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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. 

Uppskattningsvis lider mellan fem och tio procent av befolkningen av en så allvarlig psykisk 

ohälsa att den kräver psykiatrisk vård. Att få professionell hjälp i form av samtalsstöd kan ge 

patienten en trygghet och kan även hjälpa patienten att förstå sin situation på ett bättre sätt. En 

del patienter som väntar samtalsstöd i primärvården ringer 1177 och berättar att de tycker det 

tar lång tid att få hjälp till samtalsstöd. 

Syfte: Studiens övergripande syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att, i rollen 

som telefonrådgivare vid 1177, samtala med vuxna patienter som väntar på samtalsstöd i 

primärvården. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, där 

nio sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden deltog. Alla deltagare var kvinnor. Analysen 

genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Sjuksköterskornas berättelser om telefonsamtal med patienter som väntar 

samtalsstöd i primärvården belyser; Sjuksköterskornas tankar och känslor, vilka möjligheter 

finns för att hjälpa patienterna? Hur hanterar och bearbetar sjuksköterskorna svåra samtal och 

vilken kompetens och resurser har sjuksköterskorna? 

Slutsats: Det är mycket som krävs för att ett samtal ska kännas bra för sjuksköterskan på 

1177 vårdguiden. Studien ger en bild av de upplevelser sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden 

har av att samtala med patienter som väntar samtalsstöd i primärvården. Vad kan behöva 

utvecklas för att sjuksköterskorna ska hantera dessa samtal?  

Nyckelord: Väntetid, primärvården, samtalsstöd, telefonrådgivning, upplevelser. 
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Summary 

 

Background: Mental Illness is the most common cause of sick leave in Sweden. It is 

estimated that between five and ten percent of the population suffer from such serious mental 

illness that it requires psychiatric care. Getting professional help in the form of 

communication aid can give the patient a sense of security and can also help the patient to 

understand his situation in a better way. Some patients waiting for communication aid in 

primary care call 1177 and tell them they think it takes a long time to get support for call 

support. 

 

Purpose: The overall aim of the study is to highlight the nurses' experience of talking with 

adult patients waiting for primary support in primary care, in the role of telephone counselor 

at 1177. 

 

Method: The study was conducted with a qualitative method of semi structured interviews, 

where nine nurses at the 1177 Care Guide participated. All participants were women. The 

analysis was conducted with a qualitative content analysis. 

 

Result: The nurse's stories about telephone conversations with patients waiting for 

communication aid in primary care highlight; the nurse's thoughts and feelings, what 

opportunities are there to help patients? How do nurses handle difficult talks and what skills 

and what resources do the nurses have? 

 

Conclusion: There is much required for a call to feel good for the nurse in the 1177 care 

guide. The study gives a picture of the experiences of the nurses at 1177 the care guide is 

talking to patients waiting for call support in the printer care. What may need to be developed 

for the telephone nurse to handle these calls? 

 

Keyword: Waiting time, primary care, communication aid, telephone counseling, experiences 
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1. Inledning 

Jag är allmänsjuksköterska och arbetar inom primärvården på 1177 Vårdguiden. 

Under min arbetstid samtalar jag med flertalet patienter som berättar att de tycker det 

tar lång tid att få hjälp till samtalsstöd och att det är svårt att få hjälp med sin psykiska 

ohälsa. I egenskap av blivande psykiatrisjuksköterska har ett intresse väckts att 

undersöka andra telefonrådgivande sjuksköterskors upplevelser av att samtala med 

personer som väntar på att få samtalsstöd inom primärvården. 

2. Bakgrund 

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag är psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2016).  Mellan 2010 och 2015 ökade antalet psykiatriska diagnoser i 

Sverige med 59 procent. Av dessa står anpassningsstörningar och stressreaktioner för 

huvuddelen av ökningen. Antalet diagnoser ökar, framförallt diagnoser som 

depression och ångestsyndrom och de klassas som ett folkhälsoproblem. Mörkertalet 

kan antas vara stort då människor ofta försöker dölja sina psykiska besvär och inte 

söker den hjälp de behöver (ibid.). 

Det händer även att man i vården inte upptäcker den psykiska ohälsan (Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys, 2014). Enligt Sveriges kommuner och landsting (2016) 

och Socialstyrelsen (2016) har personer med psykisk sjukdom sämre tillgång till 

somatisk hälso- och sjukvård än andra patientgrupper. De tillhör den grupp i samhället 

som är mest utsatt även när det gäller socioekonomiska faktorer såsom inkomst, 

boende, arbete och socialt nätverk.  

Utan adekvat behandling finns risk för successiv försämring med ytterligare 

funktionsnedsättning, långvarig sjukdom samt återinsjuknande (Försäkringskassan, 

2016). Jämfört med arbetstagare med god hälsa, har arbetstagare med dålig hälsa en 

högre risk för funktionshinder, arbetslöshet och en ökad risk att bli ekonomiskt inaktiv 

(Reeuwijk , van Klaveren, van Rijn, Burdorf och Robroek, 2011).  

Enligt Socialstyrelsen (2016) finns också en ökad risk för självmordstankar, 

självmordsförsök och självmord. Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en 

jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Detta krav 

uppfylls inte av vården idag. Tillgången till psykologisk behandling bedöms vara 

otillräcklig i hälften av landstingen, men framförallt inom primärvården (ibid.). 

En persons psykiska ohälsa påverkar ofta även de närstående. Det är viktigt att man tar 

med deras behov i vårdinsatser och olika stödjande sociala insatser (Socialstyrelsen, 

2016). Familjen påverkas på flera olika sätt av att ha en familjemedlem som är 

allvarligt deprimerad. Den deprimerades mående har en avgörande roll i hur det 

dagliga livet ter sig för närstående (ibid.). Närstående påverkas i flera olika 

dimensioner; i vardagen, i skolan eller på arbetet, den egna psykiska och fysiska 

http://www.sjweh.fi/index.php?page=list-articles&author_id=7212
http://www.sjweh.fi/index.php?page=list-articles&author_id=8505
http://www.sjweh.fi/index.php?page=list-articles&author_id=8505
http://www.sjweh.fi/index.php?page=list-articles&author_id=7
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hälsan, ekonomiskt, praktiskt, tidsmässigt och socialt (Hedman Ahlström, Skärsäter 

och Danielson, 2009). Det märks tydligt i familjen när en familjemedlems livssituation 

förändras (Camacho, Anderson, Safrit, Snow Jones och Hoffmann, 2006). 

2.2 Resurser, mål och åtgärder 

2.2.1 Kunskapsstyrning, kompetens och resurser 

I hälften av landstingen bedöms tillgången till psykologisk behandling god eller 

relativt god, i övriga landsting är tillgången sämre, framförallt inom primärvården. 

Insatserna för att stärka kompentensen har skett främst inom den vuxenpsykiatriska 

vården och barn- och ungdomspsykiatrin. Behovet av psykoterapeuter inom 

landstingen är fortsatt stort, bland annat på grund av stora pensionsavgångar 

(Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen (2016) bedömer att ett effektivt 

omhändertagande och ett ökat utbud av psykologisk behandling kommer att få såväl 

ekonomiska som organisatoriska konsekvenser. Det kommer att medföra krav på 

förändringar i hälso- och sjukvårdens organisation och på investeringar i personal och 

kompetens. Socialstyrelsen (2016) har sedan tidigare haft i uppdrag att fördela medel 

till landstingen för att stödja utvecklingen av psykoterapeutisk kompetens för befintlig 

hälso- och sjukvårdspersonal. Regeringen tog därför fram en plan för riktade insatser 

inom området psykisk ohälsa för perioden 2012–2016. Socialstyrelsen (2016) 

tilldelades uppgiften att samordna den statliga kunskapsstyrningen inom psykisk 

ohälsa och utveckla data och indikatorer för den vård som erbjuds. Största andelen av 

vuxna och äldre som drabbas av nedstämdhet och depression, eller oro och ångest, 

söker och får sin behandling inom den första linjens vård, till exempel primärvården. 

Socialstyrelsen (2016) betonar att det är av stor vikt att man har en hög tillgänglighet 

på denna vårdnivå, så att dessa patienter snabbt kan få en första bedömning. 

2.2.2  Hälsofrämjande åtgärdsförslag 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2015) har till uppgift att ur ett patient-, 

brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera hälso- och sjukvården, 

tandvården och omsorgen. Detta gör man genom att skapa faktabaserade 

beslutsunderlag och rapporter som kan användas av beslutsfattare. Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys (2015) har flera rekommendationer för att minska vårdens 

väntetider. De bedömer att regeringen bör uppmärksammas på att de krav som ställs 

på verksamheterna, genom vårdgarantin, inte uppfylls idag. Vårdgarantin är en 

bestämmelse som uppger hur lång tid patienter maximalt ska behöva vänta innan de 

får kontakt med den vård de behöver (www.1177.se, 2017). Myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys (2016) skriver även att det behövs en utvärdering av hur 

vårdgarantin följs och följs, för att på sikt kunna åstadkomma en förbättring. 

