
 

 

 

Magisteruppsats 

 

”Det ansiktslösa mötet” 

 
– En beskrivning av distriktssköterskors arbete 

med telefonrådgivning 

 
 

Författare: Anna Dahl Olsson 

Termin: HT 16 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ65E 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT  
 

BAKGRUND Att inte se patienten men samtidigt ge säkra, goda och evidensbaserade råd och 

bedöma rätt vårdnivå är en stor utmaning för distriktssköterskan i telefonrådgivning. Att 

arbeta med telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete på en vårdcentral.  

SYFTE Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans upplevelser av att arbeta med 

telefonrådgivning. METOD Kvalitativ induktiv ansats har använts med semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med tio distriktssköterskor och en kvalitativ latent innehållsanalys 

användes för att analysera textmassa. RESULTAT Resultatet bygger på ett tema och fem 

kategorier. Temat är; Svårt att möta allas behov med begränsade möjligheter men också 

utmanande och Kategorierna är; Det svåra arbetet med telefonrådgivning, När resurser 

saknas är det svårt att arbeta med telefonrådgivning, Att känna sig utsatt tar energi, Olika 

faktorer för ett bra arbete i telefonrådgivning och Ett arbete som är en utmaning. Resultatet 

visar att arbeta med telefonrådgivning på en vårdcentral upplevs som svårt när 

distriktssköterskan och patienten inte förstår varandra och det är svårt att alltid känna att de 

fattat rätt beslut. Det upplevs svårt att arbeta med telefonrådgivning och endast ha fyra till fem 

min/samtal och det är svårt att bedöma vård när läkartider inte finns. Distriktssköterskorna 

upplever att arbeta med telefonrådgivning är en stor utmaning KONKLUSION Att arbeta 

som distriktssköterska i telefonrådgivning mot primärvården är en utmaning. Att inte se 

patienten kan göra det svårt att fatta beslut. Att inte patienten kommer fram till sin vårdcentral 

skapar ett vårdlidande för patienten. 
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ABSTRACT 
 

BACKGROUND To not see the patient but at the same time provide good and safe and 

evidence-based advice and determine the right level of care is a major challenge for the 

district nurse in the telephone. Working with the telephone is a large part of the district nurse's 

work at a medical center. PURPOSE The purpose of this study was to describe the district 

nurse's experiences of working with the telephone. METHOD Qualitative inductive approach 

has been used with semi-structured interviews were conducted with 10 district nurses and a 

qualitative latent content analysis was used to analyze the amount of text. RESULTS The 

result is based on a theme and five categories. The theme is; Difficult to meet everyone's needs 

with limited opportunities but also challenging and categories are the hard work by telephone, 

when resources are lacking, it is difficult to work with telephone, Feeling vulnerable takes 

energy, Different factors of good work in telephone counseling and a job that is challenging. 

The result shows that work with the telephone at a health center are perceived as difficult as 

the district nurse and the patient did not understand each other and it is difficult to always feel 

that they made the right decision. It felt hard to work with telephone and only have four to 

five minutes / calls and it is difficult to assess health care when medical times not. District 

nurses experience working with telephone counseling is a big challenge CONCLUSION 

Working as a district nurse in the primary healthcare telephone is a challenge. Not to the 

patient arrives at the health center creates a care for the patient. 
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TACK! 

 

Ett varmt och hjärtligt tack till er som ställt upp i denna studie! Utan er skulle denna studie ej 

vara genomförbar!  
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INLEDNING 
 

År 2008 insjuknade en treårig pojke i buksmärta. Modern ringde tre gånger till vården och 

fick genom de första två samtalen med distriktssköterska höra att det var gastroenterit och 

rekommenderades egenvård. Vid sista samtalet hänvisades modern till akuten eftersom 

modern inte gav upp. Men den treåriga pojken hann aldrig få vård utan avled. Obduktionen 

visade att pojken dog av tarmhinder. Distriktssköterskorna i studien där händelsen berättas 

beskrev att de kände krav från sin chef att hålla samtalen korta och inte hänvisa till akuten i 

onödan och de beskrev att deras arbete i telefon var mycket stressigt (Holmström, 2012 & 

Röing, Rosenqvist). Att inte kunna se den vårdsökande och då inte kunna läsa av 

ansiktsuttryck eller kroppsspråk, men ändå snabbt bedöma rätt vårdnivå är en stor utmaning 

för distriktssköterskan i telefonrådgivning (Ernesäter, 2012 & Ström, 2009). 

Distriktssköterskan ska som rådgivare lösa både små och stora problem, som att ge 

evidensbaserade egenvårds råd, lugna osäkra människor, möta starka känslor som förtvivlan 

och dämpa oro och ångest. Distriktssköterskan ska fatta beslut och kunna erbjuda läkartid 

men även hänvisa patienten till rätt vårdnivå. Detta ställer stora krav på distriktssköterskornas 

kompetens och är mycket kunskapskrävande. Distriktssköterskan bör vara trygg, kunnig och 

erfaren (Ernesäter, 2012; Ledin, Olsen & Josefsson, 2016; Marklund, 2008; Ström, Marklund 

& Hilding 2006). Samtalet via telefon är ett speciellt ansiktslöst möte mellan 

distriktssköterskan och den vårdsökande och har beskrivits som att vårda med sina ögon 

stängda och sina händer bundna bakom ryggen (Ström et. al., 2006). Vidare har arbetet i 

telefonrådgivning beskrivits som att famla i mörkret då den visuella kontakten saknas och 

försvårar arbetet (Holmström & Alba, 2002). Händelsen som beskrivs ovan visar hur viktigt 

det är att utgå från patientens behov och inte från organisatoriska krav. Distriktssköterskorna 

har en viktig position i primärvården och är ofta den som möter patienten först. Det är därför 

av stor vikt att deras förutsättningar för att kunna ge patienten god vård lyfts fram. Genom att 

beskriva hur distriktssköterskor upplever hur det är att arbeta i telefonrådgivning kan 

förståelsen för situationen ökas och bättre förutsättningar för god vård skapas. 
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BAKGRUND 
 

Att arbeta i telefonrådgivning 

Primärvården startade telefonrådgivning på 1970-talet i Sverige. Efterfrågan var stor dels för 

att antalet en persons eller engenerationshushåll ökade och att kunskaperna om sjukdomar och 

egenvård minskade till följd av detta. En annan orsak var att ersätta läkarbrist och öka 

effektiviteten. Telefonrådgivning sågs som ett sätt att öka tillgängligheten och kvalitet genom 

att hjälpa vårdsökande att nå rätt vårdnivå tidigt i förloppet samt att minska antalet besök hos 

läkarna (Holmström, 2008). Ett av telefonrådgivningens mål är att spara både tid och pengar 

då den vårdsökande slipper ta sig till vårdcentral eller sjukhus om behovet inte bedöms 

föreligga (Moss, 2014 & Wahlberg, 2004). Distriktssköterskan i telefonrådgivning kan ses 

som en spjutspets i sjukvårdens mål att utbilda sin befolkning (Marklund, 2008) och enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) är patienten expert på sin egen upplevelse av 

hälsa och sjukdom. Distriktssköterskan i telefonrådgivning ska ge patienten stöd till att fatta 

beslut om sin hälsa utifrån en god medicinsk kunskapsgrund vilket för distriktssköterskan 

innebär en ensam utsatt position där distriktssköterskan i varje telefonsamtal har ett ansvar 

som yrkesutövare men ofta ett ensamt ansvar för att råden hon förmedlar är rätt, vetenskapligt 

beprövade och leder till hjälp för den som ringer (Marklund, 2008 & Ström, 2009). I 

telefonrådgivning på en vårdcentral ska distriktssköterskan fatta ett beslut om det räcker att 

den vårdsökande kan utföra egenvård eller om läkare, distriktssköterska eller annan 

vårdgivare bör undersöka patienten. Distriktssköterskan ska även då ta ställning till om det 

räcker att patienten får en tid nästa dag, nästa vecka, nästa månad eller kan sättas på en 

väntelista som kan medföra lång väntetid (Bonander & Snellman, 2007).  

 

Distriktssköterskor i telefonrådgivning i Sverige har ansvar för råden hon ger och kan bli 

anmäld för felaktiga beslut hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen och 

Patientnämnden (Ernesäter, 2012). Det är vanligt att det inte är patienten själv som ringer för 

att få råd och detta kan göra att det blir svårt för distriktssköterskan att veta om samtalet är 

önskat av den sjuke, vilket i sin tur kan leda till etiska dilemman för distriktssköterskan 

(Holmström & Höglund, 2006; Holmström, 2008).  
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Distriktssköterskan i telefonrådgivning tvingas göra prioriteringar. Distriktssköterskan tvingas 

prioritera mellan individuella patienter och grupper av patienter – patienter som de inte kan se 

och nästan aldrig haft kontakt med tidigare Att prioritera menas att ”sätta före”, att 

distriktssköterskan gör ett val eller en rangordning av vem som behöver mest vård. De tvingas 

prioritera mellan den patient de för stunden talar med och kommande patienter, detta kan 

skapa etiska dilemman för distriktssköterskan i telefonrådgivningen (Holmström & Höglund, 

2006).  

 

Det är skillnad mellan att arbeta som distriktssköterska i telefonrådgivning på en vårdcentral, 

mot att arbeta som telefonsjuksköterska med sjukvårdsrådgivning på Vårdguiden 1177. 

Distriktssköterskor är verksamma inom sitt specialområde som är distriktsvård. Området 

omfattar barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier, samt vuxna och äldre. 

Distriktssköterskor är oftast verksamma inom ett avgränsat geografiskt verksamhetsområde. 

Distriktssköterskor arbetar inom primärvården på vårdcentraler och de arbetar förebyggande 

och dessutom innefattas arbetsuppgifter som undersökning, vård och behandling vid 

mottagningen men också att genom telefonrådgivning bedöma och besluta om rätt vårdnivå 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2016). En telefonsjuksköterska är legitimerad 

sjuksköterska, eventuellt med vidareutbildning till distriktssköterska eller annan likvärdig 

vidareutbildning. Telefonsjuksköterskor arbetar med sjukvårdsrådgivning per telefon på 

Vårdguiden 1177 (Tannerskog, 2017). Att arbeta med sjukvårdsrådgivning på 1177 innebär 

att hänvisa till rätt vårdnivå. Samtalen tar aldrig slut på sjukvårdsrådgivningen. Kön blir inte 

fylld, utan när telefonsjuksköterskan slutar för dagen tar en annan telefonsjuksköterska över 

(Tannerskog, 2017; Wahlberg, 2007).  

 

På en vårdcentral bör samtalen vara klara när vårdcentralen stänger. Detta innebär att 

distriktssköterskorna måste ringa klart alla samtal som blivit utlovade utringningstid samma 

dag. Distriktssköterskan på vårdcentral ska prioritera och fatta beslut om vårdnivå men bokar 

även patienter. Distriktssköterskan har svårt att hänvisa vidare utan måste fatta beslut och 

erbjuda vård om patienten bedöms behöva detta (Björck & Sandman, 2007; 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2016; Holmström & Höglund, 2006; Marklund, 2008; 

SFS 2010:349 Förordningen om vårdgaranti; Socialstyrelsen, 2009:10). 
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Den fysiska arbetsmiljön i telefonrådgivning kan beskrivas som ett rum där 

distriktssköterskorna sitter framför datorer, bär hörlurar kopplade till telefoner för att hantera 

inkommande samtal. Ibland sitter de ensamma men oftast så är de två i samma rum. På deras 

arbetsdata finns ett program för att kunna hantera inkommande samtal och få en överblick 

över hur många samtal som väntar, men även en överblick över hur många som är inloggade i 

systemet (Ernesäter, 2012). 

 

TeleQ som är ett webbaserat dataprogram för telefonkösystem och som används av många 

vårdcentraler i Sverige. Programmet möjliggör rådgivning och tidsbokning via telefon. 

Programmet är till hjälp både för de som arbetar med telefonrådgivning men också för 

vårdsökande som ringer till vårdcentralen. Med hjälp av detta program fördelas de 

inkommande samtalen jämnare under dagen. Personen som ringer till vårdcentralen får lämna 

sitt telefonnummer och blir sedan uppringd av en distriktssköterska och slipper på så vis vänta 

i en telefonkö. Programmet samlar även in statistik om alla ingående och utgående samtal och 

med hjälp av detta redovisas tillgängligheten till landets primärvårdsenheter och jämförs med 

varandra. Statistiken visar uppgifter om hur många av de som ringer som får uppringnings tid 

inom 20 minuter, andel avvisade samtal p.g.a. fylld kö, snittväntetid i minuter, hur långa 

samtalen var och andel samtal som rings upp inom fem minuter från utlovad tid (Aurora 

Innovation, 2016). 

 

Till sin hjälp att fatta beslut om vård kan distriktssköterskan använda rådgivnings- och 

beslutsstödet RGS som tillhandahålls via 1177. RGS bygger på och beskriver varierande 

symtom hos barn, vuxna och äldre. I RGS finns 121 huvudsymtom och när en sökning på ett 

av dessa huvudsymtom görs, kommer det upp förslag på frågor och efterföljande råd. När 

telefonsjuksköterskan eller distriktssköterskan har sökt symtom i RGS som t.ex. hosta, 

kommer RGS låta dem följa olika steg genom hela beslutet. Besluten kan vara akut vård, 

sjukvård inom 12 timmar eller egenvårdsråd. I en studie som Ernesäter, Holmström & 

Engström, 2009 gjort visar att telefonsjuksköterskor som använder RGS upplever att RGS ger 

stöd i deras beslut och att det är lättare att ge råd om specifika egenvårdsråd. Ibland kan RGS 

vara hämmande genom att det inte finns tillräckligt med information och när 

telefonsjuksköterskan inte riktigt håller med beslutstödet. 
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När distriktssköterskan arbetar med telefonrådgivning finns det lagar som hon har att förhålla 

sig till, dessa är offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), som gäller för all personal 

inom den offentliga hälso- och sjukvården och myndigheter som innebär att uppgifter från 

patientens journal inte får lämnas ut till anhöriga utan patientens medgivande. Patientlagen 

(SFS 2008:355), som beskriver hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom 

hälso-och sjukvården. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), beskriver tystnadsplikten. 

Tillgängligheten till vården, som regleras i Förordningen om vårdgaranti (SFS 2010:349), 

beskriver att den vårdsökande ska få kontakt med primärvården samma dag som den söker, 

även när vård söks via telefonrådgivning. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård 

ska ges företräde. 

 

I telefonrådgivning samlas information i huvudsak in genom verbal kommunikation. Detta 

medför att det endast är det som hörs i samtalet som ligger till grund när vårdbehovet hos den 

vårdsökande bedöms och beslut fattas för fortsatt handläggning av ärendet. Detta ställer stora 

krav på den kommunikativa förmågan och även krav på förmågan att lyssna efter hur 

patienten andas eller om patienten hostar för att bekräfta eller utesluta symtom från 

allvarligare sjukdomar. Genom kommunikationen måste ett förtroende skapas som kan leda 

till ett vårdande möte (Ernesäter, 2012; Snooks, et al., 2008). Kommunikationen kan vara svår 

och hinder kan uppkomma när patienter har svårt att göra sig förstådda. Sådan 

uttrycksproblematik kan handla om att den vårdsökande till exempel inte kan språket (Olsson, 

et. al., 2015). När patienter uttrycker sig på ett svårförståeligt sätt ställs krav på vårdare att 

vara ännu mer öppna och följsamma än vanligt och att vara extra uppmärksamma på vilka ord 

som används (Dahlberg & Segersten, 2010).  

