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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Hudcancer är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Omkring 50 000 människor 

insjuknar varje år i de tre olika hudcancerformerna basalcellscancer, skivepitelcancer och 

malignt melanom. Forskning har konstaterat att hudcancer är en av de mest ökande 

cancerformerna i Sverige samt att tidig diagnos är viktigt för överlevnadsmöjligheterna. 

Med denna vetskap valde författarna till studien att undersöka vad sjuksköterskor inom 

primärvården i Sverige gör för att förebygga solskador och följaktligen utvecklandet av 

maligniteter i huden.   

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av preventivt arbete 

rörande individers solskador.   

 

Metod 

 

Studien är baserad på en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Datan erhölls 

genom sex intervjuer med sjuksköterskor som representerade sex vårdcentraler i 

Stockholms län. Det transkriberade materialet lästes igenom, diskuterades, kondenserades 

och sorterades in under lämpliga koder. Resultatet redovisas i löpande text understödd av 

tabeller och citat från intervjuerna.  

 

Resultat 

 

Informanterna anser att de under sin yrkesverksamma tid införskaffat tillräcklig kunskap 

och erfarenhet för att bedriva det arbete de idag utför inom området solhälsa. De känner 

motivation inför ämnet, men i brist på riktlinjer och adekvat utbildning inom området 

upplever de svårigheter att aktivt arbeta med ämnet. 

 

Slutsats  

 

I denna studie kunde sjuksköterskor inom primärvården konstateras vara lämpliga aktörer 

berörande solskadepreventivt arbete om adekvat utbildning tillhandahölls och riktlinjer 

inom området författades.  Sjuksköterskan kunde även konstateras behöva verktyg och 

kvalitetsindikatorer att tillgå i det preventiva arbetet.   

 

Nyckelord 

 

Solexponering, prevention, sjuksköterska, primärvård, tidig upptäckt. 
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INLEDNING 

 

Huden är människans största organ (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007) och vi människor 

lägger ner mycket omsorg på hudens utseende (Bränström et al., 2010). Under 

sommarmånaderna uppskattar de flesta svenskar det mildare klimatet och solljuset, vilket 

medför att fler vistas utomhus. Sveriges välstånd och höga levnadsstandard har under de 

senaste 50 åren inneburit stegrade resvanor (Bränström, 2003). Normen om en solbrun hud  

har även bidragit till att solresor under midvinter blivit ett stående inslag i många människors 

liv (Bränström.2003; Bränström,., et al 2010).  

 

Hur resandet påverkar hudens hälsa lämnas därhän och baksidan negligeras. För det finns en 

baksida, våra solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler av oss drabbas av 

hudcancer (Falk & Andersson, 2008).     

 

De flesta svenskar har goda kunskaper om solens skadeverkningar ändock skiljer sig den 

svenska befolkningens solbeteende och attityd gentemot andra länder såsom till exempel 

Storbritannien och Polen. Vad detta beror på är inte helt klarlagt men enligt Bränström (2003) 

kan det härledas till en interaktion av det nordiska klimatet, samhällsnormer, socioekonomisk 

tillhörighet och ett solbrunt skönhetsideal.  

 

Ett preventivt solhälsoarbete och tidig diagnos skulle innebära att antalet sjukdomsfall 

orsakade av maligna hudskador förmåddes minska, vårdkostnaderna relaterade till 

hudcancervården skulle reduceras och människoliv sparas (Hajdarevic, 2012;  Davies, 2009; 

Watkins, 2010). Tidig diagnos har vi i detta arbete valt att undersöka utifrån perspektivet 

preventivt arbete inom primärvård för en ökad solhälsa hos patienter. Vi funderar kring hur 

och om man inom primärvården arbetar preventivt inom solskadepreventionen. I denna 

uppsats har fokus legat på att studera om det inom sjuksköterskans profession finns kunskap, 

möjlighet och utrymme för denna typ av arbete.  

 

BAKGRUND 

Solljus 

 

Solens strålar utgör den största energikällan på jorden och ger ljus, genererar värme och är en 

förutsättning för allt liv på planeten. Omkring vår planet i atmosfären finns ett skikt vilket 

skyddar mot de skadliga strålarna från solen. Detta skikt, ozonlagret, hindrar en betydande del 

av solens strålar innan de når jorden. Solljus består av ultravioletta (UV) strålar vilka är 

osynliga för blotta ögat. Denna strålning har olika våglängder, kort- och långvågiga, vilka 

påverkar människan och planeten på olika sätt. Kortvågiga UV-strålar är mer energirika vilket 

innebär att de är farliga för människan. De kortvågiga strålarna sträcker sig inte lika långt från 

solen som de långvågiga strålarna och bromsas till stor del upp av vårt ozonlager. De 

långvågiga är inte lika energirika men de når ner till jorden och dess effekt påverkar 

människan direkt. Den ultravioletta strålningen delas in i undergrupper efter dess 

strålningseffekt. De tre UV-grupperna betecknas som typ A, B och C (Osmola- Mankowska et 

al., 2012). 
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UVA-strålning 

Strålningen som når jorden består i huvudsak av UVA- strålar då dessa kan passera 

ozonskiktet. UVA-strålning är långvågig och energifattig vilket innebär att den tränger ner i 

de djupa hudlagren och stimulerar hudens pigment att mörkna. Den påskyndar även hudens 

åldrande (Diffey, 2002 refererat i Sklar, Almutawa, Lim & Hamzavi, 2013). 

UVB-strålning 

En majoritet av UVB-strålningen absorberas av ozonlagret. UVB-strålningen är en energirik 

strålning vilken påverkar människans yttersta hudskikt och orsakar den brännskada huden får 

vid för stark eller långvarig solexponering (Diffey, 2001 refererat i Sklar et al, 2013). 

 

UVC-strålning 

UVC strålarna avser solens mest energirika strålning. UVC-strålarna är kortvågiga och 

tränger inte genom ozonskiktet (Diffey, 2001 refererat i Sklar et al, 2013).  

Vitamin D 

Definitionen av ett vitamin är en organisk förening som är livsnödvändig för 

människokroppen (Nationalencyklopedin, 2013). Det finns 13 stycken vitaminer som anses 

vara essentiella vilket innebär att människokroppen måste tillföras dessa utifrån 

(Livsmedelsverket, 2013). Ett av dessa essentiella vitaminer är D-vitamin vilket är en stereoid 

som bildas genom att huden utsätts för UV-strålning. Kroppens D-vitamin förråd kan även 

tillfredsställas genom födan då flera livsmedel så som till exempel mejeriprodukter och fet 

fisk är D-vitamin rika. D-vitamin syntesen via huden innebär att kolesterol i huden ombildas 

till D3 vilket sedan transporteras vidare till levern och njurarna där D3 syntetiseras till 

kalcitriol. Kalcitirol är D-vitaminets aktiva form och är avgörande för metabolismen i tarm, 

njure och i benvävnad. (Burgaz et al, 2007 refererat i Snellman, 2011). 

 

I det svenska klimatet behöver en människa med låg pigmentering i huden vistas utomhus 

under cirka 15 minuter per dag för att huden ska bilda tillräckligt med D-vitamin 

(Strålskyddsmyndigheten, 2013). För att uppnå denna effekt räcker det att endast lite hud 

blottas, det vill säga händer, armar och ansikte, vid några tillfällen per vecka. En person med 

mörkare pigmentering i huden måste tillbringa längre tid utomhus för att tillfredsställa sin 

kropps D-vitaminbehov. D-vitaminsyntes via solexponering kan endast ske under sommar 

månaderna på vår breddgrad då solen inte är tillräckligt stark under vintermånaderna för D-

vitaminsyntesen (Reichrath & Nurnberg, 2009). 

 

D-vitaminbrist 

Bristtillståndet uppstår när kroppen inte kan bilda tillräckligt med kalcitriol och om kroppens 

D-vitaminbehov inte tillgodoses genom kosten. Denna typ av bristtillstånd innebär att 

kroppens upptag och omsättning av kalcium minskar, vilket bland annat leder till ökad risk att 

utveckla osteoporos och således ökad risk att drabbas av fraktur (Sand et al, 2007). Kläder och 

solskyddsmedel försämrar hudens förmåga att bilda D- vitamin samtidigt som solskyddet ger 

ett visst skydd mot maligniteter i huden. Detta medför att personer som bär heltäckande 

klädsel men också individer som inte vistas utomhus i tillräcklig utsträckning kan befinna sig 

i riskzonen för utvecklandet av D-vitaminbrist (Björk, Andersson, Johansson, Björkegren, 

Bardel & Kristiansson, 2013;  Reichrath, 2009, ). En persons hudtyp kan vara en bidragande 

orsak till D-vitaminbrist då hög pigmentering är ett skydd mot UV-strålning. I Sverige har 

man kunnat notera en ökad prevalens av D-vitaminbrist hos människor med mörkt 

pigmenterad hud. Det innebär följaktligen att individen måste vistas utomhus under längre tid 

för att kunna bilda D-vitamin (Sand et al, 2007).   
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Under senare år har även tillståndet rakit konstateras hos barn i västvärlden. Rakit är ett 

tillstånd som utvecklas av D-vitamin brist och innebär deformerat skelett (Karlsland- 

Åkesson, Casswall, & Kull, 2012). En annan grupp som riskerar drabbas av D- vitamin brist 

är äldre personer som av varierande anledning inte kan vistas utomhus i tillräcklig 

utsträckning (Glossmann, 2010).  

Huden 

 

Huden skyddar mot mekanisk påverkan, mikroorganismer, vätskeförlust samt absorberar UV-

strålning. Den består av tre lager: epidermis, dermis och subcutis. Epidermis är hudens 

yttersta skikt och består av ett förhornat lager. Under det förhornade lagret finns epidermis 

basala skikt där nya celler hela tiden bildas för att förflyttas upp mot hornlagret för att ersätta 

de döda cellerna vilka kontinuerligt nöts bort. I det basala skiktet finns även hudens 

pigmentceller, melanocyter, som producerar färgämnet melanin. Detta färgämne absorberar 

UV-strålning och gör huden mörkare vid UV-exponering. Det underliggande skiktet, dermis, 

försörjer epidermis genom sin blod-, lymf- och nervvävnad. Dermis är uppbyggd av kollagena 

fibrer, vilka ger huden styrka, samt elastiska fibrer som gör huden spänstig. De elastiska 

fibrerna minskar med åren och gör huden rynkig. Solexponering, framför allt UVA-strålning, 

påskyndar denna process. Dermis övergår successivt till subcutis, det vill säga kroppens 

underhudsfett. Detta fungerar som värmeisolering, stötdämpning och vätskeförråd (Sand et al, 

2007). 

