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Bakgrund: Distriktssköterskor har i Sverige haft förskrivningsrätt sedan mitten av 1990-

talet. Anledningen från början var att underlätta för läkarna, framför allt på landsbygden 

där läkartätheten var låg. Socialstyrelsen genomförde år 2000 en uppföljning av hur 

förskrivningsrätten användes. Författarna ville se om och/eller hur förskrivningen har 

förändrats samt hur förskrivningen ser ut i Sverige jämfört med andra länder. Syfte: Syftet 

med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av att förskriva läkemedel i 

hemsjukvården samt deras uppfattning om förskrivningsrättens framtida utveckling inom 

distriktssköterskeproffessionen. Metod: Författarna valde att använda en kvalitativ metod i 

studien och som datainsamlingsmetod användes intervjuer med öppna frågor. Vid 

datanalysen användes en induktiv ansats där författarna bearbetade materialet med stöd av 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskan upplever att förskrivningsrätten är 

en bra kompetens att ha och att den underlättar i det dagliga arbetet. Olika faktorer 

påverkar hur väl förskrivningen fungerar. Möjlighet till regelbunden fortbildning och 

kontinuitet i arbetslaget främjar förskrivningen. Däremot saknas till viss del funktionella 

IT-system som underlättar förskrivningen. Dessutom finns många av de läkemedel som får 

förskrivas redan att tillgå utan recept. Därför upplever distriktssköterskan 

förskrivningsrätten ibland som en otillräcklig resurs inom distriktssköterskeprofessionen 

som skulle kunna utnyttjas på ett effektivare sätt. 
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Background: Since the middle of the 1990’s district nurses in Sweden have had the ability to 

prescribe drugs. In the beginning the reason was to help the physicians. The Swedish Social Board 

monitored in the year 2000 how this prescribing was used. The authors wanted to investigate if 

and/or how the prescribing has changed and also how the prescribing is used in Sweden compared 

to other countries. Aim: The aim with the study was to describe the district nurses’ experiences of 

prescribing drugs in homecare nursing and their opinion of the future development of prescribing in 

their profession. Method: The authors chose to use a qualitative method in the study and the 

method of data gathering was interviews based on open questions. At the analysis of data an 

inductive approach was used and the authors processed the material using qualitative content 

analysis. Results: District nurses experience that the prescribing facilitates their daily work. 

Access to regular education and continuity in the working team promotes the prescribing. Some 

essential IT systems are missing which would facilitate prescribing. Furthermore a large amount of 

the drugs that can be prescribed are already available without prescription. Therefore prescribing 

drugs is sometimes perceived as an insufficient resource in district nurses profession that could be 

utilized in a more effective way.  
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INLEDNING 

 

I Sverige kom redan 1978 ett förslag om förskrivningsrätt för sjuksköterskor, men först 

1994 fick distriktssköterskor i Sverige möjlighet att förskriva vissa läkemedel. Syftet med 

att utöka förskrivningsrätten till att gälla även distriktssköterskor var att förenkla och 

effektivisera hälso- och sjukvården, särskilt i glesbygden där läkartätheten var låg 

(Wilhelmsson, Ek & Åkerlind, 2001). USA hade däremot redan år 1969 introducerat 

förskrivningsrätten till sjuksköterskor och följdes senare av Storbritannien, Canada, Nya 

Zealand och Australien (Creedon, O´Conell, Mc Carthy & Lehane, 2009). Nyliga rapporter 

visar att alla distriktssköterskor och barnmorskor i Storbritannien fått fullt mandat att 

skriva ut läkemedel till sina patienter år 2012. Detta har gett möjlighet till att snabbare och 

bättre smärtlindra i exempelvis palliativ vård (Vårdförbundet, 2012).  Den vanligaste i 

Sverige är att distriktssköterskor erhåller befogenheten att förskriva vissa läkemedel. Sedan 

år 2000 kan även sjuksköterskor med en kompletterande utbildning i farmakologi och 

sjukdomslära förskriva läkemedel. Förskrivningsrätten av läkemedel är endast giltig inom 

den verksamhet som distriktssköterskan eller sjuksköterskan arbetar på och måste sökas 

aktivt av vederbörande hos Socialstyrelsen. Dessutom skall distriktssköterskan eller 

sjuksköterskan vara anställd inom landsting eller kommunens primär- eller äldrevård 

(SOSFS 2001:16).  

 

Distriktssköterskans förskrivningsrätt påverkas i stort sätt av de läkemedel som får 

förskrivas tycker författarna. Idag kan de flesta läkemedel som distriktssköterskan 

förskriver köpas utan recept och är lätta att tillgå på olika apotek och livsmedelsaffärer, 

därför anser vi att de goda förutsättningar som finns för en eventuell utökning av 

förskrivningsrätten inom distriktssköterskeproffessionen inte har diskuterats tillräckligt. 

Författarna ser förskrivningsrätten av läkemedel hos distriktssköterskan även som en 

tidssparande resurs, genom att kunna avlasta långa väntetider inför ett läkarbesök eller 

möjliggöra att vårdtagaren kan få tillgång till läkemedel redan i hemmiljön utan att behöva 

ta sig till vårdcentralen. På detta sätt kan patienterna i hemsjukvården avlastas även 

ekonomiskt genom att spara på exempelvis kostnader i form av transporter i samband med 

läkarbesöket.  

 

Som blivande distriktssköterskor ser författarna förskrivningsrätten som en möjlighet till 

ökad kompetens inom viktiga medicinska områden som möjliggör en holistisk vård för 

patienten.  Detta i sin tur kan lyfta distriktssköterskans självständighet i mötet med 

patienten och bidra till en bättre förståelse av patientens olika sjukdomstillstånd samt 

individuella behov.  

BAKGRUND  

 

Kompetens  
 

Enligt Kompetensutredningen är kompetens ”förmågan att klara av de olika krav som 

ställs i en viss situation i en viss verksamhet”(SOU 1991:56). Kompetens kan också 

definieras som ”en förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 
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färdigheter” (SIS, 2002). Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008), anger att 

distriktssköterskan skall ha fördjupade kunskaper om läkemedels egenskaper, användning, 

ordination och biverkningar för att självständigt kunna bedöma behov och förskriva vissa 

läkemedel. Enligt Socialstyrelsen (2010), är det viktig att kompetensen utvecklas 

kontinuerligt och att ledningssystemet skapar rutiner som tillgodoser att personalen har den 

kompetensen som krävs för att utföra arbetsuppgifterna samt planerar för 

kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov (SOFS 2005:12). 

Den nyutbildade förskrivande sjuksköterskan upplever förändringar i sin arbetsroll då 

antalet svårt sjuka patienter som kommer till mottagningen ständigt ökar, behovet av att 

kontinuerligt uppdatera sina medicinska kunskaper blir då än större (Cousin & Donell, 

2012). Efter genomförd utbildning inom förskrivning av läkemedel ökar 

distriktssköterskans intresse för att förbättra sin kompetens genom att vara mer 

uppmärksam på patientens ordinationer, läsa ytterligare information om de olika 

preparaten och lägga mer vikt på att skaffa sig ytterligare kunskap om dess effekter hos 

patienterna (Bradley & Noland, 2007). I flera studier framkommer att de flesta 

distriktssköterskor tycker sig ha en god kompetens inom farmakologi men de upplever 

samtidigt behov av kontinuerlig utbildning och uppdatering (Luker & Mc Hugh, 2002; 

Sehic, Lindqvist & Drevenhorn, 2012). Olika studier beskriver en bristfällig handledning 

efter ha genomfört farmakologiutbildningen och vet inte riktig vem de skall vända sig till 

för att få ytterligare kunskap i förskrivningsfrågor (Luker & Mc Hugh, 2002; Ross & 

Kettles, 2012). Enligt Luker och Mc Hugh (2002), kommer all information inom 

förskrivning via facktidningar eller olika läkemedelsföretag. De förklarar vidare att det 

finns bristfälliga fortbildningar och uppdateringar angående nya läkemedel på 

distriktssköterskans arbetsplats.  

 

Distriktssköterskans förskrivande roll 
 

Studier beskriver att distriktssköterskans förskrivningsrätt kan förändra de traditionella 

rollerna i sjukvården genom att förstärka distriktssköterskans självständighet i vårdkedjan. 

Däremot kan distriktssköterskan uppleva ett bristfälligt stöd från läkarna som vid vissa 

tillfällen inte vill att de förskriver till deras patienter. Denna problematik handlar om ett 

olämpligt utövande av makt och kontroll från läkarnas sida då väl kvalificerade 

distriktssköterskor upplever onödiga begränsningar från läkarna att utöva 

förskrivningsrätten, Fisher (2010). Stenner, Carey och Courtney (2010) beskriver att 

läkarna upplever svårigheter med den förskrivande distriktssköterskans arbetsroll. De 

undrar om distriktssköterskorna är en form av ”mini-doktorer” och har svårt att definiera 

distriktssköterskans förskrivningsroll på arbetsplatsen. Däremot beskrivs i andra studier att 

förskrivningsrätten bara legitimerar rollen som distriktssköterskan redan har åtagit sig 

sedan tidigare. Samt att läkarna är nöjda med att inte längre ha sjuksköterskor som väntar 

på att få förskrivningar, utanför dörren. På samma sätt upplever distriktssköterskan att de 

avlastar läkarna på grund av att de vid vissa tillfällen anses ha bättre kunskaper på grund av 

sin erfarenhet, att utvärdera effekten av läkemedel än vissa AT- läkare. Kommunikationen 

och interaktionen med patienterna påverkas inte av distriktssköterskans förskrivande roll 

utan de tidigare kunskaperna kan kombineras med de nya medicinska kunskaperna och 

smälta samman (Bradley & Nolan, 2007).  
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Patienternas reaktioner är positiva vid distriktssköterskans förskrivning av läkemedel. De 

har ett stort förtroende för distriktssköterskan, är tacksamma och glada över 

distriktssköterskans möjlighet att förskriva läkemedel.  Vissa patienter önskar dock att 

andra läkemedel än de som ingår i läkemedelslistan kan förskrivas (Sehic, Lindqvist & 

Drevenhorn, 2012). I ytterligare studier beskrivs hur distriktssköterskan tycker att 

patienterna upplever deras nya yrkesroll som förskrivande sjuksköterskor. 

Distriktssköterskan upplever att patienterna har högre förväntningar vid konsultationerna 

och ser deras förskrivningsrätt som en möjlighet att snabbare få tillgång till läkemedel och 

rådgivning. Å andra sidan upplever de att patienterna inte alltid vet vilka läkemedel de får 

förskriva och har svårigheter att acceptera rollförändringen mellan distriktssköterskan och 

läkaren. Distriktssköterskan upplever att den medicinska kompetens hon får uppmuntrar att 

samtala om icke medicinska åtgärder samt dess påverkan på patienterna istället för att bara 

utgå från ett medicinskt perspektiv (Bradley & Nolan, 2007; Bradely, Campbell & Nolan 

2005). Vid sidan om detta visar studier att distriktssköterskan upplever att deras 

arbetskollegor inte riktig förstår deras nya arbetsroll som förskrivare. De tror dock att deras 

kollegor främst ser det som en resurs i teamet när de har förskrivningsrätten men också att 

det finns en risk att bli utnyttjad på grund av den. (Bradely, Campbell & Nolan 2005: Ross 

och Kettles 2012).  