Verksamheterna bör bland annat arbeta fram bättre arbetssätt och använda de resurser 

som redan finns på ett så optimalt sätt som möjligt. Detta ligger på landstinget och de 

lokala verksamheternas ansvar att utveckla och arbeta vidare med. Det är av stor vikt 
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att landstingen ser på bemanningen med en långsiktighet för att underlätta planering 

och för att rutiner skall kunna följas (ibid.). Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

(2015) skriver att på flera håll används olika nätbaserade metoder för att identifiera, 

förebygga och behandla lindrigare symtom på psykisk ohälsa, särskilt stress, ångest 

och depression. De anser att det finns ett behov av att dessa e-hälsolösningar ska växa 

sig större och bli en större del av hälso- och sjukvården (ibid.). Myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys (2015) framhåller att det krävs vidare utvärdering och mer kunskap 

om effekter och fördelar med e-hälsotjänster som kan vara aktuella för införande inom 

hälso- och sjukvården och omsorgen. 

2.2.3 Aktuella mål för att minska den psykiska ohälsan i Sverige 

Målet med behandling av depression och ångestsyndrom är tillfrisknande, inräknat 

återgång till tidigare funktionsnivå, till exempel i skola eller arbete, samt återvunnen 

social funktion och livskvalitet. Ett annat viktigt mål är att minska risken för 

återinsjuknande (Socialstyrelsen, 2016). Professionell hjälp i form av samtalsstöd kan 

ge patienten en trygghet och även hjälpa patienten att förstå sin situation på ett bättre 

sätt (Williams, Latta & Conversano, 2008). Staten och Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) har slutit en ny överenskommelse för psykisk hälsa 2017. Målet med 

överenskommelsen är att stärka den psykiska hälsan och minska den psykiska ohälsan 

i Sverige. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 

kvalitet. Den ska fungera som ett stöd för huvudmännen inom vård och omsorg för att, 

både på kort och lång sikt, kunna möta och identifiera lokala och regionala behov och 

utvecklingsmål, samt stimulera utvecklingsarbete vad gäller förebyggande och 

främjande insatser, medicinsk behandling och sociala insatser (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2017). 

2.3 Tidigare forskning 

Trusler, Doherty, Mullin, Grant, och McBride (2006) skriver att den psykiska ohälsan 

stadigt ökar och att väntetiderna för att få vård ofta är för långa eller är orimligt olika. 

Vissa patienter väntar några veckor medan andra kan få vänta i flera år. Deras studie 

visar att prioritering av patienter kan ske på godtyckliga grunder eller på inga grunder 

alls. Enligt Grunebaum et al. (1996) kan långa väntetider orsaka stor skada, förvärra 

den psykiska ohälsan och leda till allvarlig krisreaktion. I rapporten från We need to 

talk Coalition (2016) tar man upp aspekter av väntetider och menar att människors liv 

kan påverkas negativt av att behöva vänta på vård. I rapporten framhålls att långa 

väntetider till och med kan förvärra personens psykiska ohälsa. Personer med psykisk 

ohälsa kan isolera sig, få besvär med sina relationer, förlora sitt arbete. Det kan även 

bli så illa att det leder till självmordsförsök. Dessutom är det så att ett stort antal 

människor väntar med att söka vård för att få den behandling de är i behov av 

(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). Williams et al. (2008) anser att om 

patienten får vård när han eller hon behöver det, kan konsekvenserna på lång sikt bli 
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mindre allvarliga och risken för att åter drabbas av ohälsa minskar. Camacho et al. 

(2006) visar i sin studie att en minskning av patientens väntetid kan öka chansen till att 

man litar på vården och att det då finns en större vilja att återvända till primärvården. 

Vidare anser Camacho (2006) att anhörigstödet är en viktig del i de flesta patienters 

liv. För patienter som inte har närstående som stöd kan därför väntetiden till vård 

tänkas ha ännu större betydelse. Ovanstående forskning visar att minskade väntetider 

har positiv inverkan på patientens och närståendes livskvalitet. Tidiga insatser, 

möjlighet för patienten att välja typ av vård, samt att få välja tid och plats för vården 

minskar sjukdomstiden. Tidiga insatser ökar dessutom chansen för gott 

behandlingsresultat och minskar risken för att behandlingen avbryts (Hedman 

Ahlström et al., 2009). 

Under litteraturgenomgången hittades inga studier som fokuserar på hur 

sjuksköterskor, som arbetar med telefonrådgivning på 1177 Vårdguiden, upplever 

samtal med patienter som väntar på att få samtalsstöd. Däremot fann författaren en 

studie som handlar om 1177 Vårdguiden och upplevelser från sjuksköterskor som 

arbetar med telefonrådgivning och där nämns hur sjuksköterskor upplever svåra 

samtal (Jansson & Sjöström, 2017). I studien beskrivs de svåra samtalen som 

utmanande för sjuksköterskorna. De svåra samtalen beskrivs kunna påverkas av 

känslomässigt engagemang, svårigheten att vinna en gemensam insikt och 

svårigheterna med att via telefon uppskatta vilket vårdbehov en inringande patient har. 

(ibid.). 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

En vårdvetenskaplig teori består av ett antal begrepp, definitioner och påståenden samt 

en förklaring till sambanden dem emellan (Dahlberg & Segesten, 2010). Den 

föreliggande studien utgår från livsvärldsperspektivet med en induktiv ansats. 

Författaren utgår från begreppen: livsvärld, människan, omgivningen/miljön och 

vårdande samtal. Vårdandet ska bygga på en tillgång till patientens livsvärld, 

livssammanhang och livsprojekt och på hur patienten interagerar med sin omgivning, 

sin värld (Dahlberg och Segesten, 2010).  

3.1.1 Livsvärldsteorin 

Dahlberg (2014) skriver att livsvärldsteorin ger oss ett stöd ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Den ger kunskap och förståelse och när vi undersöker livsvärlden får vi 

möjlighet till en djup förståelse för hur vi människor lever i denna värld och hur vi är 

tillsammans med andra människor. Livsvärldperspektivet kan därmed hjälpa oss som 

vårdare att ge kunskap om den innebörd och betydelse vården har för våra patienter 

(ibid.).  
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3.1.2 Människan  

Människan består av olika delar eller aspekter, det är kroppen, själen och även anden 

som tillsammans bildar en odelbar enhet (Wiklund Gustin, 2014). Dessa ska ses som 

en helhet. Människan har sin kropp, själ och ande i alla kontexter. För att främja hälsa 

och att lindra lidande bör alla dessa delar inkluderas både inom psykiatrin och 

somatiken.(ibid.). Sjuksköterskan är också en människa och således en odelbar enhet 

som består av kropp, själ och ande. I föreliggande studie beskriver sjuksköterskorna 

sina erfarenheter och upplevelserav att samtala med patienter som väntar på 

samtalsstöd i primärvården. 

3.1.3 Miljö  

Ylikangas (2016) skriver att redan då Florence Nightingale verkade som sjuksköterska 

ansåg hon ”att miljön var ett centralt begrepp och konsten i omvårdnaden bestod i att 

skapa en miljö där patientens naturliga helande och läkande krafterfrämjades” (ibid. 

s.267). Miljön påverkar människan och den upplevs väldigt olika från person till 

person. Många delar av miljön delar vi generellt men vissa delar måste vi anpassa 

indiduellt (ibid.). Begreppet miljö innefattar vår fysiska miljö, men har även kulturella, 

sociala och ekonomiska innebörder. Människan fungerar alltid i ett sammanhang och i 

studier av människor kan man aldrig bortse från miljön och dess påverkan på 

människan (Bergbom, 2016). 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det är angeläget för sjuksköterskan att ha 

förståelse för att en vårdande miljö behöver innehålla både ett lugn och en trygghet. 

För att en vårdande miljö ska ha möjlighet att skapas finns behov av att 

uppmärksamma den fysiska och den sociala miljön. Författarna menar också att 

sjuksköterskan bör ha en förståelse om hur den fysiska och den sociala miljön inverkar 

på varandra (ibid). 

3.1.4 Vårdande samtal 

Vårdande handlar, enligt Wiklund Gustin (2014), om att stödja patienten mot hälsa 

och att lindra patientens och anhörigas lidanden. Den telefonrådgivande 

sjuksköterskan genomför en form av stödjande och vårdande samtal för att lindra 

patientens lidande i väntan på annan form av vård. Fredriksson (2014) skriver att 

vårdandets grund består av att lindra en patients lidande kan samtalet bli en naturlig 

del där lidandet kan lindras. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan samtal med 

utgångspunkten att lindra lidande benämnas som ett vårdande samtal (ibid). 
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4. Problemformulering 

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Majoriteten av de 

vuxna som drabbas av nedstämdhet och depression, eller oro och ångest, söker och får 

sin behandling inom primärvården. Forskning visar att minskade väntetider har positiv 

inverkan på patientens och närståendes livskvalitet och rapporter framhåller att långa 

väntetider till och med kan förvärra personens psykiska ohälsa.  Sjuksköterskorna på 

1177 Vårdguiden kommer ofta i kontakt med patienter som väntar samtalsstöd i 

primärvården. Genom att studera sjuksköterskornas upplevelse av samtal mellan 

patient och sjuksköterska är förhoppningen att ur ett livsvärldsperspektiv få ökad 

förståelse hur sjuksköterskorna upplever dessa samtal.    