 

Starka känslor, förtvivlan och ångest från den vårdsökande kan göra mötet svårt i telefonen 

och kräver en trygg, kunnig och erfaren telefonsjuksköterska (Ström, 2009). När det vårdande 

mötet är ansiktslöst kan detta bli en svårighet och utmaning för telefonsjuksköterskan att göra 

korrekta bedömningar. Svårigheter med korrekta bedömningar kan vara när den vårdsökande 

har svårt att beskriva sina symtom, denna svårighet kan leda till hinder i det vårdande mötet 

(Holmström & Höglund, 2006). 
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Tidigare forskning om telefonrådgivning 

Telefonrådgivning är ett relativt nytt fenomen som framförallt har studerats under de senaste 

15 åren. En litteratursökning i databaserna (CINAHL, Pub Med och Medlingen) över tidigare 

forskning de senaste tio åren kring upplevelser av att arbeta i telefonrådgivning visar att 

området fortfarande är relativt outforskat. Deltagare i studierna har varit 

telefonsjuksköterskor/distriktssköterskor (Holmström och Alba, 2002; Johnsson-Pettinari & 

Jessopp, 2001; Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2008; Moss, 2014; Sheldon et al., 2006; 

Snooks et. al., 2008; Valanis et. al., 2003) sjuksköterskor (Greenberg, 2009) samt 

sjuksköterskestudenter (Glinkowski, Pawtowska & Koztowska, 2013).  

Studierna har genomförts ibland annat England (Johnsson-Pettinari & Jessopp, 2001; Snooks 

et. al., 2008; Varley et. Al., 2016 ) Sverige (Holmström och Alba, 2002; Holmström & 

Höglund, 2006; Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2008) USA (Moss, 2014; Sheldon et 

al., 2006; Greenberg, 2009 & Valanis et. al., 2003) Scottland (Farquharson et. al., 2012) och 

Polen (Glinkowski, Pawtowska & Koztowska, 2013).  

 

Telefonsjuksköterskorna i studierna upplevde blandade känslor och hade olika erfarenheter av 

att arbeta med telefonrådgivning. Telefonsjuksköterskorna såg på sitt arbete i telefonen som 

att den gav dem personlig utveckling, att arbetet var självständigt och utmanande. Detta 

gjorde jobbet stimulerande och varierande och telefonsjuksköterskorna upplevde att varje 

samtal var personligt och unikt. Telefonsjuksköterskorna upplevde även sitt arbete i 

telefonrådgivning som att agera som grindvakt, ge råd, stöd och att ge patienter undervisning. 

Telefonsjuksköterskorna ansåg att fatta beslut och bedöma kunde liknas som ett 

detektivarbete genom att telefonsjuksköterskorna fick ställa frågor, aktivt lyssna och lyssna på 

det som inte sades (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2008; & Snooks et. al., 2008).  

 

Flera av studierna som granskats visar att för att arbeta med telefonrådgivning bör den som 

arbetar med telefonrådgivning ha hög kompetens och erfarenhet. Detta för att kunna hantera 

och bedöma vården via telefonen. Telefonsjuksköterskorna bör även ha ett engagemang för att 

möta det förändrade klimatet i hälso- och sjukvårdssystemet, där inkommande samtal till 

telefonsjuksköterskor ökar (Glinkowski, Pawtowska & Koztowska, 2013; Johnsson-Pettinari 

& Jessopp, 2001; Moss, 2014; Snooks et. al., 2008; Valanis, B 2003 & Varley et. al., 2016). 

 

https://www.researchgate.net/researcher/53779622_Barbara_Valanis
https://www.researchgate.net/researcher/53779622_Barbara_Valanis
https://www.researchgate.net/researcher/53779622_Barbara_Valanis
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Rollen som telefonsjuksköterska ses av andra inom sjuksköterskegruppen som att en 

telefonsjuksköterska inte är en riktig sjuksköterska. Det är av vikt att lyfta rollen som 

telefonsjuksköterska och inse att det är en ny roll som kommer mer och mer pga. bristen på 

läkare och att samhället måste anpassa sig till förändringen. Genom att telefonsjuksköterskor 

får utbildning och stöd kan telefonsjuksköterskor förbättra hälso- och sjukvården genom att 

bli bra på att ta hand om patienten som söker och triagera i telefonrådgivningen. Studierna 

visa att utbildning är viktigt och att telefonsjuksköterskorna som var mer förberedda mentalt 

på varje samtal hade lättare att triagera och bedöma vårdnivå. Det anses nödvändigt att 

distriktssköterskor som ska arbeta med telefonrådgivning faktiskt tränas och får utbildning 

inom sitt område så att de kan känna stöd i sin kompetens och få tillfälle till att få träna sig i 

att bedöma vård och triagera när de inte kan se patienten (a.a.). Studenter är positiva till att det 

lärs ut om hur man bedömer via telefon och ser det som ett sett att möta behovet av råd via 

telefon från samhället. Det sparar tid och även läkartider om sjuksköterskor kan ta hand om 

patienter via telefonrådgivning, därför anser studenterna att det är viktigt att de får denna 

kunskap (Glinkowski, Pawtowska & Koztowska, 2013). Men samtidigt visar studier att 

utbildning och rådgivningsstöd inte alltid kan förbereda sjuksköterskor för vad som väntar i 

telefonrådgivning (Greenberg, 2009 & Valanis, 2003). 

 

Flera av studierna visar att det upplevs som en stress av att inte kunna se patienten och 

visuellt bedöma patienten. Det var särskilt stressande när de inte kunde följa upp råden de 

gav. De kände även en rädsla i att fatta fel beslut och missa något. Att inte se patienten i vissa 

situationer upplevdes som mer svårt och dessa situationer kunde vara när de önskade göra en 

bedömning av patienternas kliniska symptombild. Avsaknaden av den visuella kontakten 

ledde till att vissa symptom såsom hudutslag blev svårt att bedöma via telefon och att de fick 

använda fler sinnen än hörseln för att försöka visualisera patientens problem. Studierna 

beskriver att i telefonrådgivningen bör telefonsjuksköterskorna ha ett känsligt öra och försöka 

fånga upp budskap som patienten delger men som ibland kan vara subtilt. Att inte kunna se 

patienten försvårar bedömningen i telefonrådgivning (Holmström och Alba, 2002; Holmström 

& Höglund, 2006; Johnsson-Pettinari & Jessopp 2001 & Snooks et. al., 2008 ).  
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Studierna visar också att rollen som telefonsjuksköterska kunde upplevas som tungt och 

stressfullt. Det som upplevdes som mest stressande kunde vara bristen på tid, att samtalen var 

många och det blev en stress att hinna ringa alla samtal. Det som även var stressande var att 

fatta beslut och bedöma rätt vårdnivå på så många samtal. När samtalen var många kände 

telefonsjuksköterskorna i telefonrådgivningen sig dränerade och tunga i huvudet efter en hel 

dag i telefonrådgivning. Studierna visar att det är viktigt att det ges tid för återhämtning för att 

minimera stressnivåerna i arbetet med telefonrådgivningen. Det är viktigt att vara medveten 

om svårigheter samt hinder, som till exempel tidspress i telefonen. Telefonsjuksköterskor som 

arbetar under tidspress har svårt att ge relevanta egenvårdstips och känner en rädsla att göra 

missbedömningar (Farquharson et. al, 2012; Holmström och Alba, 2002; Sheldon et al., 2006; 

Snooks et. al., 2008). Studierna beskriver vidare om distriktssköterskornas och 

telefonsjuksköterskornas utsatthet i att arbeta med telefonrådgivning. Distriktssköterskorna 

var i en utsatt position när de fick möta kritik och blev ifrågasatta av sina beslut från patienter, 

närstående eller till och med andra kollegor i andra delar av sjukvårdsorganisationen. 

Distriktssköterskor i telefonrådgivningen upplevde etiska dilemman. Detta kunde vara när 

behovsprioriteringar skulle göras. Brist på läkartider kunde innebära att distriktssköterskor 

fick be patienten återkomma senare vid behov, även om beslutsstödet indikerade behov av 

läkartid. Det var även svårt att veta när patienten skulle hänvisas till annan vårdnivå, att fatta 

beslut upplevdes som svårt. Denna läkarbrist gjorde att patienterna telefonrådgivningen kunde 

uttrycka en ilska eller stor frustration mot distriktssköterskan. Telefonsjuksköterskorna känner 

att de var ansvariga för att ge rätt råd till patienten och de var då medvetna om att råden kunde 

bli inaktuella vid förändrade omständigheter och detta upplevdes som stressande (Holmström 

& Höglund, 2006; Sheldon et al., 2006 & Ström et al., 2006). 

 

Författaren till denna studie drar slutsatsen att studierna ovan visar att arbetet med 

telefonrådgivning är självständigt, lärorikt och utmanande genom att det upplevs svårt att 

bedöma patienter via telefonrådgivning. Det svåra i arbetet är att inte kunna se patienten och 

möta patienters behov av vård. Det upplevs också svårt att på grund av läkarbrist prioritera 

vårdbehov. Det krävs erfarenhet och kompetens för att kunna fatta beslut i telefonrådgivning. 

Att sitta i telefonrådgivning kan upplevas som stressigt genom att telefonsjuksköterskorna har 

svårt att följa upp råden och veta om de fattat rätt beslut.  

 

 



 

 

 

9 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det vårdande mötet en förutsättning för att främja hälsa 

välbefinnande och minska lidande. Det vårdande mötet och samtalet spelar en stor roll för att 

stödja människors hälsoprocesser och för att stärka den vårdsökandes välbefinnande.  

Som teoretisk referensram har författaren valt att beskriva det vårdande mötet och Katie 

Erikssons teori om vårdlidande (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suseryd & Fagerberg, 2003). 

Att som distriktssköterska i telefonrådgivning åstadkomma vårdande möten utan att se 

patienten framför sig är en utmaning i sig. Brister i kommunikation såsom språksvårigheter, 

patienter som inte hör eller har svårt att göra sig förstådda via telefonrådgivning eller att inte 

kunna erbjuda vård kan skapa ett vårdlidande för patienten när denne ringer sin vårdcentral.  

 

Det vårdande mötet och vårdlidande 

Ett vårdande möte är förutsättningen för en bra och professionell omvårdnad och kan 

beskrivas som att behandla patienten med respekt och skydda deras integritet och 

självbestämmande. Ett vårdande möte uppstår när sjuksköterskan är engagerad i den 

vårdsökande och även stöttande (Olsson, Skär, Söderberg & Zotterman, 2015).  

Det vårdande mötet kännetecknas även av att vårdare möter vårdsökande människor på ett sett 

som värnar om deras integritet och autonomi och svarar mot det behov av förståelse samt av 

trygghet som uppstår i den vårdsökandes kontakt med vården. Många handlingar handlar om 

kommunikation för att göra en vårdsituation begripligare och därmed tryggare. Att hjälpa 

någon med allt och samtidigt visa respekt för dennes människovärde och känslighet upplevs 

av vårdpersonal som ett balansnummer av högsta svårighetsgrad (Croona, 2003). 

Det är sjuksköterskans ansvar att det blir ett vårdande möte och att en vårdrelation uppstår ur 

det professionella vårdande mötet. Vårdrelationen kännetecknas av ett professionellt 

engagemang, genom att sjuksköterskan använder sig av sin kunskap och erfarenhet när hon 

erbjuder en absolut närvaro i mötet med den vårdsökande för att skapa ett vårdande möte 

(Dahlberg et. al., 2003). En Vårdrelation definieras som att ”en vårdrelation är en relation 

mellan en människa i egenskap av patient och en människa i egenskap av professionell 

vårdare, inom någon form av vårdverksamhet” (Björck & Sandman, 2007). 
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Joyce Travelbee beskriver den verbala och icke verbala kommunikationen och menar att 

kommunikation är ett viktigt redskap i ett vårdande möte. Kommunikationen ger en möjlighet 

att skapa en vårdrelation med patienten för att uppnå ett vårdande möte. Kommunikation är 

dock komplicerat och kan påverkas av att inte kunna se patienten och att inte uppfatta nyanser 

i det som uttalas (Kirkevold, 2000). Dahlberg och Segersten (2010) skriver att en viktig del i 

det vårdande mötet är det vårdande samtalet. Samtal är en del i den mellanmänskliga 

samvaron i vardagen och något som alla individer ansvarar för. Det vårdande samtalet 

ansvarar sjuksköterskan för och det är viktigt att vid dessa samtal vara öppen, följsam och 

bekräfta den vårdsökandes livsvärld. Möten mellan patienter och vårdare kan ha olika 

karaktär men att det som förenar dem är att mötet syftar till att stödja patientens 

hälsoprocesser. 

 

Eriksson (1994) skriver om sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Vårdlidande är ett 

onödigt lidande som bör elimineras. Vårdpersonal kan genom avsaknad av tid och reflektion 

orsaka ett vårdlidande. Patienter som utsätts för ett lidande förorsakad av vård eller utebliven 

vård upplever det på sitt sätt. Vårdlidande kan beskrivas som ensamhet, osäkerhet, bekymmer 

och rädsla för oväntade besked och överraskningar. Att inte bli sedd eller förstådd av någon 

skapar kanske den värsta ensamheten och det värsta lidandet. Lidandet är inte sjukdomen i sig 

utan är i stället otillräcklig vård som varje patient upplever på sitt sätt. Utebliven vård, att 

patienten inte kommer fram, att patienten inte erbjuds vård skapar vårdlidande.  

Utebliven vård är alltid en kränkning av människans värdighet. Eriksson menar att 

vårdpersonalen bör sträva efter att eliminera det onödiga lidandet och göra allt som går för att 

lindra lidandet. För att kunna lindra lidandet så krävs en vårdkultur där patienten känner sig 

respekterad, välkommen och vårdad, och upplever rätten att få vara patient. Vårdpersonal ska 

ge människan den vård som denne är i behov av. 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Att arbeta med telefonrådgivning anses svårt eftersom distriktssköterskorna inte kan se 

patienten men ska kunna fatta beslut och bedöma vård. Telefonrådgivning är en stor del av det 

dagliga arbetet för distriktssköterskan i primärvården. Författaren till denna studie har genom 

en litteraturgranskning funnit att det inte är många studier gjorda om telefonrådgivning på en 

vårdcentral. Vårdpersonal kan genom avsaknad av tid och reflektion få konsekvenser för 

patientens välbefinnande och skapa ett vårdlidande. Det hade därför varit intressant att 

genomföra en studie där distriktssköterskors upplevelser kring sitt arbete med 

telefonrådgivning mot primärvården beskrivs. Denna studie genomförs för att fånga och lyfta 

fram distriktssköterskornas perspektiv i telefonrådgivning på en vårdcentral i primärvården. 