Hudens reaktion på UV strålning 

Solens UV-strålning absorberas i hudens melanocyter och gör att huden mörknar vid 

solexponering. UVB-strålningen är i huvudsak den strålningstyp vilken gör att vår hud 

mörknar och succesivt ökar sin tolerans mot UV-ljus. Den ökade toleransen visar sig genom 

att huden mörknar kontinuerligt desto mer den utsätts för sol. UV-strålning vilken är 

livsnödvändig för människan, är även en potent faktor för sjukdomsutveckling (D´Orazio, 

Jarret & Scott, 2013). World Health Organisation (WHO, 2002) klassar sedan år 1992 UV-

strålning som en cancerogen faktor vilket innebär att UV-strålning kan orsaka DNA skador, 

vilket på sikt kan leda till hudcancer (Strålskyddsmyndigheten, 2013). Överdriven 

solexponering i ung ålder utgör en allvarlig riskfaktor berörande att utveckla hudcancer senare 

i livet (Whiteman, Whiteman & Green, 2001, refererat i Balk, 2011). Blonda eller rödhåriga 

personer har en ökad risk att drabbas av hudcancer då deras hud inte kan bilda den mängd 

melanin som erfordras för att huden ska uppnå ett skydd mot UV-strålning (Veideröd, Adami, 

Lund, Armstrom & Weiderpass, 2010).  

Hudcancer 

 

Cancer är ett samlingsnamn på sjukdomar med förändrad celltillväxt. I människokroppen 

startas den normala mitosen, celldelningen, av cellens DNA. Om en cell drabbas av DNA-

förändring kan kroppen vanligtvis reparera den eller avlägsna den genom apoptos, celldöd. 

Om kroppen misslyckas med apoptos av cellen innebär det att dess DNA kan vara förändrad 

vilket kan leda till cancerutveckling (Ericsson & Ericsson, 2010).   

 

En cancerogen cell kännetecknas av ohämmad tillväxt och delning, vilket leder till bildandet 

av en tumör. Tumörer kan vara benigna eller maligna. Den benigna celltillväxten påverkar 

inte omgivande vävnader, medan den maligna infiltrerar och sprider sig till andra organ, där 

de ger upphov till metastaser (Ericsson & Ericsson, 2010). 
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Benigna hudtumörer eller hudförändringar är vanliga hos vuxna. Ett exempel på dessa är 

pigmenterade nevus, allmänt kallade pigmentfläckar eller födelsemärken. Dessa uppkommer 

redan i barndomen och ökar i antal fram till 30-årsåldern. Etiologin är okänd, men heriditet 

och solexponering påverkar uppkomsten. En person med många nevi kan ha ökad risk att 

utveckla malignt melanom under sin livstid (Autier, 2011). Om nya nevi uppkommer efter 50 

års ålder ska dessa undersökas för att utesluta malignt melanom (Vahlqvist et al. 2012). De 

vanligaste formerna av maligna hudtumörer är basalcellscancer, skivepitelscancer och malignt 

melanom (Vahlqvist et al, 2012). 

Basalcellscancer  

Basalcellscancer (basilom) är den vanligaste formen av hudcancer. Den utgår från hudens 

epitelceller, växer långsamt och bildar sällan metastaser. Den yttrar sig på som en glansig 

knottra, oftast i ansiktshuden. Knottran utvecklas sedan till ett sår eller en fjällande brunröd 

fläck på kroppen. Basilom kan även visa sig som en blek, ärrliknande förändring med oskarp 

avgränsning. Risken att drabbas av basilom ökar vid överdriven solexponering, men även vid 

nedsatt immunförsvar. Behandlingsmetod beror på tumörens storlek, lokalisation och typ. 

Vanligaste metoden är exision, det vill säga ett kirurgiskt avlägsnande av skadad vävnad. 

Prognosen är god, men återfall är vanliga (Dessinioti, Antoniou, Katsambas & Stratigos, 

2010). 

Skivepitelscancer 

Skivepitelcancer är den näst vanligaste typen av hudcancer. Denna cancer utgår från 

solskadade celler i epidermis och växer snabbare än basalcellscancer. Den kan bilda 

metastaser som framförallt sprids till lymfkörtlar. Cancertypen uppkommer ofta som en 

infiltrerad, rodnande fläck med central hornbildning, sårighet kan också förekomma. Den 

uppstår ofta i ansiktet, till exempel på örats yttre delar (Vahlquist et al. 2012). 

Skivepitelscancer som diagnostiseras tidigt har oftast god prognos, dock kan tumörer som 

drabbar läppar eller genitalier vara allvarligare. Även vid denna cancerform är excision 

vanligaste behandlingsmetod (Lansbury et al., 2010). 

Malignt melanom  

Malignt melanom är den allvarligaste typen av hudcancer då den bildar metastaser. Den delas 

in i olika typer, men vanligast är den ytligt spridda typen som ofta visar sig som en 

färgförändring på ben eller bål. Förändringen uppkommer inom månader eller år. Den utgår 

från melanocyterna och tillväxer initialt endast inom epidermis, men med tiden kan den även 

växa in i dermis. En annan malign variant är den nodulärt växande som direkt invaderar 

dermis. Denna typ växer snabbare, inom veckor till månader. Tidiga symptom är brun-svarta-

blå släta hudförändringar som senare tenderar att brist och blöda. Oavsett typ är det symptom 

som ofta först uppmärksammas en nytillkommen alternativt växande eller färgförändrad 

befintlig nevus. Malignt melanom har en viss hereditet, men solexponering är den enda hittills 

erkända yttre riskfaktorn (Brehmer, Ulrich & Haenssle, 2012). 

 

Solvanor och beteendemönster 

 

De flesta människor har idag goda kunskaper om solens skadeverkningar. Kampanjer för 

säker solexponering har pågått under många decennier, men den svenska befolkningens vilja 

att sola och bli bruna finns ännu kvar (Brandberg et al., 2008).  
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I en internationell onlinestudie vilken genomfördes för att undersöka individens val att sola 

trots medvetenhet om kända riskfaktorer, konstaterades att svenskar och italienare solade mer 

än deltagare från andra länder. Svenskarna uttryckte sig även positivt över mörk och djupt 

solbränd hud (Bränström et al., 2010). Användande av solskyddsmedel kan inge en falsk 

trygghet, då det möjliggör för individen att vistas längre tid i solen än vad som annars skulle 

vara möjligt. Bruket av solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor kan följaktligen resultera i 

en ökad risk att drabbas av hudcancer. Solskyddsmedel som används på rätt sätt, det vill säga 

som ett komplement till kläder, menas ändå ge ett bra skydd (Autier, 2011).  

 

Under de senaste decennierna har försök gjorts för att förändra befolkningens beteende med 

hjälp av information. Myndigheterna har inte lyckats nå fram med budskapet, vilket kan bero 

på att informationen varit för allmänt utformad och inte gjord att passa den enskilda individen 

(Brandberg et al. 2008; Ibrahim & Brown, 2008) 

 

The Health Belief Model (HBM) är en av de modeller som haft störst inflytande gällande 

förklaringar till människans hälsorelaterade beteenden. Människan reagerar på hot genom att 

göra en bedömning om eventuella risker av att något ska drabba den egna individen, hur 

allvarliga dess konsekvenser blir, samt vilken möda eller vilka fördelar som kan förknippas 

med att förändra sitt beteende. Det innebär att den individ som saknar personlig erfarenhet av 

till exempel hudcancer uppfattar hot om att drabbas som alltför abstrakta och väljer att behålla 

sina solbeteenden (Strecher & Rosenstock 1997, refererat i Kristjánsson, 2004;  Calder & 

Aitken, 2008). 

 

Genom forskning har man kunnat konstatera att människor upplever fysiskt och psykiskt 

välbefinnande när de exponeras för sol. En majoritet av svenskarna anser även solbränna vara 

attraktivt (Bränström et al, 2010). Många upplever att de positiva konsekvenserna av att sola 

överväger riskerna. Människor uppskattar värme och upplever att solexponering förknippas 

med avkoppling och ledighet. Det kan också, framför allt hos ungdomar, finnas ett socialt 

tryck att bli solbruna. Under soliga sommardagar ignoreras ideligen eventuella risker att 

insjukna i hudcancer då sjukdomsförloppet är långt och upplevs vara avlägset (Bränström, 

2003). 

Cancerstatistik 

 

Enligt Socialstyrelsens rapport, Cancer Incidense in Sweden, kan en nästan tiofaldig ökning 

urskiljas av antalet hudcancerfall från år 1960 fram till och med idag. I Sverige upptäcks 

årligen närmare 50 000 sjukdomsfall i de tre vanligaste hudcancerformerna.  I den vanligaste 

och den lindrigaste hudcancerformen, basilom, insjuknar varje år omkring 40 000 individer. 

Basilom ska sedan år 2003 rapporteras till Cancerregistret. Under 2011 drabbades 5575 

personer i Sverige av skivepitelcellscancer och den är något vanligare bland män än bland 

kvinnor och en av de cancerformer som ökar mest (Socialstyrelsen, 2012). År 2010 avled 

cirka 67 personer i skivepitelcancer (Cancerfonden, 2012). Malignt melanom utgör nästan sex 

procent av de totala cancerfallen i Sverige och utgör därmed en av de vanligaste 

cancerdiagnoserna. Under 2011 drabbades 3323 personer i Sverige av denna cancerform. 

Sjukdomen kan drabba alla åldrar, men risken ökar med stigande ålder. Det är den 

allvarligaste formen av hudcancer som orsakar störst antal dödsfall (Socialstyrelsen, 2012). 

2010 avled 486 individer i Malignt melanom i Sverige (Cancerfonden, 2012). 
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Sjukdomsprevention  

 
Sjukdomsprevention indelas i två kategorier, primär- och sekundärprevention. Primär 

prevention innebär att åtgärder vidtas för att förhindra uppkomst av sjukdom och detta kan 

åstakommas med hjälp av kunskap samt enkla skyddsåtgärder.  

Sekundär prevention innebär att man upptäcker och behandlar eventuell tumör innan den 

hinner sprida sig (Greinert & Boniol, 2011). 

 

Undersökning av huden kan genomföras på olika sätt (Vestergaard, Macaskill, Holt & 

Menzies 2008). 

ABCDE- kriterierna är ett enkelt instrument som används genom att visuellt urskilja och 

identifiera misstänkta hudförändringar. Ett exempel på teknisk utrustning är en lupp, ett 

dermatoskop (Vestergaard, Macaskill, Holt & Menzies 2008). Vid klinisk misstanke om 

malignt melanom ska patienten snabbt remitteras till hudklinik. Prognosen beror på 

förändringens djup och förekomst av sårbildning. Om ett bortopererat nevus eller annan 

hudförändring histologiskt visats vara ett malignt melanom ska patienten opereras inom 1-2 

veckor (Vahlqvist et al., 2012). 

 

Euromelanoma bildades år 1999 och är en organisation vars ändamål är att öka den 

europeiska populationens kunskap om hudcancer samt informera om vikten gällande tidig 

diagnos av sjukdomen (Euromelanoma.org, 2013). Tidig diagnos har visat sig nödvändig för 

överlevnad i hudcancer. De flesta nyupptäckta melanom upptäcks av patienten själv eller 

deras närstående och vid tidig diagnos är ofta prognosen god (Vahlqvist, 2012). 

Euromelanoma är den organisation vilken har bidragit till instiftandet av Euromelanoma Day. 

I Sverige benämns den för Melanoma Monday och är ett evenemang som anordnas en dag per 

år och innebär att hudkliniker runt om i Sverige erbjuder nevi-undersökningar utan remiss 

(Vårdguiden, 2013). Under Melanoma Mondaykampanjen i Sverige åren 2008 och 2009 

granskades omkring 5500 patienter varav det i 50 fall kunde konstateras malignt melanom 

(Stratigos et al., 2012). 

