
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Distriktssköterskors erfarenheter  
av läkemedelsförskrivning inom 
primärvården 
 
En systematisk litteraturstudie 

 
 

Karin Hjalmar 
 
Heléne Johansson 

 
Examensarbete, 15 högskolepoäng,  
Magisterexamen i omvårdnad inom Specialistsjuksköterskeprogrammen 
Jönköping, januari 2020 

 
                                                                                             

Författare: Karin Hjalmar, Heléne Johansson 
  
 Handledare: Berit Munck 

 
                 

 ____________________________________________________________________
 Jönköping University 

 Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad 

 Box 1026, SE-551 11 JÖNKÖPING 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District nurses' experience in  
prescribing drugs in primary care 
 
A literature review 

 

Karin Hjalmar  

Heléne Johansson  

 

Nursing Science, Thesis, One year Master 
15 Credits 
Jönköping, January 2020 

 

 

Author: Karin Hjalmar, Heléne Johansson 

Supervisor: Berit Munck 

 

 ____________________________________________________________________
 Jönköping University 

 School of Health and Welfare 

 Box 1026, SE-551 11 JÖNKÖPING 

  



 

 
 

Sammanfattning  

Bakgrund: Distriktssköterskan har en central roll i primärvården med sin specialistkompetens och 
rätten att kunna förskriva läkemedel. För detta krävs både utbildning och erfarenhet. Klinisk 
bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren en sjuksköterska blir. Att ansvara 
för förskrivning av läkemedel är en komplex uppgift och ett steg mot att bli expert.  Studien kopplas till 
Patricia Benners (1984) beskrivning av sjuksköterskans transition från novis till expert.   
Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom primärvården.  
Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ induktiv design. Datainsamling har skett genom 
blocksökning innehållande fritext i databaserna Cinahl och Medline. Tio artiklar svarade mot syftet och 
inkluderades. Tematisk analys beskriven av Braun och Clarke (2006) med fokus på det semantiska 
innehållet har använts.  
Resultat: Att kunna förskriva läkemedel bidrar till holistisk vård. Utbildning är avgörande i 
förberedelserna för att bli självständig som förskrivare men det tar tid att växa in i rollen. Det finns 
behov av att implementera förskrivningsrätten kliniskt. Att kunna förskriva läkemedel förknippas med 
ökad arbetsbelastning. Att få stöd från kollegor leder till att integrera förskrivning i det dagliga arbetet.  
Slutsats: Att växa in i rollen som självständig förskrivare tar tid och innebär att distriktssköterskan 
måste våga ta ansvar. Både teoretisk och klinisk träning behövs samt stöd från kollegor och 
organisation. Sammantaget leder detta till ökad arbetsglädje och självkänsla.  
 
Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, förskrivningsrätt, sjuksköterska, systematisk litteraturstudie, 
utbildning, yrkeskompetens.  



 

 
 

Summary 

Background: The district nurse holds a central role in Swedish primary health care with his/her 
speciality being able to prescribe drugs. Both education and experience are required for the task. Clinical 
judgement develops gradually the more competent and experienced the nurse becomes. Being 
responsible for prescribing drugs is a complex situation and a step towards becoming an expert. Patricia 
Benner´s (1984) description of the nurse´s transition from novice to expert was chosen as a theoretical 
foundation.  
Aim: To describe the experiences of district nurses in prescribing drugs in primary health care. 
Method: Systematic literature study with qualitative inductive design. Data collection has been done 
through block search containing free text in the databases Cinahl and Medline. Ten articles 
corresponded to the purpose and were included. Thematic analysis described by Braun and Clarke 
(2006) with a focus on the semantic content has been used. 
Result: Being able to prescribe drugs contributes to holistic care. Education is crucial in the 
preparations of becoming an independent prescriber but it takes time to grow into the role. There is a 
need for training in clinically implementing the prescription drugs. Being able to prescribe drugs is 
associated with increased workload. Getting support from colleagues leads to integrating prescribing 
into daily work. 
Conclusion: Growing into the role of an independent prescriber takes time and means that the district 
nurse must dare to take responsibility. Both theoretical and clinical training are needed as well as 
support from colleagues and organization. All of these are factors that leads to increased job satisfaction 
and self-esteem. 
 
Key words: Education, job satisfaction, nurse, nurse prescribing, professional competence, systematic 
literature review.  
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Inledning 

En viktig del i distriktssköterskans arbete, oavsett verksamhetsområde, är förskrivning av läkemedel. 
Förskrivningsrätten innebär att sjuksköterska med vidareutbildning inom farmakologi och 
sjukdomslära kan förskriva läkemedel enligt en bestämd lista (Socialstyrelsen, 2018).  Några av de 
länder som har implementerat förskrivningsrätt av läkemedel för sjuksköterskor är Australien, Kanada, 
Irland, Nya Zeeland, Storbritannien och USA (Kroezen, van Dijk, Groenewegen & Francke, 2011).  

I Sverige infördes förskrivningsrätten av läkemedel för sjuksköterskor 1994. Reformen mötte 
motstånd, främst från läkarkåren, med kommentarer som att det är ”onödigt”, ”dyrt”, ”riskabelt” och 
”att läkare har väsentligt högre kunskaper än distriktsskötersor” och att dessa därför inte borde 
förskriva läkemedel (Wilhelmsson, Ek & Åkerlind, 2001). Distriktssköterskorna själva var däremot 
positiva till förskrivningsrätten av läkemedel och kände sig stärkta i sin yrkesroll (Wilhelmsson, Ek & 
Åkerlind, 2001; Wilhelmsson & Foldevi, 2003).  För att vården ska kunna effektiviseras och bli 
framgångsrik krävs samarbete mellan alla professioner och att förhållandet mellan 
distriktssköterska/läkare utvecklas mot ett jämlikt förhållande (Pritchard, 2017; 2018).  

Då det finns forskning inom området är det av intresse att genom systematisk litteraturstudie 
kunna sammanställa denna för att identifiera eventuella hinder till att förskriva läkemedel. 
Förhoppningsvis kan resultatet av sammanställningen bidra till konsensus av de erfarenheter som finns 
för att få djupare förståelse av distriktssköterskans läkemedelsförskrivning inom primärvården.  

 

 

Bakgrund 

Primärvård  

Primärvården ska enligt 5 § hälso- och sjukvårdslagen vara en del av den öppna vården som bedrivs 
utanför sjukhus oavsett patientens ålder eller sjukdom. Primärvårdens ansvar är att tillgodose behovet 
av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad samt hälsofrämjande- och 
sjukdomsförebyggande insatser. Utöver detta tillkommer även rehabiliteringsansvar. Förutom denna 
beskrivning finns inte någon lagstadgad definition av vad som är primärvårdens uppdrag. Det är upp 
till respektive landsting att bedöma vilka behov som kräver sjukhusvård eller annan 
specialistkompetens. Gemensamt är dock att primärvården ska erbjuda mottagningsverksamhet för 
planerad och oplanerad hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2016). 

Primärvården har en central roll när det gäller effektivisering av den svenska hälso- och sjukvården 
då den förväntas vara befolkningens första kontakt med vården. För att möta detta krav behövs hög 
kompetens och multidisciplinärt arbete (Regeringen, 2016; Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 
2017).   

Sjuksköterskors arbete inom primärvården är betydande för den enskilda patienten. Arbetet inom 
primärvården är varierande och sjuksköterskan måste ha förmåga att koordinera, samarbeta, utbilda 
och ge råd (Grant, Lines, Darbyshire & Parry, 2017). Distriktssköterskan har en central roll i 
primärvården med sin specialistkompetens. Denne förväntas kunna arbeta självständigt med ansvar för 
att utveckla och leda omvårdnaden, göra bedömningar och fatta egna beslut (Griffit & Cassam, 2013). 

 
Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätt av läkemedel för distriktssköterskor infördes i Sverige 1994, efter regeringsbeslut året 
före (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, 1994).  

I Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva läkemedel (2018) 
regleras vilka utbildningskrav som ska vara uppfyllda för att sjuksköterskor ska få behörighet att 
förskriva läkemedel. Förskrivningsrätt beviljas av Socialstyrelsen efter skriftlig ansökan och det finns 
flera möjligheter att uppfylla kraven för förskrivningsrätt. Gemensamt är dock krav om genomförd 
vidareutbildning inom områdena farmakologi och särskild sjukdomslära (Socialstyrelsen, 2018). 

De indikationsområden som distriktssköterskan har rätt att ordinera läkemedel inom är mun och 
svalg, mage och tarm, nutrition, sårbehandling, hudinfektioner, eksem, ansikte och hårbotten, hud, 
infektion, urinvägar och könsorgan, mödravård, smärta, öron-näsa-hals, ögon och övrigt 
(Socialstyrelsen, 2018). Distriktssköterskan ska vid förskrivning både kunna välja, dosera och 
administrera läkemedel utifrån tillräckliga förkunskaper baserade både på läkemedlets 
farmakodynamiska men också dess farmakokinetiska effekter (International Council of Nurses, 2009).   
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Distriktssköterskans profession  

Kärnan i omvårdnad historiskt sett är att försäkra sig om kvalitet och säkerhet för patienten. Detta är 
fortfarande en stor utmaning i den moderna vården. För att bli en kompetent distriktssköterska och 
besitta nödvändig kompetens gällande säkerhet och kontinuerligt förbättra vården kan med fördel 
kompetensbeskrivningen användas som utgångspunkt (Cronenwett et al., 2007).  

Den specialiserade distriktssköterskan bedriver vård utifrån sex kärnkompetenser: 
personcentrerat förhållningssätt, samverkan i team, evidensbaserat förhållningssätt, 
förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Kärnkompetenserna utgör 
grund för god och säker vård. (Svensk sjuksköterskeförening, 2019; Cronenwett et al., 2007). 

För vidareutbildade sjuksköterskor på avancerad nivå ställs högre krav än grundutbildade. 
Kompetenskraven för specialistsjuksköterskeexamen anges tydligt i Högskoleförordningen där det 
bland annat beskrivs att distriktssköterskan ska praktisera både färdigheter och specialistkunskaper 
mot de målgrupper som ingår inom specialiseringens specifika område, exempelvis primärvård 
(Högskoleförordningen, 1993).  

Med rollen distriktsköterska följer skyldighet att dokumentera i patientjournal och rapportera alla 
fall där patienter drabbats eller utsatts för fara om sjukdom eller skada i samband med undersökning, 
behandling eller vård. Utöver detta är distriktssköterskan skyldig att verka i enlighet med beprövad 
erfarenhet och vetenskap (Socialstyrelsen, 2015). Distriktssköterskan har fördjupade kunskaper inom 
fyra vetenskapsområden: medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, vårdpedagogik och inte minst 
omvårdnad. Distriktssköterskan arbetar inom olika verksamheter och vårdformer med varierande 
arbetsuppgifter där etiskt och holistiskt förhållningssätt ska utgöra grunden för allt arbete (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019). Att distriktssköterskan kan förskriva läkemedel bidrar till att 
tillgängligheten till de läkemedel som inte går att köpa utan recept blir större men även att 
distriktssköterskan ser sig själv som mer självständig och tillfreds med sin yrkesroll (Sehic, Lindqvist & 
Drevenhorn, 2012).  

 

Teoretisk förankring 

Jämfört med grundutbildad sjuksköterska ställs det högre krav på den specialistutbildade 
distriktssköterskan att kunna se till hela patienten och dess situation (Benner, 2001). Klinisk 
bedömningsförmåga utvecklas gradvis ju mer kompetent och erfaren sjuksköterskan blir. För att bli 
kliniskt duktig krävs kunskap och teknik inom fyra kunskapsområden: auskultation, perkussion, 
palpation och inspektion. I detta ingår även att kunna ta fullständig anamnes och att kunna förskriva 
läkemedel för att i slutändan hantera patientens tillstånd på ett effektivt sätt (Haidar, 2007).   

Dreufus Model of Skill Aquisition (Haidar, 2007) kan appliceras på ovan nämnda 
kunskapsområden. Modellen beskriver hur utveckling i skicklighet sker genom fem steg från novis, 
avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och slutligen expert (Benner, 1984). Omvårdnadsteoretikern 
Patricia Benner har funnit att modellen kunnat specialiseras till omvårdnad (Haidar, 2007). Utifrån 
femstegsgraderingen har Benner (1984) beskrivit de prestationsegenskaper som krävs, utifrån varje 
utvecklingsnivå, samt identifierat de behov av ytterligare inlärning som krävs för att avancera till 
nästkommande nivå.   

Novisen kännetecknas av att vara regelstyrd i sitt arbete då vederbörande saknar erfarenhet inom 
sitt verksamhetsområde. Novisen begränsas i sitt arbete då den saknar bakomliggande förståelse vilket 
utgör ett hinder i att prioritera patientbehov i faktiska situationer, detta motverkar ett framgångsrikt 
arbetssätt (Benner, 1984). 

Inte heller den avancerade nybörjaren klarar att hantera verkliga situationer självständigt. Denne 
börjar känna igen återkommande händelser men behöver ha erfarenheter av flertalet riktiga situationer 
alternativt fått dem identifierade av handledare eller mer erfaren kollega (Benner, 1984).  

Utvecklingen mot den kompetenta sjuksköterskan kännetecknas av att denne börjar genomföra 
handlingar utifrån långsiktiga mål och prioriteringar. Erfarenhet gör det lättare att bedöma vad som 
måste göras först och vad som kan lämnas utan åtgärd eller åtgärdas senare. Flexibilitet och kvickhet 
saknas fortfarande men vägs upp av medveten och avsiktlig planering för att effektivisera och 
organisera arbetssättet (Benner, 1984). 

Förmågan att se till hela patienten är en del i den skickliga sjuksköterskans kompetens (Benner 
2001; Svensk sjuksköterskeförening, 2019). I denna utvecklingsfas ses patienten och dess situation 
utifrån en helhet. Situationen behöver inte analyseras fram utefter teori utan baseras på tidigare 
händelser och erfarenheter. Förståelse för patientens situation leder till snabbare handling utefter 
behov (Benner, 1984). 

För att slutligen uppnå expertens kunnande krävs att sjuksköterskan vidtar lämpliga åtgärder utan 
att förlita sig på analytiska metoder för att nå förståelse i en situation. Med gedigen erfarenhet som 



 

3 
 

grund har experten förmågan att genom intuition rikta in sig på det verkliga problemområdet utan 
föregående resultatlösa åtgärder eller diagnosförslag. Experten agerar utifrån djupare förståelse om 
helheten (Benner, 1984). 

Att kunna integrera och koordinera flera aspekter i vården är en viktig faktor för att nå 
patientsäkerhet (Hughes, 2008). Den skickliga sjuksköterskan och experten har förmåga att se hela 
patienten och dess behov, något som är avgörande i patientsäkerhetsarbetet (Benner, 1984). 

Efter avslutad specialistutbildning ska distriktssköterskan kunna praktisera sina färdigheter och 
specialistkunskaper. För att bli skicklig eller expert inom sitt område räcker det inte enbart med högre 
teoretiska kunskaper, det krävs även klinisk erfarenhet (Benner, 1984). Lång klinisk erfarenhet 
genererar inte expertkunnande per automatik. För att bli expert behöver distriktssköterskan ges tillfälle 
att utmanas i sitt arbete och ställas inför komplexa situationer (McHugh & Lake, 2010). Att ansvara för 
förskrivning av läkemedel är en sådan situation och ett steg mot att bli expert. Distriktssköterskan 
kommer, oavsett verksamhetsområde, ställas inför uppgiften att förskriva läkemedel. För att få djupare 
förståelse för hur förskrivningsrätten används är det viktigt att belysa distriktssköterskans erfarenheter 
av att förskriva läkemedel. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av läkemedelsförskrivning inom 
primärvården.  