I samband med litteraturgenomgången återfanns ingen studie som fokuserat på 

telefonrådgivande sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att samtala med 

patienter som väntar på att få samtalsstöd inom primärvården. Däremot finns studier 

som skriver om samtal till 1177 Vårdguiden men med andra fokus. 

 

5. Syfte 

Studiens övergripande syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att, i rollen 

som telefonrådgivare vid 1177 Vårdguiden, samtala med vuxna patienter som väntar 

på samtalsstöd i primärvården. 

 

6.  Metod 

6.1 Metodologiska utgångspunkter 

Då intentionen med studien var att undersöka och belysa sjuksköterskornas 

upplevelser, utgick studien från en kvalitativ metod. Vid kvalitativa studier krävs det 

att författaren är flexibel och har en öppen inställning (Henricson & Billhult, 2012). 

Studiens ansats är induktiv och utgår helt från deltagarnas subjektiva berättelser om 

sina erfarenheter och upplevelser (Polit& Beck, 2016).  

6.2 Urvalsprocessen 

Urvalet av studiens forskningspersoner skedde utifrån ett strategiskt urval. Författaren 

valde att intervjua sjuksköterskor (=4) och distriktsköterskor (=5) som har erfarenhet 

av att samtala via telefon med vuxna patienter som väntar på samtalsstöd. Valet av 

informanter var oberoende av ålder eller kön. 

Verksamhetschefen för 1177 Vårdguiden i Blekinge kontaktades för att få tillstånd att 

få genomföra studien och fick ett informationsbrev om studien (se bilaga 1). 
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Verksamhetschefen gav tillstånd och hänvisade vidare till avdelningschefen för 1177 

Vårdguiden Blekinge. Avdelningschefen för 1177 Vårdguiden Blekinge kontaktades 

med information om studien både muntligt och skriftligt. Författaren fick möjlighet 

att, under en arbetsplatsträff på 1177 vårdguidens arbetsplats, informera 

sjuksköterskorna om studiens syfte och dela ut informationsbrev till sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna fick sedan meddela författaren via telefon, alternativt mail, om de 

ville medverka i studien. Avdelningschefen som har schemaansvar bistod med hjälp 

att avsätta tider till intervju för genomförande av intervjuer med sjuksköterskorna. 

Undersökningsgruppen bestod av nio sjuksköterskor (n=5) och distriktsköterskor 

(n=4) på 1177 Vårdguiden i Blekinge. Alla hade erfarenhet av att samtala med vuxna 

patienter som ringer 1177 under väntetiden till samtalsstöd i primärvården. Kriterier 

för att inkluderas som deltagande var att ha arbetat som sjuksköterska i 

telefonrådgivning på 1177 Vårdguiden i minst 6 månader. En av de tillfrågade tackade 

nej då hen inte ansåg sig ha erfarenhet av det område som beskrevs i den muntliga och 

skriftliga informationen. De medverkande sjuksköterskornas och distriktsköterskornas 

erfarenhet av telefonrådgivning varierade mellan 6 månader och 32 år. Samtliga 

deltagare i studien var kvinnor. 

6.3  Datainsamlingsprocess 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. De 

semistrukturerade intervjuerna startade i oktober 2017 och avslutades i november 

samma år. Alla intervjuer genomfördes i enskilt rum på sjuksköterskornas arbetsplats. 

Under varje enskild intervju var enbart den deltagande sjuksköterskan och studiens 

författare närvarande. Innan intervjun påbörjades fick deltagaren underteckna ett 

informerat samtycke (se bilaga 3). Intervjuerna spelades in och varade mellan 20 till 

40 minuter. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer som utgick från en intervjuguide 

(se bilaga 4) med öppna frågor och följdfrågor som anpassades till vad som kom upp 

under intervjuerna. Frågorna var utformade med utgångspunkt från studiens syfte, i 

enlighet med Henricsons (2012) beskrivning av hur en intervjuguide bör planeras. 

Följdfrågorna användes för att uppmuntra deltagarna att berätta mer och även för att 

kontrollera att författaren hade förstått informanternas utsagor på rätt sätt. De nio 

intervjuerna genomfördes under fyra veckor. Allt var beroende på hur 

sjuksköterskorna hade möjlighet att lämna sitt arbete på 1177 Vårdguiden för att 

medverka i studien. Det var ett uppehåll på en vecka pga. sjukdom hos en 

sjuksköterska.  

För att minska risken att påverka studiens resultat har författaren under 

datainsamlingsprocessen olika moment reflekterat över sin förförståelse. Detta har 

även varit en del för att stärka trovärdigheten (Dahlberg, 2010). 
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6.4 Dataanalys  

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och de transkriberade texterna 

analyserades sedan med en kvalitativ innehållsanalysmed induktiv ansats. Vid denna 

metod har man ingen bakomliggande teori. En induktiv ansats innebär att forskaren 

analyserar texterna utifrån informanternas beskrivningar av sina upplevelser. 

Inriktningen är att identifiera och beskriva materialets likheter och skillnader 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

De transkriberade texterna lästes igenom flera gånger för att förstå helheten av texten. 

Efter att texten lästs igenom flera gånger söktes meningsbärande enheter i textmassan 

för att synliggöra centrala delar av texten. Dessa meningsbärande enheter 

kondenserades sedan vilket innebär att texten kortades ner men med bibehållet 

innehåll. I nästa steg kodades dessa enheter och namngavs efter sitt innehåll. De 

kodade enheterna jämfördes med varandra avseende likheter och olikheter och efter att 

koderna hade särskiljts, lades de tillsammans med närbesläktade koder i en 

underkategori. De åtta underkategorierna utmynnades sedan i fyra olika kategorier 

genom att underkategorierna sattes ihop med annan likvärdig underkategori. Exempel 

på analysförfarandet visas i tabell 1. 
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Tabell 1.  

Meningsbärande enhet 

 

Kondenserad 

enhet 

 

Underkategori 

 

Kategori 

När det är mycket, som 

missbruk i familjen och barn 

som far illa. Frun mår dåligt, 

de är jobbiga de samtalen, jag 

kan ju inte konkret hjälpa dem 

 

 

I jobbiga samtal 

kan jag inte 

konkret hjälpa 

Att känna 

maktlöshet och 

frustration 

 

Sjuksköterskornas 

tankar och 

känslor 

Ibland blir jag ledsen och 

orolig, många gånger blir jag 

frustrerad. Frustrationen är 

ofta över den otillgänglighet 

som en del patienter upplever 

 

 

 

 

Ibland blir jag 

ledsen, orolig och 

frustrerad över den 

otillräcklighet som 

patienten känner 

 

Ja det är ju alltså det är ju 

empati och en orolig känsla 

man får när man pratar med 

vederbörande som inte mår så 

psykiskt bra. 

 

 

Är ju empati och 

en orolig känsla 

man får när någon 

inte mår psykiskt 

bra. 

 

Att känna empati 

och oro  

Jag känner för de patienter 

och framförallt när unga 

människor eller föräldrar till 

unga patienter som ringer in. 

Jag känner att jag förstår 

deras situation. 

 

Jag känner för de 

patienter och 

föräldrar till unga 

patienter som 

ringer.  
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6.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är de etiska överväganden som måste göras inför och under 

genomförandet av ett vetenskapligt arbete. Det krävs förmåga att kunna reflektera över 

vad för slags värden och värderingar som de egna tankarna, orden och handlingarna 

ger uttryck för (Henricson, 2012). Det är viktigt att forskaren är medveten om sin egen 

förförståelse för att den inte ska påverka tolkningen (Henricsson, 2012). Det som 

menas med förförstålse är en i förväg bearbetad förståelse som innehåller den 

kännedom författaren hade om forskningsområdet innan studien genomfördes och hur 

författaren förstod det område som skulle utforskas (Granskär, Höglund-Nielsen, 

2012).  

Innan och under studien bar författaren på tankar kring etiska krav och vad som skulle 

kunna påverka resultatet. Då studien genomfördes på författarens egen arbetsplats, var 

det viktigt att vara öppen för nya intryck och lyssna in sjuksköterskornas berättelser. 

Att fullt ut veta om någon känner sig obekväm är svårt att förstå, däremot var 

författaren noga med att påpeka frivilligheten vid den muntliga informationen. Inför 

varje intervju fick informanten frågan om hur deltagandet kändes. Ingen av 

informanterna visade någon oro och förstod att informationen mellan intervjuaren och 

informanten inte skulle spridas till någon annan på arbetsplatsen. Att intervjuas under 

inspelning var inget problem för någon av informanterna, de berättade att de är vana 

vid att spelas in, genom sitt arbete med inspelade samtal på 1177.   