Skydd vid solexponering 

 

Beträffande utvecklandet av hudcancer ökar risken desto mer huden exponeras för UV-ljus 

och risken ökar ytterligare om huden dessutom brännskadas av strålningen. Därav är det 

viktigt att skydda huden inför och under solexponering. Skyddsåtgärder inför vistelse i solen 

utgörs av solskyddsmedel med hög skyddsfaktor mot såväl UVA- som UVB-strålning 

(Brandberg et al, 2008). Solskyddsmedel bör ses som ett komplement till klädesplagg i tätvävt 

material, huvudbonad samt solglasögon (Kullavanijaya & Lim, 2005).  Ett viktigt skydd vid 

solexponering är att undvika direkt solljus med betoning på vistelse i skuggan mellan klockan 

11 och 15 då solen är som starkast.  Småbarn ska skyddas extra noga och barn under ett år ska 

inte vistas i direkt solljus överhuvudtaget (Brandberg et al., 2008). 

UV-index 

För att kunna visulisera mängden skadlig UV-strålning som når markytan lanserade WHO 

UV-Index (UVI) år 1995. Den dagsaktuella strålningen mäts enligt en skala numrerad mellan 

0 till 11+, där lågt värde betyder låg UV-strålning och därmed mindre risk för solskador 

(WHO, 2002). Enligt Strålskyddsmyndigheten, som givit SMHI uppdrag att i Sverige 

presentera ett dagligt UV-index, bör man använda lämpligt solskydd när UV-index visar 

värden över tre.   
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Italia och Rehfuess (2012) menar att detta hjälpmedel är tänkt att användas som en del i 

informationen till allmänheten men att det även kan utgöra ett hjälpmedel för vårdgivare. 

Sjuksköterskans kompetens 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) framgår att vård vilken tillämpas i Sverige ska 

vila på vetenskap och evidensbaserad kunskap. Inspektionen för vård och omsorg  (2013) 

upprätthåller detta genom tillsyn medan Socialstyrelsen ansvarar för kvalitén genom att bland 

annat utfärda legitimationer. Genom utfärdandet av legitimationer bevaras kompetensen inom 

vårdens yrkesgrupper och bland annat sjuksköterskans profession får en yrkesskyddad titel, 

vilket innebär att endast de med fullgod utbildning och legitimation får utge sig för att tillhöra 

professionen (Raadu, 2012). 

 

Sjuksköterskeprofessionen har en central funktion i den vård som bedrivs i Sverige och har 

således en skyldighet att arbeta för en evidensbaserad vård (HSL 1982:763). Enligt 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan vilar yrket 

på tre grundpelare; omvårdnad, forskning och ledarskap utifrån ett genomgående etiskt 

perspektiv.  Detta underbyggs av International Council Of Nurses (ICN) förklaring om 

sjuksköterskans ansvar. ICN låter förstå att sjuksköterskans ansvar främst är att främja hälsa 

och att minska ohälsa. Detta görs genom att rehabilitera och stödja patienter vid sjukdom samt 

att arbeta preventivt i främjandet av såväl fysiskt som psykiskt hälsotillstånd.  

Sjuksköterskans omvårdnad av patienterna inbegriper både somatisk och psykisk omvårdnad 

grundad utifrån en humanistisk människosyn (Socialstyrelsen, 2005). Vidare beskriver ICN 

att sjuksköterskan ålägger sig att upprätthålla en aktuell kunskapsnivå inom sitt 

kompetensområde. Detta innebär enligt Dahlborg-Lyckhage (2010) att man är väl insatt i ny 

forskning gällande sitt yrkesområde och vidareutbildar sig fortlöpande.  

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) anger att en legitimerad sjuksköterska måste 

vidta hälsofrämjande åtgärder utifrån ett holistiskt perspektiv. Med detta menas att denna 

identifierar potentiella patogena faktorer i den enskilda patientens livsvärld. I professionen 

innebär även att bedöma vilka insatser den enskilda patienten behöver för att kunna förebygga 

och förbättra hälsan. Kunskap för att ge adekvat information samt att motivera individen till 

att i egen regi kunna förbättra sitt hälsotillstånd ingår även i yrket. 

Holistisk vård 

 

Dahlberg-Lyckhage (2010) skildrar sjuksköterskeprofessionens grundstenar med 

utgångspunkt i konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Dessa 

konsensusbegrepp menar denne vara elementärt i utformningen av omvårdnadsvetenskapen 

och den holistiska vården. Holistisk vård innebär att man ser till hela individen vilket betyder 

att denne bör bemötas som en enhet lierande fysiska, psykiska och existentiella element. 

Människan bör ses med hänsyn till den miljö denne lever i, beaktande tas till såväl individens 

upplevda livsvärld, den subjektiva, såväl den objektiva livsvärlden som delas med andra. 

Människans livsvärldsperspektiv speglar dennes upplevelse av hälsa och ohälsa. Begreppet 

hälsa kan förtydligas som en persons subjektiva upplevelse av välmående och avsaknad av 

ohälsa (Arlebrink, 2006).  
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Sjuksköterskan innehar inom sitt yrkesområde en vårdpedagogisk roll. Denna uppgift 

återspeglar sig i såväl yrkesutövandet gentemot patienter, studenter samt professionens 

utveckling och är i enlighet med Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005). Bentling och 

Johnsson (2010) beskriver vårdpedagogiken ofrånkomlig i omvårdnadsarbetet och essentiell i 

fråga om effekten av yrkesutövarens omvårdnadsarbete och patientundervisning. De menar att 

om sjuksköterskan arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv och innehar god kunskap inom det 

vårdpedagogiska området bidrar det till att omvårdnadsåtgärderna ger ett mer effektivt 

resultat. 

Hälsofrämjande vård 

 

Vid WHO:s internationella konferens i Ottawa 1986 definierades begreppet hälsofrämjande 

på följande sätt:  

“Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-

being, an individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to 

satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is, therefore, seen 

as a resource for everyday life, not the objective of living. 

 Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as 

physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of the 

health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being” (WHO, 1986.) 

Under konferensen framkom att hälso- och sjukvården måste arbeta mer hälsofrämjande och 

att ett mer hälsofrämjande fokus borde ingå inom vårdutbildningar (WHO, 1986). Sveriges 

Riksdag har beslutat om elva nationella målområden för folkhälsa, varav det sjätte 

målområdet behandlar en hälsofrämjande hälso-och sjukvård. Enligt regeringens 

folkhälsoproposition (prop. 2002/03:35) ska ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

perspektiv genomsyra hela vårdsektorn och utgöra en självklar del i all vård och behandling 

(Socialdepartementet, 2002). 

 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer innebär sjukdomsförebyggande metoder samt 

rekommendationer om hur sjukdom ska förebyggas. I Sverige ska hälso- och sjukvården 

prioritera förebyggandet av tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt 

ohälsosamma matvanor. Livsstilsförbättringar inom dessa områden påverkar på sikt 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt vissa cancersjukdomar, det vill säga 

sjukdomar som benämns folksjukdomar och som kräver stor andel av vårdens resurser 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

Primärvården har en viktig roll inom det hälsofrämjande området då den når en bred 

population (Sölvesdotter, 2005). En avhandling som gjorts inom ämnet visar att en majoritet 

av den hälso- och sjukvårdspersonal som tillfrågades i en studie ansåg att hälso-och 

sjukvården utgör en viktig aktör inom den långsiktiga hälsoutvecklingen hos befolkningen 

(Johansson, 2010). 

 

I en kvantitativ enkätstudie som utfördes inom primärvården med syfte att kartlägga solvanor 

i relation till brukandet av solskyddsmedel framkom det att primärvården är en vital aktör 

inom det preventiva solskyddsarbetet. I studien förtydligades även att hälso- och sjukvården 

hade en central och effektiv funktion angående rådgivning (Falk & Andersson, 2008).    
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Sjuksköterskor, framför allt inom primärvården, vilka möter patienter med misstänkta 

hudförändringar bör agera utifrån sin vårdpedagogiska roll (Davies, 2009. Watkins, 2010) och 

där med arbeta hälsofrämjande inom ämnet solskador.  

Instrument inom primärvården  

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2012) finns 

tre former av samtal; råd, rådgivande samtal och kvalificerade samtal. Ett samtal med patient 

rörande ohälsosamma vanor bör inledas på ett för patienten relevant och väl avvägt sätt. Det 

informativa samtalet kan kompletteras med skriftlig information och eventuellt även med 

lämpliga verktyg.  

 

I en studie utförd av Hajdarevic (2012) påvisades att all personal inom primärvården bör ges 

möjlighet att uppmärksamma potentiella hudskador genom att vidareutbildas inom området. 

Hajdarevic menar att sjuksköterskor kan utbildas i att använda hjälpmedel för att kunna 

upptäcka till exempel malign melanom i ett tidigt skede. Det finns ett antal undersöknings- 

och diagnostiseringsverktyg att tillgå vid undersökning av en misstänkt hudförändring. Några 

exempel är ABCDE- kriterierna, Fitzpatrick skalan och dermatoskop. De två förstnämnda kan 

användas av sjuksköterskor, medan dermatoskopet kräver en erfaren läkare då detta ofta utgör 

hjälpmedel vid diagnostik. 

ABCDE kriterierna 
 

Kriterierna syftar till att urskilja och identifiera förändringar i pigmentfläckar genom att 

uppmärksamma uppkomna assymetrier, avgränsningar (border), färgförändringar (color), 

nevinsdiameter samt hur den utvecklats. Nytillkomst eller förändring i färg och form 

undersöks. Detta system riktades ursprungligen till allmänheten och icke dermatologiskt 

utbildad hälso- och sjukvårdspersonal men kan användas i patientsutbildningssyfte enligt 

Abassi et al, (2004).  

Fitzpatrick skalan 
 

Klassificeringsverktyget Fitzpatrickskalan utvecklades för att bestämma hudtyp och hudfärg 

och att därigenom ha möjlighet att avgöra hudens känslighet för UV-ljus. Den numeriska 

skalan består av sex steg (I-VI) och motsvarar hudtyper från den ljust pigmenterade huden 

vilken är mycket känslig för solexponering, till den mörkt pigemnterade huden med bra 

motståndskraft mot UV-strålning (Roberts, 2009, refererat i Maddodi, Jayanthy & Setaluri, 

2012). 

Dermatoskopi  
 

En mikroskopisk undersökning av hudens pigment genomförs med hjälp av ett dermatoskop. 

Olja vilken tillsätts hudytan reflekterar ljuskällan från instrumentet och ökar på så sätt hudens 

genomskinlighet. Till dermatoskopet kan en kamera kopplas vilket innebär att foton kan 

lagras för att senare användas för jämförelse av eventuella hudförändringar (Vestergaard, 

Macaskill, Holt & Menzies, 2008). 
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Problemformulering  

 

Ett sunt och hälsosamt förhållningssätt till solen bejakar UV-ljusets positiva effekter samtidigt 

som nödvändiga skyddsåtgärder för att undgå överexponering bör vidtas. För att en individ 

ska uppnå detta krävs kunskap och insikt. Bränström (2003) har funnit att människor innehar 

kunskaper om solprevention, men att de ändå behåller attityder och solvanor. Solexponering 

medför stora risker att utveckla hudcancer (Falk & Andersson, 2008). Primärvården når en 

bred population och anses vara en trovärdig informatör inom folkhälsoområdet (Sölvesdotter, 

2005) och Hajdarevic (2012) menar att primärvårdens sjuksköterskor kan spela en viktig roll 

inom detta arbete. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av preventivt arbete rörande 

individers solskador.   