 

Förskrivningsrätten 
 

Distriktssköterskan får förskriva utifrån en indikationslista som består av följande 15 

områden; Mun och svalg, mage och tarm, nutrition, sårbehandling, hudinfektioner, eksem, 

ansikte och hårbotten, hud-övrig, infektion, urinvägar och könsorgan, mödravård, smärta, 

öron-näsa-hals, ögon och det sista området övrigt, där vissa läkemedel mot bland annat 

hosta, tillfälligt illamående, åksjuka, hjälp mot abstinens vid rökavvänjning, uttorkning 

samt feber ingår. Indikationslistan på vad som får förskrivas ändras regelbundet, senast i 

maj 2011 (SOSFS 2011:1).  

 

Utifrån denna indikationslista genomförde Socialstyrelsen år 2004 en Uppföljning av 

förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården 2004-103-

13. Distriktssköterskor och sjuksköterskor med påbyggnadsutbildningen inom farmakologi 

och sjukdomslära deltog i uppföljningen. Deras resultat visar bland annat att cirka 45 

procent av de 159 deltagarna använde sin förskrivningsrätt några gånger i veckan, 

ytterligare 40 procent några gånger i månaden och närmare 20 procent uppskattade att de 

förskrev högst ett recept i månaden. Tio av deltagarna som ingick i uppföljningen angav att 

de aldrig använde förskrivningsrätten (Socialstyrelsen, 2004).   

 

De vanligaste läkemedlen som förskrivs enligt Socialstyrelsen uppföljning (2004), är 

läkemedel mot torr hud t.ex. mjukgörande salvor, läkemedel mot förstoppning, t.ex. 

bulkmedel, läkemedel mot tillfällig, lätt till måttlig smärta, t.ex. paracetamol samt 

läkemedel mot ögoninfektioner, t.ex. ögonsalvor för lindriga infektioner. Dessutom anger 

en del av de svarande i samma uppföljning att de skulle vilja förskriva andra läkemedel än 

dem som finns med i den aktuella läkemedelslistan, som t.ex. sterilt vatten och 

natriumklorid för spolning av katetrar, antibiotika vid urinvägsinfektioner, hostmediciner 

och fler sorters salvor med kortison. Några få angav att det vore önskvärt att kunna 
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förlänga recepten till patienter med stabila tillstånd, t.ex. insulin vid diabetes, diuretika vid 

högt blodtryck och vitamin B12 vid folsyrabrist (Socialstyrelsen, 2004). Uppföljningen 

visar också att utbildningen i farmakologi är till stor hjälp i det dagliga arbetet och har stor 

betydelse för hur distriktssköterskan ger information till patienterna. Efter genomförd 

utbildning i farmakologi och sjukdomslära vågar distriktssköterskan ifrågasätta och 

granska läkemedelsordinationer på ett mer kritisk sätt än tidigare. Å andra sidan visar 

studien att det finns vissa nackdelar med förskrivningsrätten i förhållande till att hålla sig à 

jour med kunskaper om nya behandlingsalternativ och läkemedelsprodukter. Svårigheterna 

med att få kontinuerligt fortbildningar i farmakologi är också en nackdel i utövandet av 

förskrivningsrätten beskriver uppföljningen (Socialstyrelsen, 2004). 

Även internationella studier visar att många distriktssköterskor ställer sig positiva till att få 

förskriva fler läkemedel under förutsättning att de erhåller den kompetens som krävs för att 

bedöma, behandla och ordinera dessa. Det ses ibland som ett hinder att inte få förskriva 

vissa läkemedel, inom områden där de anser sig ha god kompetens (Sehic, Lindqvist& 

Drevenhorn, 2012;While & Biggs, 2003).  

 

Fördelar med distriktssköterskans förskrivningsrätt 
 

Socialstyrelsens uppföljning (2004), visar att det finns klara fördelar med 

distriktssköterskans förskrivningsrätt av läkemedel. Den effektiviserar arbetet och 

förenklar vardagen för distriktssköterskan genom att spara tid då behovet av att kontakta 

läkaren minskar. Förskrivningsrätten förbättrar också distriktssköterskans kunskap om 

medicinering och detta leder till ett ökat självförtroende. En ytterligare fördel som kommer 

med förskrivningsrätten är att distriktssköterskan får möjlighet att förse patienten med ett 

fullständigt och ”strömlinjeformat vårdpaket” alltså, en fullständigt individanpassad 

helhetsvård från början till slut (Bradley & Nolan 2007). Cousins och Donell (2011), 

beskriver att distriktssköterskorna med förskrivningsrätt inte längre kan tänka sig att arbeta 

utan förmånen att kunna förskriva läkemedel och söka läkaren för att kunna få en viss 

ordination. Distriktssköterskan uppskattar möjligheten att tänka självständigt och denna 

nya förmån påverkar deras självkänsla på ett positiv sätt (Cousins & Donell 2011). Å andra 

sidan handlar det inte bara om att självständigt kunna förskriva ett läkemedel, utan också 

om att distriktssköterskan kan se förskrivningsrätten som ett utmärkt tillfälle att undervisa 

patient och anhöriga om medicineringen och dess effekter (Bradley & Nolan, 2007). 

Studier gjorda i England visar att förskrivningsrätten påverkar relationen mellan patient 

och distriktssköterska. Bland annat ger förskrivningsrätten ökad arbetstillfredsställelse och 

ett mer självständigt arbete. Detta för med sig att distriktssköterskan i större utsträckning 

involverar patienten i beslut som rör dennes vård. Dessutom påskyndar förskrivningsrätten 

förloppet för vårdtagaren att få sina läkemedel (Bradley & Nolan 2007; While & Biggs 

2003). 
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Nackdelar med distriktssköterskans förskrivningsrätt 
 

Hall, Cantrill och Noyce (2006) förklarar att en stressande arbetssituation och ont om tid 

för att kartlägga olika sjukdomstillstånd under ett kort hembesök gör att patienten hänvisas 

till deras ordinarie läkare och att distriktssköterskan inte ens nämner att de har 

förskrivningsrätt. I Cousins och Donells (2011) studie, framkommer att distriktssköterskan 

upplever frustration och stress på grund av den begränsade tid de har för att förskriva 

läkemedel till sina patienter. Tyvärr har tiden för ett besök inte utökats efter att 

förskrivningen tillkom, utan allt skall hinnas med på samma tid som tidigare. Detta leder 

till en upplevelse av bristande kontroll över sin arbetssituation, de känner sig överbelastade 

och besvikna. Slutligen blir detta en orsak till stress som ibland leder till depression. 

Distriktssköterskan känner sig också pressad från både läkare och vårdtagare, eftersom det 

finns en del förväntningar gällande förskrivningen som de inte alltid hinner med. Cousins 

och Donells (2011) belyser att ett vanligt problem vid förskrivning är den otillräckliga 

tillgången till patientens journal vid hembesöket. Vilket förhindrar distriktssköterskan att 

skaffa sig en bättre inblick av patienternas tidigare diagnoser. Detta framkallar osäkerhet i 

frågan om det nya läkemedlets interaktion med andra nuvarande läkemedel. Enligt Hall, 

Cantrill och Joyce (2006), har distriktssköterskan bland annat ett annorlunda datasystem än 

läkarna. Att dokumentera och följa alla administrativa rutiner i samband med 

förskrivningen upplever distriktssköterskan som ett hinder då deras förskrivning kräver en 

del dubbeldokumentation (Hall, Cantrill & Noyce , 2006).  

 

Studier visar att distriktssköterskan inte kan tillfredsställa förväntningarna från patienterna 

på grund av det begränsade utbudet av läkemedel som får förskrivas. Ibland bli patienter 

upprörda på distriktssköterskan när de förväntar sig en viss ordination som 

distriktssköterskan inte får förskriva. Å andra sidan upplever distriktssköterskan 

meningslöshet med förskrivningsrätten eftersom många läkemedel som de får förskriva 

ändå är receptfria och lättillgängliga på apoteket (Cousin & Donelle, 2011;Luker & Mc 

Hugh 2002).  

 

Enligt Sehic, Linqvist och Drevenhorn (2012), upplever distriktssköterskan att de med 

förskrivningsrätten höjt sin kunskap och kompetens ytterligare en nivå samt fått en ny 

status i sitt arbete. Däremot skriver Cousins och Donell (2011), att några 

distriktssköterskor sörjer att deras nya kompetens inte lönar sig ekonomiskt. Detta anges 

som en avgörande faktor som påverkar att en del förskrivande distriktssköterskor inte vill 

använda förskrivningsrätten efter genomförd utbildning. Samma studie påpekar att denna 

otillfredsställelse och detta missnöje med förskrivningsrätten kan bli en orsak till stress, 

utbrändhet, ångest och bristfällig motivation i arbetslivet (Cousin & Donell, 2011). I några 

studier framkommer också att många av sjuksköterskorna upplever sig göra en del av 

läkarnas arbete utan att bli ekonomiskt kompenserade för det. De anser sig arbeta med 

förskrivningsrätt av läkemedel mot en alldeles för låg ersättning (Ross & Kettles, 2012; 

Sehic, Lindqvist & Drevenhorn, 2012). Andra faktorer som förhindrar utövandet av 

förskrivningsrätten är att distriktssköterskan har en arbetssituation där det inte finns 

möjlighet för förskrivning som tex en chefsposition, mammaledighet, sjukskrivning, 

deltidsarbete eller att de av personliga skäl inte vill förskriva (Hall, Cantrill & Noyce, 

2006). 
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God förskrivning enligt Nick Barber 

 

Nick Barber var professor i klinisk farmakologi i början av 90-talet och ansåg att det fanns 

behov för en definition av vad god förskrivning innebär.  Barber upplevde att det behövdes 

en definition som kunde stå upp för komplexiteten i dagens förskrivningsrätt. Utifrån detta 

utarbetade Barber en modell för ”god förskrivning” (figur 1) och den skall enligt honom ha 

fyra mål. Det första målet är att maximera effekten. Detta görs vanligen genom 

farmakologisk behandling för att förbättra hälsa eller ta bort sjukdomstillstånd. Målet är att 

uppnå resultat så snabbt och fullkomligt som möjligt. Till exempel att genom medicinering 

normalisera ett högt blodtryck. Det andra målet är att minimera riskerna. Alla läkemedel 

ger biverkningar en del är endast obehagliga som till exempel muntorrhet medan andra till 

och med kan orsaka skada. Dessa biverkningar behöver tas med i övervägandet av val av 

medicin. Tredje målet är att minimera kostnaderna. Nick Barber menar att moralisk hänsyn 

behöver tas till kostnaderna då det är skattebetalarnas pengar som används samt att lägre 

kostnader vid förskrivning frigör mer pengar till hälsovården. Slutligen det fjärde målet är 

att respektera patientens val. Det innebär att lyssna till patientens önskan och gardera sig 

om att patienten har fått tillräcklig information för att fatta beslut. Att uppnå en god 

förskrivning innebär att ha en bra balans mellan dessa mål (Barber, 1995). 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Figur 1. God förskrivning enligt Barber, (1995) 

 

Holistisk vård 
 

Inom omvårdnaden skildras människan som en helhet bestående av kropp, själ och ande. 

För att förstå patienten utifrån dennes livsvärld och därmed förbättra möjligheten att ge en 

bra vård skall distriktssköterskan se patienten utifrån denna helhetssyn. Patienten går inte 

att skilja från sin omgivande miljö, det ständiga samspelet med andra människor och 

omgivning måste tas hänsyn till (Wiklund, 2003). Omvårdnaden bör utgå från en 

helhetssyn. Genom att arbeta utifrån en helhetssyn kan en förbättrad omvårdnad erbjudas 

och patienten förstås utifrån sin samlade livsvärld. Det är väsentligt att förstå hur sjukdom 

eller behandling för en specifik del av patienten påverkar helheten (Wiklund, 2003).  

