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Abstrakt 
Titel: Distriktssköterskor upplevelser av telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är 

sjuka. 

Bakgrund: Distriktssköterskor bemannar ofta vårdcentralernas telefonrådgivningar. 

Det är många föräldrar som ringer dit när deras barn blir sjuka. Ofta vill de ha stöd och 

rådgivning, men ibland behöver de också träffa en läkare. Det ställs stora krav på 

distriktssköterskan vid den här typen av rådgivning, då han/hon förväntas göra rätt 

bedömning och fatta rätt beslut. Distriktssköterskan är ensam ansvarig för besluten som 

fattas, och kan ibland känna sig utlämnad i sitt arbete. 

Syfte: Att belysa distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning till föräldrar, 

vars barn är sjuka. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Sju distriktssköterskor 

intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet analyserades med en 

kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: I analysen sammanställdes datamaterialet i tre huvudkategorier och åtta 

underkategorier. I huvudkategorin Komplexiteten vid bemötandet under samtalet  

framkom att föräldrarnas oro ofta påverkade samtalet i stor utsträckning. Under 

huvudkategorin Utmaningar i telefonrådgivningen framkom att distriktssköterskorna 

upplever att de arbetar utifrån både uttalade och outtalade krav. Bristen på läkartider 

utgjorde en särskild faktor som påverkade i vilken utsträckning egenvårdsråd gavs. 

Telefonrådgivning till människor från andra länder var något alla distriktssköterskor 

upplevde som en särskild utmaning, då både språkförbistringar och annan kulturell 

bakgrund gjorde att egenvårdsråden inte alltid togs emot väl. Trivselkänslorna vid 

telefonrådgivning till föräldrar påverkades av flera faktorer, där det kollegiala stödet 

var viktigt för distriktssköterskorna. Det gjorde att de lättare kunde bearbeta jobbiga 

situationer och därmed öka sitt välbefinnande. 

Slutsats: Distriktssköterskorna upplevde att de arbetade utifrån en rad såväl uttalade 

som outtalade krav i arbetet med telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka. 

Rådgivningsstödet utgjorde många gånger i trygghet. De upplevde även att de ofta 

utsattes för utmaningar, och trots att de ibland hamnade i stressiga situationer kände de 

sig ändå inte konstant stressade.  

 

Nyckelord: Distriktssköterskor, telefonrådgivning, sjuka barn, kvalitativ design, 

kvalitativ innehållsanalys 
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Abstract 
Title: District nurses' experiences of telephone advice to parents whose children are 

sick. 

Background: The district nurses often work as telephone advicers at Swedish health 

centers. There are many parents who call the centers when their children get sick. They 

often want support and advice, but sometimes they also need to see a doctor. It makes 

great demands on the district nurse giving this kind of advice, since he / she is expected 

to make the right judgment and the right decision. District nurses are solely responsible 

for the decisions taken, and sometimes they can feel exposed in their work. 

Purpose: To highlight the district nurses' experiences of telephone advice to parents 

whose children are sick. 

Method: A qualitative interview study with inductive approach. Seven district nurses 

were interviewed through semi-structured interviews. The data were analyzed using a 

qualitative content analysis. 

Results: The data was compiled by the analysis, into three main categories and eight 

subcategories. In the main category The complexity in the faceless meeting during the 

call revealed that parents' concerns often influenced the call. In the main category 

Challenges in telephone counseling revealed that the district nurses feel that they are 

working from both pronounced and unspoken requirements. The lack of doctor 

appointments were a specific factor that influenced the extent to which self-care advice 

given. Advising people från another country were something all district nurses 

experienced as a particular challenge, since both language problems and different 

cultural background meant that self-care advice is not always received well. The feeling 

of satisfaction at work was affected by several factors, with the collegial support was 

important for the district nurses. This meant that they could more easily process the 

difficult situations and thus increase their wellbeing. 

Conclusion: The district nurses felt that they were working on the basis of a series of 

both pronounced as unspoken demands at work giving telephone advice to parents 

whose children are sick. The webbased counselling support represented many times in 

safety. They also felt that they are often subjected to challenges, and even though they 

sometimes ended up in stressful situations, they felt still not constantly stressed. 