För att hålla intervjuerna på en professionell nivå följde intervjuaren Brinkman och 

Kvales (2014) beskrivning om att tänka på att som undersökare ställa sig frågan, vad 

jag vill veta. Den som intervjuar måste tänka på att hålla sig till de etiska kraven. Inför 

intervjuerna har intervjuaren uppfattningen att det finns en sanning som berättas av 

informanten (ibid.). Enligt Kvale och Brinkman, (2014) krävs det reflektion över hur 

likheter mellan informant och intervjuare kan komma att påverka resultatet. Vikten 

lades under intervjuerna på att följa syftet och undvika att intervjun blev en diskussion 

mellan intervjuare och intervjuperson.  

Deltagarna fick enligt informationskravet både en skriftlig (se bilaga 2) och en muntlig 

information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Informerat samtycke (se bilaga 3) 

enligt samtyckeskravet (Helsingforsdeklarationen, 2013) gav deltagarna rätt att själva 

bestämma om de ville delta i studien och värnade om deras rätt till frivillighet. 

För att minska risken för påverkan av resultatet arbetades en intervjuguide fram. 

Strävan var då att ställa så öppna frågor som möjligt. Följdfrågor ställdes sedan utifrån 

informanternas svar och under intervjuerna var det viktigt att låta intervjupersonen tala 

till punkt och inte vara rädd för tystnaden. En intervjuguide ger stöd att kunna hålla 

syftet i fokus (Kvale & Brinkman, 2014) och en hjälp att kunna styra tillbaka på syftet 

med intervjun. 
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Efter varje genomförd intervju lyssnade författaren igenom intervjun för att lyssna in 

sin egen förförståelse, samt för att sträva efter att göra justeringar och förbättringar i 

samband med genomförandet av nästa intervju.  

All insamlad information hanterades enligt konfidentialitetskravet. Alla intervjuer 

avidentifieras för att skydda de intervjuades integritet, istället för namn har siffor 

använts under arbetes gång. Materialet förvarades under forskningsprocessen inlåst så 

att ingen utomstående kunde få tillgång till det. Insamlat material får endast användas 

för forskningsändamål i denna studie (nyttjandekravet). Allt datamaterial kommer att 

förstöras när studien är klar. Resultaten har redovisats på ett sådant sätt så att ingen 

informant kan identifieras. 

En etisk egengranskning har genomförts enligt Etikkommitté sydost (2016) och av den 

framgick att det inte fanns behov att ansöka om någon ytterligare etisk granskning (se 

bilaga 5). 

 

7. Resultat 

I studiens resultat framträder fyra olika kategorier: Sjuksköterskornas tankar och 
känslor; vilka möjligheter finns för att hjälpa patienterna; Hur hanterar och 
bearbetar sjuksköterskornas svåra samtal; vilken kompetens och vilka resurser 
har sjuksköterskorna? Nedan presenteras en översikt av kategorier och 
underkategorier för att beskriva studiens resultat (Tabell 2).  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Sjuksköterskornas tankar och känslor -Att känna maktlöshet och frustration 

-Att känna empati och oro 

Vilka möjligheter finns för att hjälpa 

patienterna? 

-Att lyssna  

-Att ta sig tid 

Hur hanterar och bearbetar sjuksköterskorna 

svåra samtal? 

-Att kunna distansera sig 

-Att söka stöd från kollegor 

Vilken kompetens och resurser har 

sjuksköterskorna? 

-Livserfarenhet och arbetslivserfarenhet 

-Resurser 
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Nedan kommer varje kategori att presenteras tillsammans med citat från de intervjuer 

som utgör underlag för studien. 

7.1 Sjuksköterskornas tankar och känslor  

De deltagande sjuksköterskorna upplever flera olika känslor och tankar i samband med 

de telefonsamtal de har med patienter som väntar på samtalsstöd från primärvården. 

Under intervjuerna beskriver de känslor som maktlöshet och frustration, empati och 

oro. 

Att känna maktlöshet och frustration 

De känslorna sjuksköterskorna kan få, uppstår när patienten de samtalar med är 

frustrerad över att hen inte kan få hjälp på sin vårdcentral och patienten förklarar att 

han/hon inte orkar vänta på den tid han/hon har fått. Patientens frustration påverkar 

majoriteten av sjuksköterskorna på ett sådant sätt att de själva upplever en frustration 

över att inte kunna hjälpa patienten att få en tid för stöd i primärvården. 

När det är mycket, som missbruk i familjen och barn som far illa. Frun mår dåligt, de är 

jobbiga de samtalen, jag kan ju inte konkret hjälpa dem. (8) 

Sjuksköterskorna upplever att resurserna inom primärvården inte verkar räcka till för 

alla patienter och att personalen på vårdcentralerna har så mycket att göra att de inte 

hinner svara i telefon. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kan inte påverka den 

situation som finns inom primärvården. De beskriver att de inte kan göra så mycket 

mer än att lyssna på patienterna och be dem söka upp primärvården igen. 

Sjuksköterskorna tycker det är synd om patienterna. 

Det är ju för att det finns ju inte den här snabba eller någorlunda snabba 

tillgängligheten för patienten, det känner man, att det inte finns och det gör ju att 

man hamnar i den känslan att man känner [...] En frustration över att vissa får 

vänta länge innan de får komma till, då kan jag känna mig uppgiven. Frustration 

uppstår på grund av den empati jag känner för patientens skull kan man säga, för 

att den inte får den hjälp som den behöver såklart. För det är inget som vi i 

telefonen kan påverka, direkt.(5) 

En sjuksköterska beskrev sina tankar och känslor i samband med vissa samtal, på 

följande sätt: 

Ibland blir jag ledsen och orolig, många gånger blir jag frustrerad. Frustrationen är ofta 

över den otillgänglighet som en del patienter upplever. Även om patienten haft 

långvariga besvär så kan det till slut kännas akut och svårt att uthärda väntetiden.(4) 

Att känna empati och oro  

De känslor som uppkommer hos sjuksköterskorna under ett telefonsamtal med en 

patient som väntar på att få samtalsstöd, bidrar till tankar som undran, oro och 



 

 

 

18 

 

funderingar kring vad som händer patienten efter samtalet och under den fortsatta 

väntan på vidare vård/hjälp/behandling. ”Det skär i hjärtat” (1) och sjuksköterskorna 

mår dåligt av att inte räcka till eller kunna hjälpa patienten mer än de gör. 

Ja det är ju alltså, det är ju empati och en orolig känsla man får när man pratar med 

vederbörande som inte mår så psykiskt bra (1).  

Sjuksköterskorna känner att de vill hjälpa patienten och det är först då sjuksköterskan 

kan hjälpa patienten som hon är nöjd med samtalet. Beskrivningarna ges i flera 

intervjuer att det även är lättare att känna sig nöjd med ett samtal när man har ett 

samförstånd mellan en patient och sjuksköterska.  

Det är ju en individ som mår dåligt och som man då känner ähh väldig empati med. Det triggar 

igång ens egna känslor lite och då får man ändå försöka vara så professionell som man bara kan. 

(2). 

Flera beskrivningar ges om hur det känns att inte kunna hjälpa patienten mer än med 

ett samtal eller hänvisning och råd. Det upplevs som ”trist” att patienten är den som 

kommer i kläm och sjuksköterskorna beskriver en känsla av att denna patientgrupp 

inte räknas så mycket eller att de inte är värda så mycket, om man jämför med de 

patienter som har en somatisk sjukdom. En av de deltagande sjuksköterskorna 

beskriver en känsla av att det ibland verkar vara svårare för en patient med en psykisk 

sjukdom att få tid. Hen kan många gånger i samtal med patienter med psykisk ohälsa 

bedöma att det finns ett behov av att patienten behöver få en akut tid i primärvården. 

Sjuksköterskorna upplever dock att det är svårt för många patienter att få en akut tid 

inom primärvården.  

Sjuksköterskorna bär på tankar om vad som händer patienten när man avslutat ett 

samtal. Funderingarna kretsar kring huruvida patienten ringer sin vårdcentral igen, och 

om i så fall när patienten kommer att få en tid. Tankar finns även över vad som händer 

med patienten under väntetiden och om det finns en risk att patienten inte hinner få 

någon samtalstid innan något allvarligt händer. Sjuksköterskorna upplever att det finns 

en del frågetecken efter avslutade samtal. 

