föreliggande studie lämnades först muntligt via telefon till verksamhetschef 

eller enhetschef för distriktssköterskor, och tid för informationsmöte bestämdes. Därefter åkte 

författaren till respektive vårdcentral och hade ett personligt möte med distriktssköterskorna. 

Information om studiens syfte, upplägg och tillvägagångssätt lämnades. Information om 

frivilligt deltagande lämnades muntligt och skriftligt. Deltagarna informerades om att de när 

som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva motivera varför. 

Vid informationsmötet på respektive vårdcentral lämnades information om 

tidsregistreringsformuläret. Definitioner av de olika kategorierna och subkategorierna i 

formuläret och hur registreringen var tänkt att genomföras förklarades. Distriktssköterskorna 

hade vid mötet möjlighet till att direkt fråga författaren om något var otydligt. Det personliga 

mötet skapade en relation mellan distriktssköterskorna och författaren, vilket upplevdes som 

positivt. Vid ett tillfälle träffades verksamhetschef och författaren personligen vid ett 

informationsmöte innan tid bestämdes för informationsmöte med distriktssköterskorna på den 

vårdcentralen. En liten vårdcentral fick information om studien enbart via telefon då den låg så 

pass långt bort att författaren inte hade möjlighet till personlig kontakt.  Informationsmötet 

med distriktssköterskorna tog cirka 30- 40 min. 

 

De distriktssköterskor som inte hade möjlighet att närvara vid informationsmötet fick skriftlig 

information om studien syfte, tillvägagångssätt och frivilligt deltagande. Informationsbrevet 

innehöll förutom information om studien även formulär för underskrift för informerat 

samtycke. Distriktssköterskorna hade möjlighet att kontakta författaren via telefon eller e-mail 

om de hade några funderingar eller frågor. Datum bestämdes med respektive vårdcentral för 

inlämning av informerat samtycke för de distriktssköterskor som önskade delta i studien.  
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Informerat samtycke skickades till författaren i förtryckt kuvert via internpost och lades i 

speciellt anvisad låda som fanns i låst arkiv på författarens arbetsplats. Författaren arbetar på 

en vårdcentral inom Landstinget Dalarna. Berörd personal på författarens arbetsplats 

informerades om att inga kuvert som tillhörde studien och med författarens namn på fick 

öppnas av någon annan än författaren. Distriktssköterskor som accepterat deltagande och 

lämnat informerat samtycke fick cirka en vecka innan studien påbörjas var sin ”mapp” med 

fem tidsregistreringsformulär. Dessutom innehöll mappen information om senaste 

inlämningsdatum, hur författare och handledare kunde kontaktas och hur registreringen skulle 

genomföras. Varje distriktssköterska fick även en lathund med förklaringar av kategorier och 

subkategorier i tidsregistreringsformuläret (bilaga 7). I ”mappen” fanns ett förtryckt kuvert 

med författarens namn och adress att skicka via internpost med de ifyllda 

registreringsformulären. Distriktssköterskorna returnerade sina tidsregistreringsformulär var 

för sig. 

 

När tiden för ifyllande av tidsregistrering var avslutad skickades formulären från respektive 

distriktssköterska i förtryckt kuvert via internpost till författarens arbetsplats där de lades i 

speciell låda i ett låst arkiv. En vårdcentral skickade sina registreringar via vanlig postgång då  

vårdcentralen låg så pass långt ut i länet att inte internpost fungerade. Vid två tillfällen under 

de tre veckor som studien pågick lämnades en allmän påminnelse ut till de i studien ingående 

distriktssköterskorna via landstingets internmail. 

 

7.2.5 Analys 

Tidsregistreringen har analyserats med deskriptiv statistik. Sammanställningen har gjorts 

genom att beräkna varje enskild distriktssköterskas totala arbetstid för de dagar hon/han har 

tidsregistrerat. Därefter har arbetstiden av de olika förutbestämda arbetsmomenten räknats ut i 

procent av den totalt arbetade tiden för varje enskild deltagare. Sammanställning av fördelning 

av arbetstid har därefter beräknas (Esaiasson, 2009). Ett boxplot för att illustrera spridningen 

av materialet finns redovisad. En variansanalys med signifikansnivån p= 0,05 av det 

stratifierade urvalet har gjorts för att se om fördelning mellan direkt och indirekt arbetstid samt 

övrig tid som distriktssköterskan använder skiljer sig åt mellan vårdcentraler av olika storlek.  

Den beroende variabeln har räknats på direkt patientarbete. Uträkningarna av det insamlade 

materialet har gjorts i Excel. Boxplot och variansanalys av inmatat material från 

distriktssköterskornas registrerade fördelning av arbetstid i procent har beräknats i 

statistikprogrammet SPSS.  
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Bakgrundsfakta i tidsregistreringsformuläret har använts för sortering och indelning av hur 

distriktssköterskorna i studien under mätperioden arbetat. Bakgrundsfakta för vilken 

vårdcentral distriktssköterskorna arbetade vid har legat till grund för indelning av materialet 

vid uträkning i strata. 

 

7.3 Intervjuer 

 

7.3.1 Urval  

För intervjuerna tillfrågades sex distriktssköterskor som ingick i tidsregistreringen. Urvalet har 

skett genom strategiskt urval, det vill säga att man väljer personer som har mycket att berätta 

om forskningsfrågan (Dave m fl, 2008; Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008). 

Distriktssköterskorna valdes så att representativitet från varierande typer av vårdcentraler 

skulle finnas med för att spegla verkligheten och få en trovärdighet på det insamlade materialet 

(Polit & Beck, 2008). Distriktssköterskorna tillfrågades först om intresse att delta av 

verksamhetschef eller enhetschef på respektive vårdcentral, för att sedan lämna sina 

kontaktuppgifter till författaren. 

 

7.3.2 Population 

Distriktssköterskorna som intervjuades deltog också i tidsregistreringen. De arbetade med 

hemsjukvård, mottagningsarbete, telefonrådgivning och barnavårdscentral. 

Distriktssköterskorna hade arbetat olika länge som distriktssköterska. Spridningen mellan 

distriktssköterskornas arbetslivserfarnehet som distriktssköterska var mellan 1- 30 år. De 

rekryterades från olika stora vårdcentraler. De hade varierande erfarenheter från slutenvård, 

öppenvård, äldrevård, barnavård och utlandsarbete som sjuksköterska och distriktssköterska. 

Alla intervjupersonerna var kvinnor. Ingen av intervjupersonerna valde att avbryta sitt 

deltagande. 

 

7.3.3 Provintervju 

Innan intervjuerna påbörjades gjordes en provintervju där intervjuguide, intervjuteknik och 

teknisk utrustning testades (Esaiasson m fl, 2009; Polit & Beck, 2008; Kvale, 1997).  

Intervjupersonen var en erfaren distriktssköterska från en stor vårdcentral. Distriktssköterskan 

fick i förväg information om syftet med provintervjun. I nära anslutning till intervjutillfället 

gjordes en transkribering av intervjun.  
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Reflekterande kommentarer noterades i kanten. Två dagar efter det att provintervjun 

genomförts diskuterades intervjusituationen och frågeställningar i intervjuguiden mellan 

författaren och den intervjuade distriktssköterskan. Intervjuguiden och de tänkta frågorna fanns 

vid detta tillfälle med. Intervjuguiden ändrades och fick färre strukturerade frågor och mer 

öppna frågor än vad den hade från början. Den ändrades också så att antalet frågor blev färre.  

Detta bidrog till att de personer som sedan skulle intervjuas hade större möjligheter till att bli 

mer fria i sitt berättande (Esaiasson m fl, 2009; Polit & Beck, 2008; Kvale, 1997). Risken för 

att författaren skulle låsa sig vid frågorna minskades också då intervjuguiden inte hade så 

många i förväg planerade frågor.  

  

7.3.4 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med de berörda vårdcentralernas verksamhetschef eller enhetschef för 

distriktssköterskor och i ett fall med distriktssköterskorna själva. Information om studiens 

syfte, tillvägagångssätt och genomförande, och informerat samtycke lämnades. Tillstånd om att 

lösgöra distriktssköterskan från sina arbetsuppgifter under intervjun inhämtades från 

verksamhetschefen eller enhetschefen. Intervjuerna ägde rum i samband med eller efter 

tidsregistreringen. Alla intervjuerna genomfördes på en plats som distriktssköterskorna själva 

fick bestämma och som de var bekanta med. I samtliga fall var detta ett ostört utrymme på de 

intervjuade distriktssköterskornas arbetsplats på vårdcentralen. Det var endast författaren och 

den intervjuade distriktssköterskan som fanns närvarande under intervjuerna.  

 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfakta såsom ålder och år i yrke, och därefter en öppen 

fråga där distriktssköterskorna fick berätta om sina erfarenheter av att arbeta som 

distriktssköterska. Därefter följdes frågorna upp genom sonderande frågor och de frågor  

som fanns i intervjuguiden följdes för att hålla fokus genom intervjun. Dock följdes inte 

frågorna i ordning utan kom där de passade in för respektive intervju. I samtliga fall var det lätt 

att få igång ett samtal och ett gott samtalsklimat infann sig.  

 

Distriktssköterskorna var positiva till att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter av arbetet 

som distriktssköterska, vilket medförde att fokus för samtalet närmade sig relativt snabbt in i 

intervjun. Författaren strävade efter ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta 

kunskapen och koncentrerade sig på samtalet mellan intervjupersonen och författaren (Polit & 

Beck, 2008). Distriktssköterskorna hade via informationsbrevet och sitt deltagande i 

tidsregistreringen till viss del kunnat förbereda sig för intervjun.  
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Vid ett par tillfällen hände det att fokus för intervjun tillfälligt tappades, då 

distriktssköterskorna till exempel gärna ville berätta om tiden innan de blev distriktssköterskor 

och om vad patienterna tycker och tänker om distriktssköterskornas arbete. Men intervjun 

kunde ganska lätt åter styras in i rätt riktning. Vid ett tillfälle fick en intervju avbrytas en kort 

stund då rummet där intervjun pågick oplanerat skulle användas till annat. Alla sex 

intervjuerna spelades in på band, och transkriberades av författaren. Bandspelaren stängdes inte 

av förrän intervjun ansågs avslutad av både författaren och den som blev intervjuad. 

