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Abstrakt 
Bakgrund: Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete på en hälsocentral. 

Arbetet innebär att bedöma, hänvisa, ge råd och stöd, samt utföra omvårdnad. 

Distriktssköterskan måste anpassa sitt arbete och sina beslut efter ekonomiska, tekniska, 

organisatoriska och vetenskapliga aspekter. 

Syfte: Syftet var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med 

telefonrådgivning på en hälsocentral. 

Metod: En kvalitativ deskriptiv metod användes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med tio distriktssköterskor från sex olika hälsocentraler. Intervjuerna analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Vid analysen framkom sex huvudkategorier; ett professionellt bemötande är viktigt 

för patienterna, organisation och struktur är avgörande för arbetet, arbetsmiljön påverkar 

arbetet på olika sätt, kollegialt samarbete på arbetsplatsen är betydelsefullt, några områden 

kan förbättras, svårigheter och utmaningar finns i arbetet. Distriktssköterskorna betonade 

vikten av att lyssna på patienten och framhöll betydelsen av ett bra bemötande och en god 

kommunikation. Stress kunde leda till att distriktssköterskorna lyssnade sämre och därmed 

gav fel råd. Språksvårigheter hos patienter sågs som en svårighet, samt att bemöta agiterade 

patienter på ett professionellt sätt. 

Slutsats: Telefonrådgivning är en utmanande, stimulerande och i vissa fall svår arbetsuppgift. 

Det krävs en mångfacetterad erfarenhet och bred kompetens för att kunna utföra arbetet med 

telefonrådgivning så bra som möjligt. Det är därför viktigt med mer kontinuerlig utbildning än 

vad som idag erbjuds. För att distriktssköterskan ska kunna utföra arbetet på bästa sätt krävs 

en lugn och anpassad arbetsmiljö. Det är betydelsefullt att inte arbeta för långa arbetspass med 

telefonrådgivning. Större användning av rådgivningsstödet skulle kunna kvalitetssäkra 

telefonrådgivningen. 

 

 

Nyckelord: bemötande, distriktssköterska, hälsocentral, kommunikation, telefonrådgivning, 

vårdcentral.



 

 

 
 
Abstract 
Background: Telephone advisory service is a great part of the district nurse work at a health 

care centre. The work involves assessing, referral, provide advice and support and to perform 

nursing care. The district nurse must also adapt their work and decisions related to 

economical, technical, organisational and scientific aspects. 

Purpose: The purpose was to elucidate district nurses' experiences of working with telephone 

advisory service in a health care centre.  

Method: A qualitative descriptive approach was used. Semi structured interviews were 

conducted with ten district nurses, working in six different primary health care centres. The 

interviews were analysed using qualitative content analysis. 

Results: During the analysis six main categories emerged; a professional reception is 

important to the patients, organisation and structure are crucial for the work, the work 

environment affects the work in different ways, collegial collaboration in the workplace is 

important, improvements can be made, difficulties and challenges in the work. The district 

nurses emphasised the importance of listening to the patient, and the importance of 

professionalism and good communication. District nurses could become bad listeners due to 

stress and lack of time, which could result in wrong advice to the patient. Language barriers 

amongst the patients could sometimes be problematic, as well as responding to agitated 

patients in a professional manner. 

Conclusion: Telephone advisory service is a challenging, stimulating and sometimes a 

difficult work. It requires a multi-faceted experience and broad competence to perform the 

work with telephone advisory service as well as possible. It is therefore important to have 

more continuous education than what is available today. To perform the work in the best way 

it is important with a calm and adapted working environment. It is also important to not work 

to long shifts with telephone advisory service. Greater use of decision aid software program 

could assure the quality of telephone advisory service. 

 

 

Key words: attitude, communication, district nurse, health care centre, primary health care 

centre, telephone advisory service. 
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Inledning 
Eftersom telefonrådgivning kommit att bli en så pass stor del av sjuksköterskors och 

distriktssköterskors arbete på hälsocentraler anser författarna det viktigt att belysa detta 

område. Författarna till denna studie läser en specialistutbildning till distriktssköterskor och 

kommer därför enbart att vända sig till distriktssköterskorna på hälsocentralerna. Författarna 

hoppas att denna studie ska öka kunskapen kring de möjligheter och svårigheter som finns i 

distriktssköterskors arbete med telefonrådgivning på hälsocentraler och att resultatet sedan 

ska kunna användas till en utveckling av telefonrådgivningen på hälsocentraler. Vad gäller 

begreppet hälsocentral är det detsamma som vårdcentral, det skiljer sig bara åt hur de 

benämns mellan olika delar i Sverige (Freilich, J. & Karlsson Gadea, I, 2013). Författarna har 

valt att använda sig av båda begreppen i detta arbete. Där källan använt begreppet vårdcentral 

har även författarna gjort så, men eftersom föreliggande studie utförts på hälsocentraler har 

författarna valt att använda detta begrepp när det handlar om denna studie. 

 

Att prata med patienter och ge råd via telefon ingår, i olika omfattning, i arbetsuppgifterna för 

alla svenska sjuksköterskor (Wahlberg, 2007). Telefonrådgivning har till viss del ersatt det 

traditionella fysiska vårdbesöket och därför har det vuxit fram ett ökat behov av 

sjuksköterskor som svarar på allmänhetens frågor om hälsa och sjukvård per telefon. Tack 

vare telefonen behöver patienter och sjuksköterskor inte nödvändigtvis befinna sig på samma 

fysiska plats för att kunna etablera en relation till varandra (Wahlberg, 2007). 

Telefonrådgivning har visat sig kunna öka patientens förmåga till egenvård och är en växande 

verksamhet i Sverige (Marklund & Jansson, 2008). Telefonrådgivning är en kostnadseffektiv, 

tidsbesparande och lättillgänglig tjänst för allmänheten (Marklund & Jansson, 2008; 

Marklund, Ström, Månsson, Borgquist, Baigi & Fridlund, 2007).  

Bakgrund 
Vård på distans utmanar traditionella idéer som att sjuksköterskans främsta uppgift är att 

vårda patienten med sin egen kropp som verktyg, t.ex. genom att lägga om sår eller ge 

injektioner (Wahlberg, 2007). En studie av Snooks et al. (2007) visade att sjuksköterskor som 

inte arbetar med telefonrådgivning ifrågasatte om sjuksköterskor som arbetar med 

telefonrådgivning verkligen kunde utföra traditionell omvårdnad. De ansåg också att 
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telefonsjuksköterskor riskerade att förlora en del av sin kompetens om de arbetade mycket 

med telefonrådgivning (ibid). Men under det senaste århundradet har omvårdnaden flyttats 

från hemmet till sjukhuset och tillbaka till hemmen igen och omvårdnaden har till stor del 

flyttats till platser som skapas och underhålls av telefoner och datorer (Wahlberg, 2007).  

TeleQ är ett webbaserat program för telefonkösystem som idag används av många 

vårdcentraler i Sverige. Det är till hjälp både för de sjuksköterskor som arbetar med 

telefonrådgivning samt de personer 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 sjuksköterska, och 

slipper på så vis vänta i en telefonkö (Aurora Innovation, 2010). 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 uppringningstid inom 20 minuter, andel 

avvisade samtal p.g.a. fylld kö, snittväntetid i minuter och andel samtal som rings upp inom 

fem minuter från utlovad tid (Landstinget i Kalmar Län, 2012). 

 

Lagstiftning 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor (SFS 1982:763, 2 §). 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vård. 

Det står också i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2 a §) att vården ska vara 

lättillgänglig och främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Vården ska dessutom, så långt det går, utformas och genomföras tillsammans med patienten. I 

förordningen om vårdgaranti (SFS 2010:349, 2 §) står det att den vårdsökande har rätt till 

kontakt med primärvården samma dag som vård söks och om behov finns har patienten rätt 

till ett läkarbesök inom sju dagar. Vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens 

behov av trygghet och säkerhet i vården och den ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (SFS 1982:763, 2 a §). Enligt Patientsäkerhetslagen ansvarar 

den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv för hur arbetsuppgifterna fullgörs 

(SOSFS 2010:659, 6 kap, 2 §). Den som utför telefonrådgivning ansvarar för de råd som ges, 

vare sig det sker utifrån egen erfarenhet och kunskap eller med hjälp av ett rådgivningsstöd 

(Marklund & Jansson, 2008).  
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Sjuksköterskan i telefonrådgivning 
Sjuksköterskans uppgift i telefonrådgivningen är att bedöma, hänvisa, ge råd och stöd, utföra 

omvårdnad samt stärka och bekräfta patienten. Sjuksköterskan har även en undervisande roll, 

och måste kunna anpassa sin information utifrån patientens förståelse av sitt problem 

(Holmström, Kaminsky & Rosenqvist, 2008). I telefonrådgivningen arbetar sjuksköterskan 

ofta ensam och behöver snabbt kunna göra en bedömning och fatta ett beslut utan att kunna 

rådgöra med någon (Holmström et al., 2008). Sjuksköterskan har i varje telefonsamtal ett 

ansvar som professionell yrkesutövare och ansvar för att råden som förmedlas är rätta, 

vetenskapligt beprövade och att kan vara till hjälp för den som ringer. Att arbeta med 

telefonrådgivning innebär många gånger en ensam och utsatt position (Ström, Marklund & 

Hildingh, 2006). Wahlberg (2007) skriver att professionell omvårdnad i telefonrådgivning 

innebär att identifiera, bedöma och ge råd kring aktuella eller potentiella hälsoproblem hos 

patienten. 

 

För att arbetet skall kännas hanterbart krävs beslutsamhet, lyhördhet, prestigelöshet och god 

självkännedom hos sjuksköterskan (Ström et al., 2006). Det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om sin egen människosyn i mötet med en patient eftersom den påverkar vilken 

omsorg patienten ges, avsikten med den, samt hur den ges (Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 

2005b). Det är även viktigt att sjuksköterskan inger trygghet och visar på kompetens för att 

främja relationen till patienten och för att lyckas med det krävs en god självkännedom 

(Arnold & Boggs, 2003). En förutsättning för att kunna lyssna på patienten är att 

sjuksköterskan är medveten om sina egna värderingar och ämnets värdegrund (Jahren 

Kristoffersen & Nortvedt, 2005b). 

 

I en studie av Ström et al. (2006) upplevdes de flesta samtalen som positiva och patienten var 

oftast nöjd med de råd som sjuksköterskan gett. Det är viktigt att sjuksköterskan har tålamod 

samt behåller sitt lugn i telefonrådgivningen, även när det är många väntande samtal i kö 

(Ström et al., 2006). För att sjuksköterskan inte ska missa något väsentligt i telefonsamtalet är 

det viktigt att patienten får tillräckligt med tid så att sjuksköterskan kan ge rätt hjälp 

(Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Många gånger underskattar eller överdriver 

patienten sina symtom. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen behöver därför ha förmågan att 

lyssna på det som inte sägs, att uppfatta det outtalade samt läsa mellan raderna (Greatbatch et 

al., 2005; Holmström & Dall’Alba, 2002; Wahlberg et al., 2003;). Sjuksköterskan bör försöka 
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lyssna efter olika ledtrådar under samtalets gång, såsom hur patienten andas eller om det finns 

uttryck av oro, samt försöka hålla sig lugn för att ge patienten tillräckligt med tid att prata 

(Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009). För att försäkra sig om att patienten verkligen 

uppfattat rätt kan sjuksköterskan be patienten att återberätta informationen (Holmström & 

Dall´Alba, 2002). 

 

Sjuksköterskans syn på telefonrådgivning 
Telefonrådgivningen beskrivs som ett omväxlande arbete av sjuksköterskor, då varje patient 

är unik med sina egna problem. Sjuksköterskan både vill, och förväntas vilja, undervisa 

patienter i egenvård, förklara hur kroppen fungerar, samt föreslå åtgärder. Många patienter 

som ringer har dålig kunskap om hur kroppen fungerar, de vet inte vad som är en normal 

reaktion vid sjukdom, t.ex. att det är normalt att få feber vid influensa (Wahlberg et al., 2003).  

Sjuksköterskor i telefonrådgivningen vill känna att de ger patienten ny kunskap och vill ge 

positiv feedback när patienten utfört egenvård (Kaminsky et al., 2009). I en studie av Ström et 

al. (2006) framkom att sjuksköterskorna upplevde sitt jobb som stimulerande, utmanande, 

personligt utvecklande och roligt. Arbetet beskrevs som självständigt och varje nytt samtal 

innebar en kontakt med en okänd människa med okända behov vilket upplevdes som 

stimulerande och utmanande på samma gång. Sjuksköterskorna beskrev även sitt arbete med 

telefonrådgivning som utsatt och kunskapskrävande (Ström et al., 2006).  

 

Svårigheter med telefonrådgivning 
Samtidigt som sjuksköterskan vill göra det bästa för patienten förväntas hon också arbeta 

utifrån organisatoriska, ekonomiska, tekniska och vetenskapliga aspekter i 

telefonrådgivningen. Det medför att sjuksköterskan ibland slits mellan att göra ett bra 

omvårdnadsarbete och att följa de andra direktiv som ska efterföljas (Andersson Bäck, 2008). 