Maximera effekten 

Respektera patientens val 

Minimera riskerna 

Minimera kostnaderna 
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Stenner, Carey och Courtenay (2010), beskriver att distriktssköterskan lär känna patienten 

under en längre period och att deras mottagningar har andra prioriteringar än läkarnas då 

de är mer patientcentrerade. Distriktssköterskan bär också på en medvetenhet om riskerna 

att förlora det holistiska förhållningssätt gentemot patienterna när de förskriver läkemedel 

(Stenner, Carey & Courtenay, 2010). Andra studier visar att distriktssköterskan har en mer 

holistisk bild av patienten än läkaren och därmed förskriver läkemedel i mindre 

utsträckning och istället ger mer egenvårdsråd (Mayers, Lenci & Sheldon, 1997).  Att 

hinna med att ta upp sociala och psykologiska aspekter i samtalet med patienten och 

eftersträva att behålla ett sjuksköterskeperspektiv när läkemedel förskrivs är inte en enkel 

uppgift. Trots detta skriver Bradley och Noland (2007), att distriktssköteskan fortfarande 

ser vårdandet som sin huvudroll. Samtidigt beskriver andra studier att istället för att 

separera ”vårdande och botande”, skulle en integration av båda begrepp främjas för 

patientens bästa. Detta innebär att distriktssköterskan inte skall separera vårdandet och det 

medicinska tänkandet utan båda är lika viktiga. Distriktssköterskan ska sträva efter att 

skaffa sig den medicinska bakgrunden i mötet med patienten för att förbättra 

omvårdnadsinsatserna, detta främjer också ett holistisk omhändertagande (Bradley & 

Nolan, 2007; Bradely, Campbell & Nolan, 2005; Lockwood & Fealy, 2008). Andra 

faktorer som påverkar förhållningssättet med patienten är vikten att utveckla en 

långtidsrelation med patienten och ta hänsyn till påverkande faktorer i patientens hälsa, 

deras läkemedel och livsstil innan förskrivning ges (Stenner, Carey & Courtenay, 2010). 

 

 

Hemsjukvården 
 

Hemmet som vårdplats har blivit alltmer vanligt. Fler människor önskar att bli vårdade 

hemma, särskild i livets slutskede (Josefsson, 2010b). Enligt Socialstyrelsen (1996), har 

hemsjukvården blivit alltmer heltäckande och avancerad sedan ädelreformen genomfördes 

1992, då landstingets ansvar för personer över 65 år överfördes till kommunen. 

Hemsjukvården är reglerad i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Antalet patienter som 

vårdas i hemsjukvården är ca 250 000 personer. Av dessa är ca 87 procent över 65 år 

(Socialstyrelsen, 2008). Kraven på kommunernas hemsjukvård har därför ökat och detta 

innebär också krav på ökad kompetens hos hemsjukvårdens distriktssköterskor (a.a., 2008). 

Barter (1996), förklarar att den förbättrade vårdtekniken leder till att sjukare personer 

vårdas i hemmet och kortare sjukvårdsvistelser, därför krävs större kompetens för de som 

vårdar den sjuke.  

 

Hemsjukvården innebär medicinska insatser och rehabilitering för de individer som har 

svårigheter att klara sitt vardagliga liv och har svårt att förflytta sig till en vårdinrättning 

(Socialstyrelsen 2011). Distriktssköterskan är en nyckel person för att skapa en god och 

säker vård för dessa personer. Hon skall ha kompetensen för att kunna samordna både 

omvårdnadsbehov samt kontakten med specialistsjukvården (Josefsson, 2010a). En patient 

ansvarig läkare är knuten till varje patient och denne har det yttersta medicinska ansvaret. 

Läkaren ordinerar i samråd med patienten och närstående vilka behandlingsåtgärder som 

skall utföras och vårdpersonalen är därefter ålagda att efterfölja dessa ordinationer 

(Socialstyrelsen, 2008). 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Patienter inom hemsjukvården har svårare att ta sig till vårdcentralerna och kräver idag 

omvårdnad i hemmet i större utsträckning än tidigare. Därför kräver distriktssköterskans 

arbete inom hemsjukvården självständighet och större utrymme för bedömningar och 

snabba medicinska insatser. Distriktssköterskans förskrivningsrätt av läkemedel är en 

resurs som möjliggör att dessa vårdtagare redan i hemmiljö kan få tillgång till medicinsk 

behandling utan onödiga fördröjningar. 

 

Det finns många internationella studier om distriktssköterskans förskrivningsrätt av 

läkemedel och hur den används och upplevs. Dessa studier visar att distriktssköterskan 

upplever vissa förhinder i utövandet av förskrivningsrätten. Exempel på dessa är 

otillräcklig kunskap i arbetsteamet om distriktssköterskans förskrivande roll samt att 

flertalet av de läkemedel de får förskriva ändå är receptfria. Däremot är det svårare att hitta 

studier gjorda under svenska förhållanden inom området. På grund av de ekonomiska 

besparingarna inom vården och bristande tillgång till läkare i Sverige kan möjliga vinster 

ses med att flytta vissa arbetsuppgifter från dyrare till billigare yrkeskategorier inom hälso- 

och sjukvården, exempelvis från distriktsläkaren till distriktssköterskan i hemsjukvården. 

Med anledningen av detta vill vi undersöka hur distriktssköterkan erfar denna arbetsuppgift 

och deras uppfattning av framtida utveckling i Sverige. Skiljer det sig från hur den upplevs 

i andra länder? Hur kan denna resurs utnyttjas effektivare inom hemsjukvården? Hur kan 

utvecklingen och en eventuell utökning av förskrivningsrätten se ut? 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av att förskriva 

läkemedel inom hemsjukvården samt deras uppfattning om förskrivningsrättens framtida 

utveckling inom distriktssköterskeproffessionen. 

METOD 

 

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008) innebär kvalitativ metod med induktiv 

ansats att texter som utgörs av människors upplevelser ses i sitt sammanhang och 

analyseras förutsättningslöst. Enligt Polit och Beck (2012) skall resultatet i kvalitativa 

studier baseras på människors erfarenhet av fenomenet. För att besvara syftet i studien 

valdes därför en kvalitativ metod med induktiv ansats enligt Granheim och Lundman. Som 

datainsamlingsmetod ansågs kvalitativa intervjuer med öppna frågor vara lämpligast som 

underlag för att besvara studiens syfte. Datanalysen genomfördes med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2004).   
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Urval 
 

Deltagarna i studien representerade den grupp som svarar på det tänkta syftet. Deltagarna 

bestod 10 distriktssköterskor med förskrivningsrätt av läkemedel som arbetade inom 

hemsjukvården i västra Sverige, både i storstad och på landsbygd. Valet av deltagarna 

planerades utifrån funderingar om det finns faktorer som påverkar distriktsköterskans 

förskrivning beroende på placeringen eller ledningen på olika hemsjukvårdsenheter. Detta 

ger möjlighet till ett variationsrikare intervjumaterial. Distriktssköterskornas åldrar var 

mellan 35 och 65 år med tidigare erfarenheter som distriktssköterska i olika 

vårdsammanhang och inom ledarskap/samordning. En manlig och nio kvinnliga 

distriktssköterskor intervjuades, vilket sannolikt speglar en nationell fördelning inom 

distriktssköterskeproffessionen. Inklutionskriterierna var att dessa distriktssköterskor hade 

varit anställda i hemsjukvården och haft förskrivningsrätt i minst 1 år. 

Exklusionskriterierna var att dessa distriktssköterskor arbetade på vårdcentral, BVC eller 

hade en annan arbetsgivare än kommunen. Författarna skickade ett informationsbrev till 

cheferna för de respektive hemsjukvårdsenheterna och bad om samtycke. Brevet innehöll 

en presentation av oss som gör studien, kontaktuppgifter samt information om studien. De 

distriktssköterskor som uppfyllde inklutionskriteriererna tillfrågades av sina respektive 

enhetschefer som därefter meddelade oss vilka av dem som var intresserade att delta. 

Därefter kontaktades dessa distriktssköterskor via telefon och mail för att ge både muntlig 

och skriftlig information. Sedan bestämdes ett datum med respektive deltagare då den 

personliga intervjun genomfördes. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009), ger den kvalitativa forskningsintervjun underlag till 

att förstå världen från undersökningspersonens synvinkel. Denna typ av intervju handlar 

om individens perspektiv och hur han eller hon upplever sin omvärld. Intervjun är en aktiv 

process där forskaren och deltagaren tillsammans konstruerar kunskap genom sin relation. 

Forskaren kan finna nya insikter genom bearbetningen av intervjun och även deltagaren 

kan finna ny kunskap genom det samtal som intervjun innebär. Som hjälp i intervjun kan 

en intervjuguide användas, där anges ämnen som är föremål för studien och förslag till 

frågor. En obetydlig omformulering i frågorna på en intervju kan inverka på svaret. Det är 

inte bara frågor som kan vara ledande, intervjuarens egna verbala och kroppsliga 

reaktioner kan fungera som positiva eller negativa förstärkare för intervjupersonens svar 

och därigenom inverka på svaren på andra frågor (Kvale & Brikmann, 2009). Under 

intervjuens gång kan följdfrågor ställas, enligt Lantz (2013). För att ställa en följdfråga 

måste intervjuaren ha förstått det föregående svaret och detta förutsätter en tolkning. 

Intervjuaren tolkar mot bakgrund av sina förväntningar, önskningar och tidigare 

erfarenheter. Intervjuarens personbundna referensram är avgörande för hur det som sker i 

samspelet förstås genom tolkningen och förmågan att möta deltagaren på ett bra sätt 

(Lantz, 2013).  
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Insamlingen av information har skett med kvalitativ forskningsintervju. Med 

utgångspunkten i syftet identifierade författarna fyra analysenheter, i detta fall domäner 

som var av intresse i studien: utövande av förskrivningsrätten, professionella relationer, 

utvecklingsfrågor samt utbildning/kompetens. Dessa fyra olika domäner kom till genom att 

författarna var särskild intresserade av hur dessa områden har utvecklas och påverkat 

distriktssköterskeprofessionen inom hemsjukvården.  Under intervjun använde författarna 

en intervjuguide med öppna frågor. Till varje område formulerades en huvudfråga med 

tillhörande följdfrågor. Exempel på huvudfråga inom området utövande av 

förskrivningsrätten var ” Hur upplever du förskrivningsrätten av läkemedel? Exempel på 

följdfråga till denna var ” Hur ofta förskriver du?” eller ” Kan du ge mig ett exempel på en 

situation där du drog nytta av att erhålla förskrivningsrätt av läkemedel? Vilka följdfrågor 

som ställdes berodde på vad deltagaren nämnde i intervjun. 

Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter och spelades in med hjälp av mobiltelefoner och 

digitala inspelare. Deltagarna valde plats för intervjun och den genomfördes enskilt. Under 

intervjun undveks ledande frågor för att ge deltagaren utrymme att uttrycka sig fritt. 

Författarna har medvetet försökt hålla en neutral inställning och ett neutralt kroppsspråk 

under intervjuförloppet. Egen förförståelse för problemområdet har försökts hållas tillbaka 

på ett medvetet sätt för att kunna lyssna på deltagarna utan förutfattade meningar, på grund 

av att detta skulle kunna påverka resultatet i studien. 

 

Analys 

 

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008), främjar kvalitativ analys förståelsen av en 

text genom att identifiera skillnader och likheter i textens innehåll samt genom att beskriva 

dessa i olika teman. Analysen kan genomföras på två sätt enligt Granheim och Lundman 

(2004). Den latenta analysen, innebär en tolkning av textens underliggande mening där 

analysen inte begränsas till det som direkt uttrycktes i texten utan en tolkning av textens 

innebörd görs. Den manifesta analysen, innebär att konkreta komponenter i texten tolkas. 