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med kvalitativ induktiv design. Metoden 
innebär att systematiskt söka efter och sammanställa tidigare forskning inom det valda ämnet (Grant 
& Booth, 2009). För analys av insamlat datamaterial har tematisk analys med induktiv ansats beskriven 
av Braun och Clarke (2006) använts. Induktiv ansats har valts då författarna inte är ute efter att testa 
en teori utan istället genom generaliseringar från ett antal speciella fall kunna identifiera deras 
gemensamma egenskaper (Elliot, Fairweather, Olsen & Pampaka, 2016). 
 

Urval  

För att belysa och skapa djupare förståelse av valt problemområdet valdes strategiskt urval där artiklar 
med kvalitativ metod inkluderades (Forsberg & Wengström, 2015). Inklusionskriterier var att 
deltagarna i artiklarna skulle antingen vara distriktssköterskor eller sjuksköterskor med 
vidareutbildning innefattande rätt att förskriva läkemedel inom deras verksamhetsområde som skulle 
vara primärvård eller motsvarande. Exklusionskriterier var artiklar med mixad metod, kvantitativ 
metod, review-artiklar samt artiklar med fokus på patientperspektivet. Avgränsningar var att artiklarna 
skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan 2009-2019 och vara skrivna på engelska.  
 
Datainsamling 

Målet vid en systematisk litteraturstudie är att upprätta en heltäckande sökstrategi där alla relevanta 
artiklar som kan svara mot syftet söks fram (Aveyard, 2014). Som hjälp inför och under sökningarna 
har en universitetsbibliotekarie med inriktning mot vårdvetenskap konsulterats flertalet gånger. Något 
som rekommenderas enligt Polit & Beck (2017) då nya sofistikerade söksätt hela tiden införs. I mars 
2019 genomfördes en testsökning i databaserna PubMed, Medline, Cinahl och Psychinfo.  

Cinahl och Medline valdes till testsökning då de lämpar sig väl för omvårdnadsforskning. Cinahl är 
en vårdvetenskaplig internationell databas som praktiskt taget täcker in alla engelskspråkiga 
omvårdnadstidsskrifter. Medline är en vida erkänd förstahandskälla över biomedicinsk litteratur men 
som även inkluderar omvårdnad (Polit & Beck, 2017). Medline bidrar med den senaste forskningen som 
ännu inte har indexerats med MeSH-termer och därigenom inte är sökbara i Pubmed (U.S. 
Departement of Health & Human Services, 2018). PubMed innehåller vetenskapliga artiklar 
innehållande ämnesområden som biologi, medicin, antropologi eller sociologi, onlineböcker och utöver 
det mer än 30 miljoner biomedicinska artiklar från Medline (PubMed Help, 2019). Psychinfo innefattar 
forskning inom psykologi, omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2015).   
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Testsökningen genomfördes med Booleska operatorer, trunkering, MeSH-termer och Cinahl 
headings utifrån ämnesorden: community health service, prescriptions, electronic prescribing och 
prescribing.  

Resultatet av sökningen visade sig inte vara heltäckande i förhållande till studiens syfte. MeSH-
termer och Cinahl headings har därför bytts ut till fritext inför huvudsökningen. De fritextord som legat 
till grund för huvudsökningen är: nurse, matron, prescribe, primary care, primary health care, 
community care, community health care, general practice, district , public, view, attitude, experience, 
perception och opinion. 

Huvudsökningen genomfördes under september-oktober 2019 i Cinahl och Medline. För att få en 
heltäckande och bred sökning har blocksökning innehållande fritext använts (SBU, 2017a). 
Huvudsökningen för studien baseras på fyra block innehållande synonyma termer.  

Block ett innehåller sjuksköterska med synonym, block två innehåller förskrivning, block tre 
innehåller primärvård med synonymer och block fyra innehåller erfarenheter med synonymer. Samtliga 
synonymer har tagits fram med hjälp av synonymordbok (Dictionary, 2019). Termerna inom blocken 
kombinerades med Booleska operatorn OR och mellan blocken med AND (SBU, 2017a). Blocken 
resulterade i en söksträng som har använts i valda databaser. Huvudsökningen redovisas nedan (se 
Figur 1).  

 

 
Figur 1. Huvudsökning i Cinahl och Medline innehållande fyra block med synonyma termer. 
 

 

Sökresultat  

Huvudsökningen med tidigare nämnda avgränsningar resulterade i 265 artiklar i Cinahl och 551 artiklar 
i Medline. Antalet dubbelträffar, artiklar som återfinns i båda träfflistorna, uppmättes till 131 stycken. 
Kontrollen utfördes med hjälp av EndNote referenshanteringsprogram. Dubbelträffarna togs bort från 
Medline efter förslag från EndNote.  

Efter detta återstod 685 unika artiklar. Urvalsprocessen har skett i flera steg och genomförts av 
författarna oberoende av varandra. Samtliga 685 titlar har lästs, av dessa granskades 107 abstract i 
Cinahl och 154 i Medline som föreföll intressanta. Genomgången av abstract resulterade i att 36 
artiklar i Cinahl respektive 16 artiklar i Medline var av fortsatt intresse och lästes i sin helhet. Efter 
ingående genomläsning i fulltext föll flertalet artiklar bort på grund av fel studiedesign, att de hade 
fokus på patientperspektiv eller att etiska överväganden inte fanns tydligt beskrivna. Slutligen 
återstod 22 artiklar som bedömdes ha kvalificerat sig för kvalitetsgranskning samt klarat granskning i 
UlrichsWeb (Global Serials Directory, 2020). Sökresultatet redovisas nedan (se Figur 2). 
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Figur 2. Sökresultat från huvudsökning i Cinahl och Medline. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning innebär att bedöma en studies vetenskapliga kvalitet och tillförlitlighet. Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har utvecklat granskningsmallar som kan 
användas vid kvalitetsgranskningar. Mallarna har ett antal kriterier som ska bedömas och beroende på 
hur kriterierna i mallen besvaras så graderas studier utifrån hög, medelhög eller låg kvalitet (SBU, 
2017b). Till genomförd systematisk litteraturstudie användes SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser” (se Bilaga 1) (SBU, 2019). Innan 
granskningen påbörjades togs beslut om att enbart inkludera studier som bedömdes vara av medelhög 
eller hög kvalitet. Samtliga 22 artiklar granskades enligt SBU-mallen vilket resulterade i att 12 artiklar 
föll bort på grund av för låg studiekvalitet. Återstående åtta artiklar från Cinahl och två artiklar från 
Medline bedömdes ha medelhög kvalitet och har inkluderats till resultatet. Sammanställning av 
inkluderade artiklar och resultatet av kvalitetsgranskning återfinns i artikelmatrisen (se Bilaga 2).   

 

Analys  

Tematisk analys beskriven av Braun & Clarke (2006) har valts då den är lämplig vid begränsad 
erfarenhet av att göra systematiska litteraturstudier och för forskning inom omvårdnad på avancerad 
nivå (Aveyard, 2014). Data har analyserats utifrån dess semantiska innehåll vilket innebär att analysera 
det som exakt återges i data utan att göra antaganden om vad som ligger till grund för det som uttrycks 
(Braun & Clarke, 2006; Caulfield, 2019).  

Tematisk analys syftar till att identifiera, analysera samt beskriva återkommande mönster eller 
teman från insamlad data som sammanställs till nytt resultat (Braun & Clarke, 2006; Polit & Beck, 
2017). Den tematiska analysen innefattar sex steg: att bekanta sig med empirin, koda, identifiera 
teman, granska teman, definiera och namnge teman samt sammanställande av rapporten (Braun & 
Clarke, 2006). 
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Analysprocessen började i steg ett med att insamlat datamaterial lästes flera gånger för att få en 
samlad bild men även för att synliggöra olika tillvägagångssätt i artiklarna. Noteringar gjordes 
fortlöpande under processens gång för att klargöra och förstå de olika artiklarnas relation till varandra. 
I steg två skapades koder som resultat av det som framstod som mest intressant i råmaterialet.  