Genom att beskriva distriktssköterskornas egna upplevelser av arbetet i telefonrådgivning på 

vårdcentral är det författarens förhoppning att denna studie kan bidra till en ökad förståelse 

för de möjligheter men också svårigheter som finns i deras arbete med telefonrådgivning.  

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskornas upplevelser av att arbeta med 

telefonrådgivning på en vårdcentral i primärvården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

METOD 
Design 

Denna studie är en kvalitativ studie med en induktiv ansats för att svara på frågan om 

upplevelser av att arbeta i telefonrådgivning. Induktiv ansats innebär att utan förutsättningar 

utgå från texter som analyserats, vilka kan vara baserade på människors upplevelser 

(Graneheim & Lundman, 2004). Föreliggande studie genomfördes som en empirisk studie där 

datainsamlingen baserades på semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide användes för 

att samla in data. I varje text finns ett manifest innehåll och ett latent budskap. Det manifesta 

innehållet handlar om det textnära, uppenbara innehållet och uttrycks på en beskrivande nivå i 

form av kategorier. Det latenta budskapet handlar om en texts underliggande budskap, det 

som sägs mellan raderna, och uttrycks på en tolkande nivå i form av teman. Kvalitativ latent 

innehållsanalys användes för att analysera insamlat material enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). 

 

Urval 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval, detta innebär att urvalet gjordes utifrån syftet 

och att de informanter som bäst tros kunna svara på forskningsfrågan inkluderades (Polit & 

Beck, 2012). De som bäst kunde besvara syftet i studien var distriktssköterskor med 

erfarenhet av telefonrådgivning på en vårdcentral. På vårdcentraler i primärvården arbetar 

legitimerade distriktssköterskor och inte så många sjuksköterskor. Författaren till detta arbete 

valde att avgränsa sig mot primärvården i södra Sverige och fokuserade endast på 

distriktssköterskornas upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning på en vårdcentral. 

Inklussionskriterierna var att distriktssköterskorna ska ha arbetat med telefonrådgivning i 

minst sex månader.  

 

Genomförande 

För att få tillgång och godkännande av att genomföra intervjuerna med distriktssköterskor på 

deras arbetstid kontaktade författaren verksamhetschefer på sju vårdcentraler i södra Sverige 

via mail för att först informera om studien och sedan förfråga om godkännande av studiens 

genomförande (Bilaga 1). När verksamhetscheferna gav sitt godkännande skickades även mail 

med information om studien till avdelningscheferna (Bilaga 2) som sedan förmedlade 

informationsbrev och förfrågan till distriktssköterskor (Bilaga 3).  
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Totalt tillfrågades verksamhetschefer på sju vårdcentraler och sex av dessa tackade ja till 

studien, en verksamhetschef tackade nej pga. att verksamhetschefen ansåg att 

distriktssköterskornas arbetssituation var pressad och att de inte hann vara med i studien. 

Verksamhetschefer som skrev under och godkände studien fungerade som gatekeepers och 

Polit och Beck (2012) beskriver att en gatekeepers är en person som hjälper till att hitta 

deltagare, utan denna kan inte forskarna få tag i de deltagare de önskar. Inför studien 

tillfrågades 21 sköterskor som arbetade på vårdcentral med telefonrådgivning på landsbygd 

och stad i södra Sverige om att delta i studien och 11 tackade ja och 10 valdes ut till intervju. 

Författaren ansåg att det var rimligt med 10 informanter med tanke på metod och syfte så 

författaren tackade nej till sista informanten att delta i studien. Denna informant anmälde sitt 

intresse senare än de andra och därför valdes denna informant bort. Samtliga informanter var 

kvinnor och i åldern 30-57 år. De har arbetat mellan 2-21 år som distriktssköterska på 

vårdcentral.  

 

Datainsamlingsmetod  

För att kunna samla in data till studien valde författaren att samla in empiriskt material genom 

enskilda, semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju ställs öppna frågor för 

att ge informanten möjlighet att svara utifrån sin erfarna upplevelse. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes för att intervjuerna skulle bli så lika som möjligt, men även för att 

kunna ställa följdfrågor. Intervjufrågorna behövde inte tas i samma ordning, utan författaren 

anpassade sig till informanten och vad som kom upp i intervjuguiden (Henricson, 2012). De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes under tre veckor i oktober månad. 

Distriktssköterskorna fick själva välja tid och plats för intervjun för att på så sett skapa en 

trygghetskänsla. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på informanternas arbetsplatser och 

några valde att bli intervjuade i deras hem efter deras önskemål. Avsikten med detta är att 

skapa möjlighet för informanterna att tala ostört och tryggt kunna delge sina erfarenheter och 

att det ska vara möjligt att genomföra inspelning av intervjuerna (Polit & Beck, 2012).  

För att testa intervjuguiden gjordes en provintervju där författaren intervjuade en 

distriktssköterska. Detta för att se att intervjuguiden svarade mot syftet och för att hitta 

svagheter och styrkor (Kristensson, 2014). Författaren till denna studie bedömde att 

provintervjun fungerade och inga nya frågor inkluderades så även denna intervju användes i 

studien. Inledningsvis gav författaren skriftlig och muntlig information om studien och gav 

informanterna möjlighet att ställa frågor. 
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Före respektive intervju fick informanterna skriva på samtyckesblanketterna. Intervjuerna 

inleddes med allmänna frågor såsom ålder antal år som distriktssköterska och antal års 

erfarenhet av telefonrådgivning (Bilaga 5). Författarens mål var att skapa god kontakt med 

informanterna och strävade efter att visa intresse för informanternas beskrivningar av sina 

upplevelser genom att vara stöttande, lyhörd och lyssnande utan att bli känslomässigt 

engagerad. Inom kvalitativ forskning är det av särskild betydelse att som intervjuare få 

informanternas förtroende (Polit & Beck, 2012), vilket var författarens ambition. Efter de 

allmänna frågorna leddes informanterna in på ämnet telefonrådgivning och studiens syfte. 

Författaren lät informanterna tala fritt om frågorna i intervjuguiden. Författaren ställde 

uppföljningsfrågor för att få ett djupare svar, exempel på uppföljningsfrågor var ”hur menar 

du?”, avsikten med följdfrågor är att få deltagarna att utveckla sina svar (Polit & Beck, 2012). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon som det inte gick att ringa till. De 

inspelade intervjuerna omvandlas sedan till en löpande text, en transkribering där allt skrevs 

ner även pauser och skratt m.m. Detta genomfördes i direkt anslutning till varje intervju. Med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys bearbetades texterna. Polit och Beck (2012) menar att 

inspelning är en bra metod att bevara och spara data. Att enbart anteckna under intervjun kan 

vara distraherande både för informanter och för forskare. Intervjuerna varade mellan 15-40 

min.  

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med en kvalitativ latent innehållsanalys beskriven av Graneheim 

och Lundman (2004). Vid innehållsanalys ligger fokus på tolkningen av texter samt att 

beskriva likheter och skillnader i det som studerades. Tolkningen kan ske på olika nivåer, 

författaren till detta arbete valde det latenta innehållet det vill säga en djupare tolkning av en 

text för att komma åt ett underliggande budskap, det som sägs mellan raderna, och uttrycks på 

en tolkande nivå i form av teman (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Tolkningsprocessen utmynnar i kategorier och/eller deskriptiva teman. Ett tema svarar på 

frågan vad handlar det här om? och är ”den röda tråden” genom kondenserade 

meningsenheter, koder eller kategorier. Benämningen kategori svarar på frågan vad? Efter 

varje transkribering genomlyssnades intervjuerna och alla intervjuer lästes igenom upprepade 

gånger för att helheten skulle kännas bekant och meningar som beskrev en upplevelse av 

arbetet i telefonrådgivning avgränsades i kontext och lyftes ut i meningsbärande enheter som 

markerades med överstrykningspenna.  
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Den transkriberade texten fördes över i tabellform (exempel tabell 1) och den utgjorde 

grunden för analysen. De transkriberade texterna kondenserades vilket innebar att de kortades 

ner samtidigt som kärnan i innehållet bevarades. Den kondenserade enheten abstraherades och 

förseddes med en kod som motsvarade den kondenserade enheten beskriven på en mera 

abstrakt nivå. Författaren till detta arbete analyserade all textmassa fram till koder. Det blev 

sammanlagt 123 koder som skrevs ner på postitlappar som sedan lades ut på ett stort bord för 

att få en överblick över koderna. När alla intervjuer var klara och meningsenheter 

kondenserats och kodats lästes all textmassa igenom ytterligare gånger och samtidigt började 

arbetet med att strukturera koderna. Koder med liknande innehåll grupperades och bildade 

kategorier. Genom den kvalitativa innehållsanalysen skapades kategorier som utgjorde det 

manifesta innehållet av analysen och intervjumaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Ur analysen av textmassa skapades således koder och genom dessa koder skapades fem 

kategorier och 15 underkategorier. Under hela analysprocessen har koder, underkategorier 

och kategorier diskuterats med handledare för att stärka och öka tillförlitligheten så att inte 

analysen endast framkommit av en enda person. I nästa fas av analysarbetet skapades tema 

och författaren till detta arbete läste åter igenom textmassa och koder, underkategorier som 

grupperats och bildade kategorier. Kategorierna ändrades under analysens gång för att så nära 

som möjligt svara på syfte och upplevelse. Genom analysen visade sig ett tema, ett mönster 

genom att kategorierna kunde grupperas ytterligare och skapa ett tema. Denna analysdel 

utgjorde den latenta tolkningen av intervjumaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Exempel på hur analysen gick till visas i tabellen nedan (tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Koder Under 

Kategorier 

Kategorier  

”till exempel om dom 

ringer om utslag … jag 

har ju inte blicken jag 

kan inte använda min 

kliniska blick och det är 

en utmaning och svårt 

att då inte kunna se 

patienten ” 

 
DSK upplever det 

svårt att bedöma 

utslag via 

telefonrådgivning  

 
Att inte se 

patienten är 

svårt 

 
Att bedöma 

och ge råd 

ansiktslöst 

 

 
Det svåra arbetet i 

telefonrådgivning 

“men det handlar ju 

även om tidspressen 

man har ju bara 4 min 

per samtal och man 

känner minuterarna 

bara går och att shiit nu 

har jag gått över dom 

här minuterna nu måste 

jag bli klar med detta 

samtal” 

 
Tidspressen i 

telefon att bara ha 

4 min/samtal till 

att fatta ett beslut 

 

När 

samtalstiden 

blir ett hinder 

 

Tidspress i 

varje samtal 

upplevs 

stressande 

 

När resurser 

saknas är det svårt 

att arbeta med 

telefonrådgivning 

”men bara de dåliga 

samtalen tar så mycket 

energi bara… så det tar 

en timme innan man 

hämtat upp sig… men 

visst man har ju blivit 

luttrad med åren man 

skakar av sig men 

ibland kommer det 

tillbaka”  

 

Att få dåliga 

samtal tar sådan 

energi att det tar 

nästan en timme 

att hämta sig. Man 

känner sig luttrad. 

 

Dåliga 

samtal tar 

sådan energi. 

 

Att möta hot 

och arga 

patienter 

 

 

Att känna sig utsatt 

tar energi 

 

”..vad har patienten för 

problem och hur kan 

jag få patienten nöjd? 

För det är det som är 

det basala att jag ska få 

patienten nöjd då … 

Ehm… och att få 

patienten nöjd behöver 

ju inte alltid vara att 

dom behöver ha en 

läkartid utan att det blir 

ett bra möte och att 

patienten … är nöjd 

osv. då ju …” 

 

Hur kan jag få 

patienten nöjd? 

Det är det som är 

det basala. Men 

det behöver inte 

vara att erbjuda 

läkartid för att 

patienten nöjd utan 

ge ett bra möte 

med goda råd 

 

 

 

 

Att försöka 

göra 

patienten 

nöjd  

 

 

 

 

Att göra 

patienten 

nöjd 

 

 

 

 

Ett arbete som är 

en utmaning 
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Forskningsetiska överväganden 

Studien planerades och genomföras enligt Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 

där det beskrivs om forskningsetiska krav som forskaren måste uppfylla. Dessa är 

informationskravet, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på deltagarens 

säkerhet. Svensk författningssamling; lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, 1§ innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor, 

samt bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med denna lagen är att skydda 

den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskare skydda, ta ansvar och respektera 

deltagarna i studien. Under hela studiens gång har författaren utgått ifrån de forskningsetiska 

riktlinjerna för att tillgodose autonomiprincipen, nyttoprincipen, och inte skada- principen för 

att minska risken för att deltagarna skadas, såras eller utnyttjas. Genom att utgå ifrån 

autonomiprincipen så fick deltagarna både muntlig och skriftlig information om vad studien 

handlade om och vad det innebar att vara med. Informanterna fick även information om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt medverkande. I samband 

med intervjun fick distriktssköterskorna läsa igenom informationen igen och skriva på 

samtycke. Intervjumaterialet avidentifierades så att ingen information kunde komma att 

härledas till någon enskild individ eller vårdcentral och förvarades oåtkomligt för obehöriga. 

Vidare informerades de om att det insamlade materialet enbart skulle komma att användas i 

denna studie. Författaren till denna studie bedömde att det inte skulle komma att innebära 

något negativt för forskningspersonerna och författaren har gjort en etisk egengranskning (se 

Bilaga 6). Studien kan innebära att forskningspersonerna kan bidra med ökad kunskap om det 

vårdande mötet och distriktssköterskans syn på upplevelsen av att arbeta med 

telefonrådgivning på en vårdcentral. 

 

Förförståelse 

Författaren till detta arbete är legitimerad distriktssköterska och har erfarenhet av arbete med 

telefonrådgivning inom primärvården. Författarens förförståelse har bidragit till valet av ämne 

och önskan om fördjupning inom ämnet. Vid kvalitativa studier är det av vikt att under hela 

studien vara medveten om den förförståelse som förekommer då den kan påverka både 

datainsamlingen och analysförfarandet och därmed studiens trovärdighet (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012).  
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Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan det slutliga resultatet färgas av 

forskarens tidigare erfarenhet inom ämnet. Förförståelsen inom ämnet är även betydelsefull 

för tolkningsprocessen. Genom att utnyttja sin förförståelse under processen kan en djupare 

förståelse för fenomenet erhållas. Den som istället medvetet försöker bortse från sin 

förförståelse riskerar att missa budskap som baseras på igenkännande.  

Genom att under intervjun ställa öppna frågor och låta informanterna tala utan att ställa 

ledande frågor undvek författaren att färga resultatet. Analysen har också diskuterats med 

handledare under hela arbetets gång.  

 

 

 RESULTAT 
 

I den kvalitativa innehållsanalysen framkom ett tema och fem kategorier och 15 

underkategorier. Temat är Svårt att möta allas behov med begränsade möjligheter men också 

utmanande. Distriktssköterskorna beskrev hur svårt det var att möta allas behov och att fatta 

beslut. Det upplevdes som svårt när de inte såg patienten, och de upplevde det svårt när de 

inte förstod patienten. Distriktssköterskorna upplevde begränsade möjligheter genom att de 

upplevde tidsbrist, resursbrist och kände sig utsatta. Denna utsatthet tog mycket energi. 