  

METOD 

Val av metod 

 

Metoden som tillämpades var en kvalitativ intervjustudie.  Denna metod valdes i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2009) då syftet var att beskriva deltagarnas subjektiva erfarenheter 

genom forskningsintervju. Kännetecken för denna typ av studie är att den är flexibel och 

anpassningsbar efter de svar som kommer fram under datainsamlingen (Henricsson, 2012). 

Datainsamlingsmetoden baserades på semistrukturerade forskningsintervjuer utifrån en 

intervjuguide (bilaga II). Denna metod valdes för att under datainsamlingen ha en struktur fast 

med flexibilitet i frågeföljden. Henricsson (2012) menar att det halvstrukturerade upplägget 

för intervjun har en tydlig struktur, men kan utifrån intervjudeltagaren upplevas mer likt ett 

vardagligt samtal, vilket kan göra att deltagaren känner sig mer avslappnad. Studien är 

baserad på en induktiv ansats med vilket Henricsson menar att en objektiv forskningsprocess 

använts och att slutsatserna formas av det insamlade materialet.    

Urvalskriterier 

 

I studien ingick sex intervjudeltagare i enlighet med Trost (2010) rekommendationer på 

mellan fyra till åtta informanter i en kvalitativ forskningsstudie. Författarna valde att begränsa 

studien till att endast inkludera sjuksköterskor inom primärvården, då studier visar att 

vårdformen utgör en viktig faktor inom folkhälsoarbete samt att sjuksköterskan på 

vårdcentalen kan arbeta preventivt gällande individers solskador (Hajdarevic, 2012; 

Sölvesdotter, 2005). De vårdcentraler inom Stockholms län vilka kontaktades representerade 

både privat och offentlig vård. Urvalet planerades även ge en viss regional spridning vilket 

innebär vårdinrättningar lokaliserade både i Stockholms innerstad och dess förorter. De 

deltagare som efterfrågades skulle utgöras av legitimerade sjuksköterskor vilka var 

verksamma inom primärvården i Stockholms län. Både grundutbildade sjuksköterskor och 

distriktssköterskor välkomnades att delta i studien, då dessa yrkeskategorier är vanligt 

förekommande på vårdcentraler. Deltagarna skulle även kunna tala och förstå det svenska 

språket.   
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Begreppet solhälsa 

 

Definitionen av begreppet hälsa är, enligt Dahlborg och Lyckhage (2010), avsaknad av 

ohälsa. Konstruktet solhälsa har skapats inför denna studie och innebär följaktligen avsaknad 

av solrelaterad ohälsa. Innebörden av begreppet är för de flesta tydligt; sol och hälsa.  Med 

kunskap och ett sunt förhållningssätt kan UV-strålningens positiva effekter bejakas samtidigt 

som skyddsåtgärder kan vidtas för att undvika skadlig överexponering. Författarna har inte 

använt ordet solhälsa i kontakt med intervjudeltagare.  

Intervjuguide  

 

I enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) instruktioner berörande kvalitativa intervjuer 

upprättades en intervjuguide (Bilaga II) med semistrukturerade frågor för att erhålla en så rik 

och detaljerad information som möjligt. I intervjuguiden författades tre huvudfrågor; 

Upplever du att du som sjuksköterska har tillräcklig kunskap berörande ämnet 

solexponering/solhälsa? Upplever du att du inom din yrkesroll har arbetat preventivt 

gällande solexponering? och Vad upplever du att du som sjuksköterska kan göra för att 

arbeta profylaktiskt kring solexponering och följaktligen hudskador?. Till de tre 

huvudfrågorna utformades stödfrågor och följdfrågor vilka hade till syfte att hjälpa 

respondenten att definiera samt utveckla sina svar. Frågorna författades utifrån Polit och 

Becks (2012) rekommendationer vilka menar att öppna frågor uppmuntrar intervjudeltagaren 

att tala fritt inom ämnet och förhoppningsvis ge rikare svar. 

Pilotintervju 

 

En pilotintervju genomfördes för att undersöka om intervjusvaren besvarade studiens syfte 

samt att de formulerade frågorna kunde förstås av intervjudeltagaren. Några mindre 

förändringar tillfördes intervjuguiden efter pilotintervjun vilket till exempel medförde att en 

fråga togs bort då två frågor fick likvärdiga svar. Svaren från pilotintervjun överensstämde 

och besvarade studiens syfte och därigenom kunde den inkluderas i studieresultatet, vilket i 

enlighet med Trost (2010) betraktas vara riktigt.   

Genomförande 

 

Inledningsvis författades ett informationsbrev (bilaga I) vilket skickades med elektronisk post 

till verksamhetschefer på ett trettiotal olika vårdcentraler i Stockholms län. Purposive 

sampling menar Polit och Beck (2012) innebär att man erhåller deltagare lämpade i enlighet 

med studiens inklusionskriterier. Genom purposive sampling kontaktades vårdcentralernas 

verksamhetschefer (bilaga I). Informationsbrevet vidarebefordrades sedan till aktuella 

deltagare vilka återkom till författarna via elektronisk post eller telefon. I vissa fall, där svar 

dröjde valde författarna att personligen ringa verksamhetschefer för att påminna och 

förtydliga innehållet i studien. Många av de tillfrågade valde att inte delta med skäl såsom 

bristande tidsutrymme samt avsaknad av erfarenhet utifrån studiens ämne. Då deltagarna valt 

att medverka bokades dag och tid in för intervju. Alla intervjuer genomfördes under 

september 2013 på intervjudeltagarnas arbetsplatser, i sammanträdesrum eller på personens 

tjänsterum. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter att utföra och intervjusessionerna 

genomfördes av båda forskarna med fördelningen att en hade en mer aktiv roll i frågearbetet 

och den andra var mer passiv, men kompletterade aktivt med lämpliga följdfrågor i enlighet 

med Trost (2010) rekommendationer. 
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 En av intervjuerna genomfördes dock av endast en författare annars växlades den aktivt 

intervjuande rollen mellan författarna under resterande tillfällen.  

Databearbetning 

 

Intervjuerna spelades in med ljudbandupptagare vilket gav författarna möjlighet att 

koncentrera sig på intervjufrågorna samt intervjudeltagarens svar. Detta medförde att det 

förelåg utrymme för stödfrågor och följdfrågor då författarna inte behövde skriva ned svaren 

under själva intervjun (Trost, 2010). Författarna omvandlade, transkriberade, underlaget från 

ljud till skrift. Transkriberingen genomfördes direkt efter intervjun eller nästkommande dag 

och avidentifierades omedelbart genom att benämna deltagarna såsom intervju ett till sex. 

Transkriberingen strukturerades även med (F) beträffande författare och (I) beträffande 

informant. I det transkriberade materialet exkluderades irrelevanta uttryck såsom upprepade 

mm, eeeh och liknande vilket Kvale och Brinkmann (2009) anser motiverat i avsikt att det 

utskrivna materialet ska bli mer lättläst och begripligt.  

 

Vid ett intervjutillfälle fungerade inte ljudupptagaren. Detta kompletterade författarna med att 

direkt efter intervjun skriva ner alla svar så exakt som möjligt ur minnet i enlighet med 

Henricsson (2012). Samtligt inspelad och skriftligt material har efter avslutad studie raderats i 

avsikt att skydda studiedeltagarnas konfidentialitet (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Dataanalys 

 

Det transkriberade materialet, fortsatt beskrivet som analysenheten, lästes i sin helhet 

upprepade gånger, initialt av var författare i enskildhet och sedan tillsammans.  

Författarna identifierade utifrån analysenheten och ljudfilerna likheter och olikheter i 

intervjudeltagarnas svar i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Identifikationen av 

detta kunde utföras efter jämförelse av författarnas syftesbesvarande markeringar i den lästa 

texten, där författarnas uppfattning av vad som kunde betraktas som viktigt för resultatet 

visade sig vara relativt likartad. Detta ledsagade författarna till identifikationen av mönster, 

underkategorier och kategorier. Analysenheten kondenserades med avsikt att göra materialet 

mer hanterbart vilket resulterade i att de meningsbärande enheterna sorterades in under en 

kondenserad mening vilken författarna ansåg representativt i egenskap av sammanfattning.  

Vidare abstraherades de kondenserade meningsenheterna, vilket innebär att den kondenserade 

datan reduceras till dess centrala kärna enligt Graneheim och Lundman (2004). Detta 

medförde följaktligen att datan efter kondensering kunde sorterades in i koder, se tabell I 

sidan 13. Koderna utarbetades för att koncist rubricera meningens huvudsakliga innebörd 

inför kategoriseringen av analysdatan.  

 

Under analysen kunde författarna konstatera tre kategorier vilka återkom kontinuerligt och 

enligt Polit och Beck (2012) kan bedömas vara resultatets röda tråd och en definition på vad 

texten handlar om. Återkommande ämnen utifrån alla intervjuer vilka bedömdes kunna utgöra 

kategorier var sjuksköterskans ämneskännedom, tillämpbarhet inom primärvården och 

primärvårdens direktiv. Kategorierna utgjorde sedan huvudrubriker för resultatet och dess 

underkategorier bildade underrubriker.   

 

Underkategorierna inom kategorin ämneskunskap kom att bestå av kunskap, erfarenhet och 

utbildning då alla deltagare berättade om kunskap de erhållit grundad på erfarenhet och egna 

studier i ämnet. Deltagarnas upplevda avsaknad av formell utbildning berördes under samtliga 

intervjuer.   
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Primärvårdens potential samt motivation utgjorde underkategorier inom kategorin gällande 

tillämpbarhet och dessa framkom utifrån huruvida ämnet kunde appliceras inom det 

vardagliga arbetet samt flertalet deltagares egenintresse inom ämnet. Kategorin primärvårdens 

direktiv bildades utifrån underkategorierna policy och verktyg då deltagarnas upplevda 

avsaknad av detta framkom i många intervjusvar. 

 

Tabell I exempel beträffande analysprocess  

Meningsbärandeenhet Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

Broschyrer som patienten 

kan ta själv. Jag tänker 

brochyrer och sånt.. Folder 

i väntrummet… 

Komplement till det 

muntliga. 

 

Broschyrer som 

patienten kan ta själv i 

väntrummet som 

komplement till muntlig 

information 

 

 

 

Broschyr 

 

Erbjuda skriftlig 

information om 

solhälsa 

 

 

 

 

Primärvårdens 

direktiv 

 

 

Jag vet inte var man får tag 

på dom. Finns sånna. Men 

det känns ju som det borde 

finnas att få tag på. Det är 

nog väldigt dåligt inom det 

området 

 

Osäkerhet omkring 

huruvida broschyrer 

finns samt var dessa i 

sådana fall finns att 

tillgå. 