Koderna noterades på post-it-lappar, flera för varje enskild artikel. Varje kod har efter det överförts 
på en separat papperslapp och grupperades i steg tre in i teman genom att lapparna flyttats runt och 
testats mot olika möjliga grupperingar. I steg fyra granskades tilltänkta teman för att se om det fanns 
alternativa möjligheter till omkodning av data inom teman som tidigare missats. Några koder saknade 
distinkta skillnader och slogs därför samman. I steg fem skapades nya sub-teman och teman som 
namngavs. Analysprocessen resulterade i 44 stycken koder, sex sub-teman och tre huvudteman. I det 
sjätte och slutgiltiga steget sammanställdes litteraturstudien. Exempel på den slutgiltiga 
analysprocessen återfinns nedan (se Figur 3). 

 
Figur 3. Exempel från analysprocessen. 
 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) ska målet för forskning, att bidra med ny vetenskap, aldrig 
prioriteras över varje studiedeltagares individuella intressen och rättigheter. Varje studiedeltagare ska 
försäkras om respekt samt att deras hälsa ska främjas (World Medical Association, 2018). Vidare ställs 
krav att forskningen tar hänsyn till de fyra etiska principerna informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002).   

Vid en litteraturstudie sker datainsamling från tidigare dokumenterad forskning vilket innebär att 
etiska frågor ställs till litteraturen/artiklarna istället för personer (Forsberg & Wengström, 2015). För 
att säkerställa god forskningsetik är genomförd litteraturstudie baserad enbart på studier godkända av 
etisk kommitté, alternativt att etiska överväganden finns dokumenterade. I mallen som använts för 
kvalitetsgranskning (se Bilaga 1) finns etiska överväganden med som bedöm–ningskriterium. Studier 
exkluderades om detta kriterium inte uppfylldes.  

I alla studier, oavsett kvantitativa eller kvalitativa, måste forskaren ta hänsyn till sin egen 
förförståelse i ämnet som studeras för att inte resultatet ska färgas av vad forskaren redan vet (Nyström 
& Dahlberg, 2001). Att vara medveten och reflektera över sin egen förförståelse bidrar till att forskaren 
lättare kan identifiera ”huvudfynd” ur en stor mängd data (Gelling, 2015). Innan denna studiens start 
hade en av författarna erfarenhet av att ordinera läkemedelsbehandlingar inom primärvården men 
patientansvarig läkare har ansvarat för att skriva recepten. Detta togs i beaktande under processens 
gång genom att hålla ett neutralt förhållningssätt till all data från genomläsning till analys och inte låta 
egna värderingar eller erfarenheter ta plats i analys av data. Förförståelsen kan utgöra dels hinder, dels 
möjligheter för utfallet av resultatet (Gelling, 2015).  
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Resultat 

I resultatet har tio artiklar, av kvalitativ design, som svarat mot syftet inkluderats. Sju artiklar var 
utförda i England, en i Wales, en i Skottland och en i Brasilien. Studiedeltagarna var distriktssköterskor 
alternativt sjuksköterskor innehavande förskrivningsrätt. Två av studierna har utöver förskrivande 
sköterskor andra professioner i sitt urval. I dessa fall har enbart data som belyst sköterskornas 
erfarenheter tagits med till analysen. I resultatet som följer beskrivs samtliga studiedeltagare som 
distriktssköterskor, oavsett vidareutbildning eller specialitet. Utifrån analysen skapades tre teman och 
sex sub-teman (se Figur 4). Resultatet beskrivs i löpande text. 
 

 
Figur 4. Teman och sub-teman utifrån resultatet. 
 

 

Stärker professionen  

För att självständigt och patientsäkert kunna förskriva läkemedel krävs att distriktssköterskan är 
skicklig inom sin yrkeskompetens. Det krävs förkunskaper, praktisk träning och kontinuerlig 
kompetensutveckling för att växa in i rollen som självständig förskrivare. Professionen stärks av att 
distriktssköterskan kan förskriva läkemedel. Det bidrar även till patientcentrerad och holistisk vård.  

 

Krävs skicklighet  

För att självständigt kunna förskriva och ge kvalificerade råd om läkemedel krävs goda farmakologiska 
förkunskaper. Vikten av bra utbildning är en förutsättning och ligger till grund för att bli skicklig i att 
förskriva (Downer & Shepherd, 2010; Herklots, Baileff & Latter, 2015; Young, 2009). Utbildningen i 
förskrivningsrätt beskrivs av distriktssköterskorna som krävande men även att det finns begränsningar 
i dess utformning vilket bidrar till att inte känna sig kvalificerad för uppgiften att förskriva läkemedel. 
Det räcker inte med teoretisk och formell kvalifikation för att förskriva läkemedel, det behövs även 
möjlighet till klinisk träning redan på utbildningsnivå för att kunna omsätta kunskaperna i praktiken 
(Downer & Shepherd, 2010; Hall, Noyce & Cantrill, 2009; Santos Martiniano et al., 2016; Young, 2009). 

Efter genomgången utbildning kvarstår behovet av fortlöpande utbildning för att vidare stärka 
tidigare inhämtade kunskaper (Downer & Shepherd, 2010; Hall et al., 2009; Young, 2009). En viktig 
källa till ny information är representanter från läkemedelsindustrin. Besök av 
läkemedelsrepresentanter innebär att distriktssköterskorna på ett lättillgängligt sätt får tillgång till 
senaste forskningsresultat och utökad kunskap relaterat till de läkemedel och produkter som 
representeras (Downer & Shepherd, 2010; Hall et al., 2009; Young, 2009). Distriktssköterskorna är 
medvetna om att det finns risk för bias i informationen från representanterna och har därför ett kritiskt 
förhållningssätt till den information som presenteras (Hall et al., 2009; Young, 2009).   

Det tar tid att växa in i rollen som självständig förskrivare oavsett utbildning, erfarenhet eller 
träning. Genomgången utbildning i förskrivningsrätt bidrar till djupare förståelse, dels av de etiska och 
juridiska aspekterna av förskrivning, dels av de ökade farmakologiska kunskaperna. Ju högre 
utbildningsnivå och yrkeserfarenhet desto större ödmjukhet leder det till inför uppgiften att förskriva 
läkemedel. I slutändan kan detta utgöra hinder eller innebära en minskad tro på den egna förmågan 
med effekten att det i praktiken blir svårare att förskriva läkemedel. Att förstå sina begränsningar och 
inte gå utanför den egna kompetensen beskrivs som viktigt för att inte äventyra patientsäkerheten 
(Daughtry, 2010; Herklots et al., 2015; Maddox, Halsall, Hall & Tully, 2016).  

Att våga ta ansvar för sin förskrivning påverkas av distriktssköterskans kompetensnivå. Trots 
utbildning inom farmakologi och sjukdomslära anses kompetensnivån vara låg vilket resulterar i 
motstånd att ta ansvar för läkemedelsförskrivning och distriktssköterskan låter istället andra 
professioner utföra uppgiften (Bowskill, Timmons & James, 2013; Daughtry, 2010; Herklots et al., 
2015; Maddox et al., 2016).  
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Distriktssköterskan förväntas efter genomgången utbildning kunna göra rimlighetsbedömningar i 
samband med läkemedelsförskrivning samt vara uppmärksam på kontraindikationer, interaktioner och 
göra dosjusteringar av läkemedel (Downer & Shepherd, 2010; Herklots et al., 2015; Young, 2009). 