 

 

Keywords: District nurses, telephone advice, sick children, qualitative design, 

qualitative content analysis 
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1 Inledning 

Telefonrådgivningarna inom sjukvården är omfattande verksamheter. Varje år svarar 

sjuksköterskorna i vårdcentralernas sjukvårdsrådgivningar runt om i landet på flera 

miljoner samtal (Leppänen, 2008). En distriktssköterska är en fullt utbildad 

sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska. Distriktssköterskor bemannar 

ofta telefonrådgivningarna på landets vårdcentraler (Leppänen, 2002). Många föräldrar 

ringer till vårdcentralen för att få råd och stöd av en distriktssköterska när deras barn 

blir sjuka (Callery, Kyle, Banks, Ewing & Kirk, 2013). Hur distriktssköterskor upplever 

telefonrådgivningen till föräldrar, vars barn är sjuka, är relativt outforskat och det är 

anledningen till att den här studien gjorts. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Telefonrådgivning 

Under de senaste årtionden har telefonen blivit ett viktigt redskap i primärvårdens 

arbete. Många människor som söker hjälp för medicinska besvär ringer till vårdcentraler 

för att få rådgivning eller boka en tid hos en läkare (Leppänen, 2002).  

 

Det finns flera anledningar till att telefonrådgivningar startades inom hälso- och 

sjukvården. En anledning var att sjukvården skulle vara tillgänglig för alla, på lika 

villkor. Telefonrådgivningar är ett sätt att öka tillgängligheten, samtidigt som det sparar 

resurser genom att minska antalet besök hos läkarna (Leppänen, 2008). Många patienter 

tycker att det är smidigt att få medicinska råd genom att ringa ett samtal. De 

vårdsökande kan komma i kontakt med sjukvården oavsett var de befinner sig, istället 

för att behöva åka till en mottagning eller sjukhus (Ström, Marklund & Hildingh, 2009). 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård och rådgivning vara av god kvalitet, tillgodo 

patientens trygghet i vården och vara lättillgänglig. Vården och behandlingen ska så 

långt som möjligt utformas i samråd med patienten (SFS 1982:763). 

Vid hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon innebär professionell omvårdnad att 

identifiera, bedöma och ge råd kring individens reaktioner på aktuella eller potentiella 

hälsoproblem (Wahlberg, 2007). Utifrån sjuksköterskan i telefonrådgivningens 

perspektiv är definitionen av hälso- och sjukvårdsrådgivning att bedöma akut 

vårdbehov, hänvisa till lämplig vårdnivå, bistå med hälso- och sjukvårdsinformation, 
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samordna vård- och omsorgsresurser samt ge råd, stöd och undervisning (Wahlberg, 

2008). 

En god förståelse mellan patienter och sjukvårdspersonal är en grundsten i all 

välfungerande sjukvård. Patienten har en personlig, detaljerad erfarenhet av sitt 

tillstånd. Sjuksköterskan har sin medicinska kunskap och erfarenhet för att kunna 

diagnostisera och behandla sjukdom (Angel & Hjern, 2004). De svenska 

sjuksköterskorna har i ett internationellt perspektiv en relativt hög självständighet 

gentemot läkarna  (Leppänen, 2008). Telefonrådgivning är ett kunskapsintensivt arbete 

som kräver välutbildade och erfarna sjuksköterskor (Ström, Marklund &Hildingh, 

2006). Sjuksköterskan i telefonrådgivningen ska kunna ge individuellt anpassad 

information i samråd med den vårdsökande. Sjuksköterskan ska också förmedla 

kunskap och insikt för att stärka den vårdsökandes förmåga att hantera sin situation och 

hälsa (Tannerskog, 2011). Sjuksköterskan är ensam ansvarig för sin rådgivning till 

patienter via telefon. Arbetet är intensivt då varje nytt samtal innebär kontakt med en 

okänd person som har okända behov (Ström, Marklund &Hildingh, 2006).  

 

Det är nödvändigt att sjuksköterskan som arbetar med telefonrådgivning är ständigt 

uppdaterad i evidensbaserad medicinsk information. Råden måste vara korrekta. 

Beroende på vad sjuksköterskorna i telefonrådgivningen har för yrkesmässig bakgrund 

kan deras kunskaper om olika sjukdomar och symtom variera. Det kan medfölja att den 

som ringer kan mötas av varierande medicinska råd beroende på vilken sjuksköterska 

som svarar. För att samma råd ska ges till alla patienter bör sjuksköterskorna som 

arbetar med telefonrådgivning ha tillgång till ett uppdaterat och kvalitetssäkrat 

medicinskt rådgivningsstöd. Där kan sjuksköterskan söka information om olika 

symtom, och få råd om vilka åtgärder som ska vidtas. Rådgivningsstödet kan också 

upplevas som en trygghet för sköterskan (Marklund & Jansson, 2008). Merparten av 

Sveriges landsting använder idag sjukvårdsrådgivningens webbaserade rådgivningsstöd, 

RGS webb, som hjälp vid rådgivning inom primärvården. RGS webb innehåller 180 

medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag, och ger utifrån symtomen som användaren 

söker på information om hur brådskande tillståndet är (Eklöf, 2013). Rådgivningsstödet 

kan dock inte ersätta den erfarenhet och kunskap som sjuksköterskan besitter 

(Wahlberg, 2007). Ett datorbaserat rådgivningsstöd kan fungera som skyddsnät för 

sjuksköterskan i telefonen, så att han/hon ger korrekta råd. Sjuksköterskan är den aktiva 
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beslutsfattaren medan rådgivningsstödet ger passiva råd som sjuksköterskan 

nödvändigtvis inte måste följa (O’Cathain, Sampson, Munro, Thomas & Nicholl, 2003). 