På många arbetsplatser runt om i primärvården har den sjuksköterska som arbetat med 

telefonrådgivning suttit själv i ett kontorsrum, helt isolerad från sina arbetskamrater. Samtalen 

har varken bandats eller dokumenterats och sjuksköterskan har inte haft tillgång till någon 

bedömningsguide. Många av sjuksköterskorna har inte haft någon utbildning inom 

telefonrådgivning. Numera finns det dock en del mindre kurser på högskolenivå i 

telefonrådgivning. Säkerheten i rådgivningen har under senare år diskuterats. Samtalen 

bandas, både ur säkerhets- och utbildningssyfte, i större utsträckning, ett flertal databaserade 
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supportprogram har introducerats och samtalen dokumenteras nu i högre grad än tidigare 

(Leppänen, 2002).  

 

Telefonrådgivningsarbetet på en vårdcentral handlar mycket om att prioritera efter 

patienternas vårdbehov och tillgång till läkartider, kunna hänvisa till en lämplig vårdnivå, ge 

egenvårdsråd eller råda patienten att avvakta (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2005). En 

stor del av arbetet med telefonrådgivning går ut på att boka läkarbesök och 

distriktssköterskebesök. Utmaningen i det är att det finns begränsat med resurser att tillgå för 

de som verkligen är i behov av det, vilket gör att patienter kan bedömas och hänvisas till fel 

vårdnivå (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009; Holmström & Dall’Alba, 2002; 

Wahlberg et al., 2003). Bristande resurser är det största organisatoriska problemet vilket kan 

medföra att patienten kan få olika besked beroende på när under dagen samtalet sker. Ringer 

patienten på morgonen kan en tid fås samma dag, men ringer patienten senare på dagen kan 

hon istället bli ombedd att ringa dagen efter, eller bli hänvisad till en jourmottagning 

(Wahlberg et al., 2003).  

 

En annan svårighet med telefonrådgivning kan vara att sjuksköterskan ska vara både vårdare 

och ”grindvakt” för hälso- och sjukvården (Holmström & Dall’Alba, 2002). Det upplevs som 

stressande av sjuksköterskan att inte kunna boka ett läkarbesök åt en patient när tillståndet 

kräver det (Holmström & Höglund, 2007). En studie av Holmström och Dall’Alba (2002) 

visade att rollen som ”grindvakt”, d.v.s. att telefonsjuksköterskan fungerar som en sluss för att 

få tillgång till hälso- och sjukvården, även det utgjorde ett stort stressmoment för 

sjuksköterskorna.  

 

Vid telefonrådgivning kan sjuksköterskan inte se patienten utan måste helt måste förlita sig 

till patientens berättelse vilket gör bedömningen svårare och många telefonsjuksköterskor 

känner en rädsla för att göra en felbedömning (Holmström, 2007; O´Cathain et al., 2004; 

Ström et al., 2006; Wahlberg et al., 2003). Denna rädsla ökar när patienten har svårt att förstå 

språket eller kommer från andra kulturer (Holmström & Dall´Alba, 2002; Wahlberg, et al., 

2003). För att patienten ska handläggas på ett korrekt sätt behöver sjuksköterskan ställa rätt 

frågor och ha förmågan att lyssna på patienten, vilket kan vara en utmaning för sjuksköterskan 

(O´Cathain et al., 2004; Wahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan i telefonrådgivningen kan 
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uppleva det svårt att veta när hon ska hänvisa patienten till en annan vårdnivå, eller ge råd om 

egenvård (Holmström & Höglund, 2007; Wahlberg et al., 2003). 

En annan svårighet med telefonrådgivning är när sjuksköterskan inte får tala med patienten 

själv, utan med tredje part. Det finns en ökad risk för felbedömning när beslutet grundas på 

andrahandsuppgifter (Wahlberg et al. 2003). För att minska denna risk kan sjuksköterskan be 

att få prata med patienten själv, om det är möjligt (Holmström & Höglund, 2007). Något 

annat som kan upplevas problematiskt av sjuksköterskan är att det sällan ges någon 

återkoppling efter samtalets slut. Sjuksköterskan kan fundera över om patienten fick en 

korrekt bedömning och huruvida råden som gavs förstods på rätt sätt (Wahlberg et al., 2003).  

Sjuksköterskan i telefonrådgivningen kan uppleva det svårt att lyckas göra såväl patienter som 

läkare och anhöriga nöjda på samma gång (Ström et al., 2006; Wahlberg et al., 2003). 

 

Kommunikation och bemötande 
Sjuksköterskan ska kunna skapa en tillitsfull relation till, och kunna samtala med, patienten 

(SOSFS 1995:15). Sjuksköterskan behöver nyttja sin kompetens till fullo, för att i samtalet 

kunna tillgodose patientens hälsa och behov, vilket påverkar den professionella vårdrelaterade 

kommunikationen (Eide & Eide, 2008).  

 

Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. Det är en målinriktad  

process som gör det möjligt att upprätta en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och 

patient enligt Joyce Travelbee, amerikansk omvårdnadsteoretiker (Travelbee, 2003). Via 

kommunikation kan sjuksköterskan utforska och tillgodose patientens behov och på så sätt 

uppnå målet med omvårdnaden (Kirkevold, 2000). Kommunikation är en kontinuerlig process 

som sker genom verbala uttryck, muntlig eller skriftlig överföring av budskap eller mening, 

och icke-verbala uttryck, som t.ex. gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk, eller ljud som t.ex. 

gråt eller skrik (Travelbee, 2003). Kroppsspråk kan uttrycka mer än ord och det kan också 

vara tidsbundet och kulturellt bundet (Robertsson, 2007).  

 

En förutsättning för hjälpande samtal är aktivt lyssnande, som omfattar färdigheterna att vara 

uppmärksam och att lyssna (Eide & Eide, 2008). Att lyssna är en aktiv process som kräver att 

sjuksköterskan anstränger sig medvetet för att lyssna på vad som sägs, hur det sägs, vilka 

känslor patienten uttrycker och vilka som eventuellt döljs (Ewles & Simnett, 2005). Att vara 

uppmärksam innebär att vara närvarande hos den andra. Att använda sig av aktivt lyssnande 
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är ett snabbt sätt för att nå en djupare förståelse av patientens behov och problem och det kan 

därmed bidra till snabbare och bättre hjälp. Några grundfärdigheter i aktivt lyssnande är att 

formulera frågeställningar som bidrar till att utveckla det patienten sagt, små verbala 

uppmuntringar som visar på närvaro och ett icke verbalt beteende som är relationsinriktat mot 

patienten. Aktivt lyssnande kan skapa en trygghet och tillit som ligger till grund för ett fortsatt 

gott samarbete mellan sjuksköterska och patient (Eide & Eide, 2008). Själva lyssnandet är 

kanske det svåraste i kommunikationen (Klang Söderkvist, 2008). Det är en färdighet som 

utvecklas och omprövas i alla möten. En förutsättning för aktivt lyssnande är att det finns ett 

intresse för att vilja förstå patienten. I telefonrådgivningen är det extra viktigt med aktivt 

lyssnande för att sjuksköterskan verkligen ska höra det som sägs och även upptäcka icke-

verbala signaler (Wahlberg et al., 2005). Wahlberg et al. (2005) menar att det borde vara 

obligatoriskt med utbildning i aktivt lyssnande för alla sjuksköterskor som ska arbeta med 

telefonrådgivning. Om sjuksköterskan avbryter patienten för att bekräfta att hon förstått det 

som sagts, eller för att delge sina egna erfarenheter, kan det leda till att patienten kommer av 

sig och sedan intar en mer passiv roll i väntan på frågor (ibid). Aktivt lyssnande ger 

förutsättningar för ett bra telefonsamtal och bekräftar den som ringer. När kommunikationen 

är bra upplever patienten att sjuksköterskan lyssnar och förstår vad som sägs och det ökar 

motivationen att följa de råd som ges (Bonander & Snellman, 2007; Holmström, 2007; Klang 

Söderkvist, 2008; Wahlberg et al., 2005).  

 

Patienter som ringer till telefonrådgivningen kan uppleva det väldigt stressande att höra 

bakgrundsljud hos sjuksköterskan och det kan ge en känsla av att sjuksköterskan negligerar 

patienten. När den som ringer telefonrådgivningen får prata med en stressad sjuksköterska kan 

personen i fråga känna sig åsidosatt. Det kan även leda till att den som ringer också blir 

stressad, vilket i sin tur kan leda till att det känns meningslöst att berätta om sina besvär och 

att patienten därför utelämnar viss information. Sjuksköterskan får då en sämre bild av 

patienten vilket försvårar en korrekt bedömning (Bonander & Snellman, 2007). 

 

En annan komponent i vårdrelationen är bemötandet, som är avgörande för hur samtal 

genomförs. Bemötandet handlar om sjuksköterskans och patientens människosyn. Det kan 

handla om uppträdande, vänlighet, respekt, hjälpsamhet, kvalitet och tonfall (Fossum, 2007). 

När sjuksköterskan bemöter patienten med vänlighet och medmänsklighet känner patienten 
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trygghet och tillit, vilket gör att det blir enklare för patienten att presentera sina problem 

(Bonander & Snellman, 2007).  

 

Teoretisk referensram 
Omvårdnaden har som uppgift att hjälpa den sjuka och lidande personen att hitta en mening i 

den situation personen befinner sig i och att hjälpa till att hantera sjukdom och lidande. Detta 

sker genom att en mellanmänsklig relation etableras. Sjuksköterskan bör enligt Travelbee 

lägga stor vikt vid kommunikationen med patienten eftersom omvårdnadens mål bara kan 

uppnås genom att en äkta mellanmänsklig relation etableras mellan dem. Denna relation kan 

inte etableras mellan roller, utan bara mellan personer och det är därför viktigt att 

sjuksköterskan och patienten verkligen ser varandra och inte bara betraktar varandra som 

sjuksköterska och patient. En mellanmänsklig relation etableras genom en interaktionsprocess 

som består av flera olika faser såsom ”det första mötet, framväxt av identiteter, empati, 

sympati och etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt”. Travelbee kallar förmågan att 

sätta sig in i och förstå en annan människas reaktion för empati. Sympati innebär en önskan 

om att göra något aktivt för att hjälpa den drabbade personen. Sjuksköterskan bör använda sig 

själv på ett medvetet och övertänkt sätt i sina relationer till patienten. Syftet med det är att få 

till stånd en önskad förändring hos patienten. Om denna förändring bidrar till att reducera 

eller lindra patientens lidande är den terapeutisk. Sjuksköterskan måste vara medveten om hur 

hennes eget beteende inverkar på andra människor och ha en slags självinsikt och 

självförståelse, för att kunna använda sig själv terapeutiskt (Travelbee, 2003).  

 

Travelbee förkastar begreppet patient eftersom det sätter en stämpel på individen och gör att 

individen då lättare uppfattas som en sjukdom eller en arbetsuppgift. Travelbee anser därför 

att begreppet människa är bättre då hon menar att varje människa är unik och oersättlig 

(Travelbee, 2003). Författarna till denna uppsats har tagit detta i beaktande, men har ändå valt 

att använda begreppet patient i denna uppsats, då det är ett vedertaget begrepp för en individ 

som söker kontakt med hälso- och sjukvården idag. Det viktiga är att se personen bakom 

begreppet och att inte sätta någon stämpel på den man möter utan att möta varje människa 

förutsättningslöst.  

 

I telefonrådgivningen sker den mellanmänskliga processen mellan sjuksköterskan och den 

vårdsökande i form av samtal. Sjuksköterskan kan i telefonrådgivningen hjälpa en individ till 
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förändring genom att exempelvis ge råd som kan hjälpa patienten att må bättre. Travelbee 

menar att sjuksköterskan måste använda sig själv terapeutiskt, d.v.s använda sin egen 

personlighet och kunskap, för att få till en förändring hos individen. Det är en konst och 

vetenskap som kräver disciplin, självinsikt, förnuft, empati, medkänsla och logik. För att 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och den vårdsökande ska bli bra krävs att 

sjuksköterskan besitter vissa färdigheter. Sjuksköterskan behöver t.ex. kunna observera eller 

tolka observationer, kunna känna av om kommunikationen når fram, ha en känsla för när hon 

ska tala respektive vara tyst, kunna vänta och ge patienten den tid som behövs och kunna 

utvärdera och reflektera över sin egen delaktighet i interaktionen med patienten (Travelbee, 

2003).  

 

För att få fram rätt information från den vårdsökande kan sjuksköterskan använda sig av olika 

kommunikationstekniker. Hon kan ställa öppna frågor, upprepa frågor om det som sägs och 

dela sinnesintryck med patienten genom att t.ex. uppmärksamma ett visst ljud i samtalet. 

Ibland kan brister i kommunikationen uppstå. Det kan t.ex. vara när patienten upplever att 

sjuksköterskan inte är uppmärksam och fokuserar på det som sägs, alltså brister i själva 

lyssnandet. Det kan också vara när sjuksköterskan använder sig av klichéer eller är överdrivet 

positiv till något som patienten sagt som patienten själv inte tycker är något positivt. Om 

sjuksköterskan anklagar eller skuldbelägger patienten genom att på något sätt uttrycka att 

patienten själv har orsakat sin sjukdom kan det leda till brister i kommunikationen. Andra 

saker som kan göra kommunikationen bristfällig är när sjuksköterskan missar saker som sägs 

som är av värde och när patienten upplever att sjuksköterskan har förutfattade meningar om 

olika saker. En förutsättning för att sjuksköterskan ska lyckas med kommunikationen är att 

hon kan sätta en annan individ i fokus, genom att ge henne full uppmärksamhet och eliminera 

det som kan distrahera kommunikationsprocessen (Travelbee, 2003). 