Granheim och Lundman (2004) beskriver också att det alltid förekommer en viss tolkning, 

oavsett val av analys, skillnaden ligger i tolkningens abstraktionsnivå. Den kvalitativa 

innehållsanalysen enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008), innefattar begrepp som 

analysenhet, meningsbärande enhet, kondensering, kod och tema. Analysenhet är det 

material som skall analyseras. Stycke, meningar eller ord som svarar mot syftet benämns 

meningsbärande enhet. Kondensering innebär att texten i de meningsbärande enheterna 

förkortas, utan att förlora den innehållsmässiga kärnan. Genom att förkorta texten blir den 

mer lättarbetad. Kod är en etikett på de meningsbärande enheterna som kortfattat skildrar 

textens innehåll, detta möjliggör att intervjuaren ser texten på nytt sätt. Olika koder med 

samma innehåll tolkas och utformar till slut olika teman. Dessa teman uttrycker det latenta 

innehållet i texten. Framväxten av teman kan ses som en process som pågår under hela 

analysarbetet (Lundman & Hällgren Granheim, 2008).  

Författarna valde att göra en latent innehållsanalys eftersom denna abstraktionsnivå av 

texten möjliggör en djupare förståelse av intervjuarens livserfarenheter. Författarna läste 

texten från intervjuerna flera gånger, både enskilt och tillsammans, för att få en helhetsbild 

av den. Sedan markerades ett 80-tal meningsbärande enheter i texten. I nästa steg 
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kondenserades de meningsbärande enheterna. Sedan kodades de kondenserade 

meningarna, cirka 50 stycken koder utformades. Koder med samma innehåll tolkades och 

utformade till slut sju olika teman. Dessa teman baserades på texten som helhet, innehållet 

i data och författarnas känsla av textens underliggande mening.  Analysen resulterade i sju 

olika teman: resurser och personaltäthet, tid och möjligheter, kontinuitet påverkar 

tvärprofessionellt sammarbete, kostnaderna påverkar förskrivningen, IT-systemets 

funktionalitet, utökning av förskrivningslistan samt möjlighet till fortbildning. 

 

Etiska reflektioner 

 

Kvale och Brinkmann (2009) framhäver fyra krav som måste uppfyllas vid forskning. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare skall informeras om studiens syfte och 

villkor. Med samtyckeskravet menas att deltagarna skall ge sitt samtycke till studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna garanteras att innehållet avidentifieras samt 

att informationen förvaras oåtkomligt för obehöriga. Med nyttjandekravet menas att 

informationen som framkommer i studien endast kommer att användas för avsett ändamål 

(Kvale & Brinkmann 2009). Forskningsetiska krav bygger dessutom på principer som 

finns i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Helsingforsdeklarationen. Här 

framkommer etiska direktiv som autonomiprincipen, göra gott principen, inte skada 

principen och rättviseprincipen. Med autonominprincipen menas att deltagarnas 

självständighet skall respekteras.  Att göra gott principen innebär att studien skall leda till 

en förbättring inom ämnet. Med inte skada principen menas att deltagarna ska skyddas från  

fysisk och psykisk skada. Forskaren har skyldighet att uppskjuta eller avbryta studien om 

det innebär skada eller obehag för den medverkande. Rättviseprincipen innebär att alla 

deltagare skall behandlas på ett likvärdigt sätt (SNN, 2003), 

Informationskravet har uppfyllts genom att samtliga enhetschefer och deltagare först 

informerades skriftligt om studiens syfte och villkor för deltagarna. De undertecknade en 

samtyckesblankett samt informerades muntligt och skriftligt om att det är frivilligt att delta 

och att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. På detta sätt har också 

samtyckeskravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet har uppfyllts då innehållet i studien är 

avidentifierat och informationen har förvarats oåtkomligt för obehöriga.  Vad gäller 

nyttjandekravet så ska informationen som framkommer i studien endast att användas för 

avsett forskningsändamål. Autonominprincipen har tillämpats genom att respektera 

deltagarnas självständighet samt genom att ge noggrann information under hela studien.  

Att göra gott principen har tillämpats eftersom studien har tänkt förbättra, i detta fall, 

distriktssköterskans profession och alla som berörs av distriktssköterskans 

förskrivningsrätt. Genom att förutse och undvika möjliga skador hos deltagarna i studien 

har författarna uppfyllt inte skada principen. Detta prioriterades i hela studien genom att 

alltid tänka på deltagarens bästa och undvika situationer som skulle kunna orsaka skada. 

Slutligen har rättviseprincipen uppfyllts genom att behandla alla deltagarna på ett 

likvärdigt sätt. 
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RESULTAT 

Analysen av intervjuerna resulterade i sju teman dessa tydliggörs i tabell 1 nedan. 

Resultatet beskrivs med ingresser och tillhörande citat. Citaten skrivs med indragen 

vänstermarginal samt markeras med kursiv text och citattecken.   

 

DOMÄNER TEMAN 

Utövande av förskrivningsrätten Resurser och personaltäthet 

Tid och möjligheter 

 

Professionella relationer 

 

Kontinuitet påverkar 

tvärprofessionellt sammarbete 

Utvecklingsfrågor Kostnader vid förskrivning  

IT-systemets funktionalitet 

Utökning av förskrivningslista 

 

Utbildning/Kompetens Möjlighet till fortbildning 

 

Tabell 1. Domäner och tema som framkom i analysen. 

 

Utövande av förskrivningsrätten 
 

Resultatet av analysen visar att distriktssköterskans utövande av förskrivningsrätten 

påverkas av vissa faktorer. Dessa redogörs nedan genom följande teman, resurser och 
personaltäthet, tid och möjligheter. 

 

Resurser och personaltäthet 

 

Distriktssköterskans erfarenheter visar att förskrivningsrätten av läkemedel används olika 

mycket. Allt ifrån någon gång i månaden upp till flera gånger i veckan.  

 

”Jag tänkte absolut när jag var färdig distriktssköterska för några år sedan, att det 

här kommer jag inte att använda så mycket, men det är helt tvärtom alltså, jag 

använder det mycket mera än vad jag tror, det är ju väldigt bra”. 
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Användningen av förskrivningsrätten varierar mellan olika enheter i hemsjukvården. Dessa 

skillnader påverkas bland annat av hur många distriktssköterskor som arbetar per 

hemsjukvårdsenhet. Finns det fler distriktssköterskor så minskar förskrivningen per 

distriktssköterska eftersom de är flera som hjälps åt. På enheter där det är färre 

distriktssköterskor används förskrivningsrätten därför oftare. Distriktssköterskans 

erfarenheter visar också att det förekommer skillnader i frekvensen av användningen 

beroende på vilken vårdcentral vårdtagarna är listade på och hur tillgängliga läkarna är på 

den aktuella vårdcentralen. På vårdcentraler där det finns avsatt tid för rond två gånger i 

veckan skriver läkarna ut läkemedel även om det finns på distriktssköterskans 

förskrivningslista, på grund av att läkarna då har så nära samarbete med distriktssköterskan 

och patienten. Om det däremot rör sig om kortare läkemedelsbehandling förskriver 

distriktssköterkan läkemedel även där det rondas ofta. 

 

”Om de hör till de största vårdcentraler här så träffar vi dem 2 gånger i veckan 

och då känns det som att de kan skriva ut om det är någonting… annars skriver jag 

ut bara under någon kortare period” 

 

I analysen framkommer att förskrivningen av läkemedel har minskat över tid. I och med att 

läkarna på sjukhuset förskriver det mesta åt patienterna innan de åker hem därifrån. Vidare 

framkommer ur data att förskrivningen inte är någon av de större aktiviteterna 

distriktssköterskan sysslar med därmed upptar det inte så stor del av arbetet i 

hemsjukvården för distriktssköterskan.   

 

Tid och möjligheter 

 

Distriktssköterskan upplever att förskrivning av läkemedel är en arbetsuppgift som tar 

extra tid i en ofta fulltecknad kalender.  Arbetsbelastning varierar dock mycket i 

hemsjukvården, beroende på antal inskrivna patienter och vårdtyngden hos dem. 

Arbetsuppgifterna kan bli mer krävande och ta längre tid under vissa perioder. Exempelvis 

när yngre cancersjuka patienter eller personer i livets slutskede är inskrivna i 

hemsjukvården. 

 

”… man får inte den tiden man behöver egentligen, varken till förskrivningsrätten 

eller något annat... just nu är det lugnt men så kan det gå ett par dagar så skriver vi 

in, så har man inte tid för någonting, tycker man. Det är så det är med det här 

jobbet”. 
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Eftersom arbetsbelastningen varierar i yrket är det inte alltid det finns tid till att sitta ner 

och tänka över det bästa alternativet för patienten. En timmes avsatt administrationstid för 

att få sitta ner och förskriva utan att bli störd, är ett önskemål som distriktssköterskan har 

inför en framtida utveckling inom förskrivningsrätten. Periodvis är det lugnare och då finns 

tiden till att tänka till lite extra men det skulle alltid finnas tid avsatt till förskrivning 

oavsett arbetsbelastning.  

Att förskriva ett läkemedel går i flera steg. Distriktssköterskan måste in i datasystemet 

Pascal om patienten har sina läkemedel förpackade i dospåsar, och skriva ett recept. Sedan 

skall ordinationen dokumenteras. Förskrivs dessutom åt en annans patient skall 

information om den aktuella personen gås igenom. Att logga in datasystemet för att läsa 

journalen och bilda sig en uppfattning om patienten tar lite tid. Sedan skall det skrivas in i 

dagskalendern så det syns vad som har gjorts under dagen. Det tar extra tid och när det är 

mycket att göra upplever distriktssköterskan det som en belastning, om hon/han inte blir 

avlastade med något annat istället. 

Förskrivningen av läkemedel planeras inte in i distriktssköterskans arbetstid, det hamnar 

utöver det planerade arbetet som står i dagskalendern.  Ibland får förskrivningen ske under 

rasten för att hinnas med och det är inte alltid som övertid rapporteras för detta.  För det 

mesta kan dock förskrivningen ske i mån av tid och vid för hög arbetsbelastning vänta till 

nästa dag.  

 

”Idag tog jag tio minuter rast. Då hinner jag ju skriva resten på rasten. Det är ju 

så man får jobba. Det går ju inte att skriva övertid på allting heller” 

 

Eftersom inte alla på arbetsplatserna har förskrivningsrätt så behöver distriktssköterskan 

som tidigare nämnts förskriva läkemedel till andras patienter för att underlätta i 

verksamheten. Då arbetsbelastningen varierar förskrivs läkemedel ibland utan att 

distriktssköterskan haft personlig kontakt med patienten. Då får distriktssköterskan gå på 

de uppgifterna som getts från de andra sjuksköterskorna och lita på att de stämmer. Att inte 

hinna med att göra en personlig bedömning och ändå ta på sig det ansvar som det innebär 

att förskriva läkemedel skapar obehag och otillfredsställelse på arbetsplatsen upplever 

distriktssköterskan. 

 

”Jag skulle vilja gärna titta själv först... man kan inte bara skriva ut det, liksom. Att 

de kommer och beställer… utan att man vill göra en bedömning själv”. 

 

Distriktssköterskans erfarenhet är att de inte alltid hinner med att följa upp andras patienter 

själv men påtalar vikten av att patientansvarig sjuksköterska följer upp och utvärderar 

effekten av insatta läkemedel relativt snart efter insättning, för att bedöma om läkemedlet 

har effekt eller inte. Det upplevs dock positivt att kunna förskriva själv hellre än att en 

jourläkare som kanske har ännu mindre kontakt med patienten gör det. 
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Arbetsbelastningen hindrar också möjligheten till att hålla sig uppdaterad på nya läkemedel 

och förändringar visar analysen. Distriktssköterskan ska hålla sig uppdaterad på de senaste 

inom läkemedelsutvecklingen men när arbetsbelastningen är hög finns det inte tid till att 

förkovra sig i den mån som önskas.    