Mina tankar är att generellt får de inte hjälp, jo de får hjälp, det är kanske fel att säga det så, men 

det är nog kanske det att de inte får så snabbt som de skulle behöva. Att de kanske redan ringt 

sin VC innan de ringer hit till 1177 och inte fått någon tid och så är de lite förtvivlade när de 

ringer hit och undrar vad ska vi göra nu, när vårdcentralen inte ger mig någon tid. Så är det 

många gånger. (6) 

7.2  Vilka möjligheter finns för att hjälpa patienterna? 

För att sjuksköterskorna ska känna att de hjälper patienten på bästa sätt nämner de att 

det först och främst krävs ett gott bemötande. Detta innebär enligt sjuksköterskorna 

flera olika saker som att: lyssna, ta sig tid, stödja patienten med sina tankar, ett bra 

bemötande, ge råd, tips, information och hänvisa till primärvård eller psykiatrin.  
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Att lyssna 

Många människor kanske bara behöver ett samtal för att stilla den oro de bär på. 

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden försöker stödja och vill känna att de kan hjälpa 

patienten genom att lyssna på vad patienten har att säga och vad patienten bär på. 

Jag sitter där för att hjälpa patienten och då tänker jag, hur kan jag göra för att stödja 

patienten att stå på sig att få den hjälp de behöver helt enkelt. Att lyssna av patienten 

tror jag är viktigt.(1) 

Det känns även viktigt att sjuksköterskan kan finnas där för patienten, ta patienten på 

allvar, vara empatisk, lyhörd och stöttande. Resultatet visar på en bredd av de olika 

funktioner sjuksköterskorna upplever de kan göra för de patienter som ringer 1177 

Vårdguiden angående sin psykiska ohälsa. Sjuksköterskorna anser att de fyller en 

viktig funktion i sitt telefonrådgivningsarbete på 1177 Vårdguiden. Det positiva är att 

patienterna kan ringa och prata med någon för stunden, ibland kan det vara för att 

kunna klara av väntetiden till samtalsstöd och ibland bara för att patienten tycker det är 

bra att de kan prata med någon utan att mötas av en telefonsvarare.  

Oftast med ångestsamtal så brukar det hjälpa att bara lyssna, jag brukar kunna 

journalföra att patientens ångest dämpar sig mycket drastiskt under samtalet. (4) 

Många gånger upplever sjuksköterskorna att det kan kännas bättre för patienten om 

man som vårdpersonal lyssnar och patienten får sätta ord på sina känslor och tankar. 

De förklarar vidare att flertalet patienter som ringer är i hög grad ensamma med sina 

tankar. Varje dag har sjuksköterskorna samtal som har med psykisk ohälsa att göra. 

Fastän man inte upplever att man rent praktiskt kan göra så mycket mer än att lyssna 

så måste patienterna tas på allvar. Det kan vara oro och ångest som gör att 

sjuksköterskorna väljer att fortsätta samtalet för att patienten ska känna sig lugn och 

klara att gå vidare. 

Alltså, man måste ju vara lyhörd och lyssna mellan raderna, de ringer ju inte alltid och talar om 

att de mår dåligt. De berättar att de har ont i nacken, huvudvärk och andra typiska symtom. Då 

gäller det att fråga lite extra där. Lyhördheten är väldigt viktigt att man inte låser sig direkt och 

tänker jaha, magkatarr eller jaha huvudvärk det kan väl alla ha.(8) 

Sjuksköterskorna säger att om man inte lyssnar på vad patienten har att säga kan 

bedömningen och beslutet bli fel. Därmed ökar risken för att man hänvisar patienten 

fel eller att det får negativa konsekvenser för patienten.  

Att ta sig tid  

Flera sjuksköterskor berättar om tidsaspektens betydelse. De flesta upplever ingen 

stress och känner sig därför inte heller tvingade att snabbt behöva avsluta ett samtal. 

De förklarar att har man väl inlett ett samtal som handlar om psykisk ohälsa så måste 

man ta sig den tid som behövs. Sjuksköterskorna berättar att ”det går inte att hasta” (2) 
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för då blir ingen bekväm med att avsluta ett samtal. Samtalen kräver både tid och fokus 

och ett bra bemötande. 

Ett bra bemötande innebär också att ta sig tid, så de i alla fall får det med sig. (3) 

Tiden läggs på att lyssna in vad patienten verkligen säger och därefter ställa frågor 

som ger patienten möjlighet att ge en mer beskrivande symtombild. Det är viktigt att 

ge samtalet tid för att kunna avgöra om ärendet är akut eller mindre akut. 

Sjuksköterskorna ger beskrivningar om hur viktig tiden är för att samtalet ska kännas 

bra för båda parter. Många gånger upplever sjuksköterskorna att patienten kanske kan 

beskriva en hel del olika fysiska symtom, som magont, huvudvärk eller annan värk, 

men i slutänden förstår man att patientens besvär i grunden är psykiska, men dessutom 

visar sig som fysiska symtom. 

Man hjälper dem med att förklara symtom som kan uppstå, man ger dem lite tid. Det känns bra 

efteråt. (4) 

7.3 Hur hanterar och bearbetar sjuksköterskorna svåra samtal? 

Det varierar en del hur sjuksköterskorna hanterar och bearbetar samtalen de haft. Det 

är främst samtal som upplevs som svåra man bearbetar på olika sätt. Sjuksköterskorna 

berättar om hur de gör för att kunna distansera sig och om att söka stöd från kollegor 

på 1177 Vårdguiden och kollegor inom psykiatrin. 

Att kunna distansera sig 

Flertalet av sjuksköterskorna bearbetar de svåra samtalen själva. De förklarar att de får 

nollställa sig och lägga samtalet bakom sig för att vara redo för nästa patient som 

ringer in. En sjuksköterska säger att hon ”nollställer sig genom att ta ett djupt 

andetag”, andra säger att svåra samtal kan ta på krafterna och att man kan behöva ta en 

paus genom att lämna den miljö man befinner sig i, gå en kort runda eller ta ett glas 

vatten. Andra beskrivningar är att man försöker distansera sig och gå vidare. Några av 

sjuksköterskorna berättar att de genom åren har lärt sig att släppa samtalen, att den 

långa erfarenheten ger en trygghet även i de svåra samtalen. 

Man är nog luttrad efter 45 år på arbetet. Någon som är ny och inte råkat ut för detta 

innan och får det på sina axlar att de inte mår bra av det. Det kan jag tänka mig. Man 

måste lära sig hantera det, det måste alla inom sjukvården, om man själv ska hålla. (7) 

En sjuksköterska berättar att hon sällan blir känslomässigt berörd i arbetet för att hon 

vet sin gräns i sin profession som sjuksköterska och då fokuserar hon på patienternas 

känslor så att de kan få den hjälp de behöver eller önskar. Det gör att tankar om 

samtalens innehåll sällan stannar kvar hos henne och att hon därför sällan behöver 

bolla sina tankar med någon annan.  

Jag kan inte lägga allt detta i en ryggsäck, det funkar inte. Då skulle den vara överfull 

och då hade man inte kunnat sitta i telefonen. Jag är nog rätt lätt att koppla av. (9) 
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När hon gett patienten så bra hjälp hon kan är hon nöjd med det och ”stänger den 

dörren”. Flera sjuksköterskor beskriver att man på något sätt måste gå vidare och 

lämna sina tankar och eventuella känslor som man får i sina rådgivningssamtal. Det 

går inte att bära sådana känslor vidare. Flera sjuksköterskor förklarar att det inte 

skulle fungera, man skulle inte orka. 

Jag härdades nog där från början, att jag var tvungen att distansera mig. Däremot är jag 

väldigt engagerad i samtalen, men därefter måste jag distansera mig, annars skulle jag 

mår dåligt och gå under. (9) 

Att söka stöd från kollegor 

Flera av sjuksköterskorna berättar om att de vänder sig till kollegor och får stöd 

därigenom. 

Här på min arbetsplats är det ett öppet klimat, här kan man diskutera eller nämna det, 

bolla som ett bollplank, det är de flesta kollegorna som jag känner att jag skulle kunna 

göra det med, om jag skulle behöva det. (2) 

Sjuksköterskorna förklarar att det finns flera olika tillfällen då de kan prata om de 

svåra samtalen. Antingen samtalar man med en enskild kollega i samband med ett 

lugnt skede under arbetspasset eller i en liten grupp under en fikarast.  

Jag bollar alltid med kollegor. Om det är något som väcker en frustration så pratar jag 

med en kollega.(9) 

Ibland kan det vara svårt att prata med just den personen som man arbetar med för 

dagen. Det beskrivs olika av sjuksköterskorna, vilket är beroende av att man inte 

känner den andra kollegan så väl. Men det kan även bero på att man upplever att man 

känner sig mer bekväm med vissa kollegor framför andra. 

Det är olika beroende på vem jag arbetar med, vi är alla olika och går vidare på olika 

sätt efter våra samtal. (4) 

Sjuksköterskorna berättar att de även kan ta upp svåra samtal som en diskussionspunkt 

på en arbetsplatsträff i grupp, då oftast hela arbetsgruppen är med.  