 

2.2 Föräldrar och barn i kontakt med sjukvården 

När föräldrar har sjuka barn tar de ofta kontakt med sjukvården. Många gånger sker 

detta genom telefonsamtal till vårdcentralen där distriktssköterskor svarar (Andrews, 

Armstrong & Fraser, 2002). Distriktssköterskan ska då enligt 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) kunna bedöma barn och närståendes 

behov av vård i såväl basala som avancerad omvårdnad i komplexa situationer gällande 

sjukdomsbild eller socialt sammanhang.  

 

 

Föräldrarna som ringer till vårdcentralen är ofta oroliga för att deras barns symtom 

indikerar sjukdom som kräver behandling. Distriktssköterskorna förväntas ge adekvata 

råd om detta (Butler, Danby, Emmison & Thorpe, 2009; Kaminsky, Carlsson, Röing & 

Holmström , 2013). Den vanligaste orsaken till att föräldrar tar kontakt med sjukvården 

är för att barnen av olika anledningar har feber (Andrews, Armstrong & Fraser, 2002; 

Keating & Rawlings, 2005).  

 

Telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn är ett område där telefonrådgivning 

utförd av sjuksköterskor kan spela en stor roll. Om den utförs pedagogiskt ökar 

föräldrarnas kunskaper om hur de ska ta hand om sitt sjuka barn, vilket minskar antalet 

onödiga läkarbesök både på vårdcentralen och på akutmottagningen. Detta sparar både 

tid och pengar för både sjukvården och föräldrarna. Och ännu viktigare: det besparar 

barn känslomässigt traumatiska händelser (Light, Hupcey & Clark, 2005).  

 

Det är inte ovanligt att föräldrar ringer till sjukvården angående sina barn som befinner 

sig på dagis eller skola, och därför kan inte fråga barnen om olika symtom. 

Sjuksköterskan i telefonen får då förlita sig på andrahandsuppgifter om den 

hjälpsökandes problem. Det är då inte alltid den hjälpsökandes egna uttryck för smärta 

och oro som sjuksköterskan får lyssna till (Leppänen, 2002). 

 

Att tala med en förälder kan sätta frågan om patientens autonomi i fokus. I Sverige 

räknas man som barn till 18 års ålder, men många ungdomar under 18 år lever ett 
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självständigt liv, och det är inte alls säkert att de vill diskutera sina hälsoproblem med 

föräldrarna. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen bör alltid, om det är möjligt, försöka 

få tala direkt med den som är sjuk (Holmström & Höglund, 2008).  

Av de samtal i telefonrådgivningen som rör barn, genomförs 77% av barnets moder.  

Många gånger beror detta på att mammorna känt att de haft lättare för att beskriva sitt 

barns tillstånd och be om hjälp (Kaminsky et. al. 2013; Läppänen, 2002). Många unga 

mammor, och ibland pappor, ringer ibland för att be inte hade någon annan att ringa och 

fråga om basal barnvård (Höglund & Holmström, 2008). Sjuksköterskorna försöker då 

förklara och undervisa föräldrarna så mycket som möjligt för att de ska veta hur de ska 

gå till väga i fortsättningen (Holmström & Dall’ Alba, 2002). 

 

En del föräldrar tycker att små tecken på ohälsa och sjukdom hos deras barn är 

skrämmande och vill omedelbart träffa en läkare, då de själva känner att de inte 

behärskar situationen. Föräldrarna känner sig då maktlösa, desperata och känner att 

något måste göras (Kirk Ertmann, Söderström & Reventlow, 2005). Oro och ilska kan 

ibland blockera föräldrars sätt att tänka rationellt. Detta kan föranleda att föräldrarna 

initialt begär att få träffa en läkare när de ringer till vårdcentralen. I ju högre 

utsträckning föräldrarna upplevde att sjuksköterskan i telefonrådgivningen engagerade 

sig och stöttade dem, desto mindre oroade och sårbara kände föräldrarna sig, vilket 

ledde till ökat förtroende för sjuksköterskan och den egna situationen. Detta gjorde även 

att föräldrana i större utsträckning nöjde sig med egenvårdsråd. Föräldrarna upplevde 

också ett större förtroende för sjuksköterskan om han/hon konsulterade sina kollegor för 

ett andra utlåtande och på så sätt minimera risken att ge felaktiga råd (Kaminsky et. al., 

2013). 