Intervjuerna avslutades med att författaren frågade om respondenten hade fler saker som hon 

önskade berätta eller reflektera över innan bandspelaren stängdes av.  Intervjuerna tog mellan 

ca 30- 50 minuter. Det totala transkriberade materialet omfattade 73 sidor text (12 punkter med 

1,5 radavstånd). Skratt, suckar och ”missljud” har inte skrivits ner, utan har vid genomgång 

och kontroll av transkriberingen noterats i kanten av textmaterialet. Transkriberingen av 

intervjuerna har skett inom en tvåveckorsperiod efter intervjun och analysen av intervjuerna 

har skett ett par veckor efter intervjutillfället. 

 

7.3.5 Analys  

Den transkriberade intervjutexten har analyserats med hjälp av innehållsanalys med manifest 

och latent innehåll (Granheim & Lundman, 2004). Målet med innehållsanalys är att 

åstadkomma en systematisk och objektiv beskrivning av vad som sägs i till exempel 

transkriberade texter av intervjuer. Ett kategorisystem skapas där texten delas upp i 

meningsenheter, koder och subkategorier och huvudkategorier (Burnard, 1991; Esaiasson m fl, 

2009; Granheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008).  

 

I föreliggande studie har författaren valt att använda Granheim och Lundmans (2004) 

beskrivning för att bearbeta det insamlade materialet. Den manifesta innehållsanalysen 

fokuserar på det konkreta av det som är sagt och vilka mönster som visar sig. Den latenta 

innehållsanalysen används för att tolka underliggande meningar i den transkriberade texten. En 

viss grad av tolkning finns även i den manifesta innehållsanalysen men skiljer sig i djup och 

nivå av tolkning från den latenta (Granheim & Lundman, 2004). Texten har lästs igenom flera 

gånger för att få en överblick och känsla för innehållet. Forskningsfrågan har styrt hur 

meningsenheter har hämtats i texten. Meningsenheter som ansågs svara mot syftet togs ut. Den 

transkriberade texten klipptes sönder manuellt och sorterades grovt in i tre olika fack som svarade 

mot syftet, direkt och indirekt patientarbete och övrig tid. Dessa rubriker var endast till för att 

grovt sortera innehållet i texten och för att finna svar på forskningsfrågan.  
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Rubrikerna togs bort efter sortering då textenheterna därefter analyserats med vald metod. De 

uttagna meningsenheterna bytte vid flera tillfällen plats, för att tillslut hamna i ett fack. 

Därefter började analys från meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet med manifest 

innehåll, kondenserad meningsenhet med latent innehåll, texten kodades blev kategorier och 

slutligen ett tema (Granheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna kortades ner utan att 

kärnan i texten skulle försvinna. Det har varit viktigt att inte komma för långt ifrån den 

ursprungliga texten när meningsenheterna har kortats ner. Därför har den nerkortade texten vid 

flera tillfällen under analysprocessen återkommit till ursprungstexten. Texten blev mer 

lätthanterlig. Den kondenserade texten abstraherades och försågs med en kod, vilket 

sammanfogades till kategorier. Koden avser att sätta en etikett på en meningsenhet och en 

kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll. Kategorin beskriver vad texten handlar 

om. 

 

8. Formellt och etiskt godkännande 

Godkännande till studien inhämtades från närsjukvårdschefen i Landstinget Dalarna, samt från 

forskningsetiska nämnden vid högskolan Dalarna. En skriftlig förfrågan respektive ansökan 

tillsammans med godkänd projektplan skickades. Viss justering av informationsbreven fick 

göras på uppmaning av forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna innan studien kunde 

påbörjas. Studien bygger på distriktssköterskornas frivilliga deltagande.  

Distriktssköterskorna har fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte, 

frågeställningar och tillvägagångssätt. Distriktssköterskorna har genom informerat samtycke 

aktivt fått lämna godkännande till medverkan i studien. 

 

9. Resultat   

 

9.1  Distriktssköterskors fördelning av arbetstid 

Totalt omfattade tidsregistreringen 264 dagar av totalt 56 godkända svar och efter indelning i 

strata blev tidsregistreringsdagarna 255 av totalt 54 godkända svar. I tabell 1 ges en översikt av 

distriktssköterskornas huvudsakliga arbetsuppgifter under tidsregistreringsdagarna. Flera av 

alternativen har kunnat registreras i varje tidsregistrerngsformulär. Tabellen visar vilka 

ansvarsområden som distriktssköterskorna arbetade med i samband med tidsregistreringen. 

Telefonrådgivning var vanligast förekommande med 136 registreringar (53,3 %), 

mottagningsarbete 123 registreringar (48,2 %) och hemsjukvård 101 registreringar, (39,6 %).  
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Övriga arbetsuppgifter som angavs var: 

Rökavvänjning; flyktingmottagning; apoteksombud; kostsamtal; joursjuksköterska; innesyster; 

AVK mottagning (mottagning för patienter med antikoagulationsbehandling); friskvård; 

deligering av hemtjänstpersonal; fotografering (ex vid dokumentation av sårläkning och  

hudförändringar); semesterplanering; CKF (fortbildning vid centrum för klinisk forskning); 

bedömning av sjuka barn; APT ( arbetsplatsträff); handledning; möten. 

 

Tabell 1.Distriktssköterskornas registrerade ansvarsområden under tidsregistreringsperioden. 

 
Respondenter n=56* 

Registrerade dagar n=264 

 

Antal registrerade per dag n (%) 

Telefonrådgivning 136 (53,3) 

Mottagningsarbete 123 (48,2) 

Hemsjukvård 101 (39,6) 

Annat 45   (17,6) 

BVC 42   (16,4) 

Diabetesmottagning 29   (11,3) 

Blodtrycksmottagning 10   (3,9) 

Astma/Kol mottagning 5     (1,9) 

Inkontinensmottagning 3     (1,2) 

Överviktsmottagning 3     (1,2) 

 

Total 

 

497 (100) 

 
* Bakgrundsfakta ej fullständigt n=2 
 

Av respondenterna hade 64, 8 % över 20 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och 

distriktssköterska, 18, 5 % hade mellan 10- 20 års erfarenhet som sjuksköterska och 

distriktssköterska och 16, 7 % under 10 år. 

 

 

Tabell 2. Antal arbetade år som sjuksköterska och distriktsköterska. 

 
År n= 54 (%) 

≥ 20  35 (64,8) 

10-20  10 (18,5) 

< 10 9   (16,7) 

Total 54 (100) 

 

Tabell 3 redovisar deltagarnas tjänstgöringsgrad i procent. Av 54 distriktssköterskor arbetade 

30 distriktssköterskor heltid, 20 distriktssköterskor mellan 75- 79 procent och fyra 

distriktssköterskor mellan 50- 74 procent. 
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Tabell 3. Fördelning av distriktssköterskornas tjänstgöringsgrad (%). 

 
Tjänstgöringsgrad 

(%) 

Antal distriktsköterskor 

n=54 (%) 

100 30 (55,6) 

75- 79 20 (37) 

50- 74 4   (7,4) 

Total 54 (100) 

 

 

Resultatet visade att distriktssköterskorna (n= 56) använde 51 % av sin totala arbetstid till 

direkt patientarbete, 30, 4 % till indirekt patientarbete och 18,6 % till övrig tid. 

 

Figur 1. Distriktssköterskornas (n=56) fördelning av direkt och indirekt patientarbete och 

övrig tid. 

 

Av det direkta patientarbetet utgjordes 32,5 % av distriktssköterskornas arbetstid till direkt 

möte med enskild patient, 1,8 % till gruppundervisning för patienter, 0,3 % till möte med 

patienters närstående, god man eller personlig assistent, 11,9 % till telefonkontakter med 

enskilda patienter, 1,8 % telefonkontakt med patienters närstående, god man, personlig 

assistent och 2,7 % av annat direkt patientarbete.  

 

 

 

 

 

 

Total 

51,0%

30,4%

18,6%

Direkt patientarbete

Indirekt patientarbete

Övrig tid
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Inom det indirekta patientarbetet utgjordes 13, 8 % av den totala arbetstiden till 

patientdokumentation i journalsystem, 7,3 % till administrativ dokumentation, 4,0 % till 

planering/vårdmöte kring enskild patient, 3,0 % till patientrelaterade resor och 2,3 % av annat 

direkt patientarbete. Inom den kategorin övrig tid utgjordes 6,1 % av arbetsplatsmöten, 2,1 % 

av kompetensutveckling, 0,6 % av handledning av student eller annan personal, 2,0 % av 

utbildning/forskning, 1,3 % av personlig administration och 6,4 % av annat som till exempel 

genomgång av förråd, sortering av post, kaffepauser och städning av personalrum (tabell 4). 

 

Tabell 4. Distriktssköterskornas (n= 56) fördelning av arbetstid (%). 

 

Direkt patientarbete Total resultat % 

Direkt möte med enskild patient 32,6 

Direkt möte med patientgrupp 1,8 

Direkt möte med närstående/ god man/ pers. ass 0,3 

Telefonkontakt med patient 11,9 

Telefonkontakt med närstående/ god man/ pers. ass 1,8 

Annat direkt patientarbete 2,7 

Summa 51,00 

Indirekt patientarbete  

Patientdokumentation i journalsystem 13,8 

Administrativ dokumentation 7,3 

Planering/vårdmöte angående enskild patient 4,0 

Patientrelaterade resor 3,0 

Annat indirekt patientarbete 2,3 

Summa 30,47 

Övrig tid  

Arbetsplatsmöten 6,1 

Kompetensutveckling 2,1 

Handledning av student/ annan personal 0,6 

Forskning/ utbildning 2,0 

Personlig administration ex flexsytem 1,3 

Annat ex kaffepaus, sortera post osv 6,4 

Summa 18,54 

Total summa % 100 
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Spridningen för direkt och indirekt patientarbete och övrig tid har i det insamlade  

materialet varit litet, vilket illustreras i figur 2. 

 

Direkt patientarbete Indirekt patientarbete Övrig Tid
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Figur 2. Spridning av data för direkt och indirekt patientarbete och övrig tid. Y- axeln visar  

distriktssköterskornas (n= 56) arbetstidsfördelning i procent. 