Rädslan för att förskriva minskar i takt med antal gjorda förskrivningar samtidigt som 
självförtroendet ökar (Daughtry, 2010; Downer & Shepherd, 2010). Ett sätt att komma förbi rädslan är 
att första förskrivningen görs i samråd med läkare för att försäkra sig om att det blir rätt (Downer & 
Shepherd, 2010; Herklots et al., 2015; Maddox et al., 2016).  

Trots begränsningar och rädslor som kan finnas i början av förskrivarrollen pekar flertalet studier 
på att både arbetsglädjen och självkänslan ökar när distriktssköterskorna kan förskriva självständigt. 
Rollen förbättras och förändras på djupet med ökade kunskaper och ökat ansvarsområde (Cousins & 
Donnell, 2011; Daughtry, 2010; Downer & Shepherd, 2010).  

 

Innebär holistisk vård 

Möjligheten att förskriva läkemedel leder till helhetsansvar för patienten och vårdsituationen, vården 
blir patientcentrerad och holistisk. Distriktssköterskan kan fullfölja förloppet genom att göra en 
bedömning, sätta diagnos och välja behandling utefter patientens behov istället för att behöva 
konsultera kollegor med förskrivningsrätt. Vården blir mer effektiv och kan ske utan fördröjning vilket 
bidrar till att patientens lidande förkortas och snabbare återhämtning sker. Att kunna förskriva utan 
läkarkontakt är tidsbesparande eftersom patienten får hjälp där och då, behandling kan sättas in och 
fler patienter kan handläggas av distriktssköterskan (Daughtry, 2010; Downer & Shepherd, 2010; 
Cousins & Donnell, 2011; Young, 2009).  

Några av förutsättningarna för att distriktssköterskan ska känna sig bekväm att förskriva 
läkemedel är god patientkännedom och klinisk erfarenhet. Likaså är det viktigt att känna till patientens 
medicinska bakgrund i bedömningen av patientens status då anamnesen påverkar distriktssköterskans 
val av behandling. För att skapa en trygg patient som känner förtroende för distriktssköterskans beslut 
är det viktigt att framstå som säker på sin egen kompetens. Att inge förtroende påverkar hur patienten 
vågar lita på den ordinerade behandlingen och kommer följa den. Det är lättare för den mer erfarna 
distriktssköterskan att tänka utifrån ett holistiskt perspektiv, självförtroendet ökar i takt med både 
kompetens och antal år inom yrket (Bowskill et al., 2013; Philp & Winfield, 2010).  

Att bedriva patientcentrerad vård leder till bättre kommunikation mellan distriktssköterska och 
patient. Detta minskar patientens oro och leder till att patienten blir trygg och delaktig i vården. 
Eventuella feltolkningar gjorda av distriktssköterskan gällande patientens hälsa kan tack vare god 
kommunikation dem emellan korrigeras av patienten (Daughtry, 2010; Herklots et al., 2015; Young, 
2009). God patientkännedom och att vara väl insatt i patientens vård och behandling leder till att 
distriktssköterskan kan vidta lämpliga åtgärder vid försämring hos patienten, vilket kan motverka 
kostsamma sjukhusinläggningar (Herklots et al., 2015; Young, 2009).  

 
 

Organisatoriska barriärer 

Verksamheten har ansvar för att skapa rätt förutsättningar för att distriktssköterskan aktivt ska 
använda sig av rätten att förskriva läkemedel i sitt dagliga arbete. Medicinska riktlinjer och indikation 
ska ligga till grund för distriktssköterskans beslut vid förskrivning av läkemedel. Men för att bli en 
självständig förskrivare och för att inte skapa osäkerhet hos distriktssköterskan har det kollegiala stödet 
stor betydelse. Samtliga faktorer faller inom verksamhetens ansvar att tillgodose.  
 
Riktlinjer och ansvar  

Evidensbaserade riktlinjer har stor påverkan i distriktssköterskans val av behandling. Det finns 
osäkerhet hos distriktssköterskorna kring hur de ska förhålla sig till framtagna riktlinjer. Även om det 
i dessa tydligt framgår indikation för förskrivning av ett visst läkemedel finns osäkerhet kring vilken 
patient som gynnas av en eventuell förskrivning. En personlig tolkning görs utifrån riktlinjerna gällande 
vad som väljs att förskrivas, personliga erfarenheter och övertygelser hos distriktssköterskan tar ibland 
större plats vid förskrivning snarare än att strikt följa uppsatta riktlinjer (Maddox et al., 2016; Philp & 
Winfield, 2010).  

Enligt Maddox et al., (2016) finns det oavsett riktlinjer motstånd till att ta ansvar för förskrivning 
vid polyfarmaci, multisjuklighet och när otillräcklig medicinsk anamnes föreligger. Det är upp till 
distriktssköterskan att sätta egna gränser för vad som känns säkert att förskriva (Bowskill et al., 2013; 
Maddox et al., 2016). 
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Ytterligare en aspekt som påverkar förskrivning är osäkerhet kring konsekvenser vid ett eventuellt 
misstag. Distriktssköterskorna uttrycker tveksamhet till om de får organisatoriskt stöd vid 
felbehandling. Dessutom finns oro för att bli behandlad annorlunda jämfört med om läkare skulle göra 
misstag. Det finns även en rädsla för att misstag gjorda av en distriktssköterska drar till sig medial 
uppmärksamhet (Maddox et al., 2016).  

 

Kollegialt stöd 

Att bygga förtroende i relationen till kollegor är en viktig faktor som påverkar hur distriktssköterskan 
integrerar förskrivningsrätten i sitt arbete. Finns det etablerat förtroende sedan tidigare implementeras 
förskrivningsrätten enklare (Bowskill et al., 2013). Att få stöd från läkare och andra kollegor är något 
som över tid leder till att integrera förskrivning i det dagliga arbetet (Maddox et al., 2016). Detta är 
viktigt för utveckling av den egna yrkesrollen (Cousins & Donell, 2011). Gott stöd leder till att större och 
mer komplexa patientfall kan handläggas av distriktssköterskorna och fler läkare rådfrågar 
distriktssköterskor gällande val av behandlingsregimer istället för tvärtom (Downer & Shepherd, 2010). 
Ökat förtroende från läkarkåren samt möjligheten att kunna handlägga komplexa ärenden resulterar i 
ökad självsäkerhet hos distriktssköterskorna i att våga prioritera och ta egna beslut (Herklots et al., 
2015). 

Distriktssköterskor med förskrivningsrätt beskriver att de i vissa fall motarbetas av kollegor. 
Istället för att ta till vara på distriktssköterskans kompetens och möjlighet att utföra förskrivningen 
vänder sig kollegor till en läkare (Bowskill et al., 2013). 

Även om det finns tillräckligt informellt stöd från läkare och övriga kollegor saknas i många fall 
formell struktur för stöd på verksamhetsnivå (Herklots et al., 2015).  

Att få möjlighet att utbyta erfarenheter, genom att gå bredvid en mer erfaren kollega, leder till ökad 
kompetens och självförtroende gällande att göra förskrivningar. Att få lära av en kollega anses ge 
djupare kunskap än vad utbildningen kan erbjuda (Santos Martiniano et al., 2016). Det finns ett värde 
i att regelbundet kunna diskutera yrkesspecifika frågor i grupp med andra distriktssköterskor gällande 
förskrivning (Hall et al., 2009).  

 

Ger ökad arbetsbelastning 

Att vara behörig att förskriva läkemedel som distriktssköterska innebär ökade förväntningar från 
kollegor och närstående om receptförskrivning vilket gör att belastningen det medför blir svårhanterlig. 
 
Kollegiala förväntningar 

Efter förvärvad förskrivningsrätt sker ett påtagligt skifte i förväntningar från kollegor, oavsett yrkestitel. 
Distriktssköterskorna ses ofta som resurs för att kunna förskriva alla läkemedel och det råder låg 
kunskap om vad som innefattas i förskrivningsrätten. Administrativ personal ser distriktssköterskan 
som en sorts mini-läkare som kan både skriva helt nya recept men även förlänga befintliga recept. De 
begränsningar i förskrivningsrätten som är kända för distriktssköterskor uppfattas inte av andra 
yrkeskategorier. Distriktssköterskans möjligheter att förskriva läkemedel likställs med läkarkårens 
arbete där läkemedelsförskrivningen har en given plats (Cousins & Donnell, 2011; Daughtry, 2010). 