 

 

 

 

 

Broschyr 

 

Avsaknad av 

skriftlig 

information 

 

 

Trovärdighet  

 

Studiens giltighet bistods genom att båda författarna var delaktiga under hela studien genom 

att kontinuerligt analysera och diskutera det insamlade och undersökta materialet i avsikt att 

skapa ett stringent analysresultat. Med detta menar Graneheim och Lundman (2004) att 

forskarna noga överväger och kontrollerar giltigheten i ställningstagandena vilket därmed 

vidimerar studiens tillförlitlighet. Författarna har använt ljudupptagare för att inte missa 

essentiell information samt möjlighet att lyssna och analysera intervjun i efterhand vilket 

stärker studiens trovärdighet. De deltagande sjuksköterskorna arbetade på olika vårdcentraler 

och hade arbetslivserfarenhet varierande mellan 3-33 år. Vid intervjutillfällerna användes 

samma intervjuguide för samtliga deltagare, vilket medför att alla svarade på samtliga 

frågeställningar, vilket förenklar analys av intervjudeltagarnas erfarenhet. Intervjuguiden hade 

initialt använts i en pilotintervju och befunnits besvara syftets frågeställningar. 

Kvale och Brinkman (2009) skriver angående tillförlitligheten hos ett kvalitativt 

forskningsresultat att forskaren bör beakta att intervjudeltagare kan vara benägna att ge andra 

svar under andra intervjusituationer vilket innebär att överförbarheten är begränsad. Med 

överförbarhet menar Polit och Beck (2009) att resultatet är applicerbart och expressivt för en 

bredare grupp. Med denna vetskap arbetade författarna på att öka studiens överförbarhet 

genom att i urvalskriterierna diversifiera deltagarerfarenheten genom att till exempel intervjua 

deltagare med stor geografisk spridning inom Stockholms län vilket Graneheim och Lundman  

(2004) menar skapar en förutsättning för ett mer generaliserbart resultat.  
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Forskningsetiska överväganden 

 

Vetenskaplig forskning medför flera etiska aspekter för forskarna att ta i beaktande. Forskarna 

måste enligt Helgesson (2006) värna om att intervjudeltagarnas integritet och identitet 

skyddas samt att deltagarna är väl insatta och informerade i studiens syfte och omfattning.  

Författarna påbörjade studien med att göra en analys av problemområdet. Analysen innebar en 

kritisk egengranskning av studien, i syfte att bestyrka att den utgick ifrån Vetenskapsrådets 

(2013) forskningsetiska riktlinjer. Etiska reflektioner vilka uppstod under studien hanterades 

fortlöpande av författarna och inledningsvis behandlades hur hanterandet av material skulle 

utföras med intentionen att bevara konfidentialiteten. Ett exempel är att under de första 

genomförda intervjuerna nämnde flera av de intervjuade sjuksköterskorna sina egna namn, 

vårdcentralens namn samt detaljer som kunde medverka till identifikation av individer och 

företag. Av denna anledning informerade vi intervjudeltagarna inledningsvis angående 

undvikande av detta, samt att vi markerade identifieringsbara namn med `xx´ vid 

transkribering.  Ljudfilerna och transkriberingarna, sparades på båda författarnas datorer men 

med kodnamn; intervju ett till sex. Datorerna var dessutom lösenordsskyddade. Detta i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2013) vilka menar att det är forskarens uppgift att säkerställa 

deltagandets konfidentialitet och förvara materialet avskilt från obehöriga.  

Till studien utformades även ett informationsbrev (Bilaga I) efter Sophiahemmet högskolas 

instruktioner och med komplement efter Kvale och Brinkmanns (2009) anvisningar. I brevet 

redogjordes syftet med studien, av vem och hur materialet skulle nyttjas, frivilligheten i 

deltagandet samt deltagandets konfidentialitet. Informanterna underrättades om att författarna 

hade avsikt att använda ljudbandupptagare under intervjun. Informerat samtycke är vitalt 

inom all forskning, menar Helgesson (2006). 

Författarna menar att kraven på informerat samtycke uppfyllts genom att intervjuerna inleddes 

med en summerad presentation av studien vilket kompletterade informationsbrevet. Studiens 

författare tog i beaktande studieurvalets hypotetiska utsatthet tangerande sitt deltagande och 

utförde före studiens påbörjan en granskning av urvalet. Deltagarurvalet utgjordes av 

sjuksköterskor vilka inte bedömdes utgöra en utsatt eller känslig grupp gällande studiens 

innehåll. 

RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras resultatet som författarna genom kvalitativ analys abstraherat ur 

studiens analysenhet.  Författarna presenterar resultatet utifrån de tre kategorier som erhölls 

av dataanalysen; Sjuksköterskans ämneskännedom, Tillämpbarhet inom primärvården och 

Primärvårdens direktiv. Kategorierna överfördes till kapitlets rubriker och de för kategorierna 

utformade underkategorierna genererade sju lämpliga underrubriker enligt tabell II.      

Resultatet är baserat på svar vilka erhållits utifrån intervjuer med sex stycken deltagande 

sjuksköterskor, varav samtliga var kvinnor. Tre stycken var grundutbildade sjuksköterskor 

och tre stycken var distriktssköterskor. Yrkeserfarenhet inom professionen varierade mellan 

3-33 år. Författarna har valt att använda citat i syfte att förtydliga textens innebörd.  

 

 

 

 

 



 

      15 

Tabell II. Sammanställning av kategorier och underkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskornas ämneskännedom  

 

Deltagarna ansåg sig sakna utbildning inom ämnet vilket bidragit till att de inte arbetat aktivt 

med solhälsa.  

Emellertid ansåg flertalet att de hade erfarenhet av och kunskap nog att ge 

omvårdnadsanvisning till patienter berörande solhälsa och preventivt solskadearbete. Följande 

underkategorer framkom vid analys; informanternas utbildning, kunskap och erfarenhet.  

 

Utbildning  

Samtliga deltagare betonade att de inte erhållit någon utbildning inom det aktuella området 

under sin grund- eller specialistutbildning. För att upprätthålla kompetens i syfte att arbeta 

preventivt gentemot solskador ansåg samtliga deltagare att de förvärvat sig kunskap inom 

området utifrån eget initiativ. Flera av de deltagande sjuksköterskorna menade att de erhållit 

en viss del av sin kunskap via internet men även massmedier såsom kvällstidningar. 

 

”Man har läst på mycket.. men inte i utbildningen. Där fanns det ju ingenting” 

 

”Jag har inget minne av att vi pratade om det under utbildningen, men det var ju 

några år sen jag gick i skolan. Och jag har inget minne av att jag läste något 

när jag läste till distriktsköterska heller, så det har jag nog läst på själv…”  

 

En deltagare hade erhållit fortbildning via arbetsgivaren inom ämnet. Hela vårdcentralen hade 

deltagit i denna kurs om skyddsåtgärder vid solexponering. Kursdagen hade inneburit att 

arbetskamraterna, så väl sjuksköterskor som läkare, ökat sin medvetenhet kring ämnet. 

 

 

Kunskap 

Samtliga deltagare exemplifierade vad de ansåg vara lämpliga skyddsåtgärder och resonerade 

kring fördelar och nackdelar med UV-strålning. D-vitaminets fördelar och betydelse vägdes 

mot skadornas konsekvenser.  

 

”Man skall undvika att bränna sig. Men viktigt att man får lite sol på sig, lite i 

ansikte, lite på armar och lite händer. Få lite sol och D-vitamin.” 

 

Kategori 
 

Sjuksköterskornas 

ämneskännedom 

 

Tillämpbarhet 

inom 

primärvården 

 

Primärvårdens  

direktiv 

 

 

 

Underkategorier 

 

Utbildning 

 

 

Motivation 
 

Policy 

 

 

Kunskap 

 
 

Primärvårdens 

potential 

 

Verktyg 

 

Erfarenhet 
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En av de deltagande sjuksköterskorna arbetade bland patientgrupper där många bar 

heltäckande klädsel och inte heller vistades ute i hög utsträckning. Denna informant påtalade 

att även en otillräcklig solexponering kan vara problematisk då riskerna ökar för att individen 

ska drabbas av D-vitaminbrist. 

”Där är mitt arbete snarare tvärtom.. att uppmuntra dem att vara ute i solen… 

och verkligen inte bara vara hemma… för de har D-vitaminbrist” 

Deltagarna klargjorde även för lämpliga solskyddsåtgärder så som solkräm, långärmad 

överdel, klädsel av tätvävt material samt huvudbonad.  Flera av deltagarna påtalade även att 

det är lämpligt att vistas i skuggan under de timmar som solen lyser som starkast. 

”Vad jag tänker själv är ju att man ska undvika solen de där farligaste timmarna 

mitt på dan, mellan 11 och..15 och att man ska smörja sig.. väldigt mycket” 

”Och så tycker jag att man inte bara ska ha keps, som så många har, utan hatt 

med brätten för att skydda öronen” 

I ett fall var kunskapsskildringen avvikande jämtemot de övriga deltagarnas svar då 

deltagaren nämnde ett flertal skyddsåtgärder men ansåg att de enbart var aktuella vid besök i 

mer tempererade zoner. Hon var av uppfattningen att solexponering inom Sveriges gränser 

och klimatzon sällsynt ledde till hudcancer. 

 

”Sveriges klimat och solljus är inte tillräckligt stark för att verka skadligt på 

kroppen.”      

 

Melanoma Monday påtalades av en deltagare. Hon hade erfarenhet av att ge information om 

projektet och ansåg att det var att betraktas tillhöra solhälsoarbete. Hon menade att man den 

dagen screenar och har möjlighet att diagnostisera malignitet i hud i ett tidigt skeende. 

 

Erfarenhet  
 

Flertalet sjuksköterkor ansåg att de vid flera tillfällen arbetat inom området solskador och 

solskadeprevention. Vid enstaka fall handlade det om brännskador emellertid utgick dessa 

omvårdnadsåtgärder ofta från patienters oro kring hudförändringar.  

 

”Det är däremot många som är oroliga för sina hudförändringar, det är det ju, så 

i samband med det man kan ta upp det lite”  

 

Det betonades även att erfarenheten är svåråtkomlig då de flesta patienter egenbehandlar vid 

solskador med hjälp av produkter de köpt på apotek. Informanterna menade att de kunde se 

svårigheter i sjukvårdens roll då solskador i allmänhet inte räknas som vårdkrävande av 

gemene man innan förändringar har uppstått.  

 

”Sjukvården i sig kanske är dålig på att förebygga, men vi är bra på att ta hand 

om och ta bort när det väl har hänt nånting” 
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Deltagarna var samstämmiga gällande att patienter sällan frågar kring solande. En av 

sjuksköterskorna som hade erfarenhet av en affisch som suttit uppsatt i vårdcentralens 

väntrum menade att flertalet patienter frågade om solen och dess åverkan på kroppen samt hur 

man kunde sola säkert under tiden affischen varit uppsatt.  

 

”Vi hade vid ett tillfälle uppsatt en affisch, där det stod ja det var alltså en reklam 

för en hudläkare inne stan. Som kontrollerade hudförändringar -då kom det 

mer” 

 

Samtidigt som patienterna spontant inte ansågs söka svar, belystes ändå sjuksköterskans roll 

som informatör av samtliga och att det var av betydelse att informera patienterna. De menade 

följaktligen att kunskapen hos patienterna är god men att man behöver belysa värdet av 

skyddande åtgärder.     