 

9.2  Distriktssköterskors fördelning av arbetstid mellan olika stora vårdcentraler 

Vid genomgång av distriktssköterskornas fördelning av arbetstid mellan olika stora  

vårdcentraler (figur 3) visade det sig att stora vårdcentraler (strata 1) och medelstora vårdcentraler 

(strata 2) hade en relativt likvärdig fördelning av arbetstid. Små vårdcentraler (strata 3)  

skiljde sig i fördelning av arbetstid framförallt gällande det direkta och indirekta patientarbetet.  

Det direkta patientarbetet för små vårdcentraler utgjordes av 39,7 % av arbetstiden medan  

Distriktssköterskorna på stora och medelstora vårdcentraler (strata 1 och 2) redovisade 51,2 %  

respektive 52,3 % för direkt patientarbete av den totala arbetstiden. Det indirekta patientarbetet  

utgjordes för små vårdcentraler 40,6 % av arbetstiden jämfört med stora vårdcentraler där det  

indirekta patientarbetet utgjordes av 31,0 % av arbetstiden och på medelstora vårdcentraler  

27,6 % av arbetstiden. 
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Figur 3. Distriktssköterskornas (n= 54) fördelning av arbetstid mellan stora (strata 1), 

medelstora (strata 2) och små (strata 3) vårdcentraler. D.P.A=Direkt Patientarbete, I.P.A= 

Indirekt Patientarbete, Ö.T= Övrig Tid.  

 

Vid uppdelning i subkategorier inom det direkta patientarbetet mellan de olika stora 

vårdcentralerna redovisade distriktssköterskorna från de medelstora vårdcentralerna en något 

större del av den totala arbetstiden till direkt möte med enskild patient med 35,6 %. De stora 

vårdcentralerna redovisade i denna subkategori 29,8 % och distriktssköterskor på små 

vårdcentraler 29,5 % av den totala arbetstiden. Distriktssköterskorna från de stora 

vårdcentralerna redovisade att en något större del av arbetstiden, 13,5 % jämfört med 

medelstora 10,9 % och små 6,9 % vårdcentraler användes till telefonkontakt med enskilda 

patienter. Inom det indirekta patientarbetet använde distriktssköterskorna som arbetade på små 

vårdcentraler en större del av arbetstiden till dokumentation i patientjournal, 16,7 % och 

administrativ dokumentation, 11,6 % jämfört med de stora och medelstora vårdcentralerna. 

Distriktssköterskorna från stora vårdcentraler använde 14,7 % till dokumentation i 

patientjournal och 7,3 % till administrativ dokumentation. Distriktssköterskorna från 

medelstora vårdcentraler använde 12,3 % till dokumentation i patientjournal och 5,9 % till 

administrativ dokumentation. I kategorin övrig tid fanns den största skillnaden i 

distriktssköterskornas fördelning av arbetstid mellan stora, medelstora och små vårdcentraler i 

subkategorin annat.  Distriktssköterskor vid små vårdcentraler redovisade 10,5 % av 

arbetstiden i denna subkategori. För distriktssköterskorna från stora vårdcentraler utgjordes 

denna subkategori av 6,4 % och för distriktssköterskor från medelstora vårdcentraler 5,9 %. 

 

 

 

 

 

 

Strata 1

Ö.T

17,8%

D.P.A

51,2%
I.P.A

31,0%

Strata 2

D.P.A

52,3%
I.P.A

27,6%

Ö.T

20,2%

Strata 3

Ö.T

19,7%
D.P.A

39,7%

I.P.A

40,6%
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Tabell 5. Distriktssköterskornas (n= 54) fördelning av arbetstid (%) mellan olika stora vårdcentraler. 

 

 

 

Inga statistiskt signifikanta skillnader (p=0, 05) mellan distriktssköterskornas fördelning av 

arbetstid vid vårdcentraler av olika storlek gick att påvisa. 

  

 9.3  Distriktssköterskors erfarenheter av fördelning av arbetstid 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på vilka erfarenheter distriktssköterskan har av sitt 

arbete i förhållandet till direkt och indirekt patientarbete samt övrig tid. 

Analysen av de transkriberade intervjuerna resulterade i sex kategorier med ett övergripande 

tema.  

 

 

 

 

 

Direkt patientarbete  Stor vc Medel vc Liten vc 

Direkt möte med enskild patient 29,8 35,6 29,5 

Direkt möte med patientgrupp 1,5 1,9 0,0 

Direkt möte med närstående/ god man/ pers. ass 0,3 0,3 0,6 

Telefonkontakt med patient 13,9 10,9 6,9 

Telefonkontakt med närstående/ god man/ pers. ass 2,1 1,5 1,5 

Annat direkt patientarbete 3,5 2,0 1,2 

Summa 51,2 52,3 39,7 

Indirekt patientarbete    

Patientdokumentation i journalsystem 14,7 12,3 16,7 

Administrativ dokumentation 7,3 5,9 11,6 

Planering/vårdmöte angående enskild patient 3,9 4,2 4,9 

Patientrelaterade resor 3,0 3,0 2,6 

Annat indirekt patientarbete 2,1 2,1 4,9 

Summa 31,0 27,6 40,6 

Övrig tid    

Arbetsplatsmöten 6,3 6,1 4,4 

Kompetensutveckling 1,8 3,0 1,2 

Handledning av student/ annan personal 0,6 0,8 0,0 

Forskning/ utbildning 1,2 3,7 0,0 

Personlig administration ex flexsytem 1,4 0,7 3,6 

Annat ex kaffepaus, sortera post osv 6,4 5,9 10,5 

Summa 17,8 20,2 19,7 

Total summa % 100 100 100 
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Tema:  

Distriktssköterskors förmåga att hantera en komplex yrkesroll. 

Kategorier: 

1. Att skapa förutsättningar för ett bra möte med patienten. 

2. Att vara flexibel i samarbetet med patienter och andra vårdgivare 

3. Informationsutbyte om patienten mellan vårdgivare. 

4. Distriktssköterskornas arbete har förändrats och därmed deras arbetsuppgifter. 

5. Att distriktssköterskorna har behov av administrativ tid. 

6. Att det är viktigt att känna stöd i att utvecklas i sitt arbete. 

 

Kategorierna kommer att presenteras var för sig, och redovisas med förklarande text och citat. 

Nedan redovisas ett exempel på hur analys från meningsenhet till kategori gått till. 

 

Tabell 6 

Ett exempel av analysprocessen från meningsenhet till kategori. 

Meningsenhet Meningsenhet med manifest 

innehåll 

Meningsenhet med latent 

innehåll 

Kod Kategori 

*(2) det är nog så mycket mer 

att göra på kortare tid, det är 

det, det är den största 

förändringen. 

Största förändringen är att det 

är mer att göra på kortare tid 

DSK har fler uppgifter än 

tidigare på kortare tid. 

Förändrat arbetssätt Att distriktssköterskans 

arbete har förändrats 

och därmed hennes 

arbetsuppgifter 

*(2)= Nummer på respondent 

 

Kategori: Att skapa förutsättningar för ett bra möte med patienten  

I denna kategori finns distriktssköterskors erfarenhet av att skapa en god relation mellan 

vårdgivare och patient. Att skapa förtroende och trygghet i det första mötet mellan 

distriktssköterska och patient och att kunna medverka till att patienten känner sig trygg och att 

se patienten som en resurs i sin egen vård kan spara tid och resurser för fortsatt vård och 

omvårdnad. Förutsättningen för att skapa en god relation för ett bra möte är att ge patienten tid 

i mötet. Att ansvara för samtalet mellan patient och distriktssköterska är att inte till exempel 

avbryta ett viktigt samtal. Distriktssköterskornas erfarenhet av att få patienten att känna sig 

välkommen och att kunna förbereda patientens hemkomst från t ex annan vårdgivare upplevs 

som viktigt. Detta bidrar till förtroende och trygghet för patienten i mötet mellan patienten och 

distriktssköterska. Distriktssköterskornas erfarenheter visar att ett gott samarbete mellan läkare 

och distriktssköterska främjar patientens säkerhet och kvalité i vårdarbetet. 

Distriktssköterskorna har många arbetsuppgifter samtidigt, men prioriterar i första hand att ge 

patienten tid. Av och till kan dettas upplevas som frustrerande då andra arbetsmoment får 

vänta. 
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Citerat från intervjuer med distriktssköterskorna. Siffran inom parentes framför varje citat visar 

nummer för respektive intervjuad distriktssköterska. 

 

”(5)…jag kan stressa jättemycket mellan patienterna, men när jag väl är inne hos någon då tar 

jag mig tid// Många gånger tror jag att dom inte säger allt om dom ser att man forcerar 

hembesöket, men jag tror att det kommer om man sitter kvar ett tag…” 

 

”(2)…Jag tror också att har man gjort det här första mötet och låter det ta tid och gjort det 

väldigt bra då skapar du en trygghet hos patienten som kanske inte resulterar i lika många 

besök…” 

 

”(3)… men ibland så kanske det inte alltid kommer fram alla saker förrän man frågar ”hur 

mår du?” och ställer man en sådan fråga då, så kan du bara lyssna, och har man frågat så 

måste man ta hand om det också, sådana gånger en person mår dåligt så får nästa besök vänta 

lite…” 

 

”(2)… vi har ju den här hemsjukvårdsdoktorn så kan hon, då följer ofta hon med på första 

besöket och lägger en grund, en plan för den här patienten… Vi jobbar väldigt nära vår doktor 

då…” 

 

Kategori: Att vara flexibel i samarbetet med patienter och andra vårdgivare 

I denna kategori beskriver distriktssköterskorna det arbetssätt som krävs för att upprätthålla en 

god patienttillgänglighet. Distriktssköterskorna verkar för en god patienttillgänglighet och  

tänjer därför ofta på den egna arbetstiden och försöker samordna arbetet med sina kollegor. 

Patienterna har via flera olika kanaler möjlighet att komma i kontakt med distriktssköterskan.  

Det kan vara via telefon, komma direkt till vårdcentralen eller kontakt via andra vårdgivare. 