7.4  Vilken kompetens och resurser har sjuksköterskorna? 

Det finns många likheter mellan de olika sjuksköterskorna som intervjuats, när det 

gäller hur de upplever sin kompetens och sina resurser. I studien berättar alla 

deltagande sjuksköterskor om vilken kompetens de anser att manbehöver för att kunna 

hantera rådgivningssamtal med patienter med psykisk ohälsa. Informanterna beskriver 

även livserfarenhet, arbetslivserfarenhet och resurser som de anser sig ha eller inte ha.  

Livserfarenhet och arbetslivserfarenhet 
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Sjuksköterskorna framhåller sin gedigna arbetslivserfarenhet som en grundläggande 

del för deras arbete men också som en kunskapsbas. Även deras egen livserfarenhet 

beskrivs som värdefull i arbetet som telefonsjuksköterska 

Hon sa tack för all hjälp, hon var jättenöjd med samtalet och jag kunde faktiskt hjälpa 

henne. Det berodde säkert på min tidigare erfarenhet, det blev ett bra samtal av det. (3) 

Flera sjuksköterskor säger att alla deras möten med olika människor, i olika åldrar och 

från olika kulturella bakgrunder, genom arbetsliv och privatliv, skapar en ökad 

förståelse för människan i samtalet. Det ger trygghet, stöd och en styrka i mötet med 

de patienter de möter på 1177 vårdguiden. 

Där kommer mycket av erfarenheten in, sedan måste man vara empatisk. Man kan inte 

sitta som en maskin. Då måste samtalet ta lite längre tid. (7) 

Sjuksköterskorna har med tiden lärt sig vad som behövs i de olika samtalen de får på 

1177 vårdguiden.  

Den egna erfarenheten ger mig styrka, jag känner ingen rädsla att prata om det svåra. 

Har man arbetat några år och livserfarenhet ska det räcka, det tycker jag. Jag hanterar 

dessa samtal på ett bra sätt.(8) 

Sjuksköterskorna beskriver samtidigt att man aldrig är fullärd i yrket eller i livet i sig. 

Därför uppskattar sjuksköterskorna när de får fortbildning och de är överens om att 

deras pågående utbildning inom psykiatrin är bra och lärorik. 

Det är alltid bra med fortbildning. Det är inte helt fel. Patienter med psykisk ohälsa och 

sjukdomar finns överallt även i den somatiska vården, så att vi pratar om det och att vi 

får en internutbildning i psykiatri är bra. (6) 

Några sjuksköterskor ger uttryck för att de ibland får en känsla av att inte ha tillräckligt 

med kunskap om psykisk ohälsa, att de ibland inte riktigt vet vad de behöver göra för 

patienten. 

Jag känner ibland att jag inte kan något, att jag inte kan fatta eller ställa rätt frågor och 

komma nära problemet. De kan vara gånger då man kan behöva göra något.(6) 

I de fall då sjuksköterskorna känner osäkerhet brukar de konsultera en kollega. I vissa 

fall kan de konsultera någon med mer kunskap inom området, som personal inom 

psykiatrin. 

Resurser 

Det förekommer att en inringande patient har höga förväntningar på vad 

sjuksköterskan på 1177 kan hjälpa till med. Ibland finns det till och med och en 

önskan att lösa inringarens problematik kring väntetiden till samtalsstöd.  

Sjuksköterskorna upplever att de vid sådana tillfällen inte har så goda förutsättningar 

för att skapa ett bra samtal tillsammans med patienten. Att ha olika uppfattningar kan 
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skapa svårigheter mellan patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskorna säger att de 

under samtalets gång måste lyssna in patienten och samtidigt försöka få patienten att 

förstå sjuksköterskans uppdrag och resurser. Därigenom kan det finnas möjlighet att 

under samtalets gång få patientens samförstånd och förståelse. Tyvärr känner de att det 

inte alltid blir så. När det uppstår samförstånd och förståelse kan sjuksköterskan lättare 

avsluta och lämna samtalet, även om patientens förväntningar inte infriats. 

Ibland har de så höga förväntningar på att 1177 ska kunna hjälpa patienterna och vi har inte 

alltid den resursen.(2) 

Under arbetstid har sjuksköterskorna möjligheten att ringa till akutpsykiatrin för att få 

stöd. De kan ringa själva som vårdpersonal när de behöver stöd angående en patient, 

men de kan även hänvisa patienter som har ett akut behov av akutpsykiatrisk vård eller 

stöd. 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att belysa upplevelser valdes en kvalitativ metod med induktiv 

ansats. Att välja en kvalitativ metod och använda sig utav intervjuer var viktigt för att 

kunna få maximal möjlighet att nå en djupare förståelse för ämnet. Att som ensam 

student använda sig av denna metod kan ha varit till nackdel då det krävdes mycket tid 

att planera, genomföra och analysera alla intervjuer ensam. Däremot så upplevs det 

som en metod lämplig att använda för studiens syfte och enligt Dahlberg (2012) är 

innehållsanalysen en lämplig form av analysarbete för studenters uppsatsarbete.  

Genom att författaren fick möjlighet att lämna information om studien på 1177 

Vårdguidens arbetsplatsträff fick sjuksköterskorna möjlighet att direkt ställa frågor till 

författaren och därefter tänka över sin eventuella medverkan. Alla sjuksköterskor fick 

skriftlig information om studien och dess syfte. Att lämna information i helgrupp kan 

vara till nackdel, alla kanske inte vågade ställa frågor om studien direkt till författaren. 

Därför gavs möjlighet att kontakta författaren via telefon alternativt mail.  

Dahlberg (2012) skriver att urvalet av informanter bör göra det möjligt att få så stort 

vetenskapligt stöd som möjligt. Informanternas åldrar varierade från 38 till 66 år och 

deras yrkesvana från att arbeta som telefonsjuksköterska varierade mellan 6 månader 

till 32 år. Danielsson (2012) skriver att för att öka trovärdighet och tillförlitlighet 

behöver man en bredd av både ålder och yrkesvana. Informanterna i föreliggande 

studie bestod enbart av kvinnor. Möjligen kan det ha påverkat studien och annan data 

kan ha framkommit om män varit medverkande i studien. Dahlberg (2014) skriver att 

det är avsikten med studien som ska spegla urvalet i studien. Generellt på 1177 

Vårdguiden i Sverige är den största andelen kvinnor som arbetar. Därmed anser 

författaren att studien är överförbar till andra enheter.  
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Då alla informanter var kollegor med författaren väcktes många frågor. En styrka att 

intervjua en person man känner sedan innan kan enligt Dahlberg (2014) vara att 

intervjupersonen kan känna sig trygg och därför vågar fråga om man inte förstår 

frågan eller syftet. Danielsson (2016) skriver att ett gott samspel mellan intervjuaren 

och deltagaren är väsentlig. Det kan även vara negativt om informanten från början 

känner sig otrygg inför intervjuaren. Förhoppningen var dock i föreliggande studie att 

informanten tackat nej till medverkan om dessa känslor fanns inför intervjuaren.  

Sjuksköterskorna förmedlade själva via mail eller telefon om de ville medverka i 

studien. Därefter bestämdes tid och plats för intervjuer. En fördel att sjuksköterskorna 

själva tog kontakt kan vara att de inte behövt känna att någon annan skulle vara 

delaktig av deras beslut, en nackdel kan vara att man avstod för att man kanske inte 

förstått syftet fullt ut.  

Intervjuerna genomfördes på 1177 vårdguidens arbetsplats, vilket kan ses som en 

fördel då informanterna kände sig hemmastadda i den miljö där intervjuerna 

genomfördes. Det kan ha inneburit att det för informanten blev mer avslappnat än om 

annan plats valts (Dahlberg, 2012).  

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide som innehöll öppna frågor med följdfrågor. Författaren har en begränsad 

erfarenhet av att intervjua i syfte att genomföra en studie. Med insikten om detta har 

det varit viktigt att göra en intervjuguide som kan ge stöd under intervjuerna för att 

minska risken att påverka resultatet (Danielsson, 2016). Följdfrågor användes dels när 

informanten tystnade, dels för att kunna få en större detaljrikedom och djupare inblick 

i de tankar och den information som informanten gav. Vidare användes följdfrågorna 

för att kontrollera att informanten hade förstått frågan. Följdfrågor användes även i 

syfte att minska risker för att missa viktig information (Polit& Beck, 2016). Genom att 

följa en intervjuguide säkerställdes att alla deltagarna fick samma frågor. Man kan 

ställa sig frågan om resultatet skulle ha sett annorlunda ut om det varit två intervjuare 

istället fören, med tanke på att olika personer ställer frågor på olika sätt trots en 

intervjuguide. Intervjuer är tidskrävande och författaren fick anpassa sig efter när 

informanterna hade möjlighet att medverka i en intervju. Detta medförde att det tog 

lång tid att samla in data. Att genomföra ett fåtal intervjuer per vecka gjorde att tiden 

försvann snabbt. Samtidigt kunde författaren mellan intervjuerna börja transkribera de 

intervjuer som redan var gjorda och på så sätt använda tiden.  