Problematisering 
Telefonrådgivning utgör en stor del av distriktssköterskans arbetsuppgifter på hälsocentralen. 

I förordningen om vårdgaranti betonas vikten av god tillgänglighet och genom 

telefonrådgivningen på hälsocentralen ska patienten erbjudas kontakt med primärvården 

samma dag som hon ringer till hälsocentralen. När patienten ringer till telefonrådgivningen 

ställs det stora krav på distriktssköterskans kompetens och kommunikationsförmåga, särskilt 

eftersom kommunikation över telefon sker på ett icke visuellt sätt. Genom att patientens 
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kroppsspråk inte är synligt kan viktig information missas. Kommunikationen måste dessutom 

ske på ett respektfullt och empatiskt sätt och med stor lyhördhet. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen har patienten rätt till en god och säker vård även under telefonrådgivning. 

Samtidigt som distriktssköterskan i arbetet med telefonrådgivning utgår från det bästa för 

patienten måste hon också ta hänsyn till organisatoriska, ekonomiska, tekniska och 

vetenskapliga aspekter i mötet med patienten. Det medför att distriktssköterskan ibland ställs 

inför svårigheten att göra ett bra omvårdnadsarbete och samtidigt följa de andra direktiv som 

ska efterföljas. Dessutom finns det fortfarande hälso- och sjukvårdspersonal som inte ser 

telefonrådgivning som ”riktig” vård, som menar att den som arbetar med telefonrådgivning 

förlorar en del av sin kompetens. Genom att belysa distriktssköterskors egna erfarenheter av 

telefonrådgivning på en hälsocentral hoppas författarna kunna bidra till en ökad förståelse för 

de möjligheter och svårigheter som finns i deras arbete med telefonrådgivning på en 

hälsocentral. Distriktssköterskornas erfarenheter ligger till grund för att sedan kunna ge 

förslag till förbättringar och förändringar. Det har tidigare gjorts ett flertal studier om 

telefonrådgivning vid specifika sjukdomstillstånd eller telefonrådgivning med hjälp av 

datoriserade rådgivningsstödprogram. Däremot finns det inte speciellt mycket forskning kring 

telefonrådgivning på hälsocentraler/vårdcentraler varför författarna hoppas kunna belysa detta 

område ytterligare. 

Syfte 
Syftet var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning på 

en hälsocentral. 

Metod 
Författarna utgick ifrån en deskriptiv kvalitativ ansats med datainsamling i form av 

semistrukturerade intervjuer. När en fördjupad kunskap önskas kring ett visst fenomen kan en 

deskriptiv kvalitativ ansats användas (Malterud, 2009; Polit & Beck, 2012). 

 

Urval  
I föreliggande studie användes ett ändamålsenligt urval. Detta urval används lämpligen då 

deltagare med erfarenhet av det område som ska studeras önskas (Polit & Beck, 2012). 

Studien genomfördes på sex olika hälsocentraler i en stad i södra Sverige. De 
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distriktssköterskor som valde att delta i studien arbetar med telefonrådgivning på någon av 

dessa sex hälsocentraler. Tio distriktssköterskor, en man och nio kvinnor, deltog i studien. 

Åldern på deltagarna varierade mellan 39-64 år, med en medelålder på 50 år. Antal 

verksamma år som sjuksköterska låg mellan 11-42 år, med ett medelvärde på 25 år. Antal 

verksamma år som distriktssköterska sträckte sig från 3,5-30 år, med ett medelvärde på 12 år. 

Hur många timmar i veckan de arbetade med telefonrådgivning varierade mellan 3-20 timmar, 

med ett medelvärde på 15 timmar/vecka. Nio av deltagarna hade någon form av 

internutbildning inom telefonrådgivning. Det var ingen som hade någon speciell utbildning 

inom telefonrådgivning på högskolenivå.  

 

Genomförande 
Distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning på en hälsocentral, i en stad i södra 

Sverige, söktes till denna studie. Verksamhetscheferna på respektive hälsocentral kontaktades 

via mail, där information om studien och syftet med den gavs i form av ett informationsbrev 

(bilaga 1). Samtliga verksamhetschefer gav sitt samtycke till genomförandet av studien. 

Därefter skickades information om studien (bilaga 2) via mail till de distriktssköterskor som 

arbetade på respektive hälsocentral och var aktuella för deltagande i studien. De 

distriktssköterskor som önskade deltaga i studien fick lämna sina kontaktuppgifter till 

författarna via mail. De fick sedan mer information om praktiska detaljer, såsom när och hur 

intervjuerna skulle genomföras. Deltagarna fick därefter önska dag och tid för intervjun och 

även bestämma var de ville att intervjun skulle genomföras. I samband med intervjuerna fick 

deltagarna lämna sitt skriftliga samtycke (bilaga 3). Sju hälsocentraler tillfrågades om 

deltagande i studien. Deltagare erhölls från sex av de sju hälsocentraler som tillfrågats.  

 

Datainsamling 
Datainsamling skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer under två veckor, i mars och 

april, våren 2013. Alla intervjuer genomfördes, efter deltagarnas egna önskemål, enskilt på 

deras respektive arbetsplatser. En i förväg bestämd intervjuguide (bilaga 4), med frågor som 

utformats för att svara mot studiens syfte, användes. Detta förfarande användes för att 

säkerställa att vissa specifika ämnesområden berördes under respektive intervju (Malterud, 

2009). Alla "allmänna" frågor i intervjuguiden (bilaga 4) ställdes under intervjuerna och 

följdfrågor ställdes för att deltagarna skulle utveckla resonemanget när så önskades. 

Deltagarna uppmuntrades också till att vidareutveckla sina resonemang genom kroppsspråk 
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och bekräftande ljud, från författarna, där det passade. Intervjuerna bandades med hjälp av en 

diktafon och transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna pågick mellan 18-32 minuter, med 

ett medianvärde på 26 minuter, och båda författarna var på plats och medverkade under 

samtliga intervjuer. Vid varje intervju växlade författarna mellan att ställa frågor respektive 

att ha en mer tillbakadragen och observerande roll, genom att ställa varannan fråga vardera. 

Detta klargjordes för deltagarna innan intervjuerna påbörjades, så att de sedan skulle veta hur 

intervjuerna skulle gå till. 

 

Dataanalys 
Data analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). I manifest innehållsanalys analyseras det som texten säger, det 

framträdande i texten, det uppenbara. Analysmetoden är lämplig att använda när material från 

kvalitativa intervjuer ska analyseras. Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen består av 

fyra steg: meningsbärande enheter plockas ut, kondensering av meningsbärande enheter, 

sedan kodas de och slutligen utformas kategorier (Graneheim och Lundman, 2004). 

Författarna läste på egen hand igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att 

bekanta sig med materialet och få en känsla för, och uppfattning om, innehåll och helhet. 

Meningsbärande enheter plockades ut genom att meningar och stycken som svarade mot 

studiens syfte markerades i texten. Meningsbärande enheter gör att materialet enklare kan 

jämföras och likheter och skillnader kan då lättare påvisas (Graneheim och Lundman, 2004).  

Meningsenheterna kondenserades sedan. Detta gjorde författarna var för sig, men förde hela 

tiden en dialog om hur arbetet fortgick och olika ståndpunkter diskuterades. Författarna var 

noga med att kärnan skulle vara intakt och de kondenserade meningsenheterna fick sedan 

olika koder. Vid kodningen sätts en "etikett" på den meningsbärande enheten enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Koderna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna 

och likheter och skillnader mellan koderna jämfördes. Liknande koder fördes därefter 

samman till underkategorier. Dessa underkategorier sammanfördes slutligen till olika 

kategorier. Dessa steg, kodning, och att benämna underkategorier och kategorier, utfördes 

gemensamt av författarna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska material som har något 

gemensamt föras samman till en kategori och tanken är att inget material ska kunna passa in 

under två kategorier. Efter första arbetsprocessen hade 29 preliminära underkategorier och 

tolv preliminära kategorier bildats. Så småningom kondenserades dessa till 11 underkategorier 

och sex kategorier. Under analysarbetet gick författarna flera gånger tillbaka till den 
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ursprungliga texten för att kontrollera att resultatet av analysen överensstämde med de 

transkriberade intervjuerna. Analysprocessen pågick under två veckor. Exempel på olika steg 

i analysarbetet kan ses i tabell 1, där författarna åskådliggör hur analysförfarandet, från 

meningsbärande enhet till kategori och alla steg däremellan, gått till genom att visa exempel.  

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet från meningsbärande enhet till kategori 
Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Det är väldigt bra att 

lyssna av riktigt ordentligt 

först, innan man själv 

kommer med sina inlagor, 

så att man inte avbryter 

patienten med en gång. 

Lyssna ordentligt först och 

avbryt inte patienten. 

Lyssna utan 

att avbryta 

Viktigt att 

kunna lyssna 

och 

kommunicera på 

ett bra sätt  

Ett 

professionellt 

bemötande är 

viktigt för 

patienterna 

Förut var det lite kö, men 

det har vi arbetat bort nu. 

För nu sitter vi allihop 

någon timme på morgonen 

när det är som högst tryck. 

Så det tycker jag är bättre, 

bemanningen tycker jag 

funkar mycket bättre nu. 

Förut var det kö, men med 

ändrad bemanning har vi 

arbetat bort det, så det har 

blivit bättre. 

Anpassat 

schema  

Schemat har 

stor betydelse 

för 

verksamheten 

Organisation 

och struktur är 

avgörande för 

arbetet 

Ja det kan ju vara svårt om 

en person ringer in och är 

lite hotfull eller aggressiv, 

hur man hanterar det. Där 

kan man väl känna ibland 

att det är svårt. För då kan 

det ju också vara såhär att 

är det någon som är väldigt 

aggressiv och väldigt hård 

då kan man ju bli lite 

sådär, att det kan bli nästan 

lite oprofessionellt liksom.  

Svårt att hantera en person 

som ringer och är hotfull 

eller aggressiv på ett bra sätt. 

Det är lätt att man bemöter 

det på ett oprofessionellt 

sätt. 

Agiterade 

patienter 

 Svårigheter och 

utmaningar 

finns i arbetet 
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Etiska överväganden 
Vid forskning som rör människor finns fyra etiska huvudkrav att ta hänsyn till. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). Med hänsyn till informationskravet fick deltagarna såväl 

skriftlig som muntlig information om studiens syfte och genomförande (bilaga 2). De 

informerades även om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst utan 

att någon motivering krävdes. I samband med intervjuerna inhämtades också informerat 

samtycke från deltagarna (bilaga 3) och samtyckeskravet uppfylldes på så sätt. Deltagarna 

informerades såväl skriftligt som muntligt om att deras deltagande var konfidentiellt. 

Intervjumaterialet som samlades in avidentifierades så att ingen enskild individ kan 

identifieras i det slutliga resultatet. De bandade intervjuerna har förvarats på säker plats under 

studiens genomförande och kommer att förstöras efter studiens slut. Allt detta gjordes för att 

tillgodose konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast får 

användas i forskningssammanhang och inte för kommersiellt bruk vilket vi tagit hänsyn till 

(Helsingforsdeklarationen, 2008; Vetenskapsrådet, 2003). Projektplanen för studien 

egengranskades med hjälp av en granskningsmall från Etikkommittén Sydost (bilaga 5). 

Författarna bedömde det därefter inte vara nödvändigt med godkännande från regional 

forskningsetisk nämnd för att utföra studien. 

Resultat 
Vid analysen framkom sex olika kategorier med tillhörande underkategorier. Dessa kategorier 

och underkategorier visas nedan i en förtydligande tabell, se tabell 2. Författarna har valt att 

presentera resultatet under respektive kategori och underkategori, med dessa som rubriker och 

underrubriker. Utvalda citat från intervjuerna ges under respektive underkategori, för att på så 

sätt förstärka och belysa vad resultatet visade. Citaten är numrerade, utan inbördes ordning, 

för att visa att resultatet bygger på samtliga deltagares intervjuer. Varje siffra representerar 

alltså en deltagare. Citaten är i några fall justerade från talspråk till skriftspråk, men med 

samma innehåll. 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 

Ett professionellt bemötande är viktigt för 

patienterna 

Viktigt att kunna lyssna och kommunicera på ett 

bra sätt 

Erfarenhet och kompetens hos distriktssköterskan 

är betydelsefullt 

Organisation och struktur är avgörande för 

arbetet 

Schemat har stor betydelse för verksamheten 

Finns tillgång till ett bra rådgivningsstöd, men det 

används inte alltid 

Utvärderingsverktyg och mätningar tar stor plats 

Arbetsmiljön påverkar arbetet på olika sätt Stressen påverkar arbetet 

Lokalernas utformning har betydelse för arbetet 

Kollegialt samarbete på arbetsplatsen är 

betydelsefullt 

Betydelsefullt att kunna rådfråga sina 

sjuksköterskekollegor 

Ett fungerande samarbete med läkarna är viktigt 

Några områden kan förbättras Fortlöpande utbildning och utveckling är önskvärt 

Arbetsmetoder kan utvecklas och förbättras 

Svårigheter och utmaningar finns i arbetet  

 

 

Ett professionellt bemötande är viktigt för patienterna 

Viktigt att kunna lyssna och kommunicera på ett bra sätt 

Deltagarna pratade om betydelsen av att lyssna på och kunna ställa rätt frågor till patienten. 