Ibland upplevs att tiden inte alltid anpassats till för det arbete som var planerat. Det kan vara 

svårt att beräkna den faktiska tid som patienten i själva verket behöver då patienten kan söka 

för ett mindre problem, men under besöket visar det sig att det finns större, bakomliggande 

problem som man också måste ta itu med. Distriktssköterskorna måste vara beredda på att vara 

flexibla och med kort varsel göra omprioriteringar i dagens schema. Distriktssköterskorna är 

den samordnande länken mellan patienten, vårdgivare och andra yrkeskategorier och många av 

arbetsuppgifterna bygger på samordning och flexibilitet.  
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Distriktssköterskorna känner otillfredsställelse över att inte kunna erbjuda alla vårdsökande 

vård och över att inte fullt ut kunna ge den vård patienten borde få för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa.  

 

”(3)… det kan vara ibland att man känner ‘oj’ nu kom en massa annat också, som man borde 

ha bokat, man kanske skulle ha behövt en hel timme… det kan jag känna många gånger, och 

särskilt i början då man var ny då tog det längre tid…” 

 

”(4)… jag saknar grupper jättemycket, och jag pratar mycket med föräldrar som pratar om 

grupper och jag säger att jag gärna vill starta upp, det beror inte på mig utan det beror helt 

enkelt på att vi inte hinner…” 

 

”(1)…vi har patienter som kommer för de här återkommande omläggningarna, det finns inga 

tider, vi vet inte vart vi ska göra av dom...” 

 

”(3)… det ger så mycket att komma hem till patienten, då lär man känna patienten också….., 

så jag tycker det är tråkigt faktiskt, men samtidigt, man får ju plats med fler patienter, man får 

ju mer tid på mottagningen, det tar ju tid att åka också…” 

 

”(6)… då har vi två mottagningar en för och en eftermiddag, finns det ingen tid på vårt 

vårdlag kan jag boka på det andra och vise versa kan det andra vårdlagen boka på det andra, 

det tycker jag är bra…” 

 

”(3)… sen är ju distriktssköterskan lite spindeln i nätet, så även om man har bokat full tidbok, 

så är det alltid ärenden som kommer från alla håll och kanter som du tar dig an som kanske 

inte syns, men som tar väldigt mycket tid av en dag beroende på vad det rör sig om…” 

 

Kategori: Informationsutbyte om patienten mellan vårdgivare 

I denna kategori visar distriktssköterskornas erfarenhet att behov av kommunikation med andra 

vårdgivare är viktigt för patientens säkerhet och kvalité. Det finns behov av förenkling i 

kommunikationen mellan vårdgivare. Distriktssköterskan har fördelen att ha ”tyst kunskap” om 

patienterna vilket kan ses som en resurs i arbetet när till exempel journaler inte hunnit skrivas 

ut innan patienten kommer hem från annan vårdgivare.  
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Med tyst kunskap menar distriktssköterskan att ha kännedom om patienten sedan tidigare, att t 

ex känna till vilka vårdgivare patienten går hos, läkemedel som patienten använder, hur 

patientens sociala situation ser ut. Distriktssköterskorna arbetar för att informationsmöten och 

vårdplaneringsmöten skall vara konstruktiva och meningsfulla. 

 

”(1)… jag begriper inte varför och vem som vinner på det här, inte är det patienten i alla fall. 

Tungarbetat, dubbelarbetat, nej kära hjärtanas, en och samma data- ett datasystem som alla 

som jobbar skall ha tillgång till, vi behöver ha tillgång till våra patienter och dom vi sköter 

och har en vårdrelation till…” 

 

”(1)… Det kan bli hur tokigt som helst ibland. Men vi har ju den tysta kunskapen, vi vet att 

patienten går hos andra…” 

 

”(5)… hemtjänsten brukar skriva upp en lista med de patienter vi ska prata om så det blir 

konstruktivt de här träffarna, så vi inte sitter av tid, det är ju bra för alla parter, att då vi 

träffas är det ett riktigt möte…” 

 

Kategori: Distriktssköterskornas arbete har förändrats och därmed deras 

arbetsuppgifter. 

 

Denna kategori beskriver distriktssköterskornas erfarenhet av att arbetsuppgifterna över tiden 

har förändrats. Distriktssköterskor har en annan funktion idag än vad de haft tidigare. 

Distriktssköterskornas uppdrag upplevs bitvis otydligt. Många av arbetsuppgifter är idag de 

som läkarna ansvarade för tidigare. En viss otydlighet kring vad som är läkarens 

arbetsuppgifter respektive distriktssköterskans arbetsuppgifter finns också.  

 

”(3)… halsar och öron tar vi, men vissa får man ju hänvisa till läkarna, men öron som vax och 

externa otiter tar vi, men ibland kanske det inte är en extern otit så vissa mediaotiter tar vi 

också, och då har vi pratat om vi verkligen skall ha det, och när man läser så ska vi egentligen 

inte ha det…” 

 

”(1)... På grund av att det har varit läkarbrist så har vi fått ta mer arbete från, som egentligen 

är läkarnas arbete…” 
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Utvecklingen av till exempel mediciner har medfört att behandlingstiderna kortats ner och 

arbetet har också rationaliserats. 

 

”(6)… det är otroligt stimulerande med nya metoder…nu har vi helt andra hormonsprutor från 

det att man började med den nya typen man gav varje månad och nu ger var tredje månad och 

till och med var 6:e månad...” 

 

Kategori: Distriktssköterskors behov av administrativ tid. 

I denna kategori beskriver distriktssköterskorna att de upplever den administrativa tiden som 

en bristvara. Administration görs på tid som blir över, och direkt patientarbete prioriteras 

framför administrativ tid vilket medför att den administrativa tiden ibland upplevs som en 

stressfaktor i arbetet.  

 

Den administrativa delen av arbetet ses som en viktig del, men upplevelsen av att inte hinna 

med denna del i arbetet är påfallande. Distriktssköterskorna upplever viss frustration över att 

utföra administrativa arbeten som de anser ligga under någon annan yrkeskategoris ansvar. 

Med administrativ tid avses tid för indirekt patientarbete och övrig tid. I intervjuerna avser 

distriktssköterskorna administrativ tid som dokumentation i journalsystem, att hålla sig á jour 

med utvecklingen via pappersarbete och datorer, administrering av övriga arbetsuppgifter 

såsom remisser, kallelser och organisatorisk samordnig. 

 

”(2)… man får ju skriva så mycket man bara inner och ibland är det ju övertid, det beror på, 

är det alltså nödvändiga patientkontakter man haft är det ju bara så. Så det är svårt att hinna 

hem när kockan har slagit fem.” 

 

”(2)… den administrativa tiden den naggas ju i kanten…,men när dagen är slut och man skall 

ha den där timmen för administration så finns den ju liksom inte. Så den är inte lika lång som i 

tidböckerna det är en bristvara.” 

 

”(3)… mycket med datorn, och det är nya PM, och nya rutiner som man skall hålla koll på… 

jag upplever inte att det tar lång tid att skriva notaten men det tar mer tid än vad jag trodde.” 
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”(4)… ja, förra veckan gick det mycket tid åt till att planera sommarens läkartider och vem 

som skulle ha den, och det är ju typiskt en samordnare som annars gör, det tog ju några 

timmar, det tog säkert tre fyra timmar förra veckan att göra det… det är lite synd att användas 

till det.” 

 

Kategori: Att det är viktigt att känna stöd i att utvecklas i sitt arbete 

I denna kategori beskriver distriktssköterskan behovet av ett engagerat ledarskap. 

Distriktssköterskan värdesätter ett ledarskap där tillfällen för dialog och reflektion finns mellan 

medarbetare och ledare. Ledaren ska kunna representera och ansvara för yrkesgruppen och ha 

insikt och förståelse för gruppens yrkesspecifika frågor.  

 

”(1)… chefen lyssnar på vad man säger fast man tycker väldigt olika lyssnas det på och det är 

okej att göra det.” 

 

”(4)… vår samordnare sitter ju där och hon skall vara representant, men eftersom, det är svårt 

för henne att greppa vad vi jobbar med och förstå vad vi gör, så blir inte vår röst hörd där.” 

 

”(3)… jag tycker det känns bra att hon är väldigt engagerad när hon kommer ut och sådär, jag 

tror det blir jättebra.” 

 

”(5)… Det första jag får höra är en suck eller någonting, hon låter irriterad ibland och då blir 

jag irriterad för jag tycker det är oproffsigt.” 

 

Distriktssköterskorna ger uttryck för behovet av att känna sig fri till att inhämta ny kunskap, 

dels genom att teknisk utrustning är lättillgänglig för att aktivt kunna söka kunskap själv, men 

även behovet av att uppmuntras till vidareutbildning. 

 

”(5)… korta utbildningar får vi gå på, men längre utbildningar om det var i höstas, då var det 

stopp för alla utbildningar, för det var jobbigt med personal, vi var så dåligt med folk. Så det 

är väl lite till och från.” 

 

”(6)… vi får mycket utbildningar på CD- ROM och då kan man inte använda dem för datorn 

är låst.” 
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”(3)… men dom har sagt att ´självklart får ni gå´. Det tycker jag är bra. Både gamla och nya 

chefen är positiv till det, jag har fått söka inkontinenskurs nu…” 

 

9.4 Sammanfattning av distriktssköterskornas erfarenheter av sin arbetstidsfördelning 

Distriktssköterskornas erfarenheter av sitt arbete i förhållandet mellan direkt och indirekt 

patientarbete samt övrig tid visar att distriktssköterskorna anser sig ha förmågan att hantera en 

komplex yrkesroll. Distriktsköterskorna värdesätter sin relation med patienterna. De tänjer ofta 

på sin egen arbetstid och samordnar med kollegor för att öka tillgängligheten för patienterna. 

Distriktssköterskorna har en önskan om att kunna effektivisera informationsutbytet mellan 

vårdgivare, dels för att spara tid men också för att patientens vård skall vara säker. Att ha ett 

gemensamt journalsystem kan höja säkerhet och kvalitet i patientens vård.  

Distriktssköterskorna upplever att de administrativa uppgifterna som viktiga, men har en 

känsla att de tar en stor del av arbetstiden.  