 

”Vi är ålagda att ta reda på nya rön… men det är svårt att hinna med.” 

 

Å andra sidan visar analysen en tidsbesparande sida av förskrivningen. Nämligen 

möjligheten att kunna skriva ut läkemedel direkt utan att först kontakta och informera 

doktorn om varför vårdtagaren är i behov av ett visst läkemedel, vilket kan ta tid.  

 

Professionella Relationer 
 

Analysen visar att förskrivningsrätten påverkas av sammarbetet med läkarna på 

vårdcentraler, grundutbildade sjuksköterskor och andra distriktssköterskor på deras 

respektive hemsjukvårdsenheter. Dessa redogörs nedan genom följande tema, kontinuitet 

påverkar tvärprofessionellt sammarbete.  

 

Kontinuitet påverkar tvärprofessionellt sammarbete 

 

Distriktssköterskan upplever att god kontinuitet gentemot patienten underlättar i 

verksamheten när läkarens arbetsinsatser efterfrågas. Distriktssköterskan som vanligen 

träffar patienten oftare än läkaren har en tydligare bild av patienten och har därmed större 

möjligheter att se förändringar. I ett sammansvetsat arbetslag där alla känner varandra och 

alla vet vem som kan vad, läkaren oftast följer distriktssköterskans beskrivning av 

patienten. När distriktssköterskan som känner patienten gör bedömning och läkaren inte 

behöver undersöka patienten förkortas hela vårdkedjan och inte så sällan även väntetiden 

på behandling för patienten.  

 

”Läkarna vet att vi träffar patienterna och har mer koll på dom… om något händer 

och medicinjustering behövs brukar de gå på vad vi säger.” 
 

Relationen mellan läkare, distriktssköterska och sjuksköterska bygger på en ömsesidig tillit 

där kontinuitet är nödvändigt för att tilliten ska kunna etableras. Distriktssköterskans 

upplevelse är att god kontinuitet över yrkeskategorierna leder till att alla känner varandra. 

Detta underlättar på flera olika områden. God kontinuitet mellan läkare och 

distriktssköterska innebär bland annat att distriktssköterskan upplever stöd i sin 

förskrivningsrätt. Finns ett etablerat samarbete öppnar det upp för att våga rådfråga och 

bolla förskrivningsfrågor med läkaren.   
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”… man kan man bolla… detta har jag förskrivit, vad tycker du?... Vissa 

vårdcentraler där det inte finns så många listade träffar man aldrig doktorn utan 

har bara telefonkontakt, då känner man dom inte precis.” 

 

Distriktssköterskans upplevelse av hur förskrivningsrätten påverkar sammarbetet mellan 

läkare och distriktssköterska varierar. Å ena sidan upplevs den fungera mycket bra och att 

den underlättar för verksamheten och vårdtagarna. Å andra sidan finns en upplevelse av att 

läkarna inte känner till att distriktssköterskan har förskrivningsrätt och att den därmed inte 

utnyttjas i den mån den skulle kunna göras. Det sistnämna är ett resultat som ses där det är 

brist på kontinuitet och där läkarna ofta byts ut. Där finns små möjligheter till att lära 

känna varandra. Studien visar också på att distriktssköterskan inte alltid talar om att det har 

förskrivningsrätt, då de tror att det är en uppgift som läkaren inte skulle bry sig så mycket 

om. Där kontinuiteten är god och samarbetet mellan sjuksköterska, distriktssköterska och 

läkare fungerar väl upplevs förskrivningsrätten underlätta och effektivisera på 

arbetsplatsen. Distriktssköterskan kan förskriva ett läkemedel direkt utan att lägga tid på att 

söka läkaren och läkaren slipper bli kontaktad i de fall distriktssköterskan kan förskriva 

själv. Det sparar tid åt alla inblandade.  Kontinuitet mellan läkare och distriktssköterska 

gör också att distriktssköterskan lättare vänder sig till läkaren när hon behöver råd eller 

önskar att läkaren ska göra en första bedömning och kanske förskriva ett läkemedel, för att 

sedan stå för förnyelse av receptet själv. 

 

”Det är positivt att man kan underlätta för doktorerna, de hinner inte med alla 

ärenden man skulle vilja ta upp… så kan man lägga rondtid på det som verkligen 

behövs.” 

 

Brist på kontinuitet gör att sjuksköterskor och läkare inte känner till vad distriktssköterskan 

får förskriva. Det finns inte heller någon direkt struktur i organisationen för att 

effektivisera användningen av förskrivningsrätten. Detta påverkar både sjuksköterskors 

och läkares arbete, då saker som distriktssköterskan kan förskriva tas upp på ronden med 

läkaren istället för att låta distriktssköterskan förskriva. Rondtiden är ofta knapp och det är 

viktigt att hinna ta upp saker som doktorn måste ta del av. Distriktssköterskans uppfattning 

om en framtida utveckling av förskrivningsrätten innebär bland annat att samordning i 

arbetsteamet inför ronden förbättras, detta är ett sätt att utnyttja förskrivningsrätten på ett 

bättre sätt. Sjuksköterskor och läkare behöver också hålla sig uppdaterade på vad 

distriktssköterskan får förskriva för att arbetet över proffessionsgränserna ska kunna 

effektiviseras.   

 

”Vi samordnar oss inte med de andra sjuksköterskor, så de sätter upp på ronden 

det som vi hade kunnat förskriva, utan att tänka att vi har folk som kan göra det.” 

 

I en liten arbetsgrupp där alla känner varandra väl och har arbetat ihop länge finns det 

förutsättningar för att samarbetet fungerar bättre när det gäller förskrivningen. Då vet alla 

vem som får förskriva och kanske vad som får förskrivas av distriktssköterskan. Ur 



17 

 

analysen framkommer även andra åsikter om samarbetet mellan distriktssköterskor och 

sjuksköterskor gällande förskrivningsrätten. Dels att det gynnade samarbetet och hjälpte 

kollegorna på arbetsplatsen. Men också att förskrivningsrätten av läkemedel ger en 

ofrivillig maktposition gentemot grundutbildade sjuksköterskor. När kollegor vill ha något 

förskrivet åt sina patienter och distriktssköterskan inte tycker sig ha tillräcklig kunskap om 

den patienten eller läkemedlet och känner sig osäker på kombinationen, vill hon inte ta 

ansvar för det och avstår därför från att förskriva. Dessa situationer skapar onödiga 

slitningar i arbetsgruppen. Det finns olika åsikter mellan kollegor om vad som är bäst för 

patienten.  

 

Distriktssköterskor som använder förskrivningsrätten mycket upplever att samarbetet 

förbättras avsevärt när de får förståelse från övriga sjuksköterskor och hjälp med någon 

annan arbetsuppgift istället. En annan sida som framkom i studien var att förskrivningen 

består till en så liten del av distriktssköterskans dagliga arbete att det inte påverkar 

relationen till sjuksköterskor eller läkare alls.  

 

Utvecklingsfrågor 

 

Resultatet av analysen visar att det finns en del aspekter som påverkar den framtida 

utvecklingen av distriktssköterskans förskrivningsrätt. Dessa redogörs nedan genom 

följande teman, kostnader påverkar förskrivningen, IT-systemets funktionalitet samt 

utökning av förskrivningslista. 

 

Kostnaderna påverkar förskrivningen 

 

Distriktssköterskans erfarenheter visar att förskrivning av läkemedel till viss del styrs av 

kostnader. Emellanåt känner sig distriktssköterskan klämd mellan att ta hänsyn till 

kostnader och att förkorta patientens lidande. Analysen visar att förskrivningen ibland styrs 

mer av ekonomiska och organisatoriska faktorer än av patientens behov. Samt att 

läkemedel inte alltid förskrivs för att kommunen ska slippa stå för kostnaderna.  

 

”Sjukhuset förväntar sig att primärvården tar över kostnaden... Jag tror att all 

förskrivning är mycket kostnadsstyrd.” 

 

Distriktssköterskornas erfarenhet är att kommunen inte uppdaterar dem genom fortbildning 

inom förskrivningsrätten för att de inte vill stå för de kostnader som förskrivningen för 

med sig. All förskrivning innebär en kostnad för kommunen och kommunen vill därmed att 

landstinget skall förskriva alla läkemedel. Utifrån vårdtagarens sida är det en fördel att få 

recept även på receptfria läkemedel. Dels har distriktssköterskan ett ansvar att följa upp det 

som hon förskriver, hon kan ge råd och vid behov göra dosändringar. Men också rent 
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ekonomiskt och miljömässigt. Förskrivs läkemedlet på recept kan det ingå i 

högkostnadsskyddet och ofta kan det förskrivas större förpackningar än vad som finns 

receptfritt. Analysen visar att vårdcentralen inte vill att det skrivs recept på receptfria 

läkemedel då är det de som får stå för kostnaden när högkostnadsskyddet är uppnått. 

 

”Förskriver man värktabletter så blir det ju billigare för vårdtagaren och man kan 

ju förskriva större förpackningar.” 

 

Ett sätt att minska kostnaderna och arbeta samhällsekonomiskt i hemsjukvården är att 

noggrant beräkna vad som går åt individuellt och förskriva rätt storlek på salvtuber eller 

läkemedelsförpackningar.  

 

IT-systemens funktionalitet 

 

Distriktssköterskans upplevelse är att IT- systemen som används inom kommunen för att 

förskriva läkemedel inte stödjer förskrivningen fullt ut. Bland annat saknas möjlighet till 

att skriva e-recept, vilket läkarna kan, till de patienter som inte har sina läkemedel 

förpackade i dospåsar. Distriktssköterskan kan då bara skriva pappersrecept så kallade 

”gula recept”. Patientens id-uppgifter, namnet på läkemedlet samt hemsjukvårdens 

kostnadsställe skrivs alltså förhand.  

 

 ”Jag kan komma ju in det som heter Pascal eller e-dos till dem som har Apo-dos. 

Där kommer jag ju in och kan förskriva i det. Men vi kan inte skriva e-recept... det 

skulle underlätta”. 

 

För distriktssköterskor som jobbar på landsbygden finns en tendens till att be läkaren 

skriva ut recept trots att distriktssköterskan själv kan skriva ut läkemedlet. Detta bottnar i 

att de inte kan skriva e-recept. För anhöriga kan det vara besvärligt att först få tag på 

pappersreceptet sedan ta sig till ett apotek för att hämta läkemedlet och slutligen hem till 

patienten igen. För att underlätta för patienten eller anhöriga överlämnas detta till doktorn 

som kan skriva e-recept som skickas elektroniskt till apoteket. Samtidigt upplever 

distriktssköterskan att läkarna inte borde användas för att förskriva läkemedel som de kan 

förskriva själva eftersom det upptar dyrbar rondtid. 

I analysen framkommer också problem som kommer av att det finns flera olika 

journalsystem för en och samma patient. Att inte kunna se läkemedelsordinationer från alla 

olika instanser på en och samma läkemedelslista försvårar arbetet för distriktssköterskan. 

Det gäller för de patienter som inte har sina läkemedel förpackade i dospåsar. Efter 

sjukhusvistelse till exempel när nya läkemedel ordinerats meddelas inte alltid de nya 

ordinationerna vidare till respektive vårdcentral. Detta i sin tur, gör att 

distriktssköterskorna i hemsjukvården inte alltid får en uppdaterad medicinlista från 

vårdcentralerna när det efterfrågas. Samma sak gällde när distriktssköterskan förskriver ett 
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läkemedel i hemsjukvården för de patienterna som inte har läkemedel förpackade i 

dospåsar, då får inte heller vårdcentralen dessa ordinationer automatiskt. 