Förmågan att kunna lyssna framstod som något av det viktigaste i arbetet med 

telefonrådgivning. Deltagarna pratade om svårigheter med själva lyssnandet, att det var lätt att 

vara för ivrig och avbryta patienten, så att viktig information missades. Det var viktigt att vara 

lugn och ge patienten den tid som behövdes. En metod som flera av deltagarna använde sig av 

var att sammanfatta det de uppfattat att patienten sagt och fråga patienten ”har jag uppfattat 

dig rätt?”, för att på så sätt ge patienten möjlighet att korrigera och/eller ändra om det 

behövdes. Det var av stor vikt att distriktssköterskan i telefonrådgivningen var uppmärksam 

under samtalet så att även det som sades mellan raderna kunde fångas upp. En metod för att få 

patienten att känna sig lyssnad på och bekräftad kunde vara att fråga patienten ”känns det här 

ok?”, en sådan fråga kunde göra att patienten kände sig delaktig och nöjd med utfallet av 

samtalet, istället för att känna sig överkörd. När distriktssköterskan lyckades få patienten med 
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sig, även om det kanske inte blev så som patienten tänkt sig från början, blev patienten ofta 

väldigt nöjd med bemötandet och den hjälp som fåtts.  

 

Bemötande och god kommunikation var andra punkter som deltagarna framhöll som mycket 

viktiga. Ett glatt och trevligt bemötande underlättade i samtalet med patienten. Flera av 

deltagarna pratade om att en förutsättning för att arbetet med telefonrådgivning skulle bli bra 

var att de själva hade ett bra humör och kunde bemöta patienterna på ett trevligt sätt. De tog 

upp exempel på när kommunikationen inte fungerat så bra på grund av att de själva haft en 

dålig dag, vilket då avspeglat sig under samtalet med patienten och många gånger lett till att 

även patienten uttryckt irritation, ilska eller missnöje, vilket de kanske inte gjort om de blivit 

bemötta på ett bättre sätt.  

 

”Man märker ju en väldig skillnad om man är lite trött eller irriterad, att 

det smittar av sig, att patienterna läser av en på något vis, och då blir de 

jobbigare i telefonen.” (9)  

 

De pratade om att kommunikation och lyssnande var en stor utmaning, men såg stora fördelar 

när detta fungerade väl och betonade därför vikten av att arbeta för ett så gott bemötande som 

möjligt. Deltagarna pratade om betydelsen av att visa sig professionella utåt, att inte låta sitt 

eget humör, brist på tider eller andra faktorer lysa igenom under samtalet med patienten. 

Distriktssköterskan ska kunna leda samtalet så att det inte ”svävar iväg” till ingen nytta, att 

lyssna var viktigt men distriktssköterskan behövde även kunna sätta ramarna för samtalet, för 

hon var den som var samtalsledaren. När patienter uttryckte olika känslor, såsom ilska eller 

rädsla, var det viktigt att distriktssköterskan inte lät dessa känslor styra och ta över samtalet, 

utan att istället visa sig professionell och använda sig av bekräftande meningar, till exempel 

"jag hör att du är arg/rädd", för att på så sätt kunna lugna patienten och styra samtalet i rätt 

riktning. 

 

Erfarenhet och kompetens hos distriktssköterskan är betydelsefullt 

Deltagarna tog upp vikten av att ha en bred kompetens och att det var betydelsefullt med 

tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket för att kunna utföra ett bra jobb i telefonrådgivningen. 

Några av deltagarna tog upp att det inte var optimalt att som nyutexaminerad sjuksköterska bli 
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satt i telefonrådgivningen. Det krävdes att distriktssköterskan kunde göra en korrekt 

bedömning, till exempel att kunna sortera vilka som behövde komma till läkaren och vilka 

som kunde avvakta hemma med egenvård och bara återkomma vid försämring eller utebliven 

förbättring. Erfarenhet av möten med många olika patienter, med olika symtom och 

diagnoser, underlättade för att kunna göra en korrekt bedömning. En annan fördel var också 

att ha kännedom om de patienter som ringde i rådgivningen, det kunde då vara lättare för 

distriktssköterskan att relatera till dem. Det kunde dock även vara en stor risk om 

distriktssköterskan lät tidigare samtal eller möten med patienten vara avgörande för dagens 

bedömning. Arbetet var väldigt brett och därför var det viktigt med en hög kompetens inom 

många olika områden. Det krävdes såväl medicinska kunskaper som kunskaper i 

kommunikation och lyssnande. Deltagarna pratade om en risk med att ha arbetat länge och ha 

stor erfarenhet, att det då var lätt hänt att tänka ”det här kan jag” och därför missa viktig 

information och göra en annorlunda bedömning mot om de tagit hjälp av de hjälpmedel som 

finns idag, till exempel rådgivningsstödet. Deltagarna beskrev arbetet med telefonrådgivning 

som ett väldigt viktigt arbete, men menade att det förekom att andra kunde se på det som ett 

lite mindre viktigt område.  

 

"Det är ett viktigt arbete, jätteviktigt arbete, och det är inte så högt, vad 

ska man säga? Det rankas inte så högt. Det är en liten slask...ett 

lågstatusjobb, fast det borde vara ett högstatusjobb. Det är egentligen 

den mest utsatta och tuffaste rollen på hela vårdcentralen."(8) 

 

Deltagarna såg sitt arbete med telefonrådgivning som roligt och varierande, med många nya 

möten. Flera av deltagarna menade att arbetet blivit roligare med tiden, då de upplevt det som 

svårt och betungande till en början men menade att erfarenheten sedan gjort det lättare och 

roligare. Flera av deltagarna beskrev sin roll i sitt arbete med telefonrådgivningen som att de 

var "spindeln i nätet".  
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Organisation och struktur är avgörande för arbetet  

Schemat har stor betydelse för verksamheten 

Deltagarna upplevde att det var svårt att arbeta med telefonrådgivning när det inte fanns några 

lediga tider till läkarna. Ibland fick deltagarna boka in patienten på sin egen 

sköterskemottagning för att det inte fanns några läkartider. Det fanns en risk att brist på 

läkartider påverkade bedömningen, och avgjorde dess utfall. Brist på läkartider togs upp som 

en väldigt stressande faktor i arbetet med telefonrådgivning. Alla deltagare tog upp att det var 

väldigt bra när många, eller alla, sjuksköterskor satt och ringde på morgonen för att undvika 

att det skulle bli långa köer i telefonrådgivningen, vilket då minskade stressen under resten av 

dagen. Det upplevdes som väldigt stressande med långa köer i telefonrådgivningen. 

Deltagarna pratade om vikten av att ha ett flexibelt schema, som kunde anpassas efter behovet 

och justeras när så behövdes. Det gällde att verkligen se hur många som behövdes i telefonen, 

så att det varken blev över- eller underbemannat. Deltagarna betonade att de bara ville sitta 

halva dagar med telefonrådgivning, då heldagar blev väldigt slitsamt eftersom det var så 

många möten och skiftande samtal. 

 

”Jag tror ju inte på det här att man ska sitta hela dagar, för då tror jag 

man blir väldigt trött. För det handlar ju ändå om en själv också, som 

vårdgivare, känna att man orkar bemöta på ett bra sätt i telefonen, 

tillslut blir man ju trött.” (10) 

 

Finns tillgång till ett bra rådgivningsstöd, men det används inte alltid  

Deltagarna pratade om rådgivningsstödet som ett mycket bra hjälpmedel. Många tog dock upp 

att det, trots att det ansågs bra, inte användes i så stor utsträckning. Förklaringar till detta var 

att det tog tid att sätta sig in i rådgivningsstödet, att det tog tid att jobba med det och att 

distriktssköterskorna själva hade erfarenhet att luta sig emot och att de därför inte tyckte att de 

behövde använda det. Deltagarna trodde att rådgivningsstödet användes mest av de 

distriktssköterskor som inte hade jobbat så länge eller av yngre kollegor. Deltagarna ansåg att 

rådgivningsstödet inte kunde användas utan distriktssköterskans egen erfarenhet/bedömning. 

Det var inte tänkt som ett flödesschema, utan distriktssköterskan behövde kunna värdera vad 

som stod i det ihop med det som patienten sade, och inte bara använda rådgivningsstödet rakt 
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av. Det betonades dock att det egentligen var viktigt att de använde rådgivningsstödet även på 

sådant de ansåg sig kunna. Det var, trots kunskaper, lätt hänt att missa något. Många trodde 

att rådgivningsstödet var en bra utgångspunkt för att kvalitetssäkra arbetet med 

telefonrådgivning och att det skulle bli en bättre struktur om alla ställde liknande frågor och 

arbetade på ett mer enhetligt sätt. 

 

”Jag tror att de som inte har jobbat så länge är mycket bättre på att 

använda rådgivningsstödet och slå upp det. Medan vi andra…lite 

mer…jamen du vet, man tycker att man kan så mycket. Och ja, 

erfarenheten ska man ju absolut ha med sig, men jag tror ändå att det är 

en god vana att slå upp det. Det finns bra råd och bra länkar och så 

där.” (2) 

 

Utvärderingsverktyg och mätningar tar stor plats 

Några av deltagarna sade att statistiken kunde vara en stressfaktor, medan andra inte tänkte så 

mycket på den. Statistiken kunde också fungera som en stimulerande faktor som höll dem 

alerta och effektiva i telefonrådgivningen. Deltagarna pratade om att samtalen tog väldigt 

olika lång tid men att det måste få vara så, då de handlade om så olika saker och det ändå 

jämnade ut sig i slutänden. När samtalet gällde endast tidsbokning gick det oftast ganska 

snabbt, medan ett rådgivningssamtal kunde ta betydligt längre tid. Det var viktigt att samtalet 

fick ta den tid som krävdes så att patienten blev nöjd och inte behövde ringa åter i samma 

ärende. Om patienten behövde, eller uppmanades att, ringa flera gånger om samma ärende så 

påverkades statistiken då det blev fler samtal än vad det egentligen borde ha blivit. Patienter 

som kom till hälsocentralen för rådgivning eller tidsbokning, istället för att ringa till 

telefonrådgivningen, tog betydligt längre tid att ta hand om. Men i statistiken räknades de på 

samma sätt som ett telefonsamtal, vilket då påverkade statistiken negativt. Deltagarna lyfte 

också att det inte fick vara så att de bara såg till statistiken, att det inte enbart kunde vara tiden 

som räknades, för det behövde ändå vara en god kvalitet i samtalen. Det var nödvändigtvis 

inte alltid bäst att vara den som tog flest samtal. Det var viktigt att även se till hur bemötandet 

blev. 
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”Det beror ju på hur man mäter liksom. Då kanske det blir…ja, det 

kanske är någon som är jätteduktig och tar väldigt många samtal på 

kort tid, men då kanske de ringer tillbaks bara för att de har blivit dåligt 

bemötta eller…det behöver ju inte generera att det blir så bra egentligen 

då. Hur är bäst att vara, snabb eller kvalitetsinriktad?” (3) 

 

Arbetsmiljön påverkar arbetet på olika sätt  

Stressen påverkar arbetet 

Deltagarna berättade att de var rädda att stressen skulle påverka dem så att de gav fel råd. De 

pratade om hur lätt det var att inte vara uppmärksam och lyssna ordentligt på patienten, och 

att de därmed riskerade att missa något väsentligt, när de kände sig stressade. Det kunde vara 

stressande när ett samtal tog längre tid än vad som var avsatt, eller när samtalen i kön bara 

blev fler och fler trots att de ringde och arbetade efter bästa förmåga. Stressen kunde leda till 

att tankarna flög iväg, att det var svårt att vara här och nu.  

”När man trycker på knappen och ringer upp då är det det samtalet där 

och då tills det är slut. Att man inte tänker att nu är det si och så, och 

vad ska jag göra sen, hur många lappar har jag där o.s.v? Så man 

tänker bort allt det andra, det behöver man inte fundera på då.” (5) 

 

När distriktssköterskan var stressad kunde det förekomma att hon avbröt patienten, vilket 

kunde leda till en missnöjd patient som i sin tur ofta ledde till att de återkom i samma ärende. 

Deltagarna beskrev att de upplevde stress när de halkat efter i arbetet med 

telefonrådgivningen och att det kunde leda till att de snabbade på samtalen för att på så sätt 

arbeta in tid. Flera av deltagarna menade att de, när de var stressade, kanske inte ställde 

samma frågor som annars och att de undermedvetet lät stressen påverka bedömningen av 

patienten.  

 

Lokalernas utformning har betydelse för arbetet 

De flesta av deltagarna upplevde att det var mycket bra att sitta och ringa på enskilda rum, då 

de fick sitta ifred och inte stördes av någon annan. Satt det två, eller fler, i samma rum och 
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ringde samtidigt kunde det vara svårt att koncentrera sig på samtalet med patienten. De 

pratade också om att det var bra att sitta enskilt med tanke på sekretessen, särskilt då patienten 

kom till hälsocentralen för rådgivning eller tidsbokning istället för att ha ringt. Men 

deltagarna tog även upp att det kunde finnas fördelar med att sitta flera i samma rum, t.ex. att 

det då alltid fanns möjlighet att snabbt och enkelt rådfråga någon kollega.  