 

Distriktssköterskornas arbete har över tiden förändrats och är i förändring och vilka 

arbetsuppgifter som ligger under distriktssköterskornas uppdrag är ej helt tydligt, vilket de 

anser borde tydliggöras. Distriktssköterskorna har behov av att utvecklas i sitt arbete genom 

utbildning. Det finns också behov av att tid avsätts till reflektion och förbättring av det egna 

arbetet. Distriktssköterskorna uttryckte även behov av stöd från en engagerad chef och att den 

person som representerar yrkesgruppen i ledningen har kunskap och förståelse för 

distriktssköterskans arbete. 

 

10. Diskussion 

 

10.1 Resultatdiskussion 

Huvudresultaten visar att av distriktssköterskornas arbetstid utgjordes 51 % av direkt 

patientarbete, 30,4 % av indirekt patientarbete och 18,6 % av övrig tid. Ingen signifikant 

skillnad i fördelning av arbetstid i förhållandet mellan direkt och indirekt patientarbete och 

övrig tid har kunnat påvisas för distriktssköterskor som arbetade vid olika stora vårdcentraler.  

Däremot visade sammanställningen av distriktssköterskornas fördelning av arbetstid i procent 

att små vårdcentraler ser ut att använda en större del till indirekt patientarbete än vad stora och 

medelstora vårdcentraler gjorde. Intervjuerna beskriver att distriktssköterskorna har en förmåga 

att hantera en komplex yrkesroll.  
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Förhållandet mellan direkt och indirekt patientarbete samt övrig tid är komplext och de olika 

arbetsmomenten som distriktssköterskorna utförde integrerades i varandra.  

 

Tidigare studier kring sjuksköterskans fördelning av arbetstid visar att det direkta patientarbetet 

ligger mellan 33- 44 % (Lundgren & Segesten, 2001; Jansson m  fl, 2003; Lundin & Persson,  

2003; Chaboyer m. fl., 2008; Storfjell Lloyd m fl). Denna studie visar att distriktssköterskor 

har något högre andel direkt patientarbete med 51 %. Studierna går dock inte att direkt jämföra 

då definitioner och metoder varierar.   

 

I jämförelse med sjuksköterskor inom slutenvården tycks dock det direkta patientarbetet vara 

större för distriktssköterskorna inom öppenvården. Detta skulle kunna bero på att de har olika 

arbetsuppgifter. Distriktssköterskornas större möjligheter att påverka sitt arbete bidrar på 

många sätt till förenkling och effektivisering av vissa delar i vårdarbetet. Distriktssköterskorna 

arbetar självständigt och har egna mottagningar, gör självständiga medicinska bedömningar 

inom till exempel hemsjukvård och mottagningsarbete, medicinska bedömningar i samband 

med vaccinationer och arbete med barnhälsovård. Många distriktssköterskor har 

förskrivningsrätt för förbrukningsartiklar inom diabetes-, astma-, stomi- och inkontinensvård 

och har möjlighet att självständigt ta ställning till och förskriva vissa läkemedel (SOSFS 

2001:16). Allt detta kan bidra till att distriktssköterskors direkta möte med patienten ökar och 

distriktssköterskorna kan åtgärda många av patientens bekymmer direkt i mötet med patienten 

utan konsultation med annan profession, vilket kan bidra till att spara både tid och resurser. I 

studien ger distriktssköterskorna uttryck för uppfattningen om att de prioriterar det direkta 

arbetet med patienten prioriteras, men uttrycker också att det indirekta patientarbetet är viktigt 

och nödvändigt. Det indirekta patientarbetet upplevdes som en kvalitetsgaranti för det arbete 

som utförs. Det är också ett krav som distriktssköterskan har i sin yrkesfunktion att 

dokumentera i patientjournal (SOSFS 2008:355). Distriktssköterskorna i intervjuerna uttryckte 

att det administrativa arbetet tog en stor del av arbetsdagen och upplevdes ibland som 

stressande. Detta resultat överensstämmer med tidigare studier som genomförts både inom 

slutenvården och öppenvården om sjuksköterskors och distriktssköterskors arbete (Usha Rani, 

2000; Hysong m. fl, 2007; Hallin & Danielson, 2007; Hysong m. fl, 2007;  Haycock m. fl, 

2008 ). Kanske kan detta bero på att distriktssköterskorna värdesätter sin relation med 

patienten och i första hand prioriterar det direkta patientarbetet och även planerar in direkt 

patientarbete på tider som egentligen är avsatt till administrativt arbete.  
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Detta sätt att arbeta bidrar visserligen till att öka distriktssköterskans tillgänglighet för 

patienten men kan bidra till att distriktssköterskorna upplever stress och otillfredsställelse i 

arbetet. Tidsregistreringen visade att det indirekta patientarbetet utgjorde 30,4 % och övrig tid 

18,6 % av den totala arbetstiden.  

  

För distriktssköterskor som arbetade vid en stor vårdcentral registrerade distriktssköterskorna 

att 51,2 % av den totala arbetstiden utgjordes av direkt patientarbete, 31 % av arbetstiden 

utgjordes av indirekt patientarbete och 17,8 % av distriktssköterskornas arbetstid till övrig tid. 

För de medelstora vårdcentralerna hade distriktssköterskorna registrerat 52, 3 % av arbetstiden 

för direkt patientarbete, 27, 6 % till indirekt patientarbete och 20, 2 % av distriktssköterskornas 

arbete för övrig tid. De små vårdcentralerna hade registrerat 39, 7 % för direkt patientarbete, 

40, 6 % för indirekt patientarbete och 19, 7 % till övrig tid. Kanske kan detta bero på hur 

arbetet är organiserat. På en liten vårdcentral finns färre anställda och mycket av det indirekta 

arbetet kan inte delegeras till andra yrkesgrupper. De små vårdcentralerna skiljer sig från de 

stora och medelstora vårdcentralerna under subkategorin annat under huvudkategorin övrig tid. 

De små vårdcentralerna hade 10,5 % av den totala arbetstiden under denna kategori medan de 

stora vårdcentralerna hade 6,4 % och de medelstora vårdcentralerna 5,9 %. Detta kan också 

bero på att distriktssköterskor på små vårdcentraler även ansvarar för arbetsmoment som på 

stora och medelstora vårdcentraler andra yrkeskategorier ansvarar för. I detta material 

påvisades ingen signifikant skillnad i fördelning av arbetstid mellan olika stora vårdcentraler. 

Kanske hade man kunnat påvisa statistiska skillnader med ett större urval. 

 

Resultatet av intervjuerna visade distriktssköterskors förmåga att hantera en komplex yrkesroll. 

Distriktssköterskorna upplevde att det inte fanns tydliga riktlinjer för vilket arbete som låg 

under distriktssköterskornas ansvar. Det upplevdes som viktigt att den tid som inte åtgick till 

direkt och indirekt patientarbete också används på ett meningsfullt sätt.  Det fanns behov av att 

hitta tillfällen för gemensam omvårdnadsreflektion i det dagliga arbetet så att de kontinuerligt 

kunde utveckla och förbättra omvårdnaden. Utvecklingen av distriktssköterskors arbete går 

fort. Nya medicinska och organisatoriska förändringar sker kontinuerligt. Distriktssköterskorna 

har behov av guidning och stöttning av engagerade och kunniga chefer (SFF, 2008). Att hitta 

nya arbetssätt kräver erfarenhet men också ny kunskap då utvecklingen går fort. 
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10.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att kartlägga hur distriktssköterskor fördelar sin arbetstid, om 

distriktssköterskors fördelning av arbetstid skiljer sig mellan olika stora vårdcentraler och vilka 

erfarenheter distriktssköterskor har av sitt arbete i förhållandet till direkt och indirekt 

patientarbete samt övrig tid. För att få svar på forskningsfrågorna valdes att angripa dem ur ett 

kvantitativt perspektiv där ett självskattningsformulär fick ifyllas och ur ett kvalitativt 

perspektiv där halvstrukturerade intervjuer med intervjuguide har använts. Att kombinera 

kvantitativ och kvalitativ metod har bidragit till att kunna belysa forskningsfrågan ur olika 

perspektiv, vilket har varit en styrka i denna undersökning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Självskattningsformuläret är utarbetat för denna studie, men är inspirerat av en tidigare 

tidsregistreringsundersökning (SKL, 2007). Intervjuguiden har utarbetats utifrån 

forskningsfrågan. Både tidsregstreringsformuläret i den kvantitativa delen och intervju med 

intervjuguide i den kvalitativa delen har testats med pilottest innan studien påbörjades. 

Pilottesten möjliggjorde utveckling av mätinstrumenten vilket var bra då vissa justeringar fick 

göras. 

 

Tidsregstreringsformuläret som användes var ett självskattningsformulär. 

Självskattningsformulär har använts mycket inom t ex medicin och psykologi. Inom 

psykologin används självskattning som metod för att mäta personers attityder eller intressen. Ju 

mer sanningsenliga svaren är desto mer tillförlitliga blir de slutsatser man kan göra utifrån 

mätinstrumentet. Fördelarna med ett självskattningsformulär är att det har en mångsidig 

användbarhet och data kan samlas in med relativt små medel och låga kostnader (Popham, 

1993). Ett självskattningsformulär som konstruerats och använts på rätt sätt anses vara ett 

direkt och användbart instrument. I ett självskattningsformulär får distriktssköterskorna som 

besitter den faktiska kunskapen om sin arbetstidsfördelning lämna information, vilket skulle 

vara svårt för någon utomstående person bidra med. Det finns även nackdelar med att använda 

självskattning som instrument för datainsamling. Ett problem är att veta om svaren är 

sanningsenliga. Distriktssköterskorna visste att deras svar samlades in och analyserades och 

kunde ligga till grund för bland annat organisatoriska förändringar och beslut. Det skulle kunna 

göra att distriktssköterskorna svarar som de anser att de ”borde” svara snarare än att fylla i den 

faktiska fördelningen av arbetstid. Självskattning bygger även på distriktssköterskornas 

villighet att dela med sig av personlig information (Polit & Beck, 2008). Då mätinstrumentet 

inte var använt tidigare och få personer testat instrumentet före användning har ytterligare en 

del otydligheter uppdagats vid analysen.  
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Till exempel är det en stor nackdel att ha raster i samma mätvariabel som arbetsmoment. Det 

kan också vara svårt att få exakt registrering av den tid som distriktssköterskorna ägnat åt ett 

visst arbetsmoment, då flera moment görs samtidigt. Det skulle kunna vara att 

distriktssköterskorna dokumenterade i patientjournalen samtidigt som patienten fick rådgivning 

i telefonen eller att distriktssköterskorna fyllde i uppgifter i barnhälsovårdsjournal samtidigt 

som patienten fanns i behandlingsrummet. Det fanns även distriktssköterskor som arbetade fler 

timmar än vad det fanns timmar för i tidsregistreringsformuläret. Dessa timmar registrerades då 

under övertid varvid definitionen övertid kan diskuteras i formuläret. Egentligen hade det varit 

bättre att lägga till fler timmar i formuläret så att de distriktssköterskor som arbetade fler än 

åtta timmar per dag hade kunnat fylla i den faktiska fördelningen av arbetstid per timma. Nu 

löstes dock detta genom att distriktssköterskornas totala arbetstidsfördelning räknades ut i 

procent av totalt arbetade timmar. För att få en uppskattning om validiteten i mätinstrumentet 

har i denna studie en sammanställning av varje distriktssköterskas totala arbetstid räknats och 

jämförts med övriga distriktssköterskor. Den totala sammanställningen visade att det fanns små 

variationer i fördelning av arbetstid vilket styrker validiteten för mätinstrumentet. 