Samtidigt såg de på sitt arbete som en utmaning och de visste aldrig vem de hade i nästa 

samtal. Deras mål var att göra patienten nöjd, för när patienten var nöjd upplevde de att mötet 

i telefonen var bra. När mötet blev bra var också arbetet i telefonrådgivningen lättare. 

Kategorierna är Det svåra arbetet med telefonrådgivning, När resurser saknas är det svårt att 

arbeta med telefonrådgivning, Att känna sig utsatt tar energi, Olika faktorer för ett bra arbete 

i telefonrådgivning och Ett arbete som är en utmaning.  

 

Nedan redovisas en översikt av tema, kategorier och underkategorier, antal meningsenheter 

inom varje underkategori och kategori samt antal intervjuer där de återfinns i tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av tema, kategorier och underkategorier 

TEMA 

Svårt att möta allas behov med begränsade möjligheter men också utmanande 

Kategorier Underkategorier Antal 

meningsenheter 

Intervjuer där 

Underkategorier 

finns 

 

 

 

Det svåra arbetet 

med 

telefonrådgivning 

 

 Svårt att kunna 
bedöma utan att se 
patienten 

 När samtalen kan bli 
ett hinder  

 Att inte vara överens 
och fatta ett beslut 
upplevs svårt 

 Etiska dilemman som 
distriktsjuksköterskan 
ställs inför 

23 10 

22 10 

19 10 

23 10 

 

När resurser saknas 

är det svårt att 

arbeta med 

telefonrådgivning 

 Tidspress i varje 
samtal upplevs 
stressande 

 När resursbrist skapar 
icke vårdande möten 

 När arbetstiden i 
telefonen blir lång 

 Att bli störd av andra 
under samtal 

24 10 

11 10 

8 10 

8 7 

 

 

Att känna sig utsatt 

tar energi 

 

 Att möta hot och arga 
patienter 

 Att känna maktlöshet, 
tvivel och att hamna i 
kläm  

 Att uppleva svåra krav 

14 10 

7 7 

13 8 

Olika faktorer för 

ett bra arbete i 

telefonrådgivning 

 Ökade resurser skapar 
bra telefonrådgivning  

 Att känna stöd gör att 
arbetet upplevs bra 

7 6 

12 8 

 

Ett arbete som är en 

utmaning  

 Att kunna hantera 
olika samtal kräver 
erfarenhet och 
kunskap  

 Att göra patienten 
nöjd  

 

8 4 

21 10 
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Det svåra arbetet med telefonrådgivning 

Den svåraste utmaningen och som distriktssköterskorna var överens om var att inte kunna se 

patienten och ändå göra en bra bedömning. Även osäkerheten i att ha rätt patient framkom i 

intervjuer. Patienten kunde uppge ett personnummer och de öppnade upp journalen men 

kunde egentligen inte vara säker på att det var rätt patient, patienten legitimerade sig inte i 

telefonrådgivningen. Distriktssköterskorna önskade att de kunde se patienten när denne ringde 

om sår eller hudproblem. Det var viktigt att patienten kunde uttrycka sig och ge en bra bild 

över sina symtom och beskriva hur utslag och sår såg ut för att distriktssköterskorna skulle 

kunna tolka och ge råd om vård på ett adekvat sett.  

”Att man inte ser patienten och man får bara göra sina bedömningar med att 

lyssna på patienten egentligen så man ser ju inte liksom hur patienten ser ut …  

det tycker jag är jättesvårt …” (DSK 10) 

 

Att inte förstå varandra kunde även göra bedömningarna svåra i telefonrådgivningen. 

Patienten kunde inte prata svenska eller endast lite engelska och det gjorde att bedömningarna 

i telefonrådgivningen upplevdes som svårt. Rädslan för att missa något var stort. Även när 

distriktssköterskorna erbjöd tid kunde det vara svårt att veta hur mycket patienten förstod. Att 

inte förstå varandra kunde även bero på patientens förmåga att förklara och att 

distriktssköterskornas förmåga att tolka patientens ord. Ibland kunde patienten beskriva sina 

besvär som om de var livshotande men när distriktssköterskorna fick se såret, utslagen eller 

infektionen de sökte för var det inte så allvarligt. Men även att patienten kunde höra vad 

distriktssköterskan sade hade betydelse för att göra korrekta bedömningar. När patienten hade 

svårt att höra kunde patienten uppfatta frågorna fel och då även svara fel. 

”sen om dom inte kan språket för kan dom språket kan man ställa dom här 

frågorna leker ditt barn, äter ditt barn … så kan dom språket så är det lättare” 

(DSK 9)  

 

Distriktssköterskorna beskrev svårigheter när samtal kom i andra hand, när en förälder ringde 

åt sitt vuxna barn eller minderåriga barn och distriktssköterskan inte kunde prata direkt med 

patienten gjorde bedömningarna svåra och det var inte alltid föräldern kunde förklara 

symtomen. Samtal som kom i tredje hand var svårast för det kunde vara att någon ringde åt 

sin kompis vars barn var sjuk och visste egentligen inte vad patienten sökte för utan ville bara 

att distriktssköterskan skulle boka en läkartid. 

 



 

 

 

21 

 

”men vad som är svårt här på denna vårdcentral är ju då att personer ringer 

ofta i andra eller i tredje hand … jag ringer för min systers barn ... min syster 

har sagt att barnet har de här symtomen då pratar jag ju det är ju tredje hand 

… och då ska jag kunna ta ett bra beslut … vad vi ska göra av det hör barnet 

med nån som ringer i tredje person ... de e kan ju kännas  osäkert ibland”  

(DSK 1) 

 

När ett samtal blev två kunde vara att distriktssköterskan först fick prata med frun som 

önskade recept alternativt en läkartid och när distriktssköterskan trodde samtalet var klart ville 

frun att hon även skulle prata med mannen. Detta gjorde att distriktssköterskorna upplevde 

frustration för det andra samtalet registrerades inte av TeleQ, att hon bedömt två samtal och 

hon kände även att hon bara hade fyra min på det samtalet vilket gjorde att hon egentligen 

hade velat att patienten då skulle ringa igen.  

”Lite med att avsluta samtal det är kan ju handla om att det är frun som ringer 

och sen så säger frun att vi även ska prata om mannen med och då känner man 

liksom att TeleQ vet ju inte att jag helt plötsligt fick 2 patienter jag ska bedöma 

på 4 min” (DSK 5) 

 

Det upplevdes som svårt att fatta ett beslut när patienten och distriktssköterskan inte var 

överens. Patienten kunde inleda med att hen ville få en läkartid och detta gjorde det svårt för 

distriktssköterskan att prata om att patienten kunde försöka med egenvård och att avvakta 

hemma. Det var som att samtalet låste sig och det var svårt att komma vidare särskilt när 

patienten talade om att hen redan pratat med 1177 som sagt att hen borde söka sin vårdcentral 

för fortsatt bedömning.  

”… man triagerar och då är det många gånger som man bedömer att patienten 

inte behöver träffa läkare den dagen utan man bedömer att patienten kan 

avvakta … man ger råd… och när då patienten inte lyssnar utan fortsätter att 

argumentera att dom ska ha tid till läkare och man förklarar för dom att det är 

bättre att börja med dom här sakerna och dom fortsätter tjata och tjata och dom 

inte lyssnar” (DSK 2) 

 

Distriktssköterskorna upplevde sitt arbete i telefonrådgivningen som att det var svårt att alltid 

fatta ett beslut, ibland tog distriktssköterskan hjälp av RGS rådgivningsstödet men de kände 

ändå att det var de som måste fatta ett beslut om patienten ska få läkartid idag eller avvakta. 

RGS beslutstödet kunde ge dem ett stöd i beslutet ibland och bekräfta deras bedömning. 

Distriktssköterskorna beskrev att de upplevde det svårt att fatta ett beslut för de visste inte om 

nästa samtal kunde vara en sämre patient. Att då göra en onödig bokning genom att ta den 

tiden för någon annan som hade mer behov av vård gjorde det svårt att fatta beslut.  
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Beslutet som distriktssköterskan tog kunde också göra att hon fick en klump i magen och hon 

funderade på om rådet hon gav var rätt. Distriktssköterskan kände ett behov att ibland när hon 

fattat ett beslut så hade hon önskat att hon kunde följa upp patienten. Att inte kunna följa upp 

upplevdes som svårt och skapade en osäkerhet i om bedömningen var korrekt.  

”… och jag vet att det är mitt ansvar att göra bedömningar … att fatta beslut … 

men jag har egentligen ingen aning om vad alla dessa 95 söker för … och det är 

ju den som ringer först som har störst chans att få läkartid… och jag vet inte om 

den som väntar på tur att bli uppringd har ett större behov… det svåra är att 

alltid försöka göra rätt …”  

”Ibland känns det att det fungerar bra men ibland får man en klump i magen att 

var det här rätt bedömning? Lite så … om det var rätt beslut eller råd jag gav 

…” (DSK9) 

 

Distriktssköterskorna ställdes dagligen inför etiska dilemman där de stod mittemellan 

patienten och organisationens krav. Distriktssköterskorna strävade dagligen efter att göra gott 

att ge patienten vård men genom att sitta i telefonrådgivning fick de rollen som grindvakt. Att 

vara den som släpper in eller stänger dörren för patienten, att neka patienten vård eller erbjuda 

patienten vård. 

”Men sen är man ju den här grindvakten också att det är jag som är den första 

personen som patienten möter för att komma till vården och det är jag som 

släpper in patienten till vården eller nekar patienten till vården och det är ju 

svårt” (DSK 5) 

 

Att vara den som nekade patienten vård upplevdes som svårt, när distriktssköterskan inte 

kunde erbjuda en läkartid fast att hon ibland önskade att hon kunde, istället var 

distriktssköterskorna tvungna att be patienten ringa igen. När äldre patienter ringde kunde en 

distriktssköterska känna det hårt i hjärtat när hon var tvungen att säga nej och att inte kunna 

hjälpa och erbjuda patienterna vård. 

”… och patienterna bönar ibland … ber snälla kan du inte göra undantag … 

och jag sitter där lyssnar på deras sjukdom, deras känsla av hopplöshet för att 

dom flera dagar försökt få komma till läkare… och jag måste säga nej… ” 

(DSK 8) 

 

Distriktssköterskorna fick inte boka i förväg och var istället tvungna att be patienten ringa 

igen tidigt nästa morgon, oftast redan kl. 6 för att eventuellt bli erbjuden en läkartid. Detta 

uttrycktes som ett dubbelarbete, hon visste att patienten behövde en läkartid men fick inte 

boka i förväg. 
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Det beskrevs även som att det då blev ett dubbelarbete i TeleQ ett extra samtal att ringa. 

Patienten fick berätta sina besvär en gång till och det blev ett nytt samtal. Hade det funnits 

läkartider hade hon kunnat boka och patienten hade sluppit att ringa igen. En del patienter 

ringde för 3:e eller 4:e gången för att försöka få läkartid och detta skapade en stor frustration 

hos distriktssköterskan att hon inte kunde erbjuda bra vård. Distriktssköterskan ställdes inför 

svåra etiska dilemman när hon tvingades prioritera vilken vård patienten skulle få. 

”… ibland känns det som ett dubbelarbete liksom att dom måste ringa igen och 

ta samma igen och önska en tid särskilt när man känner att det är definitivt att 

patienten behöver en tid … det tar ju extra tid för mig i TeleQ ett extra samtal … 

men det kan ju också bli en ny bedömning om patienten fortfarande har behov 

…” (DSK 9) 

 

Ibland kunde distriktssköterskorna tvivla på patientens upplevelse av sjukdom. Att lita på vad 

patienten sa var ibland svårt. Patienten kunde ringa till vårdcentralen och uppge att hen var 

jättesjuk och ha hög feber och ont i halsen men lät väldigt klar i rösten och patienten hade 

heller inte tagit någon temp.  

”Ja man måste vara väldigt lyhörd för vad dom säger och hur dom låter för 

ibland låter dom väldigt friska fast dom säger att dom har jättehög feber och är 

helt slut man får en helt annan upplevelse när man hör patienten och det är 

svårt då hur man ska bedöma det” (DSK 4)  

 

 

 

När resurser saknas är det svårt att arbeta med telefonrådgivning  

Den svåra utmaningen var den stora bristen på distriktsläkare och då också stor brist på 

läkartider. Alla distriktssköterskor talade om att de inte hade tillräckligt med läkartider i 

förhållande till antal patienter som ringde in till vårdcentralen. Att öppna upp TeleQ och se att 

80 samtal ringt på morgonen och sen se i sin tidbok att du har tio läkartider beskrev en 

distriktssköterska det som att redan där var det kört hur skulle hon reda ut detta? Att se alla 

samtal och veta att det blir svårt att erbjuda en bra vård?  Det hände ofta att läkartiderna tog 

slut kl 9 ibland redan kl 8.30 på morgonen och ändå var det 80-100 samtal kvar att ringa. När 

läkartiderna var slut och distriktssköterskorna gjort en bedömning att denna patient har behov 

av vård idag, började kampen om att knacka dörr hos de befintliga läkarna. 

Distriktssköterskorna kände att de fick be snällt om läkaren kunde tänka sig att ta en extra 

patient, när läkaren sa nej hamnade distriktssköterskan i en svår sits där hon hade en sjuk 

patient som var i behov av vård inom ett dygn men visste inte var hon skulle göra med 

patienten. 
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I svåra situationer när läkartider redan var slut kl 8.30 lämnade distriktssköterskan över 

ansvaret till chefen när läkaren sagt nej. Det kunde vara barn med hög feber och buksmärta 

eller äldre med andningsbesvär.  

”… då har det hänt att jag lämnat över lappen till chefen och frågat vad gör jag 

med detta barn? Kl är bara 9 och läkartiderna är slut och jag redan frågat 

läkarna om dom kan ta extra patient men vägrat ... jag tänker inte ta ansvar för 

att neka den patienten vård” (DSK 8) 

 

Denna läkarbrist skapade också en rädsla för att göra fel och distriktssköterskan beskrev att de 

måste prioritera hårdare. 

”Men man sitter ju i telefonen och det är risker att sitta där att man kan göra 

felbedömningar det kan man känna ibland… att man går hem med en klump i 

magen … gjorde jag rätt eller gjorde jag fel?” (DSK 10) 

 

Resursbristen fanns även hos distriktssköterskorna och fördelningen av arbetsuppgifter kunde 

skapa en känsla av otillräcklighet. Det kunde vara att distriktssköterskan kunde ansvara för 

akuttelefonen för inkommande samtal från andra vårdinstanser. Samtidigt skulle 

distriktssköterskan kunna hjälpa läkarna med att administrera läkemedel, ta emot och bedöma 

vårdsökande som kommit obokat. Ibland var den obokade akut sjuk och hon var tvungen att 

då försöka boka in och hitta en läkartid. Distriktssköterskan med denna position var även 

medräknad i TeleQ och skulle hinna ringa samtal där. Detta skapade en känsla av 

otillräcklighet, särskilt om det kom många obokade patienter och denna akuttelefon ringde 

mycket.  