Okunskap gällande distriktssköterskans möjligheter till att förskriva läkemedel resulterar i 
felaktiga besök bokade till distriktssköterskor. Istället för att få träffa läkare bokas patienten in till 
distriktssköterskan som inte kan möta upp förväntningar om recept då detta ligger utanför vad som 
ingår i förskrivningsrätten. De missförstånd detta innefattar kan skapa onödiga konflikter mellan 
kollegor (Cousins & Donnell, 2011; Daughtry, 2010). 

Det är inte bara administrativ personal, utan också läkare som förväntar sig mer av 
distriktssköterskan än vad förskrivningsrätten tillåter (Cousins & Donnell, 2011; Maddox et al., 2016). 
Frekvent förskrivning resulterar i ökad arbetsbelastning i form av administrativa uppgifter och 
uppföljningsansvar. Resultatet blir ökad oro över att inte veta hur patienten påverkas av de läkemedel 
som ordineras med eventuella biverkningar (Downer & Shepherd, 2010). 

Sjuksköterskekollegor har förväntningar om recept utfärdade av distriktssköterskorna utan 
föregående klinisk bedömning, något som leder till att distriktssköterskorna i dessa situationer känner 
press att behöva förskriva läkemedel utan att ha gjort en egen bedömning av patienten (Maddox et al., 
2016).  

Förväntningar om förskrivning av läkemedel är en faktor som kan utgöra hinder för om 
distriktssköterskan använder sin förskrivningsrätt i praktiken. Överstiger förväntningarna förmågan 
leder det till att distriktssköterskan i stället väljer att inte förskriva läkemedel alls (Bowskill et al., 2013). 
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Höga förväntningar på distriktssköterskor att förskriva läkemedel kan vara svårt att hantera och 
finna förståelse i vilket resulterar i en känsla av ökad arbetsbelastning (Cousins & Donnell, 2011; 
Maddox et al., 2016).  

Saknas det dessutom tydliga riktlinjer på arbetsplatsen, utöver förväntningarna om recept, är en 
strategi för distriktssköterskorna att införa en så kallad ”self-restriction”. Detta innebär att sätta upp 
egna onödigt snäva förbehåll gällande vad som kan och ska förskrivas. Distriktssköterskan har rätt att 
förskriva inom flera terapiområden, något som kan ses som risk både för distriktssköterska och patient.  
Men med rätt förkunskaper och att hålla sig inom uppsatta ramar bidrar det till säker vård (Cousins & 
Donnell, 2011). 

Även om arbetsbelastningen ökar växer distriktssköterskan i sin yrkesroll och kan ses som resurs 
för övriga professioner (Cousins & Donnell, 2011; Daughtry, 2010; Downer & Shepherd, 2010). 

 

Patient och närståendes förväntningar 

Förväntningar gällande förskrivning förekommer inte enbart från kollegor utan även från patienter och 
närstående (Hall et al., 2009; Philp & Winfield, 2010).  När besök bokas via receptionist och patienten 
har informerats om att få komma till en distriktssköterska med förskrivningsrätt förväntar sig ofta 
patienten att få recept. När patientens förväntningar på besöket inte kan infrias, beroende på 
distriktssköterskans begränsade rätt till förskrivning, resulterar det i missnöjda patienter. 
Felbokningarna innebär ökad arbetsbelastning för distriktssköterskorna och det beskrivs som svårt att 
förklara varför förskrivning uteblir (Daughtry, 2010; Cousins & Donell, 2011). 

Att möta närståendes förväntningar är utmanande. Trots att evidens vid vissa sjukdomstillstånd 
ger anvisningar om att recept inte behövs, ger distriktssköterskan vika. Recept skrivs ändå för att möta 
patientens närståendes önskan om recept med förbehållet att enbart hämtas ut vid utebliven förbättring 
eller vid försämring (Philp & Winfield, 2010).  

Det förekommer också förväntningar om recept från patienter om produkter som tidigare köpts 
utan recept och produkter rekommenderade av vänner och bekanta. Denna förväntning kan vara svårt 
att stå emot. Om förtroende finns mellan distriktssköterska och patient litar denne på 
distriktssköterskans förmåga att välja lämpliga produkter utifrån det behov som föreligger (Hall et al., 
2009). 

 
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion  

För att påvisa tillförlitlighet inom kvalitativa studier används begreppen trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet (Gelling, 2015). Enligt Lincoln och Guba (1985) handlar 
trovärdighet om att det ska finnas en sanning i datainsamling och analys. Pålitlighet innebär att data 
ska vara konsekvent och replikerbar. Bekräftelsebarhet handlar om att data inte ska påverkas av 
forskarens förförståelse utan ska återspegla deltagarnas erfarenheter. Begreppet överförbarhet handlar 
om hur resultatet kan överföras till andra grupper (Lincoln & Guba, 1985).  

Systematisk litteraturstudie är en värdefull forskningsmetod som kan användas vid studier på 
magisternivå med begränsat tidsutrymme (Ten Ham-Baloyi & Jordan, 2016). Metoden är väl 
dokumenterad och bevisvärdet för en noggrant utförd systematisk litteraturstudie anses vara högt 
(Forsberg & Wengström, 2015; Sutherland, 2004). Ett alternativ är att genomföra en intervjustudie. 
Detta hade kunnat återspegla distriktssköterskans erfarenheter av förskrivningsrätten i nutid ur ett 
nationellt perspektiv. Styrkan med vald metod är att den möjliggör att sammanföra publicerad 
forskning inom det valda ämnet och att den representerar en bredd som inte kan fås genom ett mindre 
urval i en intervjustudie.  

Strategiskt urval ansågs lämpligt då syftet var att beskriva erfarenheter av ett fenomen (Forsberg 
& Wengström, 2015; Polit & Beck, 2017). Utifrån detta inkluderades artiklar med kvalitativ metod. 
Deltagarna i inkluderade artiklar är likartade, liksom studiedesign och det som framgår i resultaten av 
artiklarna är jämförbara vilket ökar trovärdigheten av litteraturstudiens resultat (Evans & Pearson, 
2001). Dessutom har fem av de inkluderade artiklarna använt tematisk analys som metod. Detta stärker 
ytterligare trovärdigheten av litteraturstudiens resultat. 

Av de inkluderade artiklarna var nio genomförda i Storbritannien och en i Brasilien. Att inkludera 
studier från Storbritannien med liknande hälso-och sjukvårdssystem som i Sverige gör att 
överförbarhet av resultatet anses möjlig till svensk sjukvård. En svaghet kan vara att en artikel från 
Brasilien inkluderades eftersom sjukvårdssystemet i landet är annorlunda jämfört med Sverige. 
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Samtidigt är resultatet i studien väl överensstämmande med övriga inkluderade artiklar och anses inte 
påverka trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. För att ytterligare öka trovärdigheten i resultatet 
skulle samtliga studiedeltagare genomgått utbildning inom farmakologi och sjukdomslära. Något som 
däremot kan försvaga litteraturstudiens resultat är omfattningen av de inkluderade artiklarna då flera 
av dem är korta samt att samtliga studiedeltagare inte var distriktssköterskor. 

För att få så heltäckande och specifik sökning som möjligt har en universitetsbibliotekarie 
konsulterats under arbetets gång vilket stärker pålitligheten (Ten Ham-Baloyi & Jordan, 2016). Sökning 
har skett systematiskt och finns redovisad i sin helhet vilket anses öka pålitligheten i insamlad data. Det 
är fullt möjligt att replikera sökningen med vald söksträng. Dock kommer antalet träffar att skilja på 
grund av att nya artiklar dagligen tillförs databaserna.  