Distriktssköterskorna har också både skriftligt och muntligt fått en noggrann genomgång av 

hur mätinstrumentet var tänkt att fylla i vilket kan ha hjälpt till att fler tidsregistreringsformulär 

fyllts i korrekt och att reliabiliteten styrks. 

 

Att lägga tid på ett personligt informationsmöte med distriktssköterskorna visade sig ha ett 

positivt utfall. Distriktssköterskorna fick möjlighet att fråga om något var oklart, de fick en 

genomgång av studiens syfte och tillvägagångssätt och i studien ingående definitionerna i 

tidsregistreringsformuläret. Detta har kunnat bidra till att distriktssköterskorna i större 

omfattning än annars svarat utifrån vad som var tänkt under de olika definitionerna och ökar 

reliabiliteten i materialet. Författaren upplevde även att distriktssköterskornas motivation till att 

genomföra studien och att förståelsen för syftet med studien ökade vilket ytterligare ökade  

motivationen till att genomföra tidsregistreringen. Att distriktssköterskorna själva fick välja 

dagar under en tre veckors period som representerade alla dagar i veckan minskade risken för 

snedvridning i datainsamlingen som till exempel att endast måndagar registreras då 

distriktssköterskan har arbetsplatsmöten halva dagen, vilket då kan ge ett missvisande resultat. 

I sammanställningen hade dock fyra distriktssköterskor tidsregistrerat några av sin totala 

tidsregistrering på samma veckodag. Efter övervägande valdes dock dessa resultat att 

medräknas då redovisningen ej ansågs vrida resultatet åt någon riktning.  
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Även distriktssköterskor som ej fanns i tjänst under veckans alla dagar hade möjlighet att lägga 

upp sina tidsregistreringar mer fritt. Att själv kunna bestämma vilka dagar som skulle 

registreras och under en längre period medförde troligen att mätningen underlättades för 

distriktssköterskorna och möjligheten till att fler dagar registreras fanns, men det fanns också 

en risk för att distriktssköterskorna under perioden glömde bort att fylla i 

tidsregistreringsformuläret och att efterregistrering gjordes. Om efterregistrering görs kan detta 

påverka resultatet genom att tidsperspektiv för de olika momenten är svåra att hålla kvar i 

minnet. Det kan också vara så att svar glöms bort och inte lämnas. Påminnelser lämnades vid 

två tillfällen och bortfallet var begränsat. I en tvärsnittsstudie görs alla mätningar vid ett 

tillsälle utan uppföljningsperiod. En fördel är att man kan utföra många mätningar samtidigt 

och går relativt snabbt.  Nackdelarna kan vara att det är svårt att se tid och orsakssamband. En 

tvärsnittsstudie kan dock vara ett bra första steg för att sedan göra kontrollerande uppföljande 

studier (Polit & Beck, 2008). Enstaka studier med denna design anses ha lågt bevisvärde 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Att välja stratifierat urval har varit ett sätt att säkerställa representativiteten för 

distriktssköterskorna, d v s att säkerställa att personer med vissa egenskaper inkluderas i 

studien. Populationen har delats in i homogena grupper där egenskaper för populationen 

bestämts i förväg. Metoden för att göra ett stratifierat urval kräver viss kunskap om 

populationen redan innan undersökningen är gjord. Nackdelen med stratifierat urval är att 

urvalsförfarandet kan bli komplicerat och att stratifieringen endast sker efter ett fåtal kända 

variabler (Polit & Beck, 2008; Forsberg & Wengström, 2008; Esaiasson m fl, 2009). I denna 

studie har författaren kunskaper och erfarenheter av den undersökta gruppen då författaren 

själv är verksam som distriktssköterska. Det visade sig dock att många vårdcentraler hade 

interna organisationsformer. Till exempel hade en vårdcentral inga distriktssköterskor i 

hemsjukvården. En annan vårdcentral hade organiserat ett roterande schema för det 

administrativa arbetet där endast en distriktssköterska per dag ansvarade för det administrativa  

arbetet som till exempel hjälpmedelsförskrivning. För att på ett trovärdigt sätt uppnå en god 

spridning som speglade den totala populationen valdes tolv vårdcentraler med olika storlek och 

geografiska skillnader över länet ut. Verksamhetschefen eller enhetschefen fick i uppdrag att 

tillfråga alla distriktssköterskor på respektive vårdcentral om deltagande.  
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För att veta hur många distriktssköterskor som blev tillfrågade kunde en kontroll ha utförts 

innan studien påbörjats och innan informationsmötet genomförts av hur många anställda som  

uppfyllde inklusionskritrier och som fanns på plats under de veckor som studien genomfördes 

ha kontrollerats. Nu saknas kunskap om hur många som blev tillfrågade i relation till de 

distriktssköterskor som valde att delta i studien. 

 

Den kvalitativa delen med intervjuer har haft som syfte att få en fördjupad kunskap om vilka 

erfarenheter distriktssköterskorna har av sitt arbete i förhållandet till direkt och indirekt 

patientarbete samt övrig tid. Urvalet för intervjuerna skedde genom strategiskt urval (Polit & 

Beck, 2008; Dave m fl, 2008).  Distriktssköterskor som medverkat i tidsregistreringsdelen har 

deltagit. Distriktssköterskorna hade därmed hunnit reflektera över sitt arbete och fundera över 

intervjuns innehåll. Syftet med att använda en intervjuguide var ett sätt att kunna hålla 

intervjun inom ramen för forskningsfrågan. Intervjuguiden har även varit till hjälp för att hålla 

den röda tråden genom intervjun. I intervjuguiden fanns öppna och relativt stora frågor, en del 

av frågorna fick ytterligare förklaras då den som blev intervjuad inte alltid förstod vad som 

efterfrågades. Idén med öppna frågor och intervjuguide var att få en mer samtalsliknande 

intervjusituation och utrymme för reflektioner och följdfrågor. Intervjuerna kändes 

avslappnade och då inte intervjuguiden följdes fullt ut fanns också frihet till att ställa frågor 

utanför intervjuguiden. Samma intervjuguide användes vid alla sex intervjuerna, men frågorna 

omstrukturerades för att få flexibilitet i varje intervjusituation. Svaren på frågorna har varit 

varierande, men med en mer strukturerad metod hade kanske svaren blivit mer konkreta men 

variationen hade då troligen uteblivit. 

 

Författaren har valt att använda sig av kvalitativ manifest och latent innehållsanalys enligt 

Granheim och Lundman (2004). De menar att den kvalitativa innehållsanalysen inte är bunden 

till någon specifik forskningstradition. Det finns ingen standardiserad process för den 

kvalitativa innehållsanalysen. Det är därför enligt Polit och Beck (2008) svårt att förklara hur 

analysen skall gå till och det är svårt att presentera resultaten på ett trovärdigt sätt (Polit & 

Beck, 2008). I den kvalitativa innehållsanalysen används begreppen trovärdighet, pålitlighet 

och giltighet för att uppnå den grad av trovärdighet som ger läsaren möjlighet att följa 

analysprocessen och göra alternativa tolkningar (Granheim & Lundman, 2004).   

Trovärdigheten, credibility, handlar om hur väl kategorier och teman täcker in textmaterialet. 

Det är viktigt att tolkningen av texten inte innehåller irrelevanta data eller utesluter relevanta 

data (Granheim & Lundman, 2004).  
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I intervjuerna framkom mycket information i samma mening. Det fanns svårigheter att tolka 

det underliggande budskapet i stora meningsenheter samtidigt som de gav en bättre förståelse 

för sammanhanget av vad som distriktssköterskorna sagt. Sista stadiet i den kvalitativa 

analysen var att välja ett övergripande tema. I tolkning av det latenta budskapet i 

meningsenheten har författaren använt sig av sin förförståelse för ämnet. Detta kan ge 

tolkningen en djupare förståelse. Risken med förförståelse är att tolkningarna kan leda för långt 

vilket kan påverka resultatet i en felaktig riktning. Till exempel om förförståelsen innebär att 

författarens synsätt är att distriktssköterskan har ett stressigt arbete, då finns risk att författarna 

omedvetet väljer att ge tyngd åt den delen av intervjutexten. Författarens reflektion är att 

tolkningen är beroende av det icke verbala språket som aldrig framkommer i en text, som till 

exempel gester tonfall och ansiktsuttryck. Det icke verbala språket kan påverka textens 

underliggande budskap.  