”Jag har liksom en akuttelefon som interna som dom ringer från ... sen sitter jag 

i TeleQ och har samtal samtidigt så att man ringer på som vanligt + att jag har 

denna telefon och sen måste jag ta patienter som dyker upp eller hjälpa till på 

labb om det är provtagning så jag måste finnas till hands till alla så den dagen 

om det nu ringer mycket i den så känner man sig otillräcklig …” (DSK 9) 

 

Distriktssköterskorna återkom ofta till att arbeta under tidspress, att hinna skapa bra möten på 

endast fyra till sex min/samtal upplevdes som svårt. Distriktssköterskorna kunde ta emot 150-

200 samtal i TeleQ/dag och i systemet fanns det ett ”rött utropstecken” som tändes när 

distriktssköterskorna hamnade efter, när samtalen tog längre tid än dessa fyra till sex min så 

tändes denna röda signal och det upplevdes som stressande. Det var som att arbeta efter 

”löpande bandprincipen”, det handlade ibland inte om kvalitén i varje samtal utan endast att 

de ringde på och inte hamnade efter. Att se alla dessa samtal som väntade skapade en stress.  
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Att känna sig otillräcklig skapade stress och när distriktssköterskan låg efter kände hon ett 

krav att ringa på för att statistiken skulle se bra ut, hon avstod sin förmiddagspaus för att ringa 

ifatt.  

”Det är hög press man kan ju inte prata hur länge som helst det är ju inte så 

många min per samtal … som det är inställt på den här TeleQ systemet som vi 

har … jag försöker ju inte titta på det men man vill ju ligga i fas… (DSK 1) 

 

Denna samtalstid kunde ibland upplevas som ett hinder i mötet med patienten, när patienten 

hade ett behov av att prata mer och tiden tickade på och distriktssköterskorna kände att de var 

tvungna att avsluta för att hinna ringa nästa patient. En del distriktssköterskor beskrev även 

alla dessa samtal som inte ens kommer fram i TeleQ. Att det finns patienter som ringer sin 

vårdcentral men som möts av att kön är fylld. Att inte samtalen kommer fram skapade en 

frustration. Distriktssköterskorna hann inte ringa alla samtal på grund av att det inte fanns 

tillräckligt med distriktssköterskor som kunde ta samtalen.  

”Då tycker jag att jag blir stressad över att se hur många patienter som inte 

kommer fram idag och det kan jag känna lite… tycker jag det borde vara ett mål 

att ringer du din vårdcentral idag så borde man få prata med sin vårdcentral 

idag och det målet uppnår vi inte på min vårdcentral och det blir jag stressad 

över att det är så… för det finns ju ändå en vårdgaranti att patienten bör bli 

uppringd inom 2 timmar efter den ringt in …” (DSK 5) 

 

Att sitta heldag i TeleQ är tungt och upplevs mycket påfrestande, distriktssköterskorna 

behövde pausen från TeleQ för att hämta energi, att sitta heldag var det ingen som 

rekommenderade eller klarade upprepade tillfällen. Det är viktigt i bedömningen att 

distriktssköterskan har ett aktivt lyssnande. Att distriktssköterskan lyssnar på vad patienten 

säger för att kunna få en så korrekt bild av vad patienten söker för. Att aktivt lyssna tar 

mycket energi och kräver att distriktssköterskan är hängiven vilket är mycket 

koncentrationskrävande. Det är den svåraste arbetsuppgiften distriktssköterskan har att sitta 

och ta emot och bedöma inkommande samtal. Att få ihop logistiken när det inte finns så 

många läkartider gör att det blir tungt att sitta så många timmar i TeleQ. Ibland kände även 

distriktssköterskorna en tveksamhet om det blev en korrekt bedömning och hon orkade inte 

tänka, de kunde tappa fokus och svårt att hålla tråden och ibland fick de be patienten börja om 

för de kände att de inte lyssnade tillräckligt.  

”… och att man slipper vara en heldag i Telefonen för det är tungt då faller du 

när kl är 3 och då är du inte den där positiva och glada längre för då blir du 

den där som bara mantrar tiderna är slut … ” (DSK 7) 
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Att bli störd och avbruten när distriktssköterskorna pratade med patienten i telefonen 

upplevdes som störande. Ibland hände det att patienter kom till vårdcentralen och knackade på 

TeleQ rummets dörr eller att läkare kom in och ville ha hjälp med att ringa patienter, boka 

tider eller hjälp med läkemedelsadministration. Att bli avbruten mitt i ett samtal kände 

distriktssköterskan att det egentligen inte var rätt mot patienten i telefonen och hon fick be om 

ursäkt och kände att hon tappade tråden i samtalet. Distriktssköterskorna beskrev att det var 

som att patienterna blev bortprioriterade och inte riktigt fick bli lyssnade till på samma sätt 

som patienter som mottogs av distriktssköterska som endast kunde fokusera på TeleQ. 

”Arbetssituationen är ju sån att ja jag tänker också på allt runt i kring att bli 

störd av kollegor när man sitter i TeleQ att bli avbruten i sitt samtal med 

patienten och då kan jag tappa tråden… alltså om kollegor som blir ett störande 

moment som knackar på dörren och ska låna grejer eller frågar grejer då blir 

man distraherad och man måste avbryta samtalet det är svårt då att hitta tråden 

igen var det vi var nu igen …” (DSK 5) 

 

 

Att känna sig utsatt tar energi 

Distriktssköterskan i telefonrådgivning känner sig ofta i stort sett dagligen utsatt. Patienter i 

telefonen kan hota distriktssköterskorna, detta ofta genom att be om distriktssköterskornas 

fullständiga namn och hota med anmälningar. Distriktssköterskorna får ta emot hårda ord i 

telefonen och kan bli kallade för könsord och ”jävla apa”. Patienterna kan skrika i telefonen 

och även ifrågasätta deras kompetens och kränka distriktssköterskorna. Att utsättas för dessa 

hot tar mycket energi och efter varje sådant samtal blir distriktssköterskorna trötta och det tar 

nästan en timme innan de känner att de hämtat sig, vissa samtal bär distriktssköterskorna med 

sig och har svårt att glömma. När patienten hotar känns det obehagligt och en 

distriktssköterska beskrev att patienter ibland får henne att gråta för att patienterna är så 

otrevliga i telefonen och hon upplevde att det var så orättvist för hon kunde inte ge läkartid 

som inte fanns. Klimatet i telefonrådgivningen har blivit tuffare och distriktssköterskorna 

upplevde att det var den som skrek mest som fick läkartid för de orkade inte ta emot och 

argumentera med patienterna. Det upplevdes som svårt att hantera dessa arga patienter. 

”det har hänt att jag gråter… att patienter fått mig att gråta för dom är så 

otrevliga säger kränkande saker till en …” (DSK 8) 
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Att vara utsatt kunde även skapa en känsla av att arbetet kändes hopplöst och skapade en 

känsla av maktlöshet ” Man känner att det är väldigt otillfredsställande jobb och man känner 

sig maktlös och att man får vända ut och in på sig” (DSK 6) och en känsla av tvivel att 

distriktssköterskan ställde sig frågan ”är det detta jag verkligen vill arbeta med?” Att vara 

utsatt kunde även innebära att hamna i kläm mellan läkaren, patienten och sin chef.  En 

distriktssköterska beskrev det som att hon ibland kände att hon var tvungen att välja, antingen 

göra patienten nöjd erbjuda en läkartid fast att det stod BOKA EJ med stora bokstäver i 

tidboken och riskera att bli ifrågasatt av chefen för att hon bokat, eller att erbjuda och boka en 

läkartid men då riskera att läkaren kunde bli arg på distriktssköterskan. Det kunde hända att 

läkare kom in i TeleQ rummet och skällde ut distriktssköterskan för bokningar hon gjort där 

läkaren ansett att det var en onödig bokning. Distriktssköterskan kunde även välja att säga nej 

till patienten men då riskera att patienten blev otrevlig i telefonen och ibland till och med arg. 

Att hamna i kläm på detta sätt gjorde distriktssköterskan ledsen och hon kände sig maktlös.  

”… det var en kvinna som precis förlorat sitt barn, hon ringer och behöver 

sjukskrivning och enligt praxis har hon rätt att vara hemma 7 dagar utan 

sjukintyg, men så ringer hon dag 2… jag kunde inte be henne ringa igen, herre 

gud hon hade precis förlorat sitt barn! Men i tidboken stod det BOKA EJ och 

ABSOLUT INTE boka i förväg. … Men jag bokade... inte hade jag hjärta att be 

henne ringa igen… Efter 1 vecka fick jag ett mail från chefen om att vi absolut 

inte fick boka NÅGOT i förväg… och kände bara herre gud vad sysslar vi med 

för vård?” (DSK) 

 

Att känna krav beskrevs som att distriktssköterskorna kände krav från sin chef som ibland var 

svårt att leva upp till. Krav kunde vara att chefen kom in i TeleQ rummet efter att ha kollat 

hur samtalen såg ut i TeleQ och sa till distriktssköterskorna att ringa på, de måste öka tempot i 

telefonen ibland kunde chefen påpeka vilken distriktssköterska som haft flest samtal och då 

betraktades som ”den duktiga” sen vilken typ av samtal det handlade om visades aldrig. Dessa 

krav upplevdes som mycket påfrestande. Distriktssköterskorna talade om statistiken, att 

chefen ofta på möten pratade om att de måste bli bättre i telefonen, triagera bättre sålla mer 

bland patienterna för att det inte fanns läkartider. Distriktssköterskorna kände det som att de 

då inte fick stöd utan bara krav på att bli bättre, chefen förstod inte egentligen hur det kändes 

att sitta där i TeleQ och se alla dessa samtal. Vårdcentralen använde statistiken till att mäta 

hur många samtal som distriktssköterskorna hann med och att inte få röda staplar som 

indikerade på att distriktssköterskan legat efter och inte hunnit ringa alla samtal. Statistiken 

visade också när patienter inte kommit fram till sin vårdcentral, när kön var fylld.  
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”Chefen är väl kanske så hon vet att vi har läkarbrist och hon vet att det saknas 

och att det varit enklare om vi haft mer tider men samtidigt menar hon att vi ska 

göra det bästa av vad vi har men det är ju läkarbrist och hon säger att vi ska 

triagera bättre det pratar hon ofta om” (DSK 3) 

 

Att känna krav från läkaren innebar att distriktssköterskan kände krav på att boka rätt patient. 

Läkaren kunde bli arg eller uttrycka att det var en onödig bokning. 

”... och ändå så händer det att läkare blir sura på oss när läkaren tycker man 

har bokat en onödig patient” (DSK 3) 

 

Att inte få stöd från läkarna gjorde det svårt i telefonrådgivningen, när läkartider var slut var 

det ibland så att distriktssköterskan hellre hänvisade till jouren än att gå och be läkare ta en 

extra patient. Distriktssköterskorna undvek att fråga vissa läkare för att slippa mötas av ett 

ifrågasättande och att bli hänvisad att fråga nästa. Att leta en tid och gå runt och knacka dörr 

kunde ta 10-15 min extra. Så ibland bedömdes det vara enklare att hänvisa till jouren och 

avsluta samtalet än att jaga läkartid.  

”det händer att vi hänvisar till jouren redan på morgonen vi frågar inte läkaren 

… visst det beror på vad det är för något … men är det något som kan vänta så 

får dom vänta … för går man och knackar på dörren kan man ju få kalla handen 

och det är inte så kul… så därför undviker jag att gå och störa läkaren så långt 

det går utan jag hänvisar till jouren” (DSK 10) 

 

Distriktssköterskorna befann sig i ett läge där de uttryckte att patienter idag har orealistiska 

krav. Krav från patienter som var svåra att leva upp till som att när vårdsökande ringde och 

ville ha en exakt tid när det passade den vårdsökande och att den vårdsökande krävde en 

läkartid samma dag för att de var lediga från arbetet eller att de var tvungna att arbeta dagen 

efter så helst ville anhörig ha besked om barnet kunde lämnas på dagis.  

”Ibland kan man känna att samhället överlag är stressigt man vill ha … alltså 

småbarnsföräldrar har satt sig i situation då dom jobbar heltid och då har man 

krav på sjukvården … Att nu har mitt barn hostat en dag och dom ringer från 

dagis man vill ha en snabb fix liksom nu… nu är jag ledig en dag nu ska ni titta 

på mitt barn” (DSK 1) 

 

Distriktssköterskor beskrev att de inte alltid kände stöd från sin chef, de kunde känna stöd 

från sin närmsta chef men sen ledet uppåt saknade de stöd. Det fanns behov av stöd när 

samtalen var svåra eller när hon fick ta emot hårda ord från patienterna i telefonrådgivningen. 

Chefen upplevdes vara medveten om svårigheten i telefonrådgivning men längre än så kom 

de inte.  



 

 

 

29 

 

Distriktssköterskorna kunde säga till chefen att idag finns det knappt några läkartider och 

söka stöd eller svar i hur distriktssköterskorna skulle arbeta efter dessa förutsättningar men 

kände att chefen egentligen inte heller hade svar. 

”… utan säger vi till chefen på morgonen att idag har vi inga tider så lyssnar 

hon inte på det … hon gör inget åt det … men där i mot vet hon hur svårt det 

kan vara i telefonen att dom vet men gör inget åt det ...” (DSK 10) 

 

 

Olika faktorer för ett bra arbete i telefonrådgivning 

För att hantera alla samtalen i TeleQ pratade distriktssköterskorna om vikten att ta sig tid för 

paus, att hitta de små pauserna efter jobbiga samtal. Det kunde handla om att till exempel 

ställa sig upp en stund, att gå på toaletten eller gå och dricka vatten dessa små minipauser 

gjorde att distriktssköterskorna fick andas lite mellan samtalen och upplevdes som mycket 

viktiga. Denna extra tid för paus är viktig för att distriktssköterskorna ska ha energi till att 

skapa bra möten i telefonrådgivning. Det framkom att klimatet i telefonrådgivningen är 

tuffare och många samtal har blivit svårare att hantera detta skapade ett behov av avsatt tid för 

möten där distriktssköterskorna fick samlas emellanåt för att få tid för att ventilera av dessa 

svåra samtal och att chefen var delaktig. Idag på vårdcentralerna avsattes inte tid för detta 

men det kom fram i intervjun som en önskan. 

”det är vår arbetsmiljö och om vi inte mår bra på arbetet blir det inte ett bra 

möte i telefonen och då blir det ingen bra vårdrelation så ja så det är väl det jag 

skulle önska att XXX var mer personalstöttande i dessa frågor som gäller hot 

och kränkningar” (DSK 2)  

 

Det var en vårdcentral i södra Sverige som arbetade på ett annat sett. Cheferna satsade på att 

bemanna upp med sjuksköterskor och distriktssköterskor och kunde därför ha flera 

mottagningar öppna. Distriktssköterskorna kunde därför ofta bedöma patienten genom att se 

patienten. När patienten ringde om utslag, sår eller halsont kunde hon ofta erbjuda patienten 

att komma till vårdcentralen och detta gjorde bedömningarna i telefonrådgivningen lättare. 