 

”Jag tycker det underlättar väldigt när jag får sitta själv och prata. Jag 

blir störd av att jag hör någon annan prata. Det har vi haft olika bud 

om, en del blir störda och en del vill sitta två och två. Det är ju vissa fall 

man vill diskutera, men det gör man ju ändå”. (4) 

 

Kollegialt samarbete på arbetsplatsen är betydelsefullt 

Betydelsefullt att kunna rådfråga sina sjuksköterskekollegor 

Deltagarna berättade att de pratade mycket med sina sjuksköterskekollegor, att det var mycket 

viktigt med kommunikation och stöttning inom gruppen. Det gjorde arbetet med 

telefonrådgivningen mycket enklare. De flesta av deltagarna poängterade att det var viktigt att 

ha nära till andra kollegor, så att de enkelt kunde fråga varandra om råd när så behövdes, även 

när de satt och ringde från skilda rum. Det skapade en stor trygghet att veta att det alltid fanns 

någon att rådfråga.  

 

”Om det är någonting, ”Hur ska jag tänka här? Det här har jag aldrig 

varit med om”, att man då går och frågar någon, och det är ju aldrig 

svårt. Jag tror aldrig att det är någon som tycker att det är konstigt att 

fråga om varken det ena eller det andra, utan det funkar bra.” (6) 

 

Ett fungerande samarbete med läkarna är viktigt 

Några av deltagarna ansåg att de överlag bemöttes bra av läkarna, att de mest var stöttande 

och sällan klagade över sköterskornas bokningar i telefonrådgivningen. Andra deltagare tog 

upp att förståelsen för hur det verkligen är att arbeta med telefonrådgivning inte alltid var så 

bra. De berättade att de tyckte det ledde till ett sämre arbetsklimat när läkarna ibland klagade 
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över bokningar som gjorts, och att läkarna inte visste hur det är att arbeta med 

telefonrådgivning. Några deltagare berättade att det hänt att en läkare sagt att 

sjuksköterskornas arbete i telefonrådgivningen var något som vem som helst kunde utföra. 

Andra deltagare berättade att läkarna sagt att de aldrig skulle vilja arbeta med 

telefonrådgivning och behöva avgöra vilka som skulle få en tid till mottagningen och vilka 

som inte skulle få det, för då skulle de boka in alla patienter till mottagningen. Några 

deltagare berättade att läkarna hellre ville att de skulle komma och fråga dem om de var 

tveksamma till om en patient behövde få en läkartid eller om det räckte med rådgivning, än att 

de skulle boka in patienten på ett läkarbesök trots osäkerhet.  

 

”Och sen detta med att vi kan gå och fråga läkarna, för de vill hellre att 

vi gör det faktiskt, om vi är tveksamma, då vill de hellre att vi går in och 

stör och frågar om vi ska boka in patienten eller om det kan lösas över 

telefon. Så säger de till oss vad vi ska säga och så löser vi det.” (7)  

 

Flera av deltagarna upplevde att läkarna ville att patienterna skulle bokas på en viss tid när det 

passade läkaren, att sköterskorna var tvungna att ta hänsyn till läkarens önskemål hela tiden 

och anpassa sitt arbete i telefonrådgivningen därefter. Många deltagare tyckte det vore bra om 

läkarna satt med i telefonrådgivningen en dag för att få en ökad förståelse för 

sjuksköterskornas arbete med telefonrådgivningen. Det upplevdes som positivt när läkarna 

gav feedback och konstruktiv kritik på sköterskornas bokningar, så att de hela tiden kunde 

utvecklas och förbättras i sitt arbete.  

 

Några områden kan förbättras 

Fortlöpande utbildning och utveckling är önskvärt 

De flesta av deltagarna hade vid något tillfälle gått på Landstingets egna internutbildningar 

inom telefonrådgivning. Deltagarna uttryckte en önskan om, och behov av, mer kontinuerlig 

utbildning inom telefonrådgivningens områden, både rent medicinska utbildningar och 

utbildningar inom samtalsmetodik. Några av deltagarna tog upp att det vore bra om de spelade 

in och lyssnade på varandras telefonsamtal, eller sina egna samtal, för att på så sätt kunna ge 

varandra lite feedback på arbetet i telefonrådgivningen. Det skulle vara nyttigt och lärorikt att 
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lyssna både på sig själv och på sina kollegor, att kunna ge och ta konstruktiv kritik för att på 

så sätt kunna utveckla och förbättra arbetet med telefonrådgivning.  

 

”Ja det skulle vara bättre om vi feedbackade varandra ... att vi kanske 

lyssnade på varandra eller spelade in samtalen. Vi som sitter och ringer i 

telefonen skulle kunna feedbacka varandra, på det som är både bra och 

dåligt. Där skulle vi kunna utvecklas och bli bättre.” (6) 

 

Många av deltagarna tog upp önskemål om större möjligheter att kunna få göra en klinisk 

bedömning av patienter som av olika anledningar var svåra att bedöma över telefon, genom 

att kunna ta in och bedöma dem på plats när det fanns ett sådant behov. Några deltagare 

berättade om att de försökte förbättra möjligheten till detta genom att utöka sjuksköterskornas 

mottagningstider, så att fler patienter kunde erbjudas tid på mottagningen för en klinisk 

bedömning, för en bättre handläggning. Någon av deltagarna pratade om att det i framtiden 

kanske blir möjligt att se patienten via webbkamera, något som då skulle underlätta väldigt 

vid bedömningen i telefonrådgivningen. Ett par av deltagarna tog upp att de gärna hade haft 

ett höj- och sänkbart bord, så att de lättare kunde ändra sin arbetsställning.  

 

Arbetsmetoder kan utvecklas och förbättras 

Flera av deltagarna pratade om vikten av att fokusera på sitt arbete med telefonrådgivning när 

de satt där, att det var lätt hänt att börja göra andra arbetsuppgifter samtidigt, men att det då 

gällde att försöka koncentrera sig på telefonen och låta det andra arbetet vänta tills senare.  

 

"Vissa dagar är man ju kanske lite, "oj sitter jag i telefonen", och så 

har man i stället suttit med lite papper eller något och så blinkar det fullt 

i telefonkön och det är ju inte så bra..." (6) 

 

Några av deltagarna menade att det skulle gå att arbeta bättre och mer effektivt med 

telefonrådgivningen om de hade en bättre struktur och disciplin i arbetet. Det var också viktigt 

att hitta en struktur för att "sortera" bland det patienten sade, att fånga upp det viktiga i det 

som sades och inte missa något. Ett sätt som nämndes var att sammanfatta och sedan fråga 
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patienten om det var korrekt uppfattat. En del tog upp att de kunde ha andra arbetsuppgifter 

som förväntades göras under tiden de arbetade med telefonrådgivningen, vilket då gjorde att 

det blev splittrat och kunde leda till att arbetet med telefonrådgivningen prioriterades lägre än 

deras andra arbetsuppgifter på hälsocentralen. Flera av deltagarna pratade om betydelsen av 

att gå tillbaka och titta på hur det blev för patienten sen efteråt, för att på så sätt hela tiden lära 

sig och utvecklas i sitt yrkeskunnande. Det framkom också att deltagarna ansåg det vara av 

stort värde att alla i sjuksköterskegruppen skulle ge så lika och enhälliga råd som möjligt i 

telefonrådgivningen. För att lyckas med det försökte de arbeta fram gemensamma riktlinjer 

kring råd och behandling vid olika vanliga åkommor på sina möten i sjuksköterskegruppen. 

En annan metod för att hålla en viss struktur i arbetet med telefonrådgivning var att be 

patienten om att få ringa tillbaka, dels för att kunna rådgöra med andra kollegor eller hinna 

läsa i rådgivningsstödet, men också för att få lite mer tid att fundera kring vad som skulle bli 

bäst för patienten i just det fallet. Alla deltagarna pratade om att de, när det fanns minsta 

tveksamhet kring något, hellre pratade med de andra sjuksköterskekollegorna eller läkarna för 

att försäkra sig om att de resonerade på rätt sätt än att de gav patienten ett besked som de 

sedan inte kunde ställa sig bakom.  

 

Svårigheter och utmaningar finns i arbetet 
En stor svårighet som flera av deltagarna pratade om var kommunikationen med en patient 

som inte kunde tala, eller förstå, svenska. Det kunde ibland vara svårt att ens förstå varför de 

ringde, vilket då gjorde att deltagarna fick boka in dem på mottagningen med tolk för att 

kunna förstå vad de behövde hjälp med. Deltagarna beskrev att patienter från andra länder 

hade helt annorlunda sätt att beskriva och uttrycka sig på, och att det ibland kunde leda till 

missförstånd. En annan svårighet var när de inte fick tala med patienten själv, utan i stället 

fick ta det med tredje person vilket då lätt kunde leda till olika missförstånd. En stor utmaning 

med telefonrådgivningen som deltagarna pratade om var att de inte hade patienten framför sig 

utan helt måste förlita sig på patientens berättelse och sin egen kunskap. Deltagarna belyste 

även svårigheten med att aldrig veta om patienten överdrev eller underdrev sina symtom när 

de ringde.  

 

Patienter som ringde och var arga eller irriterade i telefonrådgivningen sågs som en utmaning 

att bemöta på ett professionellt sätt. Deltagarna tog upp att det var lätt hänt att själv bli lite 

otrevlig och inte riktigt så professionell som de önskade om patienten i andra änden var 
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väldigt otrevlig mot dem. En annan utmaning var att bemöta de patienter som ringde i 

telefonrådgivningen som såg distriktssköterskorna där som ett hinder för att få komma till 

läkaren, de som hade bilden av att distriktssköterskan bara var någon som satt där och 

ifrågasatte och försökte "mota bort". Deltagarna berättade om fall med patienter där de känt 

att de inte "nått fram" och att det gått till en viss gräns, att de fått ge med sig och gett efter för 

patientens vilja även om de kanske inte bedömt det på samma sätt som patienten.  

 

"Man kommer till någon slags gräns...det går inte...jag når inte fram till 

patienten och patienten uttrycker ett väldigt missnöje, en väldig 

misstänksamhet...eller en misstro eller...är väldigt missnöjd och litar inte 

på den bedömningen som jag gjort, utan ser mig som ett hinder för det 

som man har ringt för, det vill säga komma till doktorn. Då slutar det ju 

ofta med ett läkarbesök, trots att jag egentligen känner att det inte var 

befogat." (1) 

 

En annan svårighet kunde vara att inte fråga för mycket, så att patienten kände sig ifrågasatt, 

för då kunde de ta det som att distriktssköterskan inte trodde på dem. Deltagarna var överens 

om att en stor svårighet och utmaning med telefonrådgivningen var när det fanns en önskan 

hos patienten som av olika anledningar inte kunde tillgodoses. Då gällde det att hantera det på 

ett så bra sätt som möjligt och försöka få patienten nöjd med den hjälp som fanns att få. Brist 

på läkartider var en utmaning för de som arbetade med telefonrådgivningen, då det ofta ledde 

till missnöjda patienter. Några deltagare tyckte det var svårt att arbeta med telefonrådgivning 

då läkarna ville så olika, var och en ville ha det på sitt sätt vilket gjorde att 

distriktssköterskorna fick jobba på helt skilda sätt beroende på vilken läkare patienten var 

listad på. Flera av deltagarna berättade att de tyckte telefonrådgivning som gällde barn var 

något av det svåraste i arbetet. Deltagarna pratade om att de kände press från olika håll när de 

arbetade med telefonrådgivningen; de förväntades följa schemat och alla regler kring det, de 

skulle göra patienterna till lags så att de blev nöjda, ta hänsyn till läkarnas olika önskemål och 

de skulle tänka på den ekonomiska biten. En annan svårighet som deltagarna pratade om var 

tidsfaktorn, att de måste kunna göra en snabb bedömning och att det var mycket som skulle 

hinnas med inom ramen för den tid som var avsatt för varje samtal.  
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Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta 

med telefonrådgivning på en hälsocentral. Ett professionellt bemötande i telefonrådgivningen 

är viktigt för patienterna. Distriktssköterskan behöver ha en bred kompetens och erfarenhet 

samt förmågan att kunna lyssna på, och kommunicera med, patienten på ett bra sätt. Schemats 

struktur, rådgivningsstöd och samarbete på arbetsplatsen påverkar distriktssköterskans arbete 

med telefonrådgivning. De svårigheter och utmaningar som distriktssköterskan möter i arbetet 

kan bidra till att de upplever stress som i sin tur sedan påverkar arbetet på olika sätt. Det finns 

olika områden som skulle kunna utvecklas och förbättras med telefonrådgivningen. 

 

Metoddiskussion 
I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med vald metod, författarnas förförståelse 

och studiens tillförlitlighet utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  

 

Under litteratursökningen hade författarna svårt att hitta studier kring distriktssköterskors 

egna erfarenheter av telefonrådgivning på hälsocentraler. De studier som tidigare har gjorts är 

mer inriktade mot telefonrådgivning vid specifika sjukdomar eller telefonrådgivning med 

hjälp av datoriserade rådgivningsstödprogram. Författarens förförståelse är utgångspunkt i 

forskningsprocessen (Holme & Solvang, 1997). Författarna till denna studie är sjuksköterskor, 

läser till distriktssköterskor, och har erfarenhet av att arbeta med telefonrådgivning på en 

hälsocentral. För att kunna värdera om ny kunskap framkommit bör författarna ha goda 

kunskaper om, och vara väl insatta i, det ämne som ska studeras (Kvale, 2009), vilket 

författarna till denna studie uppfyllt.  