Distriktssköterskan upplever båda dessa situationer som farliga för patienterna eftersom det 

alltid finns en risk att förskrivaren missar viktig information vid förskrivningen.  

 

”Förskriver jag någonting här så syns inte det på den aktuella medicinlistan”. 

 

Distriktssköterskans erfarenhet är att det lätt uppstår onödigt arbete när det gäller att söka 

information om patienten. Det beror på att det finns tre olika organisationer som alla har 

sina egna datasystem. Kommunen har sitt, primärvården sitt och landstinget ytterligare ett 

annat. Men för de patienter som har läkemedel förpackade i dospåsar finns ett gemensamt 

datasystem för förskrivning av läkemedel, Pascal. Pascal möjliggör för alla förskrivare att 

kunna se alla ordinationer. Där kan förskrivare även se det nyinsatta läkemedlets 

eventuella påverkan, interaktioner på befintliga läkemedel och det ger en extra trygghet. 

 

”I Pascal där syns det, där blir det mera helt, och det syns ju vad andra kliniker 

förskriver”. 

 

För att kunna erbjuda patienter bättre förutsättningar vid förskrivning och undvika onödiga 

risker är distriktssköterskans uppfattning om en framtida utveckling inom 

förskrivningsrätten att sjukvården antingen kan erbjuda olika IT- lösningar för att förbättra 

de befintliga datasystemen eller skapa ett gemensamt dataprogram för all dokumentation. 

På detta sätt, visar analysen att alla förskrivare får en större chans att kunna upptäcka vilka 

äldre som har för många läkemedel samt möjlighet att reagera snabbare på ordinationer 

som inte behövs längre. Både patienter som har och inte har läkemedel förpackade i 

dospåsar borde ha tillgång till detta gemensamma datasystem där alla inblandade 

vårdinstanser kan kontrollera och se varandras ordinationer. 

 

”Regionen har en journal, Mellior. Vårdcentralen har den andra prof doc, eller 

vad det heter nu, och vi har det tredje systemet, Magna cura. Tre olika journaler 

för samma patient... det gäller att man är uppmärksam på det”. 

 

”Jag tror att det enda säkra sättet är en patient, en journal”.   

 

Distriktssköterskan upplever att det skulle vara till oerhört stor hjälp i förskrivningen om 

det fanns en enda gällande läkemedelslista för alla förskrivare oavsett om det är 

primärvård, slutenvård eller kommun och att hon/han alltid kan lita på att den är 
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uppdaterad. En patient, en journal, skulle minska risken för missförstånd och 

felbehandlingar. 

 

Utökning av förskrivningslistan 

 

Distriktssköterskan uppfattning om en framtida utveckling av förskrivningsrätten skulle 

bland annat kunna innebära en utökning av förskrivningslistan. Analysen visar å ena sidan 

att det finns önskemål om att utöka Socialstyrelsens förskrivningslista av läkemedel i 

hemsjukvården. Å andra sidan framkom att befintlig förskrivningslista rymmer det som 

efterfrågas av distriktssköterskor i hemsjukvården.  

 

Förskrivningsfrekvensen skulle med stor sannolikhet stiga med utökad förskrivning visar 

analysen av data. De som önskar en utökning av förskrivningsrätten vill se det inom 

områden som smärtstillande. Till exempel upptrappningsdos av starkare smärtstillande 

läkemedel vid akuta situationer i en fem-tio dagars kur. Eller möjlighet till starkare 

smärtstillande läkemedel att ge vid behov som till exempel efter fall. Samt att kunna 

förskriva större förpackningar av smärtstillande läkemedel vid exempelvis ryggsmärtor. 

Vid palliativa situationer kan det också vara befogat att kunna sätta in smärtlindring eller 

läkemedel mot rossel utan att behöva kontakta läkare. Att kunna förskriva större 

förpackningar samt starkare kortisonkrämer är ett önskemål. Det finns ingen vits med att 

bara kunna skriva ut småtuber av kortisonkräm visar analysen. Det blir för mycket spring 

på apoteket för vårdtagaren. Antibiotika skall förskrivas med försiktighet för att minska 

risken för resistens men vid vissa tillfällen efterfrågas det av distriktssköterskan. Vid 

urinvägsinfektioner hos kvinnor till exempel för att kunna hjälpa dem snabbt. Framför allt 

vid första gången eller om de inte har urinvägsinfektion så ofta.  Även vid sårinfektioner 

finns önskemål om att kunna förskriva antibiotika. Behovet av detta ses ofta på helgerna då 

det är svårare att få tag på läkare. Analysen visar också på efterfrågan att kunna göra 

ändringar på insulinordinationer vid behov. När det rör sig om att justera ett par enheter 

och det är en känd vårdtagare för distriktssköterkan. Det känns onödigt att jaga efter 

läkaren när justeringen av ordinationen är känd av och lika gärna kan göras av 

distriktssköterskan. Mer och starkare medel mot förstoppning är också ett område som togs 

upp gällande utökning. Analysen visar också att distriktssköterskan skulle vilja plocka bort 

vissa läkemedel från patientens läkemedelslista, som till exempel vitaminpiller och istället 

ersätta dem med nyttig mat. De som anser att förskrivningen är tillräckligt omfattande 

hänvisar till arbetet runt omkring. Det är inte bara att förskriva läkemedel. Ibland behövs 

blodprover och undersökningar vid ny insättning av läkemedel och blodprover får 

distriktssköterskan inte ordinera. 

I små kommuner där vårdcentralen ligger nära hemsjukvårdsenheten finns det ett mindre 

behov att utöka förskrivningslistan än i större städer, visar analysen. Det beror på att det är 

lättare för distriktssköterskan att titta in till läkaren och be om ett recept då de finns nära 

till hands.   
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Utbildning/Kompetens 

Möjlighet till fortbildning 

 

Distriktssköterskans erfarenheter av förskrivningsrätten visar att utbildningen spelar en 

viktig roll i hur de upplever sin kompetens att förskriva läkemedel. Detta redogörs nedan 

under följande tema, möjlighet till fortbildning 

Möjligheterna till fortbildning inom förskrivningsrätten skiljer sig mellan olika kommuner, 

en del blir erbjudna att gå på fortbildning årligen och gör det. Andra blir erbjudna men blir 

inte ersatta den dagen de är borta, vilket innebär att det är svårt att avvara en dag. I andra 

kommuner erbjuds ingen fortbildning alls. Gemensamt är dock behovet av kontinuerlig 

fortbildning inom förskrivningsrätt. Distriktssköterskans erfarenheter visar också att det 

finns behov av uppdatering av förskrivningsrätten då distriktssköterskeutbildningen har 

ändrats över tid. Nya läkemedel och nya kombinationer av läkemedel kommer också 

ständigt och det krävs uppdatering och kännedom även om dessa. Distriktssköterskan 

upplever att ansvaret för att erhålla fortbildning ibland ligger hos distriktssköterskan själv. 

Att de får söka kunskap på egen hand men också hålla ögonen öppna om det är någon kurs 

inom förskrivning som de vill gå och lägga fram förslag på det till chefen. Att få 

kontinuerlig fortbildning samt att kunna få utbildning i nya datasystem där läkemedel 

förskrivs upplevs som väsentligt för att känna trygghet på arbetsplatsen och kunna erbjuda 

en säker vård. 

 

”Apoteksbolaget har utbildningar men det är inte alltid man hinner gå. 

Verksamheten kräver att man ska va här, det är inte alltid vi får ersättare för att gå 

på kurs. Det är svårt att komma iväg.” 

 

Distriktssköterskan uppfattning om en framtida utveckling inom förskrivningsrätten gäller 

bland annat fortbildningen. Önskemål framkommer om att fortbildningen kan innebära att 

representanter från läkemedelsföretag kommer och berättar om nya läkemedel. Läkarna får 

regelbundet besök av läkemedelsföretag och uppdatering på nya läkemedel på detta sätt.  

Läkemedelsföretagen skulle kunna komma med direkt produktinformation till 

distriktssköterskorna också. 

 

”Läkare får ju möte med representanter… och kanske att vi skulle va betjänta av 

det också att få direkt produktinformation… Det är också en utbildning.”  

 

Analysen visar också behovet av att träffa andra distriktssköterskor och gå igenom nya 

läkemedel, hur förskrivningsrätten används och uppdateras på vad som gäller. Att 

automatiskt bli kallad till ett möte eller en kurs vart annat år för uppdatering av nya 

läkemedel, är en uppfattning om framtida utveckling inom förskrivningsrätten som 

distriktssköterskan har. Om fortbildning erbjuds, finns önskemål om en utökning av 

distriktssköterskans förskrivningslista. Samtidigt ökar ansvaret och gränsen mellan läkare 

och distriktssköterska minskar. Läkarna har en djupare utbildning och en annan möjlighet 

att göra bedömningar än distriktssköterskan. Det är viktigt med rätt kunskap för att 
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förskriva till exempel starkare smärtstillande läkemedel. Samtidigt som en utökning av 

förskrivningsrätten ibland kan ses som motiverad, så har alla patienter rätt till ett årligt 

läkarbesök. Det är ett tillfälle då alla, för patienten aktuella läkemedel gås igenom. Om 

detta besök får bli en ordentlig genomgång av patientens läkemedel är nuvarande 

förskrivning tillräcklig upplever distriktssköterskan. Då täcks patientens långvariga behov 

in i det besöket och distriktssköterskan kan förskriva vid enklare, oförutsägbara åkommor 

under året. Distriktssköterskan ska inte ta på sig mer ansvar om de inte har de rätta 

kunskaperna. 

 

”Det är bra att man inte har hur mycket rättigheter som helst. Du skall ha den 

kunskapen och möjlighet till utbildning så att du vet vad du gör”. 

 

Å andra sidan visar analysen att med rätt utbildning kan distriktssköterskan ta på sig mer 

medicinskt ansvar och har en önskan att kunna använda förskrivningen oftare. Framför allt 

vid akuta smärttillstånd. Att vid t.ex. smärtor efter fall kunna förskriva lite starkare 

smärtstillande läkemedel en kortare period.  

 

Sammanfattning 

Distriktssköterskans erfarenhet av att förskriva läkemedel påverkas av en rad olika 

faktorer. Bland annat möjligheten till kontinuerlig fortbildning, ekonomisk kompensation 

samt stöd i yrkesgruppen. Faktorer som försvårar för förskrivningen är bland annat när 

kontinuiteten i arbetslaget brister, datasystem som inte är ändamålsenliga samt att inte få 

avsatt tid för förskrivning. Distriktssköterskornas erfarenhet är att förskrivningen är en 

rolig arbetsuppgift som många gånger underlättar arbetet men att den går att effektivisera 

genom att arbeta med bland annat dessa faktorer, som enligt studien är distriktssköterskans 

uppfattning om en framtida utveckling inom förskrivningsrätten. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Genom att använda en kvalitativ metod har distriktssköterskans egna upplevelser lyfts och 

beskrivits på ett verklighetsbaserat sätt. Författarna valde mellan att använda en 

hermeneutisk eller kvalitativ innehållsanalys men efter att ha jämfört dem ansågs den 

hermeneutiska mer tolkande och ostrukturerad än kvalitativ innehållsanalys. Författarna 

valde att arbeta mer strukturerat och därmed passade kvalitativ innehållsanalys bättre än 
hermeneutiken. Kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2004) används 

dessutom ofta vid forskningsarbete inom vårdvetenskap. 