Även patienter som inte kunde språket bedömdes på vårdcentralen ofta kunde då patienten 

peka och visa och distriktssköterskorna kunde se patienten och bedöma om denne hade behov 

av vård.  

”Det är många som ringer in som behöver tittas på men vi jobbar mycket med 

att då tittar dsk på patienten så vi har en triage här … där man ber patienten att 

komma istället” (DSK 7) 
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Alla distriktssköterskor kände starkt stöd från sina distriktssköterskekollegor och utan stödet 

från varandra hade påfrestningarna i telefonrådgivning upplevts som tyngre. 

”... och så har man ju sina kolleger det är ventilen att man kan prata med 

varandra när det är jobbigt man känner sig helt urlakad ... efter det jobbiga 

samtalet att man helt oförskyllt får all den här på mig då. Så kollegor är ett 

jättestöd …” (DSK 1) 

 

Att känna stöd från sin chef var viktigt detta var olika upplevelser men att chefen lyssnade 

och arbetade för att göra distriktssköterskans arbete bra i TeleQ gjorde att 

distriktssköterskorna upplevde stöd från chefen.  

”Här känner jag att chefen satsat på TeleQ vi är många som hjälps åt att ringa 

på morgonen för att ringa av samtalen … ” (DSK 9) 

 

Att känna stöd från läkarna innebar att distriktssköterskorna vågade gå och fråga läkaren om 

de var osäkra eller om det var en patient som hade önskemål om rådfrågning.  

Det var viktigt att distriktssköterskorna kände stöd i sina beslut, på en del vårdcentraler 

fungerade detta mycket bra.  

”Jag känner också bra stöd från läkarna dom kan man alltid knacka på och 

fråga vi försöker ofta lösa det själva i sköterskegruppen men det går alltid bra 

att fråga ... ” (DSK 9) 

 
 

Ett arbete som är en utmaning 

Att kunna hantera olika samtal kunde vara en utmaning och det innebar även patienter med 

psykiska diagnoser som hade ångest eller som dagligen ringde vårdcentralen. Men samtalen 

kunde även handla om läkarintyg, intyg av olika slag, tidsbokning, rådgivning om mat, sömn, 

smärta, sjukskrivningar, livskriser och hjälp med läkemedel m.m. Varje samtal var unikt 

beskrev distriktssköterskorna och att aldrig veta vem som ringde var en utmaning. För att 

kunna hantera olika samtal krävdes erfarenhet, kunskap och att vara trygg i sin roll i 

telefonrådgivningen, men även att vara professionell för att skapa bra möten. Det är inte lätt 

för nyutbildade distriktssköterskor att sitta i telefonrådgivning och det rekommenderades inte. 

”att kunna utan att se patienten … kunna bedöma utifrån hur patienten säger 

och framlägger sina symtom då hur dom mår åh å liksom göra en korrekt 

bedömning då så att de det fodras erfarenhet och klokhet” (DSK1) 
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När patienten är nöjd blir mötet bra och då var arbetet i telefonrådgivning bra. Detta var ett 

svar som distriktssköterskorna svarade när frågan om hur distriktssköterskorna upplevde att 

mötet var bra, när arbetet i telefonrådgivning var bra blev också mötet bra. 

Distriktssköterskorna strävade efter att göra patienten nöjd, att erbjuda vård gjorde att mötet 

upplevdes som positivt. Men även att kunna ge bra egenvårdsråd och att patienten lyssnade på 

råden och tackade upplevdes som positivt och de fick mer energi. Deras strävan efter att göra 

patienten nöjd kunde även innebära att distriktssköterskorna erbjöd att ringa upp patienten 

senare under dagen för att följa upp patientens mående eller att erbjuda att lägga tillbaka 

samtalet i TeleQ så att patienten inte behövde ringa igen. De viktiga kände 

distriktssköterskorna var att avsluta samtalet bra att patienten och hon var överens. 

”Sen upplever jag att alltså man tänker att man vill hitta en lösning om det är 

t.ex. en mamma som ringer åt sitt barn … en oro … och man bedömer att det 

nog inte är något men säger man då att man kan ringa några timmar senare för 

att se hur det är så lugnar dom sig oftast och tackar … att man följer upp 

erbjuder det då kan dom bli nöjda och dom känner sig trygga … då känns det 

bra det blev ju ändå rätt bra i slutändan att man ger bra råd” (DSK 9) 

 

För att arbetet och då mötet i telefonrådgivning skulle upplevas bra beskrev 

distriktssköterskorna vikten av att lyssna på vad patienten säger och även att lyssna på hur 

patienten låter. Om patienten hostade, lät hes, hade tjock röst, lät andfådd, lät smärtpåverkad 

och trött.  En distriktssköterska beskrev att hon försökte skaffa sig en inre bild av patienten 

för att lättare göra en bedömning av vårdnivå. Det var viktigt att ta sig tid till att lyssna på 

patienten detta kunde ibland upplevas svårt men distriktssköterskorna kände att om de tog sig 

tid att lyssna klart på patienten så kunde det innebära att patienten inte behövde en läkartid. 

Att lyssna klart på patienten gjorde även att patienten kände sig väl omhändertagen och 

samtalet blev lättare. 

”man måste ju ändå lyssna på patienten och ge patienten den tiden för det kan 

undvika en läkartid att man ger dom 5 min till så har man ju ändå sparat in på 

en läkartid men det är olika på hur det ser” (DSK 5) 
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DISKUSSION 
 

I resultatet framkom det att arbeta med telefonrådgivning på en vårdcentral upplevs som svårt 

att möta allas behov med begränsade möjligheter men också utmanande. Författaren till denna 

studie kommer diskutera metod och har sedan valt ut vissa delar från resultatet i 

resultatdiskussionen. 

 

METODDISKUSSION 
 

Design 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Den kvalitativa 

metoden är lämplig att använda för att undersöka människors upplevelser eller uppfattningar 

rörande ett visst fenomen (Kristensson, 2014). Författaren till denna studie gjorde 

bedömningen att semistrukturerade intervjuer med kvalitativ innehållsanalys som metod 

skulle kunna besvara studiens syfte. Av samma anledning valdes den induktiva ansatsen, 

vilken innebär en förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Urval 

Utifrån ett bekvämlighetsurval valdes de informanter som ansågs lämpligast att besvara 

studiens syfte. Enligt Henricson (2012) kan ett urval med bred variation ge flera nyanser av 

fenomenet. För ökad bredd på urvalet valdes både vårdcentraler inom stad och förort, även 

varierande ålder på informanterna eftertraktades samt hur lång erfarenhet av 

telefonrådgivning distriktssköterskorna hade. Författaren till denna studie valde 

distriktssköterskor för att det inte finns så mycket studier om distriktssköterskans arbete i 

telefonrådgivning. Det ansågs därför viktigt att beskriva distriktssköterskans perspektiv.  

Att välja distriktssköterskor på vårdcentral låg även i författarens intresse eftersom författaren 

själv är legitimerad distriktssköterska och arbetat med telefonrådgivning. Det ansågs därför 

rimligt att välja distriktssköterska som informant i studien. Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012) betonar att urvalet av deltagare kan påverka giltigheten och trovärdigheten för studiens 

resultat. Detta genom att ett varierat urval kan öka möjligheterna med olika perspektiv på det 

undersökta fenomenet.  
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Studien genomfördes med tio kvinnliga distriktssköterskor vilket kan ses som en svaghet för 

det kan ha begränsat variationen i intervjumaterialet och det kanske hade blivit ett annorlunda 

resultat om författaren hade fått fem manliga distriktssköterskor och fem kvinnliga. Att vara 

distriktssköterska på vårdcentral är starkt kvinnodominerande så det var svårt att hitta manliga 

deltagare. Dock anser ändå författaren till detta arbete att studiens resultat med endast 

kvinnliga deltagare är tillförlitligt eftersom det är deras upplevelse. Distriktssköterskorna hade 

3-21 års erfarenhet av telefonrådgivning vilket kunde bidra med ett djupt och rikt datamaterial 

(Kristensson, 2014). Spridningen i ålder och arbetserfarenhet av telefonrådgivning skulle 

kunna bidra till variation i intervjumaterialet och därmed öka studiens trovärdighet. (Polit & 

Beck, 2012). Det noggrant beskrivna urvalet stärker trovärdigheten till studien enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Under studiens gång hörde fler distriktssköterskor 

av sig om önskan att delta i studien. Författaren bedömde att inga fler variationer framkom i 

sista intervjun att materialet inte tillförde något nytt och att 10 informanter var tillräckligt 

utifrån tid och resurser. Därför valdes den sista informanten bort och författaren nöjde sig 

med 10 intervjuer. 

 

Datainsamling 

Författaren till denna studie valde intervju som datainsamlingsmetod. En semistrukturerad 

intervju valdes där en intervjuguide låg som grund för frågorna. Genom en intervjuguide 

strukturerades frågorna upp och författaren kunde på detta sett få svar på frågorna och hålla 

fast vid studiens syfte och det var lättare att inte missa några frågor. Författaren till denna 

studie ställde samma frågor till alla men ordningen på frågorna kunde variera beroende på vad 

som kom fram i intervjun. En svaghet i studien kunde ha varit att författaren endast ställde 

fyra frågor och om författaren hade haft fler frågor kunde kanske resultatet blivit rikare. 

Frågorna var öppna och tillät att informanterna fick tala fritt och en svaghet i studien kunde ha 

varit att en del informanter kunde ha svårt att skapa berättelser, men genom att författaren 

ställde följdfrågor som kan du berätta mer? vad menar du här? Så kunde informanterna 

fortsätta sin berättelse och utveckla svaren mer. Att författaren använde en intervjuguide 

stärkte studiens tillförlitlighet då alla informanter fick samma frågor (Graneheim & Lundman, 

2004; Henricson, 2012 & Polit & Beck 2012). En styrka i datainsamlingen är att 

informanterna representerade sex olika vårdcentraler i södra Sverige. Detta stärker 

trovärdigheten enligt Polit och Beck (2012).  
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Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon som det inte gick att ringa till vilket författaren 

ansåg vara en förutsättning för att kunna fokusera på informanternas berättelse utan att behöva 

anteckna. Detta bidrog till att skapa ett bra intervjuklimat. Att intervjuerna bandades skulle 

dock kunna ha hindrat informanterna från att tala helt fritt då det fanns en risk att de skulle 

känna sig nervösa eftersom de visste att de skulle bli inspelade. Då intervjuerna handlade om 

bland annat svårigheter distriktssköterskor kunde uppleva och hur de hanterade dessa fanns 

det en risk att de inte var helt öppna och ärliga. Författaren till detta arbete valde att testa 

intervjuguiden och genomförde en provintervju för att se om planerad tid var hållbar, och om 

den tekniska utrustningen fungerade såsom ljud och hantering av ljudfiler (Henricson, 2012). 

Författaren behövde även prova på att ställa frågor och komma in i situationen att vara 

intervjuare. Provintervjun skrevs ut och testades och för att se om frågorna var adekvata eller 

om det krävdes en justering. Författaren var nöjd med provintervjun, frågorna svarade mot 

syftet så denna provintervju inkluderades i studien. Dock kan djupet i de första intervjuerna 

ses som en svaghet då författaren har begränsad erfarenhet av att intervjua. Detta kan ha 

bidragit till ett begränsat material att analysera, men efterhand som intervjuerna genomfördes 

ökade författarens förmåga att kunna ställa följdfrågor vilket bidrog att de sista fyra till fem 

intervjuerna gav mer uttömmande svar och därmed rikare material. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att genomföra intervjuer är en process i utveckling där intervjuaren efterhand 

når kunskap som kan leda till en djupare förståelse och därmed influeras till nya följdfrågor. 

Att studien är tillförlitlig handlar även om stabilitet i datamaterial över tid. I den genomförda 

studien anses resultatet och det insamlade datamaterialet kunna upprepas om en liknande 

studie genomförs på samma eller ett liknande sätt. Att författaren till denna studie använde 

semi-struktureade intervjuer utifrån en intervjuguide som innebär att alla deltagare fick 

samma frågor stärker tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Dataanalys 

Analysen av intervjumaterialet genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är en svår och tidskrävande 

metod att använda och det krävs en noggrannhet då tolkning av materialet ska göras. 

Användandet av analysmetoden var ny för författaren men författaren införskaffade sig 

kunskap om ämnet genom utbildning och relevant litteratur. Författarna försökte hålla sig till 

det som sades av informanterna under intervjuerna vid transkriberingen.  
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Dessutom lästes alla intervjuer i sin helhet av både författare och handledare för att säkerställa 

tillförlitligheten av resultatet i studien och öka trovärdigheten. För att öka trovärdigheten i 

studiens innehållsanalys är det viktigt att påvisa analysen med ett flödesschema och även att 

inkludera citat från intervjuerna för att ytterligare styrka giltigheten vilket genomfördes i 

studien (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys är en analysmetod som 

syftar till att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i textmaterial 

därför ansåg författaren att denna analys metod var lämplig utifrån studiens syfte. Författaren 

var dock ovan att använda denna analysmetod, vilket medförde en risk att intervjumaterialet 

kunde komma att över- eller under tolkas samt färgas av författarens förförståelse (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Detta kan ses som en svaghet i studien men samtidigt tog 

författaren under hela arbetsprocessens gång hjälp av handledare som stöd och detta kan 

hindra att förförståelsen färgade studien. Dataanalysen är gjord i ett sammanhang där 

sanningen finns i betraktarens ögon och flera tolkningar är möjliga och kan vara giltiga även 

om tolkningen anses vara olik varandra. Då analysen genomfördes fanns en medveten 

noggrannhet med att inte välja för långa meningsenheter då de kan försvåra analysprocessen 

genom att ha flera betydelser. Genom att även illustrera hur meningsenheterna kondenserades 

och abstraherades underlättades bedömningen av trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 

2004). Under analysens gång delades textmassa in i meningsenheter som sedan 

kondenserades och skapade koder. Författaren till detta arbete transkriberade och analyserade 

i direkt anslutning till varje intervju. Dock stannade författaren vid att endast analysera alla 

intervjuer fram till koder. När författaren till denna studie slutligen genomfört alla intervjuer 

och kodat textmassa började nästa fas i analysarbetet, dvs. att kategorisera alla koder och 

skapa kategorier med tillhörande underkategorier. För att stärka tolkningarna i analysen tog 

författaren hjälp av handledare där en diskussion fördes kring koder, kategorier och tema. Det 

färdiga resultatet visades för fyra av de informanter som medverkade i studien för att få deras 

syn och kontrollera om tolkningen var korrekt. Informanterna var nöjda och kände igen sig i 

stora delar av resultatet. Genom att ta hjälp stärks trovärdigheten. En noggrann beskrivning av 

urval och analysmetod, samt presentation av citat, gör det lättare för läsaren att bedöma 

giltigheten i tolkningarna. Därför har urval och analysmetod beskrivits noggrant, samt citat 

används i resultatet.  
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Förförståelse 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan en forskares förförståelse och erfarenhet 

sätta sin prägel på analysen. Författaren till detta arbete har själv arbetat med 

telefonrådgivning på vårdcentral och författaren hade en önskan om fördjupning inom detta 

ämne. Därför kan författarens förförståelse påverkat genomförandet av studien. Förförståelsen 

kan ha inneburit att intervjuerna blev styrda av författarens egna upplevelser av 

telefonrådgivning. För att motverka detta ställdes öppna frågor under intervjun och i största 

möjliga mån försökte författaren inte ställa ledande följdfrågor eller på något sett försöka 

påverka svaren distriktssköterskorna gav. I kvalitativa studier blir forskaren genom sin 

medverkan som intervjuare och tolkare även medskapare av resultatet. Den kunskap och 

erfarenhet författaren har om fenomenet som ska studeras måste hållas i medvetande. Denna 

förförståelse har inspirerat mig till att försöka nå en djupare förståelse kring fenomenet och 

förförståelsen har på så sett utnyttjats som en tillgång (Lundman & Hällgren Graneheim, 

(2012). Tack vare att författaren hade erfarenhet av telefonrådgivning gjorde informanterna 

mer avslappnade och öppnade upp lättare under intervjun. Tillförlitligheten till föreliggande 

studies resultat kan därmed påverkas av författarens förförståelse. 