Vid huvudsökningen valdes Psychinfo bort då testsökning i databasen inte gav relevant resultat. 
Likaså valdes PubMed bort eftersom den senaste forskningen inte är sökbar på grund av avsaknad av 
indexering. MeSH-termer och Cinahl headings valdes bort då de begränsade utfallet av studier inom 
området. Begränsningen beror på den hierarkiska struktur som MeSH-termer och Cinahl headings är 
ordnade utifrån vilket innebar att sökträffarna hamnade för långt från syftet (Högskolan i Borås, 2019). 
När denna typ av termer används sker sökningen i databasen bara utefter ord inom artikelns 
huvudtema eller innehåll vilket ger specifik sökning med korrekt terminologi. Nackdelen är att det kan 
saknas ämnesord samt att det är svårt att hitta rätt termer som innefattar erfarenheter, något som 
visade sig vid testsökningen (Högskolan i Borås, 2019; Karolinska institutet, u.å).  

Att blocksökning innehållande fritext har använts som sökstrategi stärker pålitligheten i insamlad 
data. Sökstrategin gör det möjligt att hitta den senaste forskningen som ännu inte blivit indexerad i 
databaserna. Blocksökning begränsas av att det inom blocken ska vara synonyma ord men det är även 
en fördel för att få sökningen så specifik som möjligt gentemot syftet. Trots omfattande sökstrategi 
fångades inte all forskning in då avgränsningar gjorts. Bredare sökning skulle generera större antal 
träffar med irrelevant innehåll och alltför stort arbete i att filtrera fram det mest väsentliga (SBU, 
2017a).   

Antalet sökträffar var stort men ytterligare avgränsningar skulle innebära en risk att relevanta 
artiklar förlorades. För att filtrera sökresultatet till studier med kvalitativ metod finns möjlighet att 
lägga avgränsningen Clinical Queries alternativt använda operatorn AND i kombination med sökordet 
qualitative i slutet av söksträngen. Båda alternativen har sina begränsningar i utfall av antal sökträffar. 
Inget av ovan filtreringsverktyg användes, istället har artiklar med kvalitativ design filtrerats manuellt 
för att inte genom att använda filter missa relevanta artiklar. Filtreringen gjordes i samband med 
genomläsning av abstract.  

Omfattningen i utfall av artiklar styrs till stor del av bredden i sökstrategin och av hur många 
artiklar som klarar slutlig granskningsprocess. Det finns inga regler för hur många artiklar som ska 
inkluderas i en litteraturstudie. Möjligheterna är således oändliga men beroende av hur mycket resurser 
forskaren kan lägga ner på sitt arbete (Forsberg & Wengström, 2015). Antalet artiklar funna till 
litteraturstudien anses utifrån detta vara tillräckligt för att bidra till tillförlitlighet i resultatet.  

Inom kvalitativ forskning finns flertalet olika tillvägagångssätt för analys. Gemensamt är att 
identifiera återkommande mönster kring ett visst fenomen (Forsberg & Wengström, 2015). Utifrån 
författarnas kunskaper och rådande tidsbegränsning för arbetet valdes tematisk analys enligt Braun och 
Clarke (2006).  

Analysförfarandet har skett systematiskt och har kontinuerligt stämts av utefter vald 
metodbeskrivning. Den första delen, att bekanta sig med insamlat datamaterial gjordes individuellt. 
Redan i detta steg gjordes noteringar för att få ökad förståelse för materialet. Kodning och tematisering 
gjordes gemensamt, vilket är en styrka för att få distinkta skillnader mellan olika teman och med 
konsekvent innehåll och för att undvika att få teman som inte fungerar tillsammans (Braun & Clarke, 
2006). 

Vid systematisk litteraturstudie bör flera etiska överväganden göras gällande urval av artiklar och 
i sammanställningen av resultatet. Att välja studier godkända av etisk kommitté är en förutsättning 
likväl som att redovisa alla artiklar som presenterar det som både stödjer och inte stödjer forskarens 
åsikt (Forsberg & Wengström, 2015). Dessa kriterier har noga efterföljts.  

Bekräftelsebarheten har säkerställts genom att analysen har hanterats utefter ett neutralt 
förhållningssätt. Den egna förförståelsen har beaktats och har inte fått styra utformandet av resultatet. 
Då resultatet i litteraturstudier baseras på redan tolkad och publicerad data finns risk för feltolkningar, 
vilket kan påverka kvaliteten. En annan risk är feltolkningar som kan uppstå när engelsk vetenskaplig 
text ska översättas till svenska. Vedertagen synonymordbok och digitala uppslagsverk har använts för 
att säkerställa så korrekt översättning och tolkning som möjligt. 

Genomförd litteraturstudie har utförts efter kriterier beskrivna av Forsberg & Wengström (2015). 
Att litteraturstudien genomförts systematiskt och noggrant från planering till slutlig sammanställning 
underlättar för läsaren att följa arbetets gång och bidrar till att höja arbetets tillförlitlighet. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av förskrivningsrätt inom 
primärvården. I resultatet framkommer tre teman: stärker professionen, organisatoriska barriärer 
samt ger ökad arbetsbelastning. Under dessa teman framkom sex sub-teman. 

I resultatdiskussionen diskuteras temat stärker professionen med underliggande sub-tema krävs 
skicklighet samt temat ger ökad arbetsbelastning med underliggande sub-tema kollegiala 
förväntningar. Dessa teman och sub-teman anses återge det mest intressanta av fynden och det 
förvånade författarna att distriktssköterskorna inte ansåg sig bättre rustade för att förskriva läkemedel 
i praktiken efter lång och förberedande utbildning. Likaså att förväntningar från kollegor har så stor 
inverkan på om distriktssköterskan använder sig av rätten att förskriva läkemedel eller inte.  

I resultatet framkommer behov av både adekvat utbildning men även önskan om kontinuerlig 
fortbildning. Det framkommer även åsikter om att klinisk träning i förskrivning är av stor betydelse för 
om distriktssköterskan använder förskrivningsrätten. Detta styrks av Hopia, Karhunen och Heikkilä, 
(2016) som i sin studie visade att utbildningen var avgörande men även att verksamheten måste skapa 
medvetenhet hos kollegor om vilket stöd och handledning som behövde erbjudas till 
distriktssköterskan. Liknande resultat beskrevs av Blanck och Engström (2015) som visade att det 
behövdes riktat stöd och praktisk träning för att distriktssköterskan ska bli självständig och förskriva 
läkemedel i större utsträckning.  

Distriktssköterskans erfarenheter av den egna kompetensnivån är avgörande för om 
förskrivningsrätten används. Resultatet visar att om kompetensnivån är tillräckligt hög ses förskrivning 
av läkemedel som en naturlig del i det dagliga arbetet. Omvänt ses bristande kompetens utgöra hinder 
för att förskriva läkemedel. Detta beskrevs även av Djerbib (2018) som visade på att kompetens var 
avgörande för att bli självständig förskrivare. Bristande kompetens ledde till att distriktssköterskan 
mindre sannolikt tog ansvar för att förskriva läkemedel. 

Bristande kunskapsnivå trots genomgången distriktssköterskeutbildning har stor inverkan på 
distriktssköterskans roll som förskrivare. Att kunna förskriva läkemedel stärker distriktssköterskans 
profession, är kompetensutvecklande och är något hon/han ska kunna utföra. Detta återges även som 
en viktig punkt i kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor. Där framgår att distriktssköterskan i 
primärvården ska ha fördjupade kunskaper att bedöma behov av och förskriva läkemedel och att 
distriktssköterskan stärks i sin profession genom att kunna förskriva läkemedel (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019). Ett sätt att stärka distriktssköterskans roll kan vara att utöka 
omfattningen av vilka läkemedel som ingår i förskrivningsrätten. Detta framhålls av läkare med önskan 
om att distriktssköterskor, utifrån specialistutbildning inom farmakologi och sjukdomslära, ges utökad 
rätt till förskrivning av läkemedel (Rücker & Stintzing, 2019). 