 

Pålitligheten, dependability, handlar om pålitligheten i datainsamlingsmetoden. I en intervju 

finns risk att delar av intervjumaterial faller bort på bandet, att intervjun störs av buller eller 

avbrott. En annan risk är att information förändras och glöms bort om tiden mellan intervju och 

analys blir för lång (Granheim & Lundman B, 2004). Vid transkribering av en intervju finns 

enligt Polit och Beck (2008) tre risker. En risk är medveten förändring av texten. Det innebär 

att lägga till eller fylla ut texten med ord för att den skall se bättre ut. Den andra risken är att 

oavsiktligt misstolka ord, eller byta ut ord så att mening och betydelse ändras. Ett felaktigt 

utsatt kommatecken, punkt eller frågetecken kan ändra tolkning av texten. Den tredje risken är 

oundviklig. I en transkribering kan inte icke verbala antydningar såsom kroppsspråk och tonfall 

mm återges. Dessa ickeverbala antydningar förstärker många gånger ordets betydelser (Polit & 

Beck, 2008). För att stärka pålitligheten har författaren i transkriberingen undvikit att förkorta 

meningar genom att sätta ut punkter eller andra skiljetecken. Alla uttalade ord är 

transkriberade, dock har inte ljud så som skratt, hostningar och ”missljud” transkriberats utan 

har vid den andra genomgången av den transkriberade texten noterats i kanten. Vid ett tillfälle 

var det tvunget att stänga av bandspelaren ett par minuter då lokal för intervjun fick bytas. Den 

avbrutna intervjun fick återupptas vilket tog ett par minuter innan samtalet åter kändes 

flytande. Troligtvis hade detta avbrott ingen påverkan på resultatet.  
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Generaliserbarhet, transferability, handlar om i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras 

till andra grupper eller miljöer. Resultatet från sex intervjuer är svårt att generalisera till någon 

annan grupp eller miljö än de som studerats. Intervjuerna kan bidra till att få en förståelse för 

ett fenomen (Dave, 2008). Vid granskningen och analysen av materialet kan det vara en fördel  

om man är två eller flera. Reflektionerna och diskussionerna kan då vinklas och nyanseras på 

ett annat sätt (Burnard, 1991). Analysprocessen har utförts av författaren ensam vilket har varit 

en svaghet. Att ha en medförfattare hade kunnat bidra till att tolkning av material blivit mer 

varierande och rättvist. Det hade även ökat trovärdigheten för tolkningen av resultatet. 

(Burnard, 1991; Polit & Beck., 2008; Granheim & Lundman, 2004; Dave, 2008). I denna 

studie är det endast författarens egen tolkning som kommer till uttryck. 

 

Att studien innehåller både en kvantitativ del och en kvalitativ del får ses som en fördel. Ämnet 

lämpar sig väl för den kvantitativa delen som visar på resultatet i en större population och den 

kvalitativa delen bidrar med att djupare beskriva distriktssköterskornas uppfattning av sin 

arbetssituation. 

 

11. Slutsats  

Studien har visat distriktssköterskornas reella och upplevda fördelning av arbetstid samt hur 

distriktssköterskorna upplevde sin arbetssituation. Studien har visat att av distriktssköterskornas 

arbetstid utgörs 51 % till direkt patientarbete. Distriktssköterskeyrket upplevdes som  

komplext där förmågan till samordning av olika vårdgivares insatser var viktig. Resultatet skulle 

kunna användas som underlag vid förändrings- och förbättringsarbeten inom vård och omsorg,  

speciellt med tanke på distriktssköterskors arbetssituation. 

 

12. Kliniskt värde 

Denna studie har genomförts på uppdrag av närsjukvården Landstinget Dalarna. Studiens 

resultat kan ha ett värde för förbättrings- och förändringsarbeten för vidare utveckling av 

distriktssköterskors arbete. 

 

13. Förslag till vidare studier 

Denna studie har genomförts på en begränsad grupp av distriktssköterskor inom samma 

landsting. Resultatet skulle kunna användas som jämförelse till en uppföljningsstudie om 

distriktssköterskors fördelning av arbetstid förändras efter en intervention. Interventionen 

skulle kunna vara införande av ett nytt datorjournalsystem.  
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Intressant vore även att göra jämförande studier i andra landsting i Sverige, men även i andra 

länder för att se om likheter eller skillnader finns i distriktssköterskors fördelning av arbetstid. 

Det som också vore intressant kunde vara att göra mätningar av andra yrkesgrupper inom 

primärvården och jämföra deras fördelning av arbetstid med distriktssköterskornas och studera 

om distriktssköterskornas fördelning av arbetstid är beroende av andra yrkeskategoriers 

fördelning av sin arbetstid. 
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Bilaga 1  

   

Informationsbrev  
 

Distriktssköterskans arbetstid i fokus 

 

Förfrågan om deltagande i en studie om distriktssköterskors fördelning av sin arbetstid 

Tidsregistrering 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie om distriktssköterskors arbetstidsfördelning inom 

primärvården landstinget Dalarna. 

  

Sjuksköterskans indirekta patientarbete har ökat mer och mer. Nya nationella och lokala lagar, 

förordningar och anvisningar har inneburit ökande krav på det vårdadministrativa arbetet. Om 

det indirekt patientarbetet kunde rationaliseras skulle man kunna öka tiden för tillgänglighet, 

förbättra omvårdnadsarbetet, förbättra den medicinska vården och omfördela resurser till mer 

behövande enheter. Därmed skulle man kunna uppnå en mer patientanpassad vård, 

kostnadseffektivitet och arbetstillfredställelse. 

 

Landstinget Dalarna har en förhoppning om att inom en snar framtid kunna utveckla ett för 

närsjukvårdens olika grenar gemensamt databaserat journalsystem i syfte att underlätta de 

administrativa processerna för vårdpersonalen och frigöra mer tid till direkt patientarbete. För 

att kunna se effekterna av ett sådant system är en kartläggning av vårdpersonalens fördelning 

av arbetstid nödvändig, innan systemet tas i bruk.  

Denna del av projektet avser att kartlägga distriktssköterskans arbetstid samt att undersöka 

distriktssköterskans subjektiva erfarenheter av förhållandet mellan direkt och indirekt 

patientarbete samt övrig tid. 

 

Tidsregistreringen kommer att genomföras med hjälp av ett formulär där  

självskattning av tid kommer att registreras en gång per timme under fem arbetspass. 

Arbetspassen avser att omfatta en måndag, en tisdag, en onsdag, en torsdag och en fredag. 

Arbetspassen behöver inte ligga i följd. Du får själv under en tre veckors period bestämma 

vilka dagar du önskar utföra mätningen. Sex personer kommer även att slumpmässigt tillfrågas 

om deltagande i intervju för att belysa distriktssköterskans subjektiva erfarenheter kring 

fördelning av arbetstiden. 

 

Resultaten kommer att presenteras i form av en uppsats Högskolan Dalarna. Uppsatsen 

kommer att finnas tillgänglig via Högskolan Dalarnas databas. Resultaten kommer även att 

sändas till alla vårdcentraler inom primärvården landstinget Dalarna där resultatet kan 

pressenteras på t.ex. ett arbetsplatsmöte för vidare diskussion.  

Alla registreringshandlingar kommer att behandlas konfidentiellt och du kan när som helst utan 

att motivera varför avsluta ditt deltagande. 

 

Jag heter Charlotta Borelius och arbetar som distriktssköterska inom primärvården. 

Jag har fått uppdraget av närsjukvården södra Dalarna att inom primärvården genomföra en 

studie om distriktsköterskors fördelning av arbetstid avseende indirekt och direkt patientarbete 

samt övrig tid. 
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Om du väljer att tacka JA till deltagande till Tidsregistrering, fyll i nedan blankett och skicka 

via internpost till Charlotta Borelius DSK, VC Tisken, Myntgatan 8, 791 51 Falun. Mer 

praktisk information om definitioner och tillvägagångssätt kommer att ges på ett 

informationsmöte på din arbetsplats. 

 

Vid frågor kontakta  

 

Studieansvarig                                                  Handledare 

 

Charlotta Borelius                         Anna Ehrenberg   

Distriktssköterska                                         leg. Sjuksköterska, Docent 

VC Tisken                            Universitetslektor 

Myntgatan 8                              Högskolan Dalarna 

791 51 Falun                               e- mail: aeh@du.se  

e- mail h08chabo@du.se                                   tel: 023- 77 84 72 

tel: 073- 320 88 56 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Charlotta Borelius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

mailto:aeh@du.se
mailto:h08chabo@du.se
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Bilaga 2 

 
 

 

 

Formulär 

                          Samtyckesbilaga Tidsregistrering 

       
 

Titel 

Distriktssköterskans arbetstid i 

fokus 

 

Studieansvarig 

Charlotta Borelius, Distriktssköterska 

Tel. 073-320 88 56 

Mail. h08chabo@du.se 

Handledare 

Anna Ehrenberg, leg. Sjuksköterska, docent 

universitetslektor 

Skola, kurs 

Högskolan Dalarna. Vårdvetenskap avancerad 

nivå 

 
Jag har tagit del av studiens syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst, utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

Datum                               Namn 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Vårdcentral där du arbetar 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Skicka ditt samtycke till deltagande via internpost i igenklistrat kuvert till 

 

Charlotta Borelius, DSK 

VC Tisken 

Myntgatan 8 

79151 Falun 

 

 

Mvh 

 
Charlotta Borelius 
 

 



  

51 

      Bilaga 3 

Informationsbrev 

 
Distriktssköterskans arbetstid i fokus 
 

 

Förfrågan om deltagande i en studie om distriktssköterskors fördelning av sin arbetstid 

intervju 

 

Hej, 

Tack för att du valt att medverka i tidsregistrering för kartläggning av distriktsköterskans 

arbetstid. 

 

Du tillfrågas härmed om du även vill delta i en intervju om distriktssköterskans arbete. 

 

Efter tidsregistreringen har jag valt att genomföra sex stycken intervjuer för att få en 

uppfattning och fördjupning om distriktssköterskans egna erfarenheter om sin 

arbetstidsfördelning. Därmed skulle man kunna få en djupare förståelse av 

distriktssköterskans arbete och fördelning av arbetstid. Man kan då också jämföra den 

subjektivt upplevda erfarenheterna och den objektiva arbetstidsfördelningen. 

 

Urval för intervju har skett slumpmässigt från de distriktssköterskor som valt att medverka i 

tidsregistreringen. 