 

Överförbarhet 

I en kvalitativ studie är det upp till läsaren att avgöra om resultatet kan tillämpas på andra 

grupper eller sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens alla steg bör så utförligt 

som möjligt beskrivas noggrant så att någon annan ska kunna överföra resultaten till liknande 

kontext (Polit & Beck, 2012). Deltagarnas berättelser bestod av liknande upplevelser och 

genom en klar och tydlig beskrivning av urval, datainsamling och analysprocess tillsammans 

med en rik resultatpresentation ökar möjligheten för överförbarheten.  
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RESULTATDISKUSSION 
 

Resultatet visar att arbeta med telefonrådgivning utifrån distriktssköterskornas perspektiv på 

en vårdcentral upplevs som en stor utmaning och det är svårt att alltid känna att de fattat rätt 

beslut. Distriktssköterskorna upplever att det är svårt att neka patienten vård och att det ibland 

känns som en klump i magen när samtalet avslutats. Distriktssköterskorna hade önskat att det 

fanns mer resurser för att kunna hjälpa flera patienter. Det upplevdes svårt att neka patienten 

vård eller be dem ringa igen. Distriktssköterskorna i telefonrådgivning är i en utsatt position.  

Författaren till denna studie valde att använda det vårdande mötet men även vårdlidandet som 

teoretisk referensram. Författaren till denna studie har kommit fram till att när samtalen i 

TeleQ är många och resurser saknas händer det att inte patienter kommer fram till sin 

vårdcentral. Att patienter inte kommer fram kan göra att patienten utsetts för vårdlidande.  

 

Vårdlidande  

Dahlberg och Segersten (2015) menar att det hos vårdpersonal kan finnas en ambition om att 

ge en god vård och att erbjuda ett vårdande möte, men det kan ändå bli fel ibland och då blir 

vården inte vårdande. Det är mänskligt att som vårdpersonal inte orka ge god vård men detta 

kan då ge konsekvenser för patienten som drabbas. När inte vården kan erbjuda ett gott 

vårdande som stärker hälsoprocesserna kan ett vårdlidande uppstå. Vårdlidande är ett lidande 

som uppstår på grund av vårdandet (a.a.). Författaren till denna studie anser att för att skapa 

dessa bra möten krävs det av distriktssköterskan att hon är medveten om den vårdsökandes 

perspektiv. Vårdande möten över telefon ökar idag och distriktssköterskornas arbetssituation 

kan påverka vården de ger och då påverka de vårdsökande. Dahlberg och Segersten (2010) 

beskriver att det är svårt för vårdare att ge patienter god vård om de själva inte upplever 

vårdande och vårdmiljön positivt. Det är nödvändigt att fokusera på vårdares utsatthet och 

ohälsa som har sin grund i arbetssituationen, som kan innebära konsekvenser för vårdandets 

kvalité. Det är viktigt att beskriva vårdande som ställer stora krav på vårdarna. I etiskt svåra 

situationer måste alltid vårdarnas hållning och agerande problematiseras och både deras eget 

välbefinnande och den följd deras handlingar får för patienterna måste belysas. Livets, 

vårdandets och arbetssituationers prövningar kan väcka känslor som inte enbart är positiva, 

framförallt i tider där stress och utbrändhet är allvarligt samhälls- och arbetsproblem. Vårdare 

kan hamna i situationer där de inte känner att de räcker till och det kan till och med hända att 

det som de är med om väcker mindre goda känslor till liv.  
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Eriksson & Svedlund (2007) anser att skylla på tidsbrist och stress som hinder i det vårdande 

mötet är att göra så att vårdaren inte behöver ta eget ansvar för att skapa bra möten. Detta 

håller inte författaren till denna studie med om, särskilt inte när distriktssköterskorna endast 

har fyra till sex minuter på sig att skapa ett bra möte i telefonrådgivningen och dessutom inte 

ens kan se patienten, att tolka det som inte syns. Distriktssköterskorna har en viktig position i 

primärvården och är den som möter patienten först. Det är därför av stor vikt att deras 

förutsättningar för att kunna ge patienten god vård lyfts fram.  

 

Etiska dilemman som distriktssköterskorna upplever 

Telefonrådgivning skapar möjligheter för att uppfylla målet att vården ska vara lättillgänglig. 

Sjukvårdens mål är att den som bedöms ha störst behov av vård ges företräde till vården HSL 

(SFS 1982:763) Detta kan innebära att det skapas etiska dilemman för distriktssköterskan i 

telefonrådgivningen. Ur en etisk aspekt kan författaren ställa sig frågan om det är helt säkert 

att med enbart den subjektiva beskrivningen från patienten går att veta om de patienterna med 

störst behov får företräde till vården eller bortprioriteras på grund av läkarbrist? 

Distriktssköterskorna upplevde att den som skrek högst eller blev argast oftare fick läkartiden 

och inte den som egentligen behövde vård. Genom grindvaktsfunktionen bestäms vilka 

patienter som får tillträde till vården. Författaren till denna studie anser att det kan vara svårt 

att uppfylla målet i telefonrådgivningen med att ”den som bedöms ha störst behov av vård ges 

företräde” eftersom det är svårt att veta nästa samtal. I författarens studie pratade 

distriktssköterskorna om det svåra att vara grindvakt, att vara den som nekar patienten vård 

eller erbjuder patienten vård. Distriktssköterskorna kände en rädsla i att göra felbedömningar 

och ofta hänvisades patienter till jourläkarbesök, det upplevdes som mycket jobbigt att 

behöva neka gamla patienter vård och be de ringa igen. De upplevde det svårt att vara 

grindvakt och det skapade en känsla av att de funderade på om de gjort rätt. Flera studier har 

kommit fram till att distriktssköterskorna i telefonrådgivning kan ses både som en vårdgivare 

och en grindvakt när de gör en bedömning av vilken vårdsökande som ska få träffa en läkare. 

Grindvaktsfunktionen uppstår då verksamheten inte tillåter så många läkarbesök som 

distriktssköterskorna anser vara nödvändiga. Detta kan leda till att distriktssköterskorna 

upplever en stress när resurserna inte räcker till men också en konfliktsituation och en oro 

över att göra felbedömningar. Ibland tvingas distriktssköterskorna att hänvisa den 

vårdsökande till annan instans, till exempel akutmottagning, trots att distriktssköterskorna 

ansåg att det var fel vårdnivå (Holmström, 2008; Kaminsky, et. al., 2008 & Reinhardt, 2010) 
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Distriktssköterskorna känner också ett etiskt dilemma av att både få rollen som grindvakt och 

den som ska ge vård (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). Flera andra studier beskriver att 

det är ledningen/chefer på vårdcentral som avgör vilken roll distriktssköterskan får i 

telefonrådgivningen. Om patienten upplever att distriktssköterskan är ”en grindvakt” och av 

läkaren ”en slavdrivare” är detta symtom på att mottagningens chefer inte kunnat skapa balans 

mellan patienternas efterfrågan av medicinsk service och mottagningens avsatta resurser för 

ändamålet. För att kunna ge en god och säker telefonrådgivning innebär det att 

distriktssköterskorna har god tillgänglighet i telefonen, att den vårdsökande kommer fram 

men även att den vårdsökande får hjälp inom rimlig tid – en vårdcentral måste ha sådan 

bemanning att patienten får träffa läkare inom tid som anses medicinskt korrekt (Ernesäter, 

Holmström & Engström, 2009; Ledin et al., 2016; Marklund, 2008). 

 

Organisatoriska brister skapar stress 

Författaren till denna studie anser att en vårdrelation kan vara vårdande eller icke vårdande 

och i författarens studie framkom det att på grund av resursbrist kunde de vårdsökande 

utsättas för icke vårdande möten. Detta skedde på grund av bristen på läkartider och även när 

det inte var bemannat tillräckligt i telefonen. Detta ledde till att patienter inte ens kom fram 

samma dag till sin vårdcentral. De möttes av en röst som sade att kön var fylld var god försök 

igen imorgon. Att inte komma fram till sin vårdcentral samma dag som patienten söker är i 

mot vårdgarantin som säger att den vårdsökande ska få kontakt med primärvården samma dag 

som den söker, även när vård söks via telefonrådgivning. Författaren till denna studie anser att 

vissa vårdcentraler inte uppfyller vårdgarantin och på så sett skapas ett vårdlidande för 

patienten. Författaren till denna studie har kommit fram till att om distriktssköterskorna 

upplever organisatoriska hinder kan detta medföra att patienterna utsetts för ett vårdlidande. 

Författaren till denna studie menar också att när inte patienter kommer fram till sin 

vårdcentral kan detta påverka patientsäkerheten. 

 

I denna studie framkom hur svårt det upplevdes att endast ha fyra till sex min/samtal och på 

denna tid hinna fånga patienten och skapa ett vårdande möte men också kunna bedöma vilken 

vård patienten skulle ha. Att ta sig tid till att lyssna på patienten var svårt ibland när samtalen 

i TeleQ var många. Distriktssköterskorna upplevde att det var svårt att fatta beslut under 

tidspress.  
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Tiden blev främst ett hinder när det inte fanns läkartider och distriktssköterskorna behövde 

mer tid till att förklara och ge patienten egenvårdsråd och motivera patienten till att våga 

avvakta hemma. Distriktssköterskorna i författarens studie beskrev sitt arbete när samtalen var 

många och de hade fyra min/samtal att de tillslut inte orkade och kände att de hade tid att 

argumentera och försöka förklara varför patienten inte kunde få en läkartid. Det hände då att 

de bokade en läkartid till den vårdsökande fast att det egentligen inte bedömdes behövas. När 

det fanns gott om läkartider var det enklare att arbeta med telefonrådgivning. Men författaren 

till denna studie tror att om det hade funnits mer resurser och mer tid/samtal kanske denna 

tidspress hade kunnat undvikas och distriktssköterskorna hade då kunnat känna att de hade 

god tid på sig för att möta patienten. De hade även haft god tid på sig för att ge egenvårdsråd 

och skapa en trygghet för patienten. Distriktssköterskorna hade också fått mer tid till att 

försäkra sig om att råden de gav var rätt och de hade kunnat återkoppla senare under dagen för 

att se att råden de gav hade hjälpt. Författaren till denna studie har funnit en studie som 

beskriver hur chefer ser på arbetet i telefonrådgivning och vad de anser är viktiga mål med 

telefonrådgivningen. Kaminsky, Carlsson, Holmström, Larsson & Fredriksson (2014) har i sin 

studie kommit fram till att chefer anser att det är viktigt att skapa ett förtroende, bedöma, 

hänvisa och ge råd. Men även att undervisa den vårdsökande. En artikel från England har 

genomfört studie där de undersökt hur chefer ser på att triagera i telefonrådgivningen. 

Cheferna anser att det är bra om sjuksköterskor gör en triagering i telefonrådgivningen för de 

anser att det sparar både tid och pengar. Patienter som inte egentligen har ett behov av läkartid 

kan nöja sig med att sjuksköterskan kan ge råd via telefonrådgivningen (Charles-Jones, May, 

Latimer, & Roland, 2003). Men författaren till denna studie anser att för att undervisa i 

telefonrådgivning kräver det tid och det är då viktigt att det ges tid för undervisning och 

rådgivning under samtalet annars menar författaren att patienterna kommer ta sig till 

sjukvården istället och då blir det kostsamt när resurser används på fel sätt. Det kan även bli 

svårt att ge undervisning om samtalen ska hållas korta. Det tar tid att utföra egenvårdråd via 

telefonrådgivning, det är viktigt att de vårdsökande förstår vad som sägs och kan ta till sig 

egenvårdsråden på ett adekvat sätt. Ström, Marklund & Hilding (2009) har i sin studie 

kommit fram till att vårdsökande ser på telefonrådgivning som en trygghet och ett sett att få 

snabb hjälp med råd och funderingar som den vårdsökande har. Att få lyfta tankar och få 

rådgivning om lättare besvär skapar en trygghet hos den vårdsökande.  

 



 

 

 

41 

 

Den vårdsökande upplever att det känns bra när telefonsjuksköterskan har en lugn röst, är 

trevlig och tillmötesgående och framförallt inte är stressad utan tar sig tid till att lyssna på vad 

de har att säga (a.a.). Greenberg, (2009) har i sin studie kommit fram till att målet med 

telefonrådgivning är att bedöma och möta patienters behov av vård genom att samla 

information. Detta genom att samtalet delas in i fem faser; Öppna, lyssna, analysera, motivera 

och avsluta samtalet. Dessa fem faser tar tid och måste få ta tid för att sjuksköterskan ska 

hinna genomföra faserna på ett korrekt sett.  

 

Författaren till denna studie har funnit artiklar som bekräftar vad författarens studie kommit 

fram till. Att det är svårt att fatta beslut när det är tidspress och resursbrist. Tidigare studier 

beskriver att hög arbetsbelastning med många samtal att bedöma kan påverka vårdkvalitén 

men även patientsäkerheten. Distriktssköterskorna kan känna sig stressade och pressade över 

att hålla samtalen korta och känner att de har ont om tid till att ge egenvårds råd. Om en 

verksamhet har begränsade resurser kan det leda till ökade svårigheter i telefonrådgivningen 

genom att distriktssköterskorna får svårt att utföra sitt arbete på rätt sätt om läkartider saknas. 

När distriktssköterskorna utsätts för stress i telefonrådgivning hindras det vårdande mötet och 

tiden för reflektion saknas (Ledin et al., 2016; Marklund, 2008; Olsson, Skär, Söderberg & 

Zotterman, 2015; Purc-Stephenson & Thrasher 2010; Reinhardt, 2010; Renegater, Holmström 

& Engström, 2009; Rying et. al., 2013). Whalbergs studie (2003) visar att fatta beslut under 

tidspress är svårt, dessutom är distriktssköterskorna under sin utbildning tränade till att 

bedöma sjuka patienter genom att bedöma dom visuellt, att se på patienten hur sjuk den är. 