Syftet med studien har under arbetets gång omformulerats och ser därför något annorlunda 

ut i informationsbreven som skickats ut än i själva studien. För att distriktssköterskan 

skulle prata så fritt som möjligt valdes kvalitativa forskningsintervjuer med tillhörande 

följdfrågor. Följdfrågorna användes fritt beroende på de olika svaren författarna fick. Detta 

gav ett variationsrikare datamaterial då vissa följdfrågor utvecklades under intervjuens 

gång. Att använda en intervjuguide gav underlag för att besvara intresseområde och syfte. 

Samtidigt visade det sig att öppna frågor kunde vara en anledning att intervjun ändrade 

riktning och delvis hamnade utanför det planerade syftet. Detta medförde att en del av 

innehållet under transkriberingen inte kunde användas i sin helhet på grund av att det 

hamnade utanför studiens syfte. Intervjuerna planerades att ta cirka 40 minuter vardera 

men visade sig ta i genomsnitt 20 minuter. Detta bidrog bland annat till att två stycken 

deltagare lades till efter att studien hade påbörjats. Det var svårt att ha längre intervjuer, 

kanske på grund av att förskrivningen av läkemedel utgör en mindre del av det dagliga 

arbetet för distriktssköterskan och därmed inte är något som de tänker på så mycket. 

Intervjuerna hölls på distriktssköterskornas arbetsplatser och i de flesta fall genomfördes 

de utan avbrott. Men vid något tillfälle förekom det störningar och det kan ha påverkat 

både intervjuarens och deltagarens uppmärksamhet. Författarna försökte undvika ledande 

frågor och värderande ord under intervjuerna för att minska risken att påverka svaren. 

Detta visade sig vara en svår uppgift då författarna hade erfarenheter av hemsjukvården 

sedan tidigare och därmed bar med sig en viss förförståelse. Författarna har medvetet 

försökt hålla tillbaka sin egen förförståelse genom att låta deltagarna prata fritt och ställa 

följdfrågor utifrån deras egna berättelser under intervjun. En svaghet med studien kan ha 

varit författarnas ovana att genomföra intervjuer. Ibland upplevdes det svårt att hålla 

intervjun inom syftets ramar. Detta gjorde att hela processen tog längre tid och ibland 

upprepades vissa följdfrågor. Samtidigt har författarna genom hela processen arbetat 

noggrant, därför tros inte resultatet vara påverkat av denna ovana. 

Granheim och Lundman (2004) beskriver tillförlitlighet som den kvalitativa 

forskningsansatsens metodologiska mål. En noggrann beskrivning av analysarbetet är 

nödvändigt för att stärka tillförlitligheten i resultatet. Begreppet tillförlitlighet utgörs av 

olika aspekter som trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet innebär bland 

annat att personer som är insatta i forskningen och ämnet granskar att koder och kategorier 

överensstämmer med textens innehåll samt att benämningar verkar rimliga och tolkningar 

trovärdiga (Lundman & Hällgren Granheim 2008). Trovärdigheten i en studie ökar bland 

annat genom en variation av deltagare vad gäller till exempel ålder och kön samt genom att 

tillräckligt långa meningsbärande enheter markeras för att viktig information inte skall 
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försvinna. Faktorer som också förstärker studiens pålitlighet är om datainsamling kan 

återupprepas och att analysprocessen noggrant beskrivs (Granheim & Lundman 2004). 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper 

eller situationer (Polit & Beck, 2012). Om resultaten är överförbara till ett annat 

sammanhang är en bedömning som läsaren själv avgör (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har underlättat bedömningen av överförbarhet genom att beskriva urval, 

deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som utgör sammanhanget för 

studien.   

Författarna har beskrivit analysen noggrant vilket ökar tillförlitligheten. Deltagarna i 

studien bestod av distriktssköterskor från olika hemsjukvårdsenheter, både från 

stadsområden och landsbygden. De var mellan 35 och 65 år och hade olika 

arbetslivserfarenhet, både män och kvinnor deltog. Detta gör att studien visar på en 

variationsrik syn av distriktssköterskans upplevelse att förskriva läkemedel och styrker 

därmed trovärdigheten. För att studien skall vara trovärdig och pålitlig har författarna 

spelat in samtliga intervjuer och i direkt anslutning till intervjuerna transkriberat innehållet 

var för sig. Att tolka det latenta innehållet i texten upplevdes som en mycket givande 

uppgift eftersom det gav författarna möjligheten att förstå distriktssköterskans erfarenheter 

på en djupare nivå och jämföra den med tidigare kunskaper i ämnesområdet. Enligt 

Lundman och Hällgren Granheim (2008) kan människors upplevelser vara så 

sammanflätade att de kan passa in i två eller flera teman och det kan därmed vara svårt att 

tillgodose huvudregeln, att inga data skall falla mellan två olika teman. Att 

transkriberingen gjordes direkt underlättade för författarna att senare analysera det latenta 

innehållet och att läsa mellan raderna eftersom deltagarnas kroppsspråk och röstläge fanns 

i färskt minne. Samtalet innan och efter intervjun bidrog också till att kunna analysera det 

latenta innehållet eftersom deltagarnas personliga historia och livsvillkor togs upp, detta 

gav författarna en kännedom om datas sammanhang och en djupare förståelse vid tolkning 

av texten.  För att inte missa relevant information eller inkludera information som inte 

svarar mot syftet har författarna kontinuerligt diskuterat innehållet och hanterat texten 

varsamt, vilket ökar pålitligheten i studien. Efter transkribering markerades 

meningsbärande enheter gemensamt. Markering av meningsbärande enheter gjordes 

noggrant för att inte viktig information skulle missas, på detta sätt har författarna också 

förstärkt trovärdigheten. Att kondensera de meningsbärande enheterna till kortare text utan 

att förlora innehållet upplevdes svårt. Här fick författarna anstränga sig för att korta ner det 

som stod utan att påverka det med den egna förförståelsen. Att sätta en kod till de 

kondenserande meningarna var också svårt till att börja med. Att hitta en bra kod utan att 

förlora kärnan och samtidigt hitta ord som inte upprepade sig i fler koder upplevdes svårt. 

Alla koder placerades in i övergripande teman och när det gjorts syntes en tydlig struktur 

av innehållet. Ibland var det dock svårt att placera koderna under ett tema, då några av dem 

kunde passa in i flera teman. Till slut resulterade analysen i sju teman. Resultatet 

bearbetades sedan inom de olika teman som framkommit genom att skapa en löpande text. 

Efter bearbetning av resultatet valdes några citat ut från texten för att förstärka 

tillförlitligheten.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att förskriva 

läkemedel i hemsjukvården samt deras uppfattning om förskrivningsrättens framtida 

utveckling inom ditriktssköterskeproffessionen. I resultatet av studien framkom flera olika 

anledningar som försvårar förskrivningen av läkemedel för distriktssköterskan. Bland 

annat att det saknas datasystem för att skriva e-recept till alla patienter, brist på kontinuitet 

samt bristfälliga utbildningsmöjligheter. Dessa faktorer är anledningen till att 

förskrivningsrätten används allt mindre hos vissa distriktssköterskor och det i sin tur leder 

till längre väntetid för behandling till patienten, visar analysen.  

Förskrivningsfrekvensen varierar enligt resultatet i studien från några gånger i månaden till 

flera gånger i veckan. Även Socialstyrelsens uppföljning (2004) visade på stora variationer 

i användningen av förskrivningsrätten. Till skillnad från resultatet i studien visade dock 

socialstyrelsens uppföljning att vissa distriktssköterskor aldrig använde sig av 

förskrivningsrätten. Enligt resultatet i studien har användningen av förskrivningsrätten 

alltså ökat i jämförelse med Socialstyrelsens uppföljning (2004). Resultatet i studien är 

dock motsägelsefullt då det också visar att förskrivningen minskat över tid på grund av att 

allt fler patienter får recept utskrivna redan på sjukhuset efter vistelse där. Här finns alltså 

variationer i hur förskrivningsfrekvensen upplevs mellan olika distriktssköterskor.   

Kontinuitetens betydelse mellan vårdgivare och patient men också mellan olika 

yrkeskollegor, för ett gott samarbete är något som kom fram i resultatet av studien. En 

grupp yrkeskollegor som känner varandra väl och har arbetat ihop under en längre tid har 

en effektivare arbetsgång. Vikten av en långsiktig relation mellan patient och 

distriktssköterska styrks också av Stanner, Carey och Courtenay (2010). De menar att 

långsiktiga relationer underlättar för distriktssköterskan att se patienten utifrån ett holistiskt 

perspektiv där hälsa, livsstil och eventuella tidigare mediciner tas hänsyn till inför 

nyinsättning av läkemedel. Att se patienten utifrån ett holistiskt perspektiv, beskriver också 

Wiklund (2003) möjliggör att en förbättrad omvårdnad erbjuds och att patienten kan 

förstås från sin samlade livsvärld. 

I studiens resultat framkommer att förskrivning av läkemedel till viss del styrs av 

kostnader. Enligt Barber (1995) skall moralisk hänsyn tas till detta vid förskrivning då det 

är skattemedel som används. I resultatet av studien framkommer det dock att de 

ekonomiska faktorer som påverkar förskrivningen inte främst handlar om just skattemedel 

utan vilken organisation som skall stå för kostnaderna, kommun eller landsting. Att på ett 

medvetet sätt hushålla med samhällets resurser ses som en viktig del av förskrivningen 

framkommer i studiens resultat.  

Betydelsen av att få avsatt tid till att tänka igenom varje fall av förskrivning var ett ämne 

som framkom i resultatet. Detta finns inte idag, utan distriktssköterskan skall hinna med 

denna arbetsuppgift utöver det vanliga arbetet. Detta är ett problem som finns även 

internationellt. Cousine and Donells (2011) beskriver att tiden för ett patientbesök inte har 

utökats efter att förskrivningen tillkom. Detta orsakar stress och en känsla av 

maktlöshet(Cousine & Donells, 2011). Brist på tid påverkar i sin tur den holistiska vården 

av patienten då det inte finns tid att tänka över det bästa medicinska alternativet, visar 
resultatet i studien. Även när det gäller att minimera risken vid förskrivning som Nick 
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Barber (1995) uttrycker det, har avsatt tid betydelse. Att få tid att överväga fördelar och 

nackdelar med en viss behandling utifrån vilka eventuella biverkningar som följer innebär 

att riskerna med förskrivningen minskar (Barber 1995). I resultatet framkom dels att 

förskrivningen sparar tid och underlättar i det dagliga arbetet men också att det tar tid och 

att det inte alltid hinns med. Förskrivningsrätten underlättar samarbetet tidsmässigt 

gentemot med läkarna. Däremot på en arbetsplats som har få distriktssköterskor, kan det 

innebära en tidstjuv för distriktssköterskan då det finns flera kollegor som behöver hjälp 

med förskrivning, visar resultatet.  

Tidigare studier visar att distriktssköterskan tycker det inneburit en förbättring att slippa 

vänta på att läkaren skall förskriva läkemedel som distriktssköterskan numera kan 

förskriva själv (Cousine & Donells, 2011). Även i studiens resultat framkommer detta och 

i sin tur leder det till att rondtiden med läkaren kan utnyttjas på ett effektivare sätt, visar 

resultatet i studien. Detta gagnar i förlängningen också patienten. Dels när det gäller att 

medicinsk behandling kan fås snabbare av distriktssköterskan men också om andra 

problem behöver lyftas på ronden då finns mer tid till det, visar resultatet 

För att förskriva läkemedel finns det idag delvis datasystem som används.  Dock framkom 

det i resultatet av studien att det inte är möjligt att förskriva i datasystemet i samtliga fall. 