 

Intervju valdes som datainsamlingsmetod då det ger deltagarna möjlighet till att detaljerat 

berätta om det som studien berör. Det är viktigt att de som intervjuar har erfarenhet av och 

kännedom om intervjuteknik för att få det så bra som möjligt (Kvale, 2009). Författarna till 

denna studie hade ingen erfarenhet av intervjuer i forskningssammanhang innan denna studies 

genomförande. Det kan därför ses som en svaghet. En intervjuguide som utformades för att 

svara mot studiens syfte och frågeställningar användes vid intervjuerna och samma 

intervjufrågor användes till samtliga deltagare. Det fanns gott om tid avsatt vid 

intervjutillfällena, så de skedde utan tidspress. För att säkerställa att det var deltagarnas 

uppfattning som framkom under intervjuerna ställdes fördjupande frågor och följdfrågor 
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under intervjuerna. Dessa frågor underlättade för författarna vad det gällde att inte alltför 

snabbt försöka förstå deltagarnas svar utan att ge dem tid och möjlighet att utveckla och 

förtydliga vad de menade. En svårighet som författarna ställdes inför var att det vid vissa 

tillfällen var svårt att ställa följdfrågor utan att påverka deltagarnas berättelser i en viss 

riktning. Därför kan resultatet i denna studie möjligen inte ses som helt neutralt. Det är 

möjligt att någon med mer erfarenhet av att intervjua skulle nyttjat tystnaden ytterligare och 

att distriktssköterskornas berättelser då kunde ha tagit en annan riktning än vad de nu gjorde. 

Det är den intervjuades uppfattning som ska komma fram vid intervjun (Trost, 2010). 

Författarna till denna studie har erfarenhet av att arbeta med telefonrådgivning på en 

hälsocentral och det var därför viktigt att inte låta egna åsikter framträda under intervjun (jfr 

Trost, 2010).  

 

Vid intervjuerna fanns några risker som författarna försökte ha i åtanke. Eftersom författarna 

har egna erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning på en hälsocentral var det viktigt att 

försöka distansera sig från egna erfarenheter vid analysen av materialet så att förförståelsen 

inte skulle påverka utfallet av den. Författarnas förförståelse kan dock ses som värdefull då 

den möjliggjort en större förståelse för distriktssköterskornas berättelser om sitt arbete med 

telefonrådgivning. För att inte påverka deltagarnas berättelser har författarnas strävan under 

intervjuerna varit att hålla sig så neutrala som möjligt. Innehållet i intervjuerna har beskrivits 

så konkret och nära originaltexten som möjligt av författarna. Det är möjligt att författarnas 

förförståelse påverkat tolkningen av resultatet i viss mån. Det skulle i så fall ha kunnat 

påverka trovärdigheten i negativ riktning. Precis som Dalen (2008) skriver är förförståelsen av 

vikt för utveckling, förståelse och vidare tolkning. Författarna anser därför att deras 

förförståelse även kan ha bidragit till att stärka studiens trovärdighet.  

 

Båda författarna deltog vid alla intervjuer. Det råder enligt Kvale (2009) en tydlig 

maktasymmetri mellan forskaren och intervjupersonen vid forskningsintervjun. Intervjuaren 

har vetenskaplig kompetens, bestämmer intervjuämnet, avgör vilka frågor som ska ställas, 

ställer de frågorna och avslutar sedan samtalet. Intervjupersonens roll är att besvara frågorna. 

Det är viktigt att intervjuaren reflekterar över vilken roll makten kan tänkas spela vid 

intervjuerna (ibid). Eftersom det i denna studie var två författare kan en maktasymmetri 

tänkas ha uppstått till följd av det numerära övertaget författarna hade i förhållande till den 

enskilda intervjupersonen (jfr Thomsson, 2010). Med hänsyn till det försökte författarna 
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påbörja ett vardagligt samtal innan intervjun påbörjades, för att på så sätt få till en mer 

avslappnad intervjusituation, och platsen för intervjuerna valdes av deltagarna själva. Alla 

intervjuer genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplatser och det tror författarna kan ha 

påverkat maktasymmetrin i positiv riktning då det kan tänkas vara en trygg och välkänd plats 

där deltagaren känner sig bekväm. Bearbetning och analys påbörjas redan när intervjun pågår 

(Trost, 2010), varför det kan ses som en styrka att båda författarna var med under samtliga 

intervjuer.  

 

Deltagarna erhöll såväl muntlig som skriftlig information om studien och det betonades flera 

gånger att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avslutas, vilket kan ses som 

forskningsetiskt korrekt (Helsingforsdeklarationen, 2008). Det är av stor vikt att värna om 

deltagarnas konfidentialitet vid genomförandet av studier (ibid). I denna studie har författarna 

avidentifierat allt material för att det inte skulle vara möjligt att identifiera enskilda personer. 

Däremot gör det ingenting om den som intervjuats känner igen sig när hon sedan läser 

resultatet som presenteras (Trost, 2010). 

 

Vid analys av en större mängd data är innehållsanalys en väl lämpad metod (Polit & Beck, 

2012). Författarna utgick ifrån en manifest innehållsanalys vid analysen av data. En manifest 

innehållsanalys håller sig nära originaltexten och det finns inte utrymme för så mycket egna 

tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna återvände kontinuerligt till de 

ursprungliga transkriberade intervjutexterna under analysarbetets gång, för att på så sätt 

säkerställa att analysen överensstämde med de ursprungliga intervjutexterna.  

 

En studies tillförlitlighet kan stärkas om analysförfarandet tydligt beskrivs (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Författarna har försökt beskriva tillvägagångssättet och 

analysprocessen så utförligt och noggrant som möjligt och med exempel, se t.ex. tabell 1 och 

2, belyst hur analysen gått till. Analysprocessen var strukturerad och systematisk i alla steg. 

Noggrannheten i analysens alla olika steg bidrar till att öka tillförlitligheten i resultatet (jfr 

Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitligheten i resultatet stärktes även genom att båda 

författarna var med under alla intervjuer, läste samtliga transkriberade intervjuer enskilt, var 

med under analysprocessen samt jämförde och diskuterade dess innehåll vid flera tillfällen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Vid en tydlig presentation av resultatet ges läsaren 
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möjlighet att söka alternativa tolkningar vilket ökar tillförlitligheten (Graneheim och 

Lundman, 2004).  

 

Trovärdighet handlar om studiens fokus, val av kontext, urval och datainsamlingsmetod. För 

att stärka trovärdigheten behöver lämpligt urval och lämplig datainsamlingsmetod väljas 

(Graneheim & Lundman, 2004). I kvalitativ innehållsanalys är tanken att variationer ska 

beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I föreliggande studie användes ett 

ändamålsenligt urval för att få ett representativt urval som svarade mot syftet (Polit & Beck, 

2012). Deltagare till studien erhölls från sex av sju tillfrågade hälsocentraler. Det fanns en 

variation i ålder, kön, yrkeslivserfarenhet och vidareutbildning inom telefonrådgivning bland 

deltagarna. En variation i urvalet vad gäller deltagarnas kön, ålder och olika perspektiv bidrar 

till en variation av det som studeras och ökar trovärdigheten (Graneheim och Lundman, 

2004). Författarna har tidigare arbetat på två av de hälsocentraler som var med i studien, men 

har inte arbetat där de senaste två åren. Författarna hade detta i åtanke vid intervjuerna och 

analysen av dessa, men kunde inte urskönja någon skillnad i svaren hos deltagarna på de 

hälsocentralerna där de tidigare arbetat i jämförelse med de andra deltagarnas svar. Det 

bedöms därför inte har påverkat resultatet i någon betydande riktning. En annan avgörande 

sak för att uppnå trovärdighet är att välja lämpliga meningsbärande enheter. Meningsbärande 

enheter som är för breda kommer sannolikt att innehålla olika betydelser och vara svåra att 

hantera. För smala meningsbärande enheter kan istället leda till splittring och att viktigt 

material förloras. I båda fallen finns en risk att textens innebörd förloras under 

kondenseringen och abstraktionsprocessen (ibid). Författarna har illustrerat hur 

meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier plockats ut genom att visa exempel på det i tabellform. Genom att visa hur 

analysprocessen gått till kan läsaren lättare bedöma trovärdigheten i resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Trovärdigheten handlar även om hur väl kategorier och underkategorier 

täcker data, att inga relevanta data systematiskt, eller av misstag, uteslutits eller att irrelevanta 

uppgifter finns med. Trovärdighet är också en fråga om hur likheter inom, och skillnader 

mellan, kategorier bedömts (ibid).  

 

Författarna läste först samtliga transkriberade intervjuer på egen hand och plockade 

självständigt ut meningsbärande enheter, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kan 

stärka trovärdigheten i analysen. De kondenserade meningsenheterna diskuterades och 
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jämfördes sedan mellan författarna varvid de sedan fick en kod. Sådana diskussioner mellan 

författarna är till för att se om båda författarna är överrens om hur data sorterats och delats 

upp (ibid), vilket författarna i denna studie till stor del var. Resterande del av analysen, att 

benämna underkategorier och kategorier, utfördes gemensamt av författarna och diskuterades 

många gånger för att nå en samstämmighet. Representativa citat från alla transkriberade 

intervjutexter har redovisats av författarna i resultatpresentationen under respektive 

underkategori. Graneheim och Lundman (2004) menar att citat stärker studiens trovärdighet. 

Det är av stor vikt att ingen annan känner igen vem som har sagt enskilda citat (Trost, 2010). 

Då distriktssköterskornas egna ord använts i form av de redovisade citaten har neutralitet i 

resultatpresentationen kunnat uppnås i högre grad än annars (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ett annat sätt att stärka trovärdigheten är att försöka nå en överenskommelse bland co-

forskare, experter och deltagare (ibid). Författarna har haft möten och kontakter med 

handledaren samt seminarier med kursansvarig och studiekollegor, som då fått ta del av 

materialet och kommit med synpunkter och förslag till förändringar under arbetets gång. 

Under dessa tillfällen har olika tolkningsmöjligheter diskuterats vilka författarna sedan haft i 

åtanke. Detta kan tänkas ha påverkat resultatets trovärdighet i positiv riktning. Det kan tänkas 

att resultatets trovärdighet stärkts om författarna tillfrågat deltagarna om tolkningen av 

intervjumaterialet. Men då tiden för studien var begränsad ansåg författarna inte att det fanns 

utrymme för att kunna göra det.  

 

Pålitlighet har att göra med stabiliteten hos data över tid och omständigheter (Graneheim och 

Lundman, 2004). Författarna valde att utföra datainsamlingen med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer eftersom de var ovana intervjuare. Genom att utgå från en intervjuguide kan 

deltagarna få samma typ av intervju, vilket kan tänkas öka studiens pålitlighet (jfr Graneheim 

och Lundman, 2004). Studiens pålitlighet handlar även om hur författarna behandlar det 

insamlade datamaterialet och hur det sedan presenteras i studien (ibid.).  

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas på andra grupper eller 

sammanhang och det är läsaren som avgör huruvida resultatet är överförbart till andra grupper 

och kontexter eller inte (Graneheim och Lundman, 2004). I studier med kvalitativ ansats 

försöker forskaren sällan göra resultatet generaliserbart. Däremot bör forskningsrapportens 

alla steg beskrivas så utförligt och noggrant att någon annan ska kunna överföra resultaten till 

liknande kontexter (Polit & Beck, 2012). Denna studies resultat överensstämmer till stora 
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delar med tidigare forskning, vilket författarna anser ökar studiens överförbarhet. Deltagarnas 

berättelser bestod av liknande upplevelser och erfarenheter, vilket styrker såväl trovärdighet 

som överförbarhet. Genom en klar och tydlig beskrivning av urval, kultur och sammahang, 

karakteristiska hos deltagarna, datainsamling och analysprocess tillsammans med en rik 

resultatpresentation och presentation av kärnfulla citat ökar möjligheten till överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har försökt att beskriva detta så utförligt som 

möjligt för att underlätta för läsaren att avgöra huruvida resultatet är överförbart på andra 

grupper och i andra kontexter eller inte. 

 

Resultatdiskussion 
Författarna väljer att diskutera några betydelsefulla delar av resultatet. I resultatdiskussionen 

kommer följande områden att diskuteras: vikten av att kunna lyssna och kommunicera, 

användning av rådgivningsstöd, professionalitet och kompetens hos distriktssköterskan, stress 

och utmaningar i arbetet och slutligen kulturella skillnader.  

 

Vikten av att kunna lyssna och kommunicera 

Deltagarna i denna studie framhöll vikten av att få patienten med sig i kommunikationen, att 

bedömningen måste göras i samråd med patienten, för att få patienten nöjd. Många års 

forskning har visat att ett stort antal patienter inte följer de råd och ordinationer som ges av 

hälso- och sjukvårdspersonal (Ewles & Simnett, 2005). En förklaring kan kanske vara att 

patienten inte varit redo för informationen, inte själv bett om den eller att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte utgått från ett patientcentrerat förhållningssätt och lyssnat in var 

patienten befinner sig? När distriktssköterskan ska ge information, särskilt om det gäller ett 

område där hon själv har mycket kunskap och känner ett stort engagemang, så blir 

informationen många gånger överväldigande för patienten. Det blir helt enkelt för mycket och 

patienten stänger av vilket gör att distriktssköterskan "talar för döva öron". Att få råd som inte 

efterfrågats kan upplevas som kränkande för patienten (Fossum, 2007). Information ska ges i 

korta stycken och anpassas efter mottagaren (Barth och Näsholm, 2006).  