För att distriktssköterskan ska bli expert inom sitt område måste förskrivning implementeras i det 
dagliga arbetet. Distriktssköterskan måste dessutom kontinuerligt utmanas i sin roll för att 
vidareutvecklas (Benner, 1984; McHugh & Lake, 2010). Resultatet går att tillämpa utifrån Patricia 
Benners (1984) beskrivning av novis till expert där praktiskt lärande är avgörande för att integrera och 
tillämpa den teoretiska kunskapen i det kliniska arbetet.  

De flesta sjuksköterskor utvecklas inom sitt yrkesområde och når kompetensnivå motsvarande den 
skickliga sjuksköterskan men inte alla utvecklas till att bli experter (Benner, 1984; McHugh & Lake, 
2010). Även om Benner (1984) förklarar hur expertkunnande kan nås är det inte någon självklarhet att 
alla distriktssköterskor ska bli experter. Olika nivåer av yrkesskicklighet behövs för en fungerande 
gruppdynamik samt att alla kanske inte har ambition att bli expert. 

Förutom svårigheter relaterade till att vara ny i förskrivarrollen framkommer i resultatet även 
positiva erfarenheter. Distriktssköterskorna beskriver att de växer i sin yrkesroll och att de ses som 
resurs för verksamheten. Att distriktssköterskan kan förskriva läkemedel är inte bara kostnadseffektivt 
för verksamheten utan det gynnar även den enskilda patienten genom att antalet sjukhusinläggningar 
kan minskas. Patienten kan handläggas på rätt vårdnivå inom primärvården. Detta bekräftas bland 
annat i studier av Traczynski och Udalova (2017) och Nuttall (2018) vars resultat visade på att det inte 
bara är patienten, utan att även verksamheten gagnades av att distriktssköterskor förskrev läkemedel. 
Att kunna förskriva läkemedel beskrevs även av Wilkinson (2015) som en förutsättning för att möta ett 
ökat hälsobehov i befolkningen. För att nå framgång i att förskriva läkemedel framhölls behovet av att 
distriktssköterskan fick stöd i arbetsgruppen. 

I resultatet framkommer att förväntningar från kollegor påverkar distriktssköterskornas 
erfarenheter av att förskriva läkemedel. Kollegor har förväntningar att distriktssköterskan ska lösa alla 
tänkbara patientärenden och förskrivning förväntas. Detta bidrar till ökad arbetsbelastning för 
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distriktssköterskorna. Nuttal (2018) beskrev att om distriktssköterskans förskrivningsrätt ska kunna 
implementeras i verksamheten var det nödvändigt med goda professionella relationer. Olämpliga 
förväntningar från hälso- och sjukvårdspersonal bidrog till bristande förståelse för distriktssköterskans 
yrkesbegränsningar. Likaså bidrog motstånd som kan tolkas som rivalitet till hinder för 
distriktssköterskan att förskriva läkemedel. Vid förskrivning i komplexa situationer där kliniska beslut 
är avgörande var teamsamverkan nödvändigt.  

Uteblir förskrivningen på grund av dåliga relationer inom arbetsgruppen uteblir möjligheten för 
distriktssköterskan att växa i sin yrkesroll, som enligt Benner (1984) måste ske om distriktssköterskan 
ska utvecklas till framtida expert. 

Resultatet visar, förutom att kollegiala förväntningar leder till en känsla av att arbetsbelastningen 
ökar, att fler recept bidrar till både ökad administration och ökat uppföljningsansvar för 
distriktssköterskan. Detta beskrevs även av Fisher (2004) som tar upp att ökad administration var en 
ovälkommen faktor gällande distriktssköterskans förskrivning. Vidare beskrevs att relationen mellan 
läkare och sjuksköterska har förbättrats under de senaste åren. Trots detta fanns det fortfarande 
erfarenheter av rivalitet mellan rollerna.  

Resultatet i litteraturstudien belyser viktiga aspekter som kan ha direkt påverkan på om 
distriktssköterskan förskriver läkemedel eller inte. Behovet av stöd från kollegor, vikten av kunskap 
samt holistisk vård är alla faktorer som framkommer och är överensstämmande med resultatet av två 
större review-artiklar inom samma område (Djerbib, 2018; Nuttall, 2018).  

 
Slutsats 

Genom att bli en självständig förskrivare växer distriktssköterskan i sin yrkesroll och får möjlighet att 
utvecklas i sin kompetens mot att bli expert. Att distriktssköterskan kan förskriva läkemedel bidrar till 
holistisk och patientcentrerad vård. Vården blir även mer kostnadseffektiv då distriktssköterskan kan 
avlasta läkarna. De faktorer som påverkar om distriktssköterskan förskriver eller inte är att känna sig 
skicklig vilket uppnås genom utbildning och klinisk träning. Att växa in i rollen som självständig 
förskrivare tar tid men distriktssköterskorna måste även våga ta ansvar. Evidensbaserade riktlinjer ska 
ligga till grund för beslut gällande förskrivning av läkemedel men att förhålla sig till riktlinjerna beskrivs 
av distriktssköterskorna som svårt. I samband med förvärvad rätt att förskriva läkemedel utsätts 
distriktssköterskan för tryck från både kollegor, patienter och deras närstående. För att nå ett 
framgångsrikt arbetssätt där förskrivning av läkemedel ingår krävs kollegialt stöd men även stöd på 
verksamhetsnivå. 

Det är uppenbart att det saknas nyare forskning inom området. I början av 2000-talen 
genomfördes flertalet studier men sedan dess betydligt färre. För att belysa distriktssköterskors 
erfarenheter av förskrivningsrätt i dagens hårt belastade vård behövs ny forskning inom området. Det 
skulle vara av intresse att gå vidare med dels en intervjustudie, dels en kvantitativ studie med fokus på 
frekvens av antal recept och vilka preparat som förskrivs. Likaså skulle det vara intressant med studier 
utifrån perspektivet vilken plats förskrivningsrätten har idag i dess utformning, detta med tanke på att 
flertalet preparat som distriktssköterskor kan förskriva går att köpa receptfritt. 
 

Kliniska implikationer  

Primärvården förväntas vara befolkningens första kontakt med vården och utgör en grund i svensk 
hälso- och sjukvård. För att klara av detta krävs att primärvården har de resurser som krävs för 
uppdraget, däribland välutbildade distriktssköterskor. Vården är i ständig förändring men 
distriktssköterskeutbildningen har inte följt med i utvecklingen. Resultatet visar att utöver teoretiska 
kunskaper i farmakologi och sjukdomslära efterfrågas praktisk träning i att förskriva läkemedel. En 
tänkbar lösning är att utbildning i auskultation, perkussion, palpation och inspektion läggs till i 
distriktssköterskeutbildningen samt praktisk träning i att förskriva läkemedel för att se sammanhang 
mellan symtom/sjukdom och val av läkemedel.  

Att förskriva läkemedel är en komplex arbetsuppgift som kräver förståelse och förberedelser från 
verksamhetens sida. Verksamheten har stort ansvar i att bibehålla kompetensen hos 
distriktssköterskorna. Detta kan göras genom att skapa en stödjande arbetsplats där handledning av 
erfaren kollega erbjuds.  

Kunskap och handledning kan innebära en möjlighet för distriktssköterskan att utvecklas och växa 
i sin roll från att vara novis till att bli expert. Förhoppningen med litteraturstudiens resultat är dels att 
medvetandegöra beslutsfattare på utbildningsnivå om de kunskapsluckor som identifierats, dels att 
medvetandegöra arbetsledare om behovet av stöd och dels för att uppmärksamma blivande och 
nyutexaminerade distriktssköterskor om de utmaningar som följer den nya befattningen. 
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