Bonander och Snellman (2007) beskriver att distriktssköterskans uppgift att prioritera 

patienters olika besvär under tidspress och att samtidigt ge god omvårdnad, så att patienten 

känner sig delaktig och lyssnad till kan vara svår att kombinera under 

telefonrådgivningssamtalet. Detta påverkar vårdrelationen mellan distriktssköterska och 

patient. Leppänen (2010) visar i sin studie att distriktssköterskorna i telefonrådgivning har 

makt att besluta om uppringarens tillträde till sjukvården. Distriktssköterskorna har makt över 

tillgängliga läkartider och distriktssköterskan står i varje samtal inför hur hon ska hantera sin 

makt. Författaren till denna studie menar att samtidigt kan distriktssjuksköterskorna känna sig 

maktlösa, då resurserna är begränsade. I denna maktposition eller uppfattning av maktlöshet, 

är det distriktssköterskornas ansvar att enligt omvårdnadens målsättning balansera situationen 

så att uppringaren är delaktig, känner sig trygg och upplever respekt. Men det kan vara svårt 

att tillgodose patientens behov när läkartider saknas.  
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Författaren till denna studie fann att distriktssköterskorna upplevde det tungt att sitta hela 

dagar i TeleQ. En del kände sig mycket tröttare och tunga i huvudet och blev ofokuserade i 

slutet på dagen. Någon beskrev att det var svårt att hålla tråden i samtalet och verkligen lyssna 

på patienten. Att sitta hela dagar i Telefonrådgivning och hantera många samtal kan påverka 

patientsäkerheten. Att hantera många samtal och fatta beslut när det finns organisatoriska 

brister kan öka stressen hos distriktssköterskan och påverka hennes förmåga att göra korrekta 

bedömningar. Alla distriktssköterskor i författarens studie nämnde att de inte orkade sitta hela 

dagar i TeleQ, att de blev mycket tröttare, tunga i huvudet och fick svårare att göra korrekta 

bedömningar efter 8,5 timme i TeleQ. Det borde vara en självklarhet och en ökad förståelse 

hos chefer att inte låta distriktssköterskorna sitta 8,5 timme i TeleQ när arbetssituationen ser 

ut som den gör. En studie från England som genomfördes 1999 men publicerades 2000 visar 

redan då att krav i arbetet, brister i kommunikation, arbetsmiljön med tidspress och svårt att 

hantera arga patienter i telefonen ökade stressen hos distriktssköterskorna i primärvården 

(Rout, 2000).  

 

Att känna sig utsatt  

Distriktssköterskorna i denna studie upplever att arga patienter och hot ökat mer de senaste 

åren i telefonrådgivningen. Författaren till denna studie tror att detta kanske kan bero på att 

det anses vara lättare att vara otrevlig i frånvaro av det fysiska mötet och att det på grund av 

frustrationen hos patienterna som gör dem arga när de gång på gång blir nekad läkartid. Det är 

ett helt annat sätt att kommunicera när samtalet sker ansiktslöst och att bli arg utan att behöva 

ta konsekvenserna av reaktionen hos distriktssköterskan på andra sidan. Författaren till denna 

studie har hittat studier inom arbetet med telefonrådgivning som beskriver liknande 

upplevelser. Enligt tidigare studier visar dessa att patienten som söker vård kan ofta förvänta 

sig att få en läkartid redan innan denne ringer. Patienter som ringer och önskar läkartid direkt 

har oftare en syn på distriktssköterskan som läkarens sekreterare, detta kan göra att 

distriktssköterskan känner att deras medicinska kompetens ifrågasätts. När vården inte kan 

uppfylla patientens önskan känner de sig frustrerade, missnöjda samt negligerade. Patienten 

kan då få svårt att ta till sig egenvård (Bonander & Snellman, 2007; Holmström & Dall’Alba, 

2002; & Leppänen, 2010). I telefonrådgivningen kan distriktssköterskorna ta emot samtal som 

kan vara svåra för distriktssköterskorna att hantera. Dessa samtal innehåller negativa känslor 

som ilska, sorg, frustration men även samtal som kan handla om livskriser.  
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Dessa svåra samtal kan framkallas av patienten när denne upplever stress och en oro för 

sjukdom. Dessa negativa känslor från patienten kan lindras om distriktssköterskorna tar sig tid 

att informera och förklara för patienten varför denne inte behöver en läkartid. 

Distriktssköterskorna har en unik position i primärvården då de dagligen spenderar flera 

timmar med att prata med vårdsökande. Distriktssköterskorna lyssnar till den vårdsökandes 

problem, känslor och behov. Då är kommunikationen mellan distriktssköterskan och patienten 

en viktig del i samtalet och en viktig del i att det blir ett vårdande möte (Bonander & 

Snellman, 2007 & Sheldon, et. al., 2006).  

 

Att känna sig utsatt i telefonrådgivning tar mycket energi, distriktssköterskorna i studien 

upplever att det tar kraft och energi efter de svåra samtalen. Men de känner ett krav på sig att 

de ändå måste ta nästa samtal. Tid för återhämtning finns inte alltid när samtalen är många. 

Genom att utöka resurserna och även öka samtalstiden för varje samtal kunde stressen minska 

och distriktssköterskorna kunde få hinna andas mellan samtalen och hämta energi för att möta 

nästa patient i telefonrådgivningen.  
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SLUTSATSER 
 

Att arbeta med telefonrådgivning i primärvården idag kräver att distriktssköterskorna har 

erfarenhet och kunskap för att möta alla olika samtal. Att göra bedömningar och fatta beslut 

om vilket vårdbehov patienten har är svårt i telefonrådgivningen när distriktssköterskorna 

arbetar under stor tidspress och resursbrist. Att inte ha tillräckliga resurser skapar ett 

vårdlidande för patienten när hon inte kommer fram till sin vårdcentral samma dag som denne 

ringer. Att inte ha tillräckligt med läkartider kan även göra att vården i primärvården inte 

längre kan vara patientsäker. Risken för felbedömningar ökar när resurser inte finns. 

Resultatet kan ligga till grund för att öka förståelsen för hur distriktssköterskorna upplever 

mötet i telefonrådgivning och vilka förutsättningar de har att arbeta efter. När 

distriktssköterskorna har svåra samtal att hantera och samtidigt arbetar under tidspress är det 

angeläget att ge mer stöd till distriktssköterskorna för att underlätta arbetssituationen.  

 

Vad studien tillfört; 

 Att arbeta i telefonrådgivning är utmanande och det kan vara svårt 

 En del vårdcentraler håller inte vårdgarantin och på så sett skapas ett vårdlidande för 

patienten. 

 Distriktsdistriktssköterskorna i primärvården har en utsatt position i telefonrådgivning 

 Mer resurser behövs för att göra primärvården patientsäker 
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FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
 

Det finns en begränsad kunskap om distriktssköterskornas upplevelser av att arbeta med 

telefonrådgivning i primärvården. Denna studie visar att det är svårt att bedöma och fatta 

beslut genom telefonrådgivning. Författaren till denna studie anser att det behövs mer studier 

inom detta område för att öka kunskapen om att arbeta med telefonrådgivning. 

Distriktssköterskorna upplevde det svårt med att fatta beslut i telefonrådgivning. Det händer 

att patienter hänvisas till fel vårdnivå. I en del fall hade det räckt med att patienten stannat 

hemma och följt distriktssköterskans råd om egenvård. Genom att i spec. utbildningen till 

distriktssköterska ge kurs i telefonrådgivning hade distriktssköterskan fått mer kunskap och 

kunna tränas i att fatta beslut över telefon och utbilda patienten i egenvård.  

Då tillgänglighet och krav på tillgänglighet ökar i samhället kan mobiler, internet och datorer 

vara en ny aspekt för att effektivisera telefonrådgivningen. Om distriktssköterskan kunde få 

en visuell kontakt via exempelvis bildtelefoni skulle ett av de hinder som finns vara borta för 

dem. Vissa medicinska åkommor kunde lättare bedömas om patienten syntes i bild samt 

språkliga hinder kunde minska. Därför kunde det vara ett förslag att den tekniska utveckling 

som vi idag lever med kunde implementeras inom primärvården för att använda dess fördelar. 

Att genom utbildning få träna i samtalsprocessen och hantera arga och hotfulla patienter hade 

kunnat minska känslan av att känna sig utsatt. 

  

Förslag på vidare forskning; 

 Patientens perspektiv på det vårdande mötet i telefonrådgivning mot primärvården 

 Det vårdande mötet som fenomen mot telefonrådgivning 

 Fördjupad studie om distriktssköterskornas perspektiv på det icke vårdande mötet i 

telefonrådgivning. 
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BILAGOR 1-6 
Bilaga 1  

 

Till vederbörande verksamhetschef 

 

Hej    

Jag är utbildad distriktssköterska som nu läser min Magister i vårdvetenskap på 

Linneuniversitetet i Växjö. I min magisteruppsats ämnar jag göra en studie om det 

ansiktslösa vårdandet mötet i telefonrådgivning. Då telefonrådgivning är en av de stora 

delarna i distriktssköterskans arbete på vårdcentral önskar jag fördjupa mig och belysa 

distriktssköterskornas upplevelse av arbetet i telefonrådgivning. Jag är därför intresserad 

av att komma i kontakt med distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning på 

vårdcentral för att göra en intervju om deras erfarenheter. Deltagande är helt frivilligt, 

och möjligheten finns att när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange orsaken. 

Det kommer inte att ställas några personliga frågor, utan enbart frågor kopplade till 

professionen. Tiden som beräknas till intervjun är ca 30-45 min.       

Ett informationsbrev med ovanstående information är även skickat till vederbörande 

avdelningschef med önskan om kontakt med möjliga distriktssköterskor för deltagande i 

studien. För att få genomföra intervjuer med distriktssköterskor från din enhet krävs ett 

skriftligt godkännande av dig. Om du godkänner detta räcker det med att svara jakande 

på detta brev. Oavsett hur du ställer dig till godkännande eller ej önskar jag ett svar. 

Om du har frågor får du gärna kontakta mig via kontaktuppgifterna nedan.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Anna Olsson 
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Bilaga 2  

 

Till vederbörande avdelningschef 

 

Hej    

Jag är utbildad distriktssköterska som nu läser min Magister i vårdvetenskap på 

Linneuniversitetet i Växjö. I min magisteruppsats ämnar jag göra en studie om det 

ansiktslösa vårdandet mötet i telefonrådgivning. Då telefonrådgivning är en av de stora 

delarna i distriktssköterskans arbete på vårdcentral önskar jag fördjupa mig och belysa 

distriktssköterskornas upplevelse av arbetet i telefonrådgivning. Jag är därför intresserad 

av att komma i kontakt med distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning på 

vårdcentral för att göra en intervju om deras erfarenheter. Deltagande är helt frivilligt, 

och möjligheten finns att när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange orsaken. 

Det kommer inte att ställas några personliga frågor, utan enbart frågor kopplade till 

professionen. Tiden som beräknas till intervjun är ca 30-45 min.       

 

Jag önskar din hjälp med kontaktuppgifter i form av mejladress till distriktssköterskor 

som kan vara aktuella för deltagande. De kommer därefter att få ett mejl med inbjudan 

att delta och information om studien. Det väljer därefter själva om de vill svara eller ej, 

deltagandet är frivilligt. 

För att få genomföra intervjuerna krävs ett skriftligt godkännande av verksamhetschef, 

ett informationsbrev där jag efterfrågar samtycke är skickat till vederbörande. 

Om du har frågor får du gärna kontakta mig via kontaktuppgifterna nedan. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Olsson 
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Till vederbörande distriktssköterska 

 

Förfrågan om att delta i studien om möten i telefonrådgivning 

 

Hej    

Jag är utbildad distriktssköterska som nu läser min Magister i vårdvetenskap på 

Linneuniversitetet i Växjö. I min magisteruppsats ämnar jag göra en studie om mötet i 

telefonrådgivning. Jag har fått din mejladress av din avdelningschef för att erbjuda dig 

att delta i studien i form av en intervju. Din verksamhetschef har också lämnat sitt 

godkännande att jag kontaktar dig. Då telefonrådgivning är en av de stora delarna i 

distriktssköterskans arbete på vårdcentral önskar jag fördjupa mig och belysa 

sjuksköterskornas upplevelse av arbetet i telefonrådgivning och vilka svårigheter/hinder 

du ser. Jag är därför intresserad av att komma i kontakt med distriktssköterskor som 

arbetar med telefonrådgivning på vårdcentral för att göra en intervju om deras 

erfarenheter.  

Tiden som beräknas till intervjun är ca 30-45 min.       

 

Deltagandet är helt frivilligt, du väljer själv om du vill delta. För att vara med i studien, 

om du väljer det, kan du ta kontakt med mig så bestämmer vi en tid och plats som 

passar dig för intervju.  

Om du har frågor får du gärna kontakta mig via kontaktuppgifterna nedan. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Olsson 

 

 

Ansvarig för studien är 

Anna Olsson 

Leg. Distriktssköterska 

Stud. Fil. Mag. 

Vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet Växjö 

Tel XXXXXX 

Mail: 

anna.d.o@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Handledare:   

Gunilla Lindqvist  

Fil. Dr Lektor 

Linnéuniversitetet 

351 95 Växjö 

Tfn: XXXXXX 

gunilla.lindqvist@lnu.se                                                                                                 

mailto:anna.d.o@hotmail.com
mailto:gunilla.lindqvist@lnu.se
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Bilaga 4  

Samtyckesblankett 

 

 

Jag bekräftar härmed att jag har fått skriftlig och muntlig information om studiens syfte 

samt blivit erbjuden att ta del av studiens resultat efter godkänd examination. 

 

Jag har fått information om att all data hanteras på ett sådant sätt att min identitet inte 

kan röjas under någon del av studien. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

min medverkan utan att behöva ange orsak. 

 

Jag lämnar även mitt godkännande till att intervjun spelas in som ljudfil. 

 

 

Ort och datum__________________________________________ 

Underskrift_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V 
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Intervjuguide  

 

Bakgrundsfakta 

Kön: 

Ålder:  

Antal år som du arbetat som distriktssköterska: 

Antal år på vårdcentral som du arbetat med telefonrådgivning:  

 

Frågor  

Kan du berätta för mig hur du upplever mötet med patienten i telefonrådgivning? 

Vad upplever du som svårt i telefonrådgivning?   

Kan du berätta för mig hur din arbetssituation i telefonrådgivning ser ut? 

Känner du att du upplever stöd? 

Berätta hur du upplever när mötet i telefonen är bra? 

 

Innan vi slutar vill du tillägga något?  

Följdfrågor  

Kan du ge exempel?  

Kan du berätta mer detaljerat?  

Hur menar du då? 

Hur kan det påverka dig som distriktssköterska? 
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Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 
sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 
studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 
person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) 
och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för studien är namngivna (student och handledare) 

X   

 

 