 

Deltagarna betonade att patienten är den som är expert på sina besvär och att de därför måste 

lyssna på patienten för att kunna göra en bra och säker bedömning. Genom ett patientcentrerat 

förhållningssätt, som utgår från samarbete och patientens egna förmågor och upplevelser kan 
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distriktssköterskan hjälpa patienten (Wright, Watson & Bell, 2002). Empowerment innebär att 

det som patienten upplever och vet om sig själv är viktig kunskap för upprätthållandet av 

välmående och hälsa (Korp, 2004). Distriktssköterskan kan bidra med sitt kunnande för att 

hjälpa patienten och familjen att hantera sjukdomen (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Travelbee (2003) menar att distriktssköterskan bör lägga stor vikt vid kommunikationen med 

patienten då den är ett av de viktigaste redskapen för att kunna utforska och tillgodose 

patientens behov och därigenom uppnå omvårdnadens mål. Kommunikation möjliggör 

upprättandet av en mellanmänsklig relation vilken kan hjälpa patienten att hantera sjukdom 

och lidande. Travelbee betonar att distriktssköterskan bör använda sig själv på ett medvetet 

och övertänkt sätt i sina relationer till patienten (Travelbee, 2003). För att kunna använda sig 

själv terapeutiskt behöver distriktssköterskan ha en slags självinsikt och vara medveten om 

hur hennes beteende inverkar på andra människor (Jahren Kristoffersen, 2005a). Författarna 

tror också att det är av stor vikt att distriktssköterskan är medveten om sina föreställningar, 

värderingar och ämnets värdegrund, har reflekterat över dem och integrerat dem i sig som 

person. Att distriktssköterskan inte ser sig själv som "den enda experten", den som vet vad 

som är bäst, utan att patienten faktiskt är den som har kunskap om hur det är att leva med 

symptomen eller sjukdomen.  

 

Deltagarna i föreliggande studie betonade vikten av att lyssna, att verkligen höra vad som 

sades och att lyssna med empati. Travelbee benämner förmågan att sätta sig in i och förstå en 

annan människas reaktioner för empati (Travelbee, 2003). Att lyssna med empati kunde i vår 

studie innebära att distriktssköterskan bekräftade patienten genom att t.ex. säga ”jag hör att du 

är arg/rädd” eller ”känns det här ok?”. När patienten upplever att distriktssköterskan lyssnar 

och förstår menar vi att förtroendet för distriktssköterskan stärks och det i sin tur ökar 

förutsättningarna för ett bra samtal. Vi människor vill bli sedda, hörda och vara av intresse 

och därför är själva lyssnandet så betydelsefullt (Barth och Näsholm, 2006). Att lyssna är en 

aktiv process som kräver att distriktssköterskan anstränger sig medvetet för att lyssna på vad 

som sägs, hur det sägs, vilka känslor patienten uttrycker och vilka hon försöker dölja (Ewles 

& Simnett, 2005). Deltagarna berättade att de använde sig av repetition av det patienten sagt 

för att kontrollera om de uppfattat problemet på rätt sätt. De kunde använda sig av frågor 

såsom ”har jag uppfattat dig rätt?”. Genom dessa och liknande frågor kunde de kontrollera att 

patienten förstått vad de sagt och huruvida de var överens om vad som skulle göras. 
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Deltagarna pratade om olika sätt att ställa frågor på och att det var viktigt att ha kunskap om 

hur olika frågor påverkade patienten. Slutna frågor ger information om patientens livssituation 

och är lämpliga när distriktssköterskan vill få fram enkla faktauppgifter (Ewles & Simnett, 

2005; Wright & Leahey, 2009). Öppna frågor stimulerar patienten att tala fritt och att med 

egna ord berätta om hur något upplevs, ger uttömmande svar och kan främja 

beteendeförändring (Ewles & Simnett, 2005; Eide & Eide, 2008). Travelbee (2003) menar att 

brister i kommunikationen kan uppstå om sjuksköterskan på något sätt uttrycker att patienten 

själv har orsakat sin sjukdom, om sjuksköterskan anklagar eller skuldbelägger patienten. 

Linjära frågor med orsak-verkan tänkande leder ofta till att patienten känner skuld över att 

själv ha orsakat sin situation. Den som drabbas av ohälsa eller sjukdom tenderar att leta efter 

orsaker och betrakta sig själv som skyldig till det som inträffat (Eide & Eide, 2008). Ett 

kliniskt arbetssätt som fokuserar på etiologi utlöser ofta skuldkänslor hos patienten (Wright et 

al., 2002). Distriktssköterskans förmåga att kommunicera på ett bra och professionellt sätt 

påverkar kvalitén i samtalen i telefonrådgivningen. Det är därför viktigt med kontinuerlig 

utbildning i samtalsmetodik, något som deltagarna i denna studie framhöll. Författarna menar 

att det är av största vikt att satsa på utbildning och fortbildning för de distriktssköterskor som 

arbetar med telefonrådgivning, för att hela tiden höja deras kompetens och utveckla och 

förbättra arbetet.  

 

Användning av rådgivningsstöd 

Deltagarna i föreliggande studie pratade mycket om rådgivningsstödet (RGS) och 

genomgående ansågs det som en bra hjälp att utgå ifrån vid arbetet med telefonrådgivning. De 

menade dock att det inte användes i lika stor omfattning som de tyckte det borde göras, av 

flera olika anledningar. Deltagarna trodde att nya och yngre kollegor var bättre på att använda 

sig av RGS, medan de själva många gånger istället lutade sig mot sin egen erfarenhet. RGS 

kunde utgöra ett komplement vid de tillfällen när de kände sig osäkra kring något i 

bedömningen av patienten. Detta har visat sig i flera andra studier (Ernesäter et al., 2009; 

Greatbatch et al., 2005; Holmström, 2007), att sjuksköterskor använder datoriserade 

beslutsstöd som en säkerhet, t.ex. för att kunna skilja allvarliga tillstånd från mindre ofarliga 

åkommor eller för att kontrollera sin egen bedömning och få bekräftat att de tänkt rätt. 

Deltagarna i studien poängterade flera gånger att rådgivningsstödet inte skulle, eller kunde, 

användas som ett flödesschema utan att det istället skulle fungera som ett komplement ihop 
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med deras egen kunskap och erfarenhet. Även detta är något som stöds av tidigare studier 

(Ernesäter et al., 2009; Greatbatch et al., 2005).  

 

Några av deltagarna tog upp problemet med att patienter fick olika råd vid samma åkomma, 

beroende på vem de pratade med i telefonrådgivningen. Det ser författarna som en 

patientsäkerhetsrisk och författarna tror att ett ökat användande av ett välfungerande 

rådgivningsstöd vore ett sätt att kvalitetssäkra arbetet med telefonrådgivning på 

hälsocentraler. Ström et al. (2006) skriver att alla sjuksköterskor har ett ansvar för att de råd 

som ges är rätta och vetenskapligt beprövade, och i Kompetensbeskrivning för 

telefonsjuksköterska (Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, TRIHS & 

Svensk sjuksköterskeförening. 2011) står det att telefonsjuksköterskan måste kunna ge 

egenvårdsråd efter bästa möjliga evidens. Författarna tror att detta stärks om RGS används av 

alla som jobbar med telefonrådgivning, eftersom programmet har ett kvalitetssäkrat 

medicinskt innehåll samt uppdateras kontinuerligt med nya fakta. Beslutsstöd som är anpassat 

till den verksamhet det ska användas i ökar samstämmigheten i de råd som ges, det spelar 

mindre roll vem patienten får prata med då råden blir desamma oavsett vem de får prata med, 

och det kan då öka patientsäkerheten (Ernesäter et al., 2009; Richards et al., 2004). Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS, 2011:9, 6 kap. 2 §) står att personalen är skyldiga att medverka i 

kvalitetsarbete så att hög patientsäkerhet upprätthålls. Författarna anser att införandet av 

rådgivningsstödet (RGS) verkligen bör ses som ett led i kvalitetsarbetet för att öka 

patientsäkerheten, och därmed borde alla sjuksköterskor som jobbar med telefonrådgivning 

använda detta program. 

 

Professionalitet och kompetens hos distriktssköterskan 

Deltagarna i denna studie pratade om svårigheten att bemöta patienter som var otrevliga, arga 

eller agiterade i telefonen. De tyckte att det var lätt hänt att de själva blev otrevliga eller arga 

tillbaka och därmed blev mindre professionella i sitt bemötande. Något som deltagarna också 

tyckte kunde påverka professionaliteten negativt var bland annat distriktssköterskans eget 

humör och brist på tider. I Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska (Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening. 2011) 

står det att telefonsjuksköterskan ska ha ett professionellt förhållningssätt och kunna hantera 

samtalssituationer som är komplicerade. Travelbee menar att sjuksköterskan måste använda 
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sig själv terapeutiskt i mötet med patienten vilket kräver disciplin, självinsikt, förnuft, empati, 

medkänsla och logik (Travelbee, 2003). Författarna tror att det vore bra med regelbunden 

handledning och utbildning för distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning. Det 

skulle ge ökade kunskaper om hur de kan hantera svåra samtal, hur de kan använda sig själva 

terapeutiskt för att få patienten att må bättre och hur de kan utveckla sina färdigheter såsom 

att kunna observera, utvärdera och reflektera. Författarna menar att professionaliteten skulle 

kunna ökas om detta erbjöds. I föreliggande studie framkom att deltagarna ibland upplevde att 

telefonrådgivning inte sågs som ett “högstatusjobb”, att det var ett jobb som vem som helst 

kunde utföra. Författarna anser att denna studie tydligt visar att distriktssköterskan i 

telefonrådgivningen måste vara mycket kvalificerad, ha en bred kompetens och ett 

professionellt bemötande för att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt, trots att det ibland kan 

finnas organisatoriska och kommunikativa svårigheter för detta. Flera av deltagarna tyckte det 

var viktigt att regelbundet gå tillbaka och följa upp sina bokningar, för att se vad patienten 

hade för åkomma och vad besöket mynnade ut i. De ansåg att detta utvecklade dem. Detta 

nämns även i Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska (Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening. 2011), 

där det står att telefonsjuksköterskan kontinuerligt ska följa upp samt utvärdera de 

bedömningar och hänvisningar hon gjort.  

 

Stress och utmaningar i arbetet 

Ibland upplevde deltagarna mycket stress när de arbetade med telefonrådgivningen. Stressen 

kunde bland annat bero på långa telefonköer, brist på läkartider eller om ett samtal tog väldigt 

lång tid. Att brist på läkartider, och att inte kunna erbjuda patienten detta, leder till stress hos 

sjuksköterskan i telefonrådgivningen är något som även Holmström och Höglund (2007) 

skriver om sin studie. Deltagarna i föreliggande studie berättade att de var rädda för att 

stressen skulle påverka dem negativt genom att de gav fel råd, att de kanske lyssnade sämre 

på, och avbröt, patienten och därmed kunde missa viktig information. Travelbee framhåller att 

sjuksköterskan måste kunna sätta en annan individ i fokus, genom att ge full uppmärksamhet 

och eliminera det som kan distrahera kommunikationsprocessen, för att lyckas med 

kommunikationen (Travelbee, 2003). Deltagarna pratade om att stressen kunde lysa igenom 

till patienten vilket ibland ledde till att patienten blev missnöjd och återkom i samma ärende. 

Bonander och Snellman (2007) skriver också om detta i sin studie, att en stressad 

sjuksköterska i telefonrådgivningen kunde göra att patienten kände sig åsidosatt och även 
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göra så att patienten själv blev stressad och inte berättade allt för sjuksköterskan, vilket i sin 

tur kunde leda till en felbedömning. Deltagarna upplevde också att patienterna ibland såg dem 

som ett hinder för att få komma till läkaren, att de ifrågasatte patienten och försökte “mota 

bort” henne. Deltagarna tyckte det var en utmaning att bemöta dessa på ett professionellt sätt.  

En studie av Holmström och Dall’Alba (2002) visade att telefonsjuksköterskan förväntas 

agera både som vårdare och “grindvakt”, och att just “grindvaktsrollen” utgjorde ett stort 

stressmoment för sjuksköterskorna. I författarnas studie framkom att distriktssköterskorna var 

tvungna att anpassa sitt arbete, sin bedömning av patienten och sina beslut efter vilka läkare 

som jobbade den dagen och vem patienten var listad på, eftersom varje läkare hade olika sätt 

att arbeta på, och ville “ha allt på sitt sätt”. Detta anser författarna kan riskera 

patientsäkerheten, när distriktssköterskan känner att hon inte kan fullgöra sin professionella 

bedömning som hon anser lämplig, utan att fråga läkaren “om lov”. Detta tror författarna även 

kan öka stressnivån hos sjuksköterskan, när hon känner att hon inte kan göra vad hon anser är 

bäst för patienten just då. 