Tillämpbarhet inom primärvården 

 

De deltagande sjuksköterskorna betraktade att solhälsa var svårdefinierat och att de i nuläget 

inte arbetade aktivt med ämnet. Solhälsa menades ändå vara viktigt och definitivt applicerbart 

inom viss typ av omvårdnad såsom till exempel vid vaccinering och stygntagning. I avsikt att 

arbeta preventivt framkom i resultatet att det är viktigt att ämnet solhälsa upplevs vara 

applicerbart och relevant för att kunna inkluderas i det vardagliga arbetet. Majoriteten av 

deltagarna upplevde att tid fanns för solskadepreventiv information i samband med många av 

dessa arbetsuppgifter. 

 

Primärvårdens potential  
Samtliga deltagare ansåg att de hade arbetsuppgifter där solhälsoområdet inkluderades. 

Deltagarna utryckte att ämnet solhälsa lämpade sig att samtala om i samband med till exempel 

resevaccination, under sommarhalvåret och i samband med stygnborttagning. Flera deltagare 

uttryckte även att arbetsbelastningen inom primärvården är lägre under sommaren och att 

samtal om solskadeprevention därför då lättare kunde inkluderas i arbetet. 

”det blir det ju mest att man småpratar lite kring det.. medan man tar bort 

stygnen liksom.. så då, då finns det tid” 

Flertalet informanter nämnde att de brukar påpeka solskaderisken hos personer med evident 

solskadad hud även om patienten sökt vård av annan anledning. Man menade att budskapet 

brukar mottas bra, dock menade en av sjuksköterskorna att vissa patienter inte uppskattar 

försök till frågor om solbeteenden och påpekanden om synbart solskadad hud. 

 

”Vissa försöker ju..  ’jag vet, jag kan det där..’ De vill inte prata och då gör man 

inte det heller” 

 

Motivation  
 

Flera deltagare uppgav sig vara motiverade att arbeta preventivt berörande solskador och 

solexponering. Flertalet betonade sitt egenintresse till kunskapen då de menade att de själva 

känner en viss oro till solexponering. Under intervjun berörde en majoritet av de 

medverkande att de saknar utbildningsmöjligheter inom ämnet vilket de upplevde skulle 

underlätta det preventiva arbetet.  
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”Själv tycker jag ju att det är väldigt intressant och jag är ju lite insatt själv bara 

därför. Kurser om det skulle verkligen behövas, lite mer utbildningar” 

Primärvårdens direktiv 

 

Informanterna framhöll att primärvården saknade riktlinjer och material vilket de ansåg 

komplicerar arbetet med solhälsa.  

 

Policy 

 

Samtliga deltagare uppgav att det inte existerar några direktiv inom området 

solskadeprevention och de menade att det också saknades skriftlig patientinformation om 

ämnet. Deltagarna förmodade att ämnet idag inte prioriteras utifrån lednings- och politiskt håll 

och därför upplevs svårt att arbeta aktivt med. Riktlinjer vilka vanligtvis används inom vården 

ansågs annars vara betydelsefulla då dessa möjliggjorde ett enhetligare arbetssätt vilket 

betraktades vara relevant för patientbemötandet. Riktlinjerna framhölls även vara viktiga 

berörande möjligheten till integration. Primärvården upplevdes också vara svårdefinierbar 

berörande dess ansvarsområde vilket enligt deltagarna kunde innebära att det ”försvinner i 

mängden”.  

 

”Det är ju så… att det inte finns tror jag… jag menar kompetensbeskrivning 

används ju och där skulle man kanske kunna tillägga nåt, så man vet. Annars är 

det ju svårt att arbeta med det”   

Verktyg 
 

Informanterna menade att det helt saknades instrument att tillgå inom solhälsoarbetet.  De 

menade att skriftlig information vore att föredra.  

”Broschyrer. Ja, det tror jag på. Då blir det ju att man först kanske får 

information direkt muntligt och så får man ett papper med sig hem och så kan 

man läsa det i lugn och ro.” 

En av informanterna var mer tveksam till broschyrer då hon i andra sammanhang hade  

erfarenhet av att broschyrerna inte blev lästa.  

”Då frågade jag patienterna efteråt och då…njaaa… Nej, det hade de inte gjort. 

Så det är lite tveksamt med broschyrer, tycker jag.”  

Samtidigt menade hon att det är bättre med broschyrer än inget alls och att det är bra att 

komplettera den muntliga informationen med skriftlig. 

”Bättre med integrerat resevaccination och solskadeprevention muntligt, men 

skriftligt vore bra” 

En av informanterna som hade erfarenhet av en affisch vilken varit uppsatt i väntrummet 

menade att information så som affisch och broschyr stimulerade patienterna till att söka svar 

och ställa frågor. 

”Det är inte alltid patienter vågar ställa frågor. Man väcker då en tanke” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  
 

I vårdens styrdokument, bland annat Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) framgår det 

tydligt vilken vård som ska bedrivas i Sverige och genom de lagstadgar som finns för hälso- 

och sjukvårdpersonal garderas styrdokumentens efterlevnad. Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal såsom till exempel läkare ska enbart utöva vård vilken är baserad på empirisk 

vetenskap (Raadu, 2012).  

 

Studiens resultat skilde sig från styrdokumentens föreskrift, bland annat hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763) då det framkom att ingen av deltagarna ansåg att de under sin 

grundutbildning eller vidareutbildning utbildats inom ämnet solhälsa och solskadeprevention. 

Deltagarna ansåg att de i flera anseenden likväl arbetade kring solhälsa utifrån egen erfarenhet 

och grundat på eget intresse. Därmed kan resultatet antyda att det finnas en presumtiv risk att 

informationen som ges är allt för populärvetenskaplig och därför inte borde inbegripas som 

vård i enlighet med HSL (1982:763). Ur ett annat perspektiv kan sjuksköterskans handlande 

anses vara hälsofrämjande vilket enligt socialstyrelsen (2005) och ICN (2010) är en av 

sjuksköterskeprofessionens grundpelare. 

 

Brandberg et al. (2008) anvisningar angående solskyddsåtgärder överensstämde med de 

kunskaper vilka informanterna påvisade att de hade och vilka de ansåg att de använde i sitt 

arbete som sjuksköterska. Informanternas avsaknad av auktoriserad utbildning inom området 

innebar följaktligen inte att de helt saknade kunskap. Avvikande för detta var den felaktiga 

uppfattningen hos en av informanterna som menade att Sveriges klimatzon inte innebar en 

potentiell risk att utveckla hudcancer. Denna felaktiga kunskap hos informanten kan innebära 

en möjlig fara för att hon i sin profession bidragit till att sprida en felaktig information till 

patienterna. Detta är inte i enlighet med varken ICN:s etiska koder för sjuksköterskor (2012), 

socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning eller enligt HSL (1982:763) och är därmed 

talande för betydelsen av auktoriserad utbildning. Kunskapen vilken informanterna uppgav 

sig vidarebefordra till patienterna var till mesta del valid. Vilket innebär att den kan stärkas av 

evidens, ändock vill studiens författare ta i beaktande att professionen i enlighet med 

Socialstyrelsen (2005) erfordrar att sjuksköterskan är väl införstådd med det hon säger, varför 

hon säger det och vilken evidens som stärker påståendet.  

 

Informanterna ansåg det angeläget att informera om solskyddskräm vilken även Autier  

(2011) menar är viktig. Emellertid påvisade dennes studie att solskyddskräm tenderar 

innebära att människor exponeras längre i solen då solkräm vaggar in dem i en falsk trygghet. 

Autier (2011) menar att solkräm bör användas i kombination med andra skyddsåtgärder så 

som att till exempel vistelse i skuggan. Parallellt med detta resultat framkom under 

intervjuerna att samtliga intervjudeltagare upplevde att patienterna hade god kunskap om 

säkert solande samtidigt som de svaren bör ställas i relation till forskningen som påvisat att 

svenskarnas attityd till solbränna skiljer sig från andra länder. Enligt Bränström et al (2010) 

har svenskarna en positiv inställning till djupa och mörka solbrännor, vilka är synonyma med 

överdriven solexponering. Detta resultat anser denna studies författare indikerar att 

sjuksköterskor kan göra skillnad genom att integrera solhälsa i sin arbetsroll och upplysa 

patienter om att solkräm måste kompletteras med andra åtgärder för fullgott skydd. Vidare 

kan detta möjligen innebära en positiv effekt på patienters attityd kring hälsosamt solande om 

sjuksköterskor betonar att mörka solbrännor aldrig är hälsosamma oavsett om man använt 

solkräm eller ej.   
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Att vårdpersonal integrerar solhälsa och solskador är enligt Hajdarevic (2012) adekvat. 

Hennes studie belyser att vårdpersonalen bör öka sin medvetenhet kring solskador och 

följaktligen hudcancer.  Denne anser att sjuksköterskor och läkare, genom att öka sin kunskap 

kring hudförändringar, enklare kan integrera exempelvis visuell undersökning av huden 

oavsett vad patienten söker vård för. Hajdarevics (2012) slutsats om att man oavsett vad 

patienten söker vård för i största möjliga mån bör integrera hudförändringar överensstämmer 

inte med föreliggande studies resultat. Samtliga informanter var överens om att flera av 

arbetsmomenten inte uppfattades kunna inkluderas i solhälsopreventionen. Exempel på detta 

var tillfällen då vårdmötet ombesörjde något specifikt och inom ett avlägset område. Studiens 

författare är eniga med Hajdarevic (2012) och anser att det vore fördelaktigt att solhälsa 

anpassades och genomsyrade alla arbetsuppgifter inom primärvården, parallellt med att 

författarna upplever kongruens med studieresultatet att den mer allmänna 

solhälsoinformationen är mer lämpad i vissa situationer. I resultatet framkom även att 

medvetenheten hade ökat efter att en kurs i ämnet givits till samtliga professioner på en 

informants arbetsplats. I enlighet med Hajdarevic (2012) förmår eventuellt den ökade 

medvetenheten att vårdcentralen möjliggör tidig diagnos.   

 

Potentiella arbetsområden för ämnet solhälsa och solskadeprevention kunde genom studien 

urskiljas. Resultatet konstaterade att informanterna ansåg att preventionen borde vara 

säsongsbunden samt att solhälsa kunde tillämpas när patienten sökte för tillstånd som är 

närbesläktade. Säsongsbunden information kunde även ses lämplig utifrån det faktum att 

arbetsbelastningen upplevdes vara lättare under sommarhalvåret. Bränström (2003) menar att 

svenskarnas solbeteende är mer aktivt under sommarhalvåret vilket utifrån HBM-modellen 

(Strecher & Rosenstock, 1997, refererat i Kristjánsson, 2004) kan innebära att människors 

riskbedömning av att drabbas av hudcancer som konsekvens av sitt solande är mer benäget att 

påverka individen till en beteendeförändring. Hajdarevic (2012) menar å andra sidan att alla 

situationer är potentiella tillfällen att integrera ett preventivt arbete gällande hudförändringar. 

Deltagarna bedömde att möjligheten till att inkorporera ämnet är god men de ansåg att det 

fanns mer eller mindre goda tillfällen för ett solskadepreventivt arbete.  