Man kan fråga sig hur mycket delaktighet författaren har i en kvalitativ studie. 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) menar att intervjuaren är en medskapare av 

texten. Därmed är resultatet delvis beroende av författaren. Dahlberg (2014) skriver att 

innehållsanalysen ger en relativt liten bredd genom att den begränsas till människors 

tankar och känslor. Att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats kan vara till fördel då innehållsanalysen ger ett bra stöd och gör att strukturen 

lättare upprätthålls löpande i arbetet (ibid.). De transkriberade intervjuerna 
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analyserades med hjälp av en induktiv latent innehållsanalys, i enlighet med 

Graneheim Hällgren och Lundman (2004), vilket kan anses vara ett adekvat val av 

analysmetod. Ambitionen har varit att så noggrant som möjligt beskriva analysens 

faser för att öka studiens trovärdighet. Trovärdighet handlar även om hur resultatet kan 

användas eller överföras till andra grupper och situationer. I föreliggande studie finns 

troligen möjlighet att överföra resultaten till andra 1177 vårdguiden i Sverige. Det blir 

upp till läsaren att avgöra trovärdigheten. 

Författaren genomförde studien ensam. Om studien genomförts av flera personer kan 

andra tolkningar ha kommit fram under analysarbetet. Författarens handledare har läst 

resultatet flera gånger och efter det gett feedback i form av tankar och frågeställningar.  

Genom feedback har författaren fått möjlighet till reflektion över sin förförståelse 

vilket kan fördjupa förståelsen i analysarbetet och därmed stärka trovärdigheten 

(Granskär och Höglund-Nielsen, 2012). Föreliggande studie menar inte att föra fram 

en sanning, däremot är studien en tolkning av data som framkommit.    

Författarens erfarenhet av telefonrådgivning på 1177 vårdguiden ger en förförståelse 

av forskningsområdet, vilket kan påverka studiens resultat (Henricson, 2012). 

Graneskär & Höglund-Nielsen skriver (2015) att genom reflektion över sin 

förförståelse ökar forskningsresultatens trovärdighet och giltighet. Författarens 

förförståelse har sin grund i professionen som sjuksköterska, genom sin utbildning, 

sina tidigare erfarenheter och erfarenheter som telefonsjuksköterska på 1177 

vårdguiden. Tankar och känslor fanns redan innan studien och dessa tankar kan ha 

styrt eller påverkat studien (Lundman och Graneheim 2004). För att minska risken för 

påverkan på studien har författaren under hela studiens gång haft i åtanke att ha ett 

öppet sinne och reflekterat över frågeställningar och hur intervjuerna utformades och 

genomfördes. Under analysfasen har data lästs om flera gånger för att lyssna in vad 

informanten svarar på de olika frågeställningarna. Dahlberg (2014) menar att om man 

strävar efter att följa livsvärldsperspektivet i studier, bör ambitionen och fokus vara att 

inte ”bestämma det obestämda för snabbt och ovarsamt” (s. 70-71). I föreliggande 

studie har författaren strävat efter att inför varje ny del under studien, ha studiens syfte 

i åtanke. Ambitionen med att arbeta på det sättet har varit att nå en djupare förståelse 

för informanternas berättelser och för varje intervju förhoppningsvis kunnat upptäcka 

något mer.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet ger en beskrivning av det som studien avsåg att belysa. Sjuksköterskorna på 

1177 vårdguidens upplevelser av att samtala med patienter som väntar på samtalsstöd i 

primärvården belyser många olika aspekter. De handlar om sjuksköterskornas tankar 

och känslor; vilka möjligheter finns för att hjälpa patienterna; hur hanterar och 

bearbetar sjuksköterskornas svåra samtal; vilken kompetens och vilka resurser har 

sjuksköterskorna?  Många sjuksköterskor på 1177 vårdguiden kan känna negativa och 

påfrestande känslor över att inte kunna hjälpa patienten de pratar med fullt ut.  



 

 

 

26 

 

I föreliggande studies resultat finns upplevelser som maktlöshet, otillräcklighet, 

uppgivenhet och frustration över att man inte har så mycket mandat att ge mer än ett 

stöd i det samtal som sker. Man känner för patienten och det finns även en oro över att 

inte veta vad som händer patienten när samtalet avslutats. Man lämnar patienten när 

samtalet avslutas och vet därefter inte vad som händer med patienten och väntetiden 

till primärvården. Malm och Modin (2014) har kommit fram till att flera studier ”visar 

att sjuksköterskorna har begränsade möjligheter att hänvisa den hjälpsökande till 

primärvården” (sid. 15). 

Samtalen som sjuksköterskorna har på 1177 vårdguiden slutar i råd, stöd och 

hänvisning. Flera telefonsjuksköterskor beskriver erfarenheter av vad som känns 

positivt i det arbetet som sjuksköterskorna utför. De känner att de kan ge stöd genom 

att bara finnas till och att lyssna på patienten. Om vi ser detta ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv är dessa samtal en form av vårdande samtal. Fredriksson (2014) skriver om 

att vårdandets grund består av att lindra en patients lidande och samtalet kan bli en 

naturlig del där lidandet kan lindras. Dahlberg (2014) skriver att ett vårdande samtal är 

en central del inom det vetenskapliga perspektivet. Resultatet i föreliggande studie 

betonar sjuksköterskornas upplevelse av betydelsen att finnas där, lyssna och ta sig tid 

för patientens tankar här och nu. Bemötandet upplevs hos sjuksköterskorna som en 

viktig del i samtalen och sjuksköterskorna beskriver empati och lyhördhet som viktiga 

delar av ett bra bemötande. Många gånger kan en orolig patient få stöd av att ha någon 

som lyssnar för stunden och det gör att sjuksköterskorna känner att de ändå kan göra 

något betydelsefullt för patienten. Det gäller att vara lyhörd och att lyssna mellan 

raderna. 

 Telefonsjuksköterskorna beskriver att det många gånger kan vara svårt att hantera 

psykisk ohälsa per telefon, särskilt i de samtal som anses vara ”djupa”. Det blir mer 

svårt när man inte har patienten framför sig. Liknande resultat finns i Malm och 

Modins (2014) studie. De skriver att avsaknaden av möjligheten att kunna se 

patienten, skapar problem med att kunna göra en adekvat bedömning och att ta rätt 

beslut. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna har olika strategier för att hantera och bearbeta 

sina upplevelser. Dahlberg (2014) menar att genom att använda sig av livsvärldsteorin, 

vars syfte är att bland annat att undersöka och förstå hur vårdare kan uppleva vissa av 

sina vårdsituationer, kan den visa oss och få oss att inse att alla upplevelser kan likna 

varandra. Samtidigt är upplevelserna ändå unika tankar, känslor och upplevelser i sig. 

Livsvärlden finns hos oss alla och handlar om hur vi förhåller oss till andra i vår 

omgivning. Vi har alla vår egen livsvärld både som vårdare, patient och som människa 

(ibid.) 

Allt eftersom, lär sjuksköterskorna i studien sig på olika sätt hur de ska hantera och 

bearbeta sina tankar, upplevelser och känslor. Detta är ett sätt att hantera sina 

upplevelser i linje med vårdvetenskapen. Ekeberg (2012) skriver att genom att 
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reflektera kan man som människa bli medveten om sin omgivning och det hon är 

delaktig i. Genom analys och granskning kan en ny kunskap utvecklas och en ny insikt 

växa till (ibid.). Sjuksköterskorna i studien ger exempel som att distansera sig och att 

ha förståelse för vilka befogenheter och uppgifter telefonsjuksköterskorna har på 1177. 

Det märks tydligt i resultatet att många sjuksköterskor anser att man inte kan hålla 

inne de känslor och tankar som uppstår. Flera gånger anser man att man kan diskutera 

sina tankar och känslor med kollegor eller ta en kort paus innan man tar sig an nästa 

samtal. Att kunna få tala om sina upplevelser menar Greenberg (2009) är betydelsefullt 

för att utvecklas i sin profession. Resultatet bör vara av värde för arbetsgivaren för att 

sjuksköterskorna fortsatt ska ges möjlighet att kunna reflektera svåra samtal under sin 

arbetstid. 

Det framkommer i studiens resultat att genom sitt yrkesliv som sjuksköterska har man 

tillskansat sig kompetens på olika sätt. Grundutbildningen till sjuksköterska och 

fortbildning ger telefonsjuksköterskorna kompetens. Detta stämmer överens med det 

Malm och Modin (2014) skriver om fortbildning: ”det är betydelsefullt att 

sjuksköterskorna får kontinuerlig fortbildning för att de ska känna sig trygga och 

utvecklas i sin roll.” (s. 18). Även livserfarenheten kan få sjuksköterskorna att känna 

styrka och ha ett gott självförtroende. 