 

Kulturella skillnader 

Många av deltagarna i föreliggande studie ansåg att kommunikation med en person som inte 

kunde prata, eller förstå, svenska kunde vara mycket svårt. De berättade att patienter från 

andra länder hade ett helt annat sätt att beskriva och uttrycka sig på, och att det ibland kunde 

leda till missförstånd. I studier (Holmström & Dall´Alba, 2002; Wahlberg, et al., 2003) har 

det framkommit att det fanns en tydlig rädsla hos sjuksköterskorna för felbedömning av 

patienten, och denna rädsla blev extra tydlig när patienten hade svårt med språket. Det är 

viktigt att kunna se att patienter ibland har ett förhållningssätt eller förklaringsmodell till 

sjukdomen som skiljer sig från vårt sätt att se på saken och att det ibland kan leda till 

missförstånd och/eller konflikter. Den svenska synen på sjukvård, som något som är 

tillgängligt för alla på samma villkor, är ofta främmande för patienter från andra länder och 

kulturer. Ett besked om att patienten inte behöver medicin eller att utredning inte är motiverad 

kan tolkas som att patienten inte är tillräckligt betydelsefull eller har tillräckligt med pengar 

(Angel & Hjern, 2004). Många patienter från andra kulturer har ett annat sätt att reagera på 

smärta och även hur de uttrycker den och de visar ofta sin ångest mer än svenska vårdtagare 

(DeMarinis, 1998). Sättet att använda rösten vid kommunikation varierar mellan olika 

kulturer. Tystnad i kommunikationen upplevs på olika sätt i olika kulturer, för vissa kan det 

vara hotande medan det för andra ses som något helt naturligt (Hanssen, 2007). För att 
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telefonsjuksköterskan ska kunna anpassa sin bedömning och rådgivning ska hon, enligt 

Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska (Föreningen för telefonrådgivning inom 

hälso- och sjukvård, TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening. 2011), ha kunskap om vad som 

påverkar en människas hälsa, exempelvis utifrån kulturella och religiösa aspekter, och hon får 

inte begränsas av patientens nationalitet, kultur/etnisk tillhörighet, språk eller religion. Ett 

förhållningssätt som tar hänsyn till kulturella och religiösa aspekter främjar enligt författarna 

till denna studie en jämlik vård. 

Slutsatser 
Telefonrådgivning är en utmanande, stimulerande och i vissa fall svår arbetsuppgift. Det 

krävs en mångfacetterad erfarenhet och bred kompetens för att kunna utföra arbetet med 

telefonrådgivning så bra som möjligt. De som arbetar med telefonrådgivning behöver ha goda 

kunskaper inom såväl medicin, som omvårdnad och kommunikation. Det är därför av 

betydelse med mer kontinuerlig utbildning än vad det idag erbjuds. Organisationens krav och 

patientens önskningar kan många gånger vara motstridiga, vilket gör det svårt för 

distriktssköterskan att göra alla parter nöjda. Det är en utsatt roll och ett brett arbete 

distriktssköterskan har i arbetet med telefonrådgivning. Krav från olika håll och stress är 

något som påverkar distriktssköterskorna negativt. 

 

För att distriktssköterskorna ska kunna, och orka, bemöta alla samtal professionellt krävs 

kunskaper om bemötande och kommunikation. Distriktssköterskan behöver ha ett 

förhållningssätt där hon medvetet reflekterat kring sina föreställningar och värderingar. Det är 

även viktigt att distriktssköterskan har en ödmjuk attityd i samtalet med patienten och inte ser 

sig själv som den som är expert, utan att patienten är den som har kunskap om sig själv och 

sina besvär.  

 

För att distriktssköterskan ska kunna utföra arbetet på bästa sätt, genom att verkligen lyssna 

och vara närvarande, bemöta patienten på ett professionellt sätt samt fatta korrekta beslut för 

vidare handläggning, krävs en lugn och anpassad arbetsmiljö. Det är betydelsefullt att inte 

arbeta för långa arbetspass med telefonrådgivning då varje samtal är unikt och kan ses som ett 

nytt möte, med en ny patient, med nya behov. Rådgivningsstödet ses som ett bra hjälpmedel, 

men används trots detta inte i så stor utsträckning. Större användning av detta skulle kunna 

kvalitetssäkra telefonrådgivningen. 
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Studiens resultat tillför kunskap om: 

• betydelsen av, och önskan om, kontinuerlig utbildning och fortbildning inom 

telefonrådgivning 

• vikten av att kunna lyssna på, och kommunicera med, patienten för att lyckas i arbetet med 

telefonrådgivning 

• vilket brett och kravfyllt arbete, med svårigheter och utmaningar, som distriktssköterskor 

har i arbetet med telefonrådgivning 

• problemet med att inte alltid kunna utföra sitt arbete på det sätt distriktssköterskorna själva 

önskar och bedömer bäst utan att de måste anpassa sig till många olika parter, såsom 

patienter, läkare, organisation och ekonomi 

Kliniska implikationer 
För att kunna utföra arbetet med telefonrådgivning på ett bra sätt krävs erfarenhet och en bred 

kompetens och kunskaper inom många olika områden. Det borde därför satsas mer på 

utbildning inom ämnet telefonrådgivning, vilket då kan innefatta vidareutbildning inom t.ex. 

omvårdnad, kommunikation, bemötande och medicin. Utbildning bör ske under såväl 

grundutbildningen till sjuksköterska som under specialistutbildningen till distriktssköterska 

och sedan kontinuerligt för de som arbetar med telefonrådgivning ute i verksamheten. 

Resultatet i föreliggande studie kan ligga till grund för att skapa en ökad förståelse för 

distriktssköterskans arbete med telefonrådgivning. Att försöka få till ett större användande av 

rådgivningsstödet, för att på så sätt kvalitetssäkra telefonrådgivningen, borde vara ett 

prioriterat område ute i verksamheterna. Resultatet kan också fungera som en utgångspunkt 

för ett förbättringsarbete inom telefonrådgivning på hälsocentraler, hur distriktssköterskans 

roll och arbete ser ut och vad som kan förbättras och utvecklas för att få till stånd en så bra 

telefonrådgivning som möjligt. 

Förslag till fortsatt forskning 
• Patienters upplevelse av telefonrådgivning på en hälsocentral. 

• Jämförande studie mellan hälsocentral kontra sjukvårdsrådgivning avseende 

distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. 

• Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med kommunikation och bemötande. 
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• Distriktssköterskors erfarenheter av svårigheter och brister i telefonrådgivning på en 

hälsocentral. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  Informationsbrev till verksamhetscheferna 
 

Information om studien "Distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på en 

hälsocentral": 

 

Telefonrådgivning är en av distriktssköterskans arbetsuppgifter på hälsocentralen. När 

patienter ringer till telefonrådgivningen ställs det stora krav på distriktssköterskans kompetens 

och kommunikationsförmåga, särskilt eftersom kommunikation över telefon sker på ett icke 

visuellt sätt. Kommunikationen måste dessutom ske på ett respektfullt, empatiskt och lyhört 

sätt. Patienten har rätt till en god och säker vård även under telefonrådgivning. Samtidigt som 

distriktssköterskan vill göra det bästa för patienten förväntas hon också arbeta utifrån 

ekonomiska, tekniska, organisatoriska och vetenskapliga aspekter i telefonmötet. Det medför 

att distriktssköterskan ibland slits mellan att göra ett bra omvårdnadsarbete och att följa de 

andra direktiv som ska efterföljas.  

 

Genom att belysa distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på en hälsocentral 

hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för de möjligheter och svårigheter som finns i 

arbetet. Det har tidigare gjorts ett flertal studier om telefonrådgivning vid specifika 

sjukdomstillstånd eller telefonrådgivning med hjälp av datoriserade rådgivningsstödprogram, 

men inte kring telefonrådgivning på hälsocentraler. 

 

Studien görs på magisternivå vid Linnéuniversitetet i Kalmar på institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska. Data 

kommer sammanställas och redovisas i form av en uppsats. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och ingen enskild person eller arbetsplats kommer att kunna 

identifieras. Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagande distriktssköterskor kan när 

som helst avbryta sin medverkan utan att motivera varför.  

 

 

Jag samtycker till genomförandet  Jag samtycker inte till genomförandet  



 

 

 

Namn____________________________________Datum______________________  

 

 

Vid frågor vänligen kontakta någon av nedanstående: 

Emmeli Bergström, Leg. Sjuksköterska  Johanna Bjerkert, Leg. Sjuksköterska 

Tfn: XXXXX   Tfn: XXXXX 

E-post: XXXXX   E-post: XXXXX 

 

Handledare: Gunilla Nilsson, lektor Linnéuniversitetet Kalmar, tfn: XXXXX 

 

Vi vore tacksamma om Ni kunde svara på, och översända, detta papper till: 

Emmeli Bergström, XXXXX  



 

 

Bilaga 2  Informationsbrev till deltagarna 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien "Distriktssköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning på en hälsocentral" och kan nedan läsa lite om studien: 

 

Telefonrådgivning är en av distriktssköterskans arbetsuppgifter på hälsocentralen. När 

patienter ringer till telefonrådgivningen ställs det stora krav på distriktssköterskans kompetens 

och kommunikationsförmåga, särskilt eftersom kommunikation över telefon sker på ett icke 

visuellt sätt. Kommunikationen måste dessutom ske på ett respektfullt, empatiskt och lyhört 

sätt. Patienten har rätt till en god och säker vård även under telefonrådgivning. Samtidigt som 

distriktssköterskan vill göra det bästa för patienten förväntas hon också arbeta utifrån 

ekonomiska, tekniska, organisatoriska och vetenskapliga aspekter i telefonmötet. Det medför 

att distriktssköterskan ibland slits mellan att göra ett bra omvårdnadsarbete och att följa de 

andra direktiv som ska efterföljas.  

 

Genom att belysa distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på en hälsocentral 

hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för de möjligheter och svårigheter som finns i 

arbetet. Det har tidigare gjorts ett flertal studier om telefonrådgivning vid specifika 

sjukdomstillstånd eller telefonrådgivning med hjälp av datoriserade rådgivningsstödprogram. 

Det finns dock inte så mycket forskning kring telefonrådgivning på hälsocentraler. Studien 

görs på magisternivå vid Linnéuniversitetet i Kalmar på institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska. Data 

kommer sammanställas och redovisas i form av en uppsats. 

 

Om du väljer att delta i studien träffas vi vid ett tillfälle för en intervju där du kommer få 

berätta om dina erfarenheter av telefonrådgivning på en hälsocentral utifrån vissa 

frågeställningar. Intervjun beräknas pågå ca 30-45 min och den kommer spelas in på band. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att materialet 

avidentifieras och det kommer inte att vara möjligt att identifiera enskilda personer. Ditt 

deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta det. Efter studiens 

genomförande har du möjlighet att ta del av resultatet. Önskar du delta, var vänlig kontakta 

oss via mail och ange då dina kontaktuppgifter. Därefter hör vi av oss och bokar en tid för 

intervju.  



 

 

 

Vid frågor vänligen kontakta någon av nedanstående: 

 

Emmeli Bergström, Leg. Sjuksköterska  Johanna Bjerkert, Leg. Sjuksköterska 

Tfn: XXXXX   Tfn: XXXXX 

E-post: XXXXX   E-post: XXXXX 

 

Handledare: Gunilla Nilsson, lektor Linnéuniversitetet Kalmar, tfn: XXXXX   



 

 

Bilaga 3  Informerat samtycke 
 

Undertecknad ger sitt samtycke till att delta i studien "Distriktssköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning på en hälsocentral" och är informerad om: 

 

· studiens syfte och upplägg 

· att deltagandet i studien är helt frivilligt 

· att deltagandet kan avbrytas när som helst utan att någon motivering krävs 

· att de uppgifter som lämnas behandlas konfidentiellt och att de inte kommer att  

 användas för annat syfte än denna studie 

· att resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen enskild  

 deltagare eller arbetsplats kan identifieras 

 

Underskrift:__________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________ 

Ort och datum:________________________________________ 

  



 

 

Bilaga 4  Intervjuguide 
 

Vi kommer att tillfråga deltagarna om bakgrundsinformation såsom: ålder, antal verksamma 

år som sjuksköterska, antal verksamma år som distriktssköterska, hur många timmar i veckan 

de arbetar med telefonrådgivning samt om de har någon utbildning inom telefonrådgivning. 

 

Allmänna frågor som kommer att ställas till alla deltagare: 

Hur är det att arbeta med telefonrådgivning på en hälsocentral? 

 

Hur bemöter de andra professionerna på hälsocentralen ditt arbete med telefonrådgivningen? 

 

Vilka egenskaper hos distriktssköterskan underlättar arbetet med telefonrådgivningen? 

 

Kan du ge ett exempel på ett fall där rådgivningen fungerade bra? 

 

Kan du ge ett exempel på ett fall där rådgivningen inte fungerade så bra? 

 

Vilka svårigheter och utmaningar möter du i ditt arbete med telefonrådgivning? 

 

Vad skulle kunna göra ditt arbete med telefonrådgivningen bättre? 

 

Upplever du några brister med telefonrådgivningens struktur? 

 

Exempel på följdfrågor: 

Hur tänkte du då? 

Kan du berätta mer? 

Har du fler exempel på detta? 

 

Exempel på slutfrågor: 

Har vi förstått dig rätt? 

Är det något mer du vill tillägga? 



 

 

Bilaga 5  Etisk granskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel:  
Distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning 

på en hälsocentral 

  

 Projektledare: Emmeli Bergström och Johanna Bjerkert  

 Handledare: Gunilla Nilsson  

     Ja 

Tveksam

t Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 

fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) 

eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 

punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

  

 5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 

uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

 

 



 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 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 (mörka inget men 

överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha 

målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 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   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas 

till fysisk person) är anmält till registeransvarig person på 

respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 

verksamhetschef eller motsvarande). 

X   

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 

förekommande fall även av handledare. 

 



 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: Kalmar, 130304 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

Emmeli Bergström och Johanna Bjerkert 

namn 

 

Leg. Sjuksköterska och leg. sjuksköterska 

titel 

 

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet Kalmar 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift av handledare: 

………………………………………………………………………………………. 

 