 

En situation vilken företedde lämpad för information var när stygn efter operation av 

misstänkta hudförändringar avlägsnades. Denna situation upplevdes av deltagarna vara 

signifikant för ämnet solhälsa och informationen kunde då kännas lämplig att ge. Författarna 

kunde emellertid uppfatta en viss tveksamhet då oro ofta var grunden till att patienterna sökt 

vård och att sjuksköterskorna alla värnade om att inte stimulera till ytterligare oro i onödan. 

Samtidigt som det är förnuftigt att sjuksköterskorna inte ökar patientens oro anser författarna 

att de ändå bör arbeta preventivt och ge solskadeförebyggande information under dessa 

omständigheter. Detta anser författarna vara angeläget då Euromelanoma (2013) uppger att 

tidig diagnostik av maligna hudförändringar är av betydelse för överlevnaden samt att ens 

solbeteende är det som orsakar förändringar i huden. Studiens författare åsyftar att patienten, 

vilken opererats för potentiell malignitet, har en rättighet att få så mycket information som 

möjligt och det är sjukvårdens ansvar att öka patientens kunskap samt bidra till att denne är 

införstådd med den potentiella faran med en fortsatt solexponering. Detta styrks av ICN:s kod 

(2010) där det framgår att sjuksköterskan ansvarar för att människors fysiska och psykiska 

hälsa ska främjas och att man ska arbeta för att förebygga sjukdom. 

 

Deltagarna ansåg även tillfällen för resevaccination utgöra lämpliga tillfällen för information. 

De menade att vaccinationstillfället var ansenligt därför att det upplevdes utgöra en naturlig 

situation då solskadeprevention kunde impliceras. Möjligen förmår detta resultat innebära ett 

positivt element avseende på kommande integrering av solhälsoarbetet.  
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Informanterna menade att informationen bör utgå ifrån patientens behov utav den och att all 

vård bör ges utifrån en individuell basis för att uppnå effekt i omvårdnadsåtgärden. Vilket 

utöver HBM-modellen, även är i linje med Bentling och Johansson (2010) som menar att 

genom att arbeta vårdpedagogiskt, anpassat för individen och situationen, bidrar till en bättre 

effekt av insatsen.  

 

Upplevelsen hos informanterna var att frånvaron av utbildning berörande ämnet solhälsa 

kunde vara en av anledningen till att man som sjuksköterska bedömde det svårt att arbeta 

preventivt. Bristen på utbildning anses kunna överbyggas om relevant sådan fanns att tillgå. 

Möjligheten till integreringen anser författarna vara tydlig då studiens resultat påvisar att 

motivationen att arbeta med solhälsopreventiva arbetsuppgifter var god hos samtliga 

informanter. Avsaknaden av nationella direktiv för preventivt solskadearbete ses vara det 

essentiella problemet i primärvårdens arbete berörande ämnet solhälsa. I resultatet påvisades 

att det varken var tidsbrist eller motivation som var otillräckliga utan snarare empirisk 

kunskap och frånvaro av utbildning. Enligt en av informanterna fanns fortbildning att tillgå. 

Övriga informanter var eniga om att det inte fanns någon utbildning inom ämnet. 

Hälsofrämjande åtgärder är enligt Socialstyrelsen (2012) ett viktigt inslag inom primärvården 

och Socialstyrelsen (2012) har därför författat en modell att tillämpa gällande hälsofrämjande 

insatser. Rörande de hälsofrämjande insatserna ligger fokus mest på de kända 

folkhälsoproblemen som till exempel rökning, övervikt och alkohol. Denna modell finner 

författarna ändå viktig och anser kunna ligga till grund beträffande hur man tar sig an solhälsa 

inom primärvården. Följaktligen anser författarna att denna tillämpningsmodell möjligtvis 

skulle kunna innebära ett enhetligt solhälsoarbete.   

 

Informanterna erfor att det inte fanns några instrument för preventivt solskadearbete att tillgå i 

omvårdnadsarbetet. Broschyrernas frånvaro och behandlingsverktygens avsaknad ansågs 

bidra till svårigheten att arbeta pedagogiskt och preventivt. Detta anser studiens författare bör 

ställas i relation till ämnets frånvaro av riktlinjer. Flertalet verktyg finns att tillgå i såväl 

hälsofrämjande syfte som i diagnostik och behandlandet av malignitet. UV-index är ett 

exempel som vårdpersonal enligt Italia och Rehfuess (2012) kan tillämpa i sin omvårdnad. De 

menar att man som sjukvårdspersonal kan informera patientgruppen att UV index existerar 

och att de är en självhjälp till när solskydd bör användas.  

 

Fitzpatrick skalan (Roberts 2009, refererat i Maddodi, Jayanthy & Setaluri, 2012) är även ett 

verktyg för förebyggande av solskador vilket studiens författare anser att primärvårdens 

sjuksköterskor skulle kunna använda i solhälsoarbetet. Skalan skulle kunna bidra till att 

patienten ges en ökad förståelse för sin hudtyp och hur långvarig den enskilda patientens 

soltolerans är. Genom att komplettera den muntliga informationen om solhälsa med 

instrument att identifiera hudtyp och soltolerans skulle möjligtvis även patienten ges en 

personlig erfarenhet till solexponering vilket i enlighet med HBM-modellen (Strecher & 

Rosenstock 1997 refererat i Kristjánsson, 2004) tenderar innebära att patienten kan lyckas att 

förändra ett beteende, i detta fall solbeteende.   

 

Andra hjälpmedel som framkom utifrån studiens resultat var att erbjuda skriftlig information. 

Broschyrer vilka informanterna uppgav inte fanns i dagsläget skulle med enkelhet kunna 

produceras och till dess skulle patienterna kunna informeras att Vårdguiden (2012) erbjuder 

information om solning.  

 

Författarna tror även att ABCDE kriterierna (Abassi et al, 2004) eventuellt skulle kunna ges ut 

till patienterna och användas så att patienternas egenvårdmöjlighet ökar.   
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Abassi menar att genom ABCDE kriterierna kan patienter uppmärksamma förändringar i 

födelsemärken. Författarna anser att det vid dessa situationer är viktigt att ta i beaktande 

konsekvenser såsom ökad oro vilket kriterierna kan tänkas bidra till.  

 

Författarna betraktar, utifrån denna studies resultat, att sjuksköterskor inom primärvården är 

tänkbara aktörer i det preventiva och hälsofrämjande solhälsoarbetet. Det behövs emellertid 

att adekvat utbildning finns tillgänglig och att den sanktioneras av politiker och arbetsgivare.  

 

Metoddiskussion  

 

För studien tillämpades en kvalitativ intervjumetod (Kvale och Brinkman, 2009) då 

författarna ansåg att studiens syfte kunde besvaras utifrån den metodologiska ansatsen. Valet 

av en kvalitativ intervjumetod var även angeläget eftersom det år 2013 existerade ett fåtal 

samtida studier inom ämnet solskadeprevention, vilket innebar att en litteraturstudie varit svår 

att genomföra. Metodvalet var även essentiellt då syftet var att beskriva deltagarnas subjektiva 

erfarenheter och upplevelser av preventivt solskadearbete, vilket enlig Kvale och Brinkmann 

(2009) inte är genomförbart genom en litteraturstudie. Litteraturstudier ger ett bredare resultat 

innehållande en större mängd data vilket möjligen skulle innebära att studieresultatet vore 

generaliserbart och signifikativt för en större grupp än det aktuella studieurvalet.   

 

Urvalskriterier användes för att begränsa deltagarantalet samt för att finna för studiens syfte 

passande intervjudeltagare. Deltagarantalet begränsades i syfte att göra materialet hanterbart 

då analysprocessen är tidkrävande vilket är i enlighet med Trost (2010) som menar att den 

kvalitativa forsknings ansatsen inte är att generalisera utan att beskriva studiens syfte baserat 

på subjektiva erfarenheter. I studien valde författarna att inte använda antalet verksamma år 

som urvalskriterium. Detta beslutades därför att författarna anser att såväl de nyexaminerade 

som de yrkeserfarna sjuksköterskorna bidrar med olika perspektiv. De seniora har haft fler 

omvårdnadssituationer och de nyutbildade innehar mer kännedom om holistisk vård och 

vårdpedagogik från den nyligen genomförda utbildningen. De intervjuade sjuksköterskorna 

hade varierande arbetslivserfarenhet inom yrket och både likheter och olikheter i upplevelser 

kunde urskiljas i de svar som erhölls. Författarna upplevde inte att antalet yrkesverksamma år 

specifikt påverkade svaren, utan deltagarnas erfarenheter föreföll snarare formas av miljön på 

den aktuella mottagningen, de egna arbetsuppgifterna eller det patientklientel vilket 

dominerade mottagningens upptagningsområde. 

 

Antalet deltagare valdes i enlighet med Trost (2010) som anser fyra till åtta intervjuer utgöra 

ett antal som ger tillräcklig mängd data parallellt med att den är hanterbar.  Författarna hade 

svårt att erhålla informanter och kunde ana en viss osäkerhet till att delta i studien hos de 

tillfrågade, både hos de som valde att delta och de som avböjde. Flertalet gånger ansåg de 

inbjudna att de inte kunde bidra med något då de spontant inte upplevde att de arbetade med 

ämnet. Svårigheterna innebar inga förändringar av urvalskriterierna men kan ha inneburit att 

studiedeltagarna inte är signifikanta för sjuksköterskor inom primärvården. De deltagare som 

valde att delta i studien kan ha gjort detta relaterat till ett personligt intresse för ämnet eller på 

grund av personlig erfarenhet utifrån patientkategorier med riskabla solvanor vilket 

naturligtvis kan ha påverkat resultatet i studien 

. 

Till studien utformades en semistrukturerad intervjuguide med huvudfrågor och stödfrågor. 

Detta innebar att författarna under intervjun kunde anpassa frågorna efter intervjudeltagaren 

samt att denne indirekt kan påverka vilka svar som denne ger.  
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att detta är en metod inom kvalitativ forskning vilken 

lämpar sig för att intervjun då kan upplevas mer som ett samtal. Författarna genomförde en 

pilotintervju i syfte att testa intervjuguidens relevans och giltighet. Då svaren från 

pilotintervjun replikerade för studiens syfte inkluderades den i studien vilket Trost (2010) då 

menar är motiverat. Pilotintervjun erbjöd även författarna ett inlärningstillfälle att utveckla sin 

intervjuteknik vilken kändes adekvat då författarna hade begränsade erfarenheter som 

intervjuare. Efter pilotintervjun togs en fråga bort samt några frågor omformulerades, detta för 

att undvika missförstånd och upprepningar av svarskommentarer.  

 

Datainsamlingen påbörjades sedan med två allmänna frågor vilkas svar bekräftade att 

informanterna uppfyllde studiens inklutionskriterier. Sedan fortsatte intervjun med mer 

specifika frågor. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) uppmuntrades informanterna att 

tala fritt utifrån de ställda frågorna och författarna kompletterade med valda följdfrågor där de 

behövdes i syfte att stimulera fram ett innehållsrikare svar.  