Sjuksköterskorna på 1177 vårdguiden upplever att de vet sina gränser och vad de kan 

hjälpa patienterna med. Men flera gånger känner sjuksköterskorna att det finns en 

önskan hos patienterna att sjuksköterskorna skall kunna göra mer än vad 

sjuksköterskorna själva anser att de kan göra. Samtalen tar då extra lång tid, men 

genom att lyssna, visa empati, ge råd och stöd och att bara finnas till, anser flertalet att 

man kan komma långt i dessa samtal. Att stanna upp och finnas till för patienten 

innebär att ha medlidande. Wiklund Gustin (2012) skriver att medlidande inom 

vårdvetenskapen ses som en bidragande del av att lindra lidande för en patient, därmed 

är medlidande en vårdande handling. På något sätt känns det, enligt sjuksköterskorna, 

som att man måste komma till ett samförstånd innan man kan avsluta ett samtal och 

därmed kunna känna sig nöjd med samtalet, annars måste man hänvisa eller koppla 

vidare patienten.  

9. Slutsats 

Genom studien kan vi förstå att det är mycket som krävs för att ett samtal ska kännas 

bra för sjuksköterskan på 1177 Vårdguiden. Resultatet visar att sjuksköterskorna har 

flera tankar och känslor och de kan känna maktlöshet och frustration, empati och oro. 

Sjuksköterskorna upplever att de har möjligheter att hantera och bearbeta de svåra 

samtalen. Resultatet i föreliggande studie betonar de möjligheter sjuksköterskorna 

anser sig ha för att hjälpa patienterna. Viktiga delar är att finnas där för patienten och 

att lyssna och ta sig tid för patientens tankar här och nu. Bemötandet upplevs hos 
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sjuksköterskorna som en viktig del i samtalen och sjuksköterskorna beskriver empati 

och lyhördhet som viktiga delar av ett bra bemötande. 

För att hantera och bearbeta sina känslor som kan uppstå i telefonrådgivningen på 

1177 berättar sjuksköterskorna om hur de försöker distansera sig och söker stöd från 

kollegor. Vi får även berättat om sjuksköterskornas kompetens som beskrivs stärkas av 

livserfarenhet, arbetslivserfarenhet och utbildning. Denna studies resultat kan bidra till 

ökad förståelse och kunskap om hur sjuksköterskorna på 1177 vårdguiden upplever 

samtalen med patienter som väntar samtalsstöd i primärvården.  

9.1 Vidare forskning 

Har sjuksköterskorna tillräckligt med förutsättningar för att utföra den här typen av 

samtal? Om inte, vad skulle behövas för att ge sjuksköterskorna bättre möjligheter i 

sitt arbete. Hur upplever patienterna i sin tur samtalen de ringer till 1177 vårdguiden 

om sin psykiska ohälsa under väntetiden till samtalsstöd i primärvården. Författaren 

anser att vidare forskning bör syfta till att få fram patienternas upplevelse för att få en 

förståelse för patientens situation och därmed kunna förbättra vården för patienten. 

Genom en bättre förståelse för båda parter menar författaren att rådgivningssamtalen 

med patienter som väntar samtalsstöd skulle kunna utvecklas.  
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Bilaga 1  

Information och förfrågan om verksamhetschefs godkännande att få genomföra en 

intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av att, i rollen som telefonrådgivare vid 

1177, samtala med vuxna patienter som väntar på samtalsstöd i primärvården. 

Forskning visar att den psykiska ohälsan har ökat och som följd av detta ställs nya krav på 

primärvården. Vidare har forskning visat att patienters väntetid för att få samtalsstöd ofta är 

lång. Telefonrådgivande sjuksköterskor, vid 1177, samtalar ofta med patienter som väntar på 

att få samtalsstöd. Jag har dock inte funnit någon forskning som fokuserar på 

telefonrådgivande sjuksköterskors erfarenhet av att samtala med vuxna personer som väntar 

på samtalsstöd i primärvården. Därför är det angeläget att genomföra denna studie. 

Jag ber härmed om tillstånd att få genomföra enskilda intervjuer med 10 sjuksköterskor som 

arbetar vid 1177 i Blekinge. 

De medverkande behöver ha erfarenhet av samtal med patienter som väntar på samtalsstöd. 

Intervjuerna kommer att ske på sjuksköterskornas arbetsplats under hösten 2017. Varje 

enskild intervju kommer att ta mellan 30-60 minuter. Varje deltagare kommer att få muntlig 

och skriftlig information om syftet med studien och även om hur intervjuerna kommer att 

genomföras. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas ordagrant. Källmaterialet 

kommer att avidentifieras och allt material kommer att förvaras så ingen obehörig kan få 

tillgång till det. Det är frivilligt att medverka och deltagarna kan när som helst avbryta utan 

vidare motivering.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats och publiceras i 

DiVA, digitala vetenskapliga arkivet som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 44 lärosäten och 

forskningsinstitutioner. http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-9107. Vid 

önskemål kommer arbetsplatsen få ett exemplar utskrivet.  

Jag heter Jenny Ageton och som handledare har jag till min hjälp universitetslektor Rosita 

Brolin. Jag är en sjuksköterska som studerar på Linneuniversitetet på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatri. Som en del av utbildningen gör 

jag ett magisterarbete. 

Vänliga hälsningar: 

Student     Handledare 

Jenny Ageton   Rosita Brolin, universitetslektor 

xxxxxxxx    xxxxxxxxx 

jenny.ageton@ltblekinge.se    rosita.brolin@lnu.se 

Godkännande 

mailto:rosita.brolin@lnu.se
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Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Jenny Ageton genomför datainsamling 

inom ovan givna information. 

Ort och datum _______________________________________________ 

_________________________     _____________________________ 

Namnunderskrift                           Befattning 
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Bilaga 2  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie om sjuksköterskors 

erfarenheter av att, i rollen som telefonrådgivare vid 1177, samtala med vuxna patienter 

som väntar på samtalsstöd i primärvården. 

Forskning visar att den psykiska ohälsan har ökat och som följd av detta ställs nya krav på 

primärvården. Vidare har forskning visat att patienters väntetid för att få samtalsstöd ofta är 

lång. Telefonrådgivande sjuksköterskor, vid 1177, samtalar ofta med patienter som väntar på 

att få samtalsstöd. Jag har dock inte funnit någon forskning som fokuserar på 

telefonrådgivande sjuksköterskors erfarenhet av att samtala med vuxna personer som väntar 

på samtalsstöd i primärvården. Därför är det angeläget att genomföra denna studie. 

Du tillfrågas härmed att delta i studien.  Jag kommer på avtalad tid att intervjua dig som 

arbetar som sjuksköterska på 1177. Intervjun kommer att spelas in och intervjutiden beräknas 

till 30-60 minuter.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats och publiceras i 

DiVA, digitala vetenskapliga arkivet, som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 44 lärosäten och 

forskningsinstitutioner, http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-9107. Vid 

önskemål kommer ni på arbetsplatsen få ett exemplar utskrivet.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

motivering. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras, hanteras konfidentiellt och förvaras 

så inga obehöriga kan få tillgång till det. Efter studien kommer allt källmaterial att förstöras. 

Jag heter Jenny Ageton och är en allmänsjuksköterska som läser min 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatri på Linnéuniversitetet i Växjö. I 

utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats. Vid eventuella frågor finns jag tillgänglig för 

frågor. 

2017-09-20 Svängsta 

Student    Handledare 

Jenny Ageton   Rosita Brolin , universitetslektor 

0723242306    0470-708965 

jenny.ageton@ltblekinge.se  rosita.brolin@lnu.se 
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Bilaga 3 

Skriftligt samtycke till deltagande i studie om sjuksköterskors erfarenheter av att, i 

rollen som telefonrådgivare vid 1177, samtala med vuxna patienter som väntar på 

samtalsstöd i primärvården. 

Jag har tagit del av den skriftliga och den muntliga informationen angående studien och dess 

syfte. Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien. Jag godkänner att dagens intervju 

blir inspelad och jag är införstådd med att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 

Jag är medveten om att intervjun är frivillig och jag vet att jag när som kan avbryta mitt 

deltagande utan någon vidare motivering.   

 

Datum:__________________________________________ 

 

Intervjupersonens namnunderskrift:_____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_________________________________________________________ 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

-Vilka tankar eller känslor kan du få när en patient med psykisk ohälsa som väntar på 

samtalsstöd inom primärvården ringer dig som telefonsjuksköterska på 1177? 

-Hur hanterar du dessa tankar och känslor? Varför?  

-Har du ett exempel du vill berätta om? 

-Hur började samtalet, hur länge pågick samtalet, när kände du att samtalet var klart! 

-Vad känner du att du kan göra för patienten? Hur menar du?  

-Vilken kompetens anser du att man behöver?   

- Känner du att du har den kompetensen? Hur har du fått den? 

 

- Berätta gärna mer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

37 

 

Bilaga 5 

 

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.) 

x   
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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.) 

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   

 

Ort och datum   Ort och datum 

 

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

Underskrift från sökande   Underskrift från handledare 

 

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