En önskan för framtiden är att kunna se allas förskrivningar på ett och samma ställe samt 

att kunna förskriva elektroniskt till alla patienter. Författarna har inte hittat internationella 

studier där det framkommer att liknade problem finns utomlands. Däremot används olika 

datasystem av olika yrkeskategorier internationellt och det försvårar förskrivningen (Hall, 

Cantrill & Joyce, 2006). Resultatet i studien visar att distriktssköterskan ibland vänder sig 

till läkaren och ber om en förskrivning istället för att skriva ett pappersrecept själv. Det 

leder till att förskrivningen inte används i den mån den skulle kunna göras, visar studien. I 

resultatet framkom önskemål om att det i framtiden skall utvecklas ett enhetligt datasystem 

för alla instanser för att underlätta förskrivning av läkemedel. Samtidigt uttrycker 

distriktssköterskan vikten av att känna sig trygg i användningen av aktuella datasystem för 

att kunna förskriva på ett säkert och effektivt sätt, visar studien. Distriktssköterskan menar 

att en förutsättning för detta är att utbildning erbjuds när nya datasystem tas i bruk i 

verksamheten. 

Resultatet visar att önskemål om utökning av läkemedelslistan varierar. Vissa tycker att det 

som behövs ryms inom dagens läkemedelslista. Andra tycker att läkemedelslistan skall 

utökas och tror därmed att förskrivningsfrekvensen skulle öka.  

Resultatet och tidigare studier (Cousine & Donell, 2011; Luker & Mc Hugh 2002) visar på 

missnöje både från patientens sida och distriktssköterskans, över att det som får förskrivas 

redan finns att tillgå utan recept (Cousine & Donell, 2011; Luker & Mc Hugh 2002). 

Konkreta förslag på vad som skulle ingå i en utökning av förskrivningsrätten har 

författarna inte hittat i internationella studier. Därför känns det angeläget att lyfta studiens 

resultat gällande detta i diskussionen.  

 Områden som kan uppmärksammas enligt resultatet i studien är bland annat att kunna 

förskriva starkare smärtstillande läkemedel, framförallt vid akuta situationer. Till exempel 

vid fall, där patienten kan ha mycket ont och skulle bli hjälpt av smärtlindring direkt i 

hemmet utan att behöva vänta på ambulanspersonal. Men också vid kroniska smärttillstånd 

som till exempel kända ryggsmärtor enligt resultatet. Ett av distriktssköterskans största 

förskrivningsområden gäller huden. Enligt resultatet i studien blir distriktssköterskans 



27 

 

dagliga arbete begränsat på grund av att utbudet av kortisonkrämer som får förskrivas 

anses blygsam. Både vad gäller styrka på krämen men också storlek på tuber. Det kan till 

exempel vara en orsak till fördröjning av behandling om patienten behöver ytterligare 

kontakt med läkare för att få recept på starkare kräm än distriktssköterskan kan förskriva. 

Vissa ansåg att det skulle innebära en förbättring att kunna förskriva antibiotika vid vissa 

tillfällen. På helger och kvällar till exempel, då det endast finns jourläkare som kan nås via 

telefon och dessutom täcker ett stort område. Att kunna förskriva antibiotika skulle 

innebära två olika sidor enligt resultatet i studien. Å ena sidan ger det möjlighet att snabbt 

sätta in behandling och därmed förebygga akuta tillstånd. Å andra sidan innebär det en risk 

för utveckling av resistenta bakterier om denna förmån används utan rätt kompetens. Det 

framkom även önskemål om att få justera insulin vid behov. Patienter med diabetes utgör 

en stor grupp i hemsjukvården. Därmed skulle det underlätta att få göra insulinjusteringar 

hos kända diabetespatienter enligt en förberedd läkarordination. Sammanfattningsvis kan 

sägas att distriktssköterskan i regel kan ta sig hem till patienten snabbare än läkaren för att 

göra en bedömning och därmed minska lidandet för patienten, enligt resultatet i studien.  

Enligt resultatet är en del distriktssköterskor villiga att ta mer medicinskt ansvar om de får 

rätt fortbildning. Vidare framkom vikten av kontinuerlig fortbildning samt att få bli kallad 

automatiskt utan att behöva ta initiativ till det själv. Det sågs även positivt att kunna 

komma med egna förslag på utbildning när det fanns behov av att förkovra sig i något 

gällande förskrivning, visar analysen. Enligt Socialstyrelsen (2010), är det viktigt med 

kontinuerlig kompetensutveckling samt att ledningen har rutiner som tillgodoser att 

personalen har den kompetens som krävs vid förskrivning. Resultatet i studien visar att 

kontinuerlig fortbildning är en förutsättning för att kunna erbjuda bästa möjliga medicinska 

vård, det medför också ökad patientsäkerhet. Kontinuerlig fortbildning leder till som 

Bradley och Nolan (2007) beskriver att både vårdande och botande integreras i 

distriktssköterskans roll. Kunskaperna som förskrivningsrätten för med sig sammanvävs då 

med distriktssköterskans tidigare kunskaper inom omvårdnad och ökar möjligheterna att 

både se omvårdnadsbehov men också medicinska behov och kunna ge en holistisk vård till 

patienten. Det innebär att distriktssköterskan ser hela människan i sin vård, både 

omvårdnadsmässiga med också medicinska behov (Bradley & Nolan 2007). Bradley och 

Nolan (2007) samt While och Biggs (2003) menar att med adekvata medicinska kunskaper 

ökar också distriktssköterskans självständighet och arbetstillfredsställelse och det i sin tur 

leder till att patienten tillåts bli mer involverad i sin behandling och beslut som rör dennes 

vård. Barber (1995) beskriver att patientens delaktighet i behandlingen är ett mål, av fyra 

som ingår i hans definition av ”god förskrivning”.  

 

Slutsats  

 

Nationellt sett är en utökning av förskrivningsrätten välkommen, under förutsättning att 

adekvat fortbildning erhålls visar analysen. Dock uttrycker distriktssköterskor i Sverige att 

det kan vara svårt att få önskad fortbildning. Detta påverkar förskrivningen dels vad gäller 

kvantitet men också vad gäller känsla av trygghet i sin förskrivning, visar analysen. Med 

adekvata datasystem skulle sannolikt förskrivningen båda öka och kännas mer trygg enligt 

analysen. Internationellt sett påverkar inte detta frekvensen vad författarna har hittat men 

däremot är förskrivningen tungrodd med befintliga datasystem även utomlands (Hall, 
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Cantrill & Noyse, 2006). Kontinuitet, både i arbetslaget och mellan patient och vårdgivare 

påverkar förskrivingen i positiv riktning, visar analysen. Personaltäthet samt kostnader är 

exempel på faktorer som påverkar distriktssköterskans erfarenheter av förskrivning, visar 

analysen.  

 

Kliniska implikationer 

Inför framtiden finns det områden att arbeta med för att förbättra och effektivisera 

förskrivningen av läkemedel för distriktssköterskan. Verksamheten bör säkra upp att alla 

med förskrivningsrätt erhålls regelbunden fortbildning inom förskrivningsrätten. Ett bra 

sätt är att alla årligen erbjuds fortbildning, att det ingår i schemaplaneringen. Samtidigt är 

det bra om verksamheten hörsammar individuella önskemål om fortbildning då behoven 

kan se olika ut på olika platser och för olika personer. En utveckling av datasystemen är 

angeläget både för att effektivisera för distriktssköterska, anhörig och patient med också 

för att öka säkerheten, genom att bland annat minska risken för missförstånd mellan olika 

verksamheter. Årliga uppföljningar från Socialstyrelsens sida skulle bidra till att undersöka 

användningen av distriktssköterskans förskrivningsrätt av läkemedel och eventuell utöka 

förskrivningsrätten inom de områden som är otillfredsställande. Vidare poängteras vikten 

kontinuitet mellan olika yrkeskategorier men också mellan vårdgivare och patient. 

Författarna anser att det är angeläget att vårda de relationer som finns på en arbetsplats för 

att öka trivseln för de anställda, därmed tros även arbetstillfredsställelsen öka. Studien 

visar att en hög arbetstillfredsställelse påverkar arbetet positivt på flera sätt.  Att vidare 

analysera vilka faktorer som påverkar en kontinuerlig uppdatering av Socialstyrelse 

utgivna läkemedelslista för distriktssköterskor och vilka utbildningsmöjligheter som skulle 

kunna utformas för att utöka deras medicinska kunskaper skulle vara relevant inför 

framtiden  
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Bilaga 1 

 
Till verksamhetschef  

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien: ”Förskrivningsrätt av läkemedel i den 

kommunala hälso- och sjukvården.  

 

Vi är två blivande distriktssköterskor som i vår och kommande höst skriver vårt examensarbete. 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av att förskriva läkemedel i den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Studien kommer att bygga på intervjuer med frågor angående hur förskrivningsrätten för läkemedel 

används. Intervjuerna beräknas ta 30-45 minuter. Vi ber om ditt tillstånd att få genomföra studien 

bland distriktssköterskor i ditt område. Vi undrar också om Du som verksamhetschef kan hjälpa oss 

att utse tre distriktssköterskor som skulle kunna delta i studien i så fall. Vi vill gärna att 

distriktssköterskorna har jobbat minst ett år. 

 

Deltagandet är frivilligt och det är tillåtet att dra sig ur när som helst under arbetets gång. All 

information kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att analyseras och 

sammanställas under våren och hösten 2013 och presenteras i en magisteruppsats som en del av 

distriktssköterskeutbildningen. 

Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ivonne Pinto  

Berith Svensson 

Handledare: Susanne Källerwald  



 

 

Blankett för medgivande av verksamhetschef eller motsvarande  

 

”Distriktssköterskors förskrivningsrätt av läkemedel i den kommunala hälso-
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Bilaga 2 

 
 

 

Information och förfrågan om deltagande till distriktssköterskor 
 

”Distriktssköterskans förskrivning av läkemedel i den kommunala hälso-sjukvården”  

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie. Syftet med studien är att beskriva 

distriktssköterskans erfarenheter av att förskriva läkemedel i den kommunala hälso- och 

sjukvården. 

Undersökningen kommer genomföras med hjälp av intervjuer som beräknas ta ca 30-45 minuter. 

Frågorna berör din erfarenhet av att förskriva läkemedel. Deltagarna i studien är distriktssköterskor 

som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård i Västsverige. 

 

Resultatet av studien kommer att sammanställas vår/höst 2013 och därefter presenteras i en 

magisteruppsats på Distriktssköterskeprogrammet i Högskolan i Skövde under hösten 2013. 

Vår förhoppning är att du vill delta i en intervju. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när 

som helst avbryta utan att ange någon orsak. Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att 

identifiering av undersökningsperson inte är möjlig. Konfidentialitet garanteras.    

 

Om Du vill veta mer om vår studie så ring eller skriv gärna till oss, eller till vår handledare  
Med vänliga hälsningar, 

 

Ivonne Pinto  

Berith Svensson  

Handledare Susanne Källerwald  

  



 

 

Svarsbrev från deltagare 

 

 

 

 

Härmed ger jag tillstånd att Ivonne Pinto och Berith Svensson får utföra studien vars syfte 

är att beskriva ” Distriktssköterskors erfarenhet av att förskriva läkemedel i kommunal hälso- och 

sjukvård.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum av deltagare………………………………………………………………. 

 

 

Datum och underskrift av intervjuare…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur upplever du användningen av förskrivningsrätten? 

2. Hur upplever du tillgången till fortbildning 

3. Hur påverkar förskrivningsrätten sammarbetet med; sjuksköterskor, läkare och 

andra distriktssköterskor? 

4. Hur skulle du vilja se en utveckling av förskrivningsrätten?   