 

Ordval och betoning i intervjufrågor kan medvetet eller omedvetet leda till svar som 

intervjudeltagaren tror är önskvärt. Varvid forskarneutralitet enligt Henricsson (2012) är 

beaktansvärt. Forskarneutralitet är emellertid ett begrepp vilket inom kvalitativ forskning kan 

betraktas orealiserbart menar Lundman och Graneheim (2004) då det för forskaren är 

ofrånkomligt att vara delaktig. Fortsatt menar de att forskaren i intervjusituationen är 

medförfattare av svaren vilket följaktligen innebär att författarna påverkar studiens resultat. 

Vid enstaka tillfällen hjälpte författarna intervjudeltagare att stimulera fram svaren genom att 

aktivt vara närvarande och återkoppla till tidigare svar som respondenten givit.  Exempel på 

detta kunde vara att be dem berätta mer detaljerat om en situation de beskrivit i samband med 

tidigare intervjufråga. Författarna gjorde detta med vetskapen om de riktlinjer som finns kring 

kvalitativa intervjustudier där forskarna medvetet kan integrera i svaren och på så vis bli 

medförfattare av svaren (Graneheim och Lundman 2004).  

 

Att använda ljudbandupptagare upplevdes som något positivt och essentiellt till studien. 

Analysarbetet innebar att författarna åter lyssnade på intervjuerna i avsikt att minska risken att 

något väsentligt blev förbisett. Fördelarna med att använda ljudupptagning har enligt 

författarna övervägt nackdelarna vilka Trost (2010) betraktar består i risken att informanten 

kan distraheras vilket påverkar dennes svar. Författarna upplevde att ett fåtal av deltagarna 

initialt under intervjuerna kan ha upplevt viss oro eller osäkerhet inför ljudupptagningen men 

att de bedömdes slappna av då intervjun framskred.  

 

Vid ett av intervjutillfällena misslyckades ljudinspelningen, vilket författarna upptäckte då de 

redan lämnat mottagningen. Resultatet kunde därmed inte i sin helhet transkriberas men 

svaren författades ur intervjuarnas minne i direkt anslutning till intervjun. Detta gjordes så 

exakt som möjligt vilket enligt författarna är att betrakta som tillförlitligt vilket även 

Henricsson (2012) menar men denne belyser också att forskaren bör vara medveten om att 

fakta och nyanser kan ha gått förlorade. Vidare menar denne även att författaren bör föra 

anteckningar under pågående intervju i de fall där ljudupptagning inte sker. Författarna 

använde innehållet som ett supplement till övrigt transkriberat material.  Då viss fakta och 

nyanser ansågs gått förlorade citerades inte dennas dela av analysmaterialet. Efter att den 

femte intervjun hade genomförts kunde författarna uppfatta en viss mättnad (saturation) i 

studien men genomförde ytterligare en intervju.  

 

Studien byggdes upp utifrån ett litet antal intervjuer och författarna anser därmed att 

analysinnehållet är relativt begränsat med avseende på överförbarheten. 
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 Studiens inklusionskriterier föranledde emellertid enligt författarna att en viss bredd finns i 

materialet då informanterna är yrkesverksamma på olika vårdcentraler med geografisk 

spridning i Stockholms län.  

  

I fem av de sex intervjuerna deltog båda författarna, i enlighet med Trost (2010) som anser det 

vara lämpligt att oerfarna intervjuare arbetar tillsammans. Genom att intervjua tillsammans 

upplevde författarna att de kunde stödja varandra. Under intervjuerna växlade författarna 

mellan att vara den som aktivt intervjuade och den som hade en mer passiv intervjuarroll men 

kompletterade med uppkomna stöd- och följdfrågor när behov uppstod. Denna rollfördelning 

nyttjades för att informanten inte skulle uppleva sig vara i underläge vilket Trost (2010) anser 

att det annars finns en risk för. Den sista intervjun värderades av författarna vara möjlig att 

utföras av endast en person och bedömningen grundades på att författarna upplevde sig 

komfortabla i rollen som intervjuare efter fem genomförda intervjuer. Detta anses inte 

påverka trovärdigheten då ljudbandupptagaren möjliggjorde att analysen senare kunde utföras 

av båda författarna.  

 

Transkriberingen skedde senast dagen efter intervju, vilket rekommenderas av Henricsson 

(2012). Initialt lästes transkriberingarna enskilt av varje författare och detta upplevdes positivt 

då de första tolkningarna kunde ske individuellt utan påverkan av medförfattaren. 

Analysarbetet fortlöpte genom att tolkningarna diskuterades mellan båda författarna för att få 

flera perspektiv på innehållet och tolkningen av data. Genom att båda författarna granskat och 

diskuterat materialet menar Polit och Beck (2009) att forskarna tar i beaktande att materialet 

kan ha alternativa innebörder. Enligt författarna innebar denna analysmetod att det 

representativa lyftes fram och även inducerar att studiens giltighet och tillförlitlighet 

besvarades (Lundman & Graneheim, 2004.) 

 

Författarna inledde intervjuerna med en muntlig presentation av studien för att komplettera 

den skriftliga information vilken skickats via e-post till informanterna.  Avsikten var att 

uppfylla samtyckeskravet då Helgesson (2006) menar att studiepresentationen är en 

förutsättning för att informanterna ska kunna medverka i studien och ge sitt samtycke. Detta 

bidrog till att informanten kunde verifiera att denne begripit informationen och att deltagandet 

var av fri vilja. Författarna tolkade informanternas godkännande som ett informerat samtycke 

vilket är i enlighet med Helgesson (2006). Genom att deltagarna informerades att inte 

använda sina för- och efternamn samt undvika att benämna arbetsplatsen vid namn åsyftade 

författarna att upprätthålla konfidentialiteten redan under intervjusituationen.  

 

Innan intervjuerna genomfördes informerade författarna deltagarna angående att all 

information skulle behandlas konfidentiellt, att materialet endast används till aktuell studie 

samt att ljudfiler raderas efter avslutad studie. Författarna förtydligade även att materialet i 

löpande text presenteras avidentifierat. Författarna anser därför att nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet således uppnåtts.  

 

Författarna har presenterat sin förförståelse i bakgrunden, vilket ur ett perspektiv kan innebära 

att resultatet tolkats och influerats av författarnas kunskap samtidigt som det ur ett annat 

perspektiv kan verka berikande då förförståelsen eventuellt inneburit en omfångsrikare studie. 

Lundman och Graneheim (2004) menar att förförståelsen inte tvunget ska betraktas som 

negativt under förutsättningen att forskaren framhåller den tydligt.  
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SLUTSATS 

 

Motivationen till hälsofrämjande arbete och solhälsa var god hos sjuksköterskorna men 

verktygen upplevdes saknas och riktlinjer behövas. Inom primärvården arbetar sjuksköterskor 

redan preventivt genom att informera om solskyddande åtgärder och tala om riskerna med 

solexponering, utifrån ett eget initiativ och egen förvärvad kunskap.  

Förslag till vidare forskning 

 

Behovet av fortsatta studier i syfte att implicera sjuksköterskor som aktörer i solhälsoarbetet 

är tydligt. År 2013 fanns ett litet antal nutida forskning utförd i Sverige och Skandinavien 

inom området solskadeprevention. Denna studie uppmärksammade att sjuksköterskor inom 

primärvården saknade utbildning. För att kunna utbilda vårdpersonal inom ämnet krävs 

aktuell forskning vilken ligger till grund för utbildningen. Fortsatta studier inom ämnet 

solhälsa behövs utifrån perspektivet att förändra människors solbeteende och attityd. 

Författarna anser det angeläget i syfte att utveckla effektiva strategier att använda i 

omvårdnadsarbetet.  

 

Klinisk relevans 

 

Den kliniska relevansen anser författarna tydlig utifrån perspektivet att hudcancerprevalensen 

tilltar vilket således innebär att vårdkostnaderna ökar och fler människoliv går förlorade. 

Genom vidare forskning och klinisk tillämpning av ämnet solhälsa skulle en bredare 

förståelse kring solexponering och dess skadeverkningar erfaras i vården vilket författarna 

med tillförsikt antar skulle innebära att vården skulle fånga upp människor i riskzoner och 

därmed förebygga sjukdom.  
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BILAGA I 
Stockholm xxxx Augusti 2013 

Verksamhetschef xxxxx Vårdcentral  

 

Förfrågan om deltagande i kvalitativ intervjustudie  
  

Vi heter Ella Hyltén och Helen Sundström och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin fem. Vi kommer att genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng under höstterminen.  

 

Syftet med vårt arbete är att beskriva hur och om sjuksköterskan inom primärvården arbetar för att 

förebygga solskador. Vi är därför intresserade av att få intervjua en sjuksköterska som är verksam 

hos er.  

 

Studien kommer att vara grundad på empirisk, kvalitativ metod och 

   

 

Vid eventuella frågor och önskemål om mer information är ni välkomna att kontakta oss. 

Med vänlig hälsning  

  

Sophiahemmet Högskola  

  

 
Ella Hyltén  Helen Sundström  

 

Kontaktuppgifter 

Ella Hyltén   

0701430064  

Ella.Hylten@student.sophiahemmethogskola.se 

 

Helen Sundström  

0702756559 

Helen.Sundstrom@student.sophiahemmethogskola.se 

 

Handledare 

Britten Jansson 

08-4062868 

Britten.jansson@shh.se 

mailto:Ella.Hylten@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:Helen.Sundstrom@student.sophiahemmethogskola.se
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BILAGA II   

Intervjuguide 

”Skulle du kunna berätta lite kort om dig själv och din befattning?”   

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

- Har du tidigare arbetat på vårdcentral?  

”Skulle du kunna berätta lite om en vanlig arbetsdag?”  

- Upplever du att du har tillräckligt med tid till samtal med patienterna?  

”Vad upplever du är en hälsosam solexponering? ”  

- Ser du några fördelar/ nackdelar?  

 ”Vad upplever du att du som sjuksköterska kan göra för att arbeta profylaktiskt 

kring solexponering och följaktligen hudskador?”  

- Skulle du kunna beskriva …..    

- Hur skulle du göra då?  

 ”Upplever du att du som sjuksköterska har tillräcklig kunskap berörande ämnet 

solexponering? ”  

- Upplever du att du kan arbeta vårdpedagogiskt och informativt?  

- Jag/nej : Hur menar du /tänker du då?  

 ”Upplever du att du inom din yrkesroll har arbetat profylaktiskt gällande 

solexponering? ”  

- Vad gjorde du då? 

”Är patienter intresserade och söker svar gällande säkert solande? ”  

”Frågar patienter om hur man kan sola säkert?”  

- Anser du att ni arbetar aktiv med patient information gällande solexponering på 

arbetsplatsen?’ 

- Om frågan uppstår, känner du att du har tid/ möjlighet till djupare information inom 

ämnet?    

”Händer det att du som sjuksköterska upptäcker och uppmärksammar personer 

med misstänkt hudförändringar berörande solexponering?”  

- Är det vanligt att patienterna har frågor och visar oro över till exempel hudförändringar?  

- Vad gör du ifall misstanke uppstår? Finns några verktyg att tillgå i vårdarbetet?  

Berörande sol exponering hur upplever du som sjuksköterska att du kan arbeta 

profylaktiskt?   

- Har du något exempel?  

 