 

Intervjun kommer att ta upp teman kring erfarenheter av patientarbete, administration, 

arbetsmiljö och organisation.  Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan 

transkriberas över som text. Den transkriberade texten kommer att läsas igenom flera gånger 

och meningsbärande enheter (d.v.s. textavsnitt som är relaterade till varandra genom innehåll 

eller kontex) kommer att identifieras. Texten kommer därefter att reduceras genom 

kondensering så det centrala innehållet kvarstår. Koder, kategorier och teman kommer 

därefter att skapas. 

Resultaten kommer att presenteras så att samband mellan analys och citat från 

intervjumaterialet redovisas. 

 

Band, text och analys kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast författaren och 

handledare som har tillgång till materialet. Bandet kommer att förvaras i låst arkiv enligt 

riktlinjer för högskolan dalarna. 

 

Intervjun bygger på frivilligt deltagande, och du har möjlighet att när som helst utan att 

motivera varför avbryta ditt deltagande.  

 

Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats. Tid bestäms efter överenskommelse. 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. 

 

Om du väljer att tacka JA till deltagande till intervju, fyll i nedan formulär och skicka via 

internpost till Charlotta Borelius DSK, VC Tisken, Myntgatan 8, 791 51 Falun. Jag kommer 

att ta kontakt med dig via telefon så fort jag fått in ditt samtycke till deltagande. 
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Vid frågor kontakta  

 

Studieansvarig                                                   Handledare 

                 

Charlotta Borelius                         Anna Ehrenberg   

Distriktssköterska                                         leg. Sjuksköterska, Docent 

VC Tisken                            Universitetslektor 

Myntgatan 8                              Högskolan Dalarna 

791 51 Falun                               e- mail: aeh@du.se  

e- mail h08chabo@du.se                                   tel: 023- 77 84 72 

tel: 073- 320 88 56 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Charlotta Borelius

mailto:aeh@du.se
mailto:h08chabo@du.se


  

 
                                Bilaga 4 

   

 

Formulär 

Samtyckesbilaga intervju 

       

 

Titel 

Distriktssköterskans arbetstid i fokus 

 

 

Studieansvarig 

Charlotta Borelius, distriktssköterska 

Tel. 073-320 88 56 

Mail. h08chabo@du.se 

Handledare 

Anna Ehrenberg, leg. Sjuksköterska, docent 

universitetslektor 

Skola, kurs 

Högskolan Dalarna. Vårdvetenskap avancerad 

nivå 

 

 

Jag har tagit del av studiens syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst, utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

 

Datum                               Namn              

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vårdcentral där du arbetar: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tel nr där jag kan nå dig dagtid: 

 

 

Skicka ditt samtycke via internpost i igenklistrat kuvert till 

Charlotta Borelius, DSK 

VC Tisken 

Myntgatan 8 

79151 Falun 
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      Bilaga 5 

 

Formulär för registrering av arbetstid 

Datum: 

  

Yrkestitel: 

 

Antal år i yrket som leg ssk+dsk: 

 

Vårdcentralens namn: 

 

Tjänstgöringsgrad:              % 

 

Denna dag arbetar du med (flera alternativ kan väljas): 

 

  Mottagningsarbete     

     (Allmän distriktssköterskemottagning)                       Blodtrycksmottagning 

  Hemsjukvård      Telefonrådgivning 

  Diabetesmottagning     Astma/kol mottagning  

  Inkontinensmottagning      Överviktsmottagning 

  BVC      Annat          

 

Instruktion till tidregistrering 

1. Mätningen skall utföras under fem arbetspass (Må, Ti, On, To, Fr). Ej helg. 

4. Ett registreringsformulär för varje valt arbetspass. 

5. Registreringen påbörjas vid arbetspassets start och avslutas vid arbetspassets slut. 

6. Registrering skall göras en gång per timma, där du skattar den tid i minuter som du 

använt till de olika arbetsuppgifterna. Summan för varje timma skall bli 60 minuter för 

varje registrerad timma. Registreringen pågår varje arbetad timma under hela dagen. 

OBS! Lunchtid räknas inte in i registreringen. Övriga raster tex kafferast medräknas.  

7. Vid övertidsarbete registreras detta i den sista kolumnen, och övertidsarbetet kan gälla 

både minuter och timmar (summan måste inte bli 60 min i denna kolumn). 
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Ringa in vilken dag registreringen avser  Må    Ti    On    To   Fr 

 Timme Timme Timme Timme Timme Timme Timme Timme Timme 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Övertid 

          

Direkt patientarbete          

Direkt möte med enskild patient min min min min min min min min min 

Direkt möte med patientgrupp min min min min min min min min min 

Direkt möte med närstående/god man/pers.ass. min min min min min min min min min 

Telefonkontakt med patient min min min min min min min min min 

Telefonkontakt med närstående/god man/pers.ass. min min min min min min min min min 

Annat min min min min min min min min min 

          

Indirekt patientarbete          

Patientdokumentation i journalsystem min min min min min min min min min 

Administrativ dokumentation, enskild patient ex. 
Kallelser, signering 

min min min min min min min min min 

Planering/vårdmöte kring enskild patient min min min min min min min min min 

Patientrelaterade resor min min min min min min min min min 

Annat min min min min min min min min min 

          

Övrig Tid          

Arbetsplatsmöten min min min min min min min min min 

Kompetensutveckling min min min min min min min min min 

Handledning av student/annan personal min min min min min min min min min 

Forskning/utbildning min min min min min min min min min 

Annat min min min min min min min min min 

          

SUMMA 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min  min 

*Lunchtid registreras inte i protokollet 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande. 

Lämna registreringsformuläret i anvisad låda på din arbetsplats. 

 

Med vänlig hälsning 

Charlotta Borelius 

Tel.   073- 320 88 56 

Mail. h08chabo@du.se 

        

 

 

 

mailto:h08chabo@du.se
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Bilaga 6 

 

Distriktssköterskans arbetstid i fokus 

Intervjuguide 

 

Patientarbete 

 Vill du berätta om dina erfarenheter som distriktssköterska? 

 Hur upplever du arbetet med patienten? 

 Upplever du att du har tillräckligt med tid avsatt för att kunna ge 

patienten/familjen en god vård? 

 Hur skulle du vilja att en dag såg ut i ditt arbete med patienten? 

 

Indirekt patientarbete 
 Vill du berätta om dina erfarenheter kring dokumentation i patientjournal? 

 Hur upplever du det administrativa samarbetet mellan slutenvård och primärvård när 

det gäller indirekt patientarbete? 

 Hur upplever du samarbetet mellan slutenvård och kommun när det gäller indirekt 

patientarbete? 

 Tycker du att det finns tillräckligt med tid avsatt för indirekt patientarbete? 

 Hur tycker du att det indirekta patientarbetet bidrar till patientens fördel? 

 Upplever du att det finns tillräckligt med tid avsatt under dagen för indirekt 

patientarbete? 

Arbetsmiljö 

 Vill du berätta om dina arbetsuppgifter? 

 Finns på din arbetsplats tillgång och tillgänglighet på teknisk apparatur som 

underlättar ditt arbete? 

 Vill du berätta om hur du tycker att din kompetens tas tillvara på din 

arbetsplats, 

 Upplever du att ni har en tillfredställande ansvarsfördelning, resursfördelning 

på din arbetsplats? 

 Vid vilka tillfällen känner du dig stimulerad/ stressad i ditt arbete? 

 Upplever du att din arbetsplats främjar utbildning och utveckling ex 

utbildning? 

Organisation 

 Vill du berätta om dina erfarenheter av resursfördelning i den organisation där 

du verkar? 

 Vill du berätta om hur man i din organisation stödjer kompetensutveckling. 

 Upplever du att du får stöd i utbildning och forskning på din arbetsplats? 
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Bilaga 7 
   

 

   

 
 

 

Distriktssköterskans arbetstid i fokus 
 

Registrering v 18, v 19, v 20 
 

5 arbetsdagar du själv väljer  
 

En; må, ti, on, to, fr 
 

Ett formulär för varje registrerad dag 
 

Skicka via internpost i igenklistrat kuvert senast  
 

Måndag 18 maj 
 

                              Till: Charlotta Borelius Distriktssköterska 
Tiskens VC Falun 

791 51 Falun 
tel 073- 320 88 56 
h08chabo@du.se 

Tack för ditt deltagande 
 

                                               Charlotta Borelius 
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      Bilaga 7 

 

     

 

 

      

DEFINITIONER 
     

         Direkt patientarbete 

Situationer där vårdgivaren är i direktkontakt med patienter. 

Exempel: 

Mottagningsarbete, akut eller planerat, telefonsamtal med patient eller dialog/telefonsamtal där närstående, personlig 

assistent eller annan företrädare som svarar för patienten (t.ex. för små barn, demens, tolk  m.fl.). 

Patientgruppsverksamhet, omvårdnadsarbete och provtagning. Vårdplaneringsmöten där patienten eller anhöriga finns 

närvarande.  

 

Indirekt patientarbete 

Arbetsmoment som är kopplad till enskild patient, men där ingen direkt patientkontakt förekommer.  

Exempel: 

Patientdokumentation, samtal eller möten med annan sjukvårdspersonal, enskild vårdplanering utan patient eller 

närstående, sittronder, samtal eller externa kontakter med tex apotek eller myndighet. 

Administrativ dokumentering (tex tidsbokning utan direkt kontakt med patient, signering, remisser, intyg, provsvar, 

receptutfärdande, epikris, medicinhantering, rapportering och sökning av journal) 

 

Övrig tid 

Den arbetstid som inte kan hänföras till det direkta eller indirekta patientarbetet . 

Exempel: 

Arbetsplatsmöten, kompetensutveckling (ex internutbildningsgrupper, diskussionsforum inom arbetsplatsen eller inom 

den egna yrkesgruppen, osv) forskning/utbildning, handledning av studerande eller annan personal, tex deligering till 

hemtjänstpersonal. 

Övrig tid kan vara igångsättning av teknisk apparatur finnas, städning av personalrum, sortering av post, kagffepauser 

mm.  
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Tack till alla distriktssköterskor i Dalarnas Läns Landsting 

som bidragit med ny kunskap om distriktssköterskors arbete. 

 

Charlotta Borelius 

 

 

 