En studie gjord av Beaulieu & Humphreys (2007) har visat att en stor del av föräldrar 

till sjuka barn skulle ha uppsökt sjukvården akut om de inte fått egenvårdsråd i 

telefonen. 

 

Hallberg, Lindbladh, Råstam & Håkansson (2001) har visat att ur både föräldra- och 

sjukvårdssynpunkt är den allra viktigaste delen i barnhälsovård att ge stöd åt den sjuke 

och dess familj. I många fall räcker det att sjukvårdaren lyssnar och ger föräldern 

möjlighet att prata av sig så att dess oro lättar. 

För föräldrar var det viktigt med den tillgänglighet som telefonrådgivning innebär, 

liksom att samtalet skedde med en utbildad sjuksköterska. Att bemötas med respekt, 
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även i telefonen, har också visat sig vara viktigt för föräldrar när ringer till sjukvården 

då deras barn är sjuka (Callery et. al., 2013).   

 

2.3 Distriktssköterskan i telefonrådgivningen 

Enligt Leppänen (2002) startar ofta samtalet på tre olika sätt.  Om uppringaren startar 

samtalet genom att begära att få träffa en läkare ses ofta sjuksköterskan som ett 

byråkratiskt steg på vägen mot läkarmötet. Sjuksköterskorna blir då bemötta som en 

sekreterare, med samma medicinska kunskaper som uppringaren själv. Om samtalet 

istället startar med en fråga gällande ett medicinskt bekymmer så skapar uppringaren 

möjlighet att presentera sitt problem, och vänder sig till sjuksköterskan i deras egenskap 

av medicinska experter. Telefonsamtalet kan också börja med att uppringaren berättar 

fritt om sin anamnes och sitt tillstånd. Sjuksköterskans roll framstår då som mindre klar, 

och problemformuleringen kring uppringarens tillstånd överlåts ofta till 

sjuksköterskorna. Dessa berättelser handlar ofta om att uppringaren behöver ge utlopp 

för sin oro (Leppänen, 2002).  

 

Den information som sjuksköterskorna i telefonrådgivningen kan få om uppringarna 

och deras problem är begränsade till sådana som kan förmedlas med olika ljud och tal 

(Leppänen, 2008). Sjuksköterskan använder sig till stor del av icke-verbal 

kommunikation i sitt aktiva lyssnande, och försöker läsa mellan raderna på 

informationen uppringaren lämnar. Förändringar i röstläge eller hur något berättas kan 

ge relevant information (Holmström & Dall’ Alba, 2002; Kaminsky, Rosenqvist & 

Holmström, 2008; Wahlberg, Cedersund &Wredling, 2003). För sjuksköterskan i 

telefonrådgivningen gäller det att med fingertoppskänsla läsa av vad det är för person 

hon talar med. Genom journalanteckningar och genom att ställa frågor samlar 

sköterskan på sig information om personens hälsotillstånd och personlighet. Det gäller 

att snabbt få klart för sig om uppringarens hälsotillstånd och även en större bild av 

livssituationen (Holmström & Höglund, 2008).  

 

Sjuksköterskan i telefonrådgivningen fattar beslut om vilka råd som ska ges till 

uppringaren och vilken egenvård som ska rekommenderas. Detta innebär att både 

identifiera problemet hos uppringaren och fatta beslut om lämplig åtgärd. Uppringaren 

vill ha praktiska och konkreta råd, men också någon de kan dela sina tankar och känslor 

med, samt någon som stöttar dem för att utföra åtgärden de själva kanske egentligen 
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redan visste (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2008; Ström, Marklund &Hildingh, 

2009). Om rådgivningsstödet föreslår en åtgärd, men sjuksköterskan gör en annan 

bedömning kan detta kännas som att behöva fatta dubbla beslut. Dels måste 

sjuksköterskan fatta beslutet att inte följa rådgivningsstödets rekommendation, och dels 

fatta ett beslut om råd att ge till patienten. Detta kan göra att sjuksköterskan kan känna 

sig utlämnad i sitt beslutfattande (O’Cathain et. al., 2003). 

 

Arbetet med telefonrådgivning uppfattas av sjuksköterskor ofta som stimulerande och 

hanterbart, men även som utsatt (Ström, Marklund & Hilding, 2006). Samtidigt som 

sjuksköterskan ska vara lyhörd och göra korrekta bedömningar, utbilda och informera 

om egenvård får samtalet inte ta för lång tid, utan hållas så kort som möjligt 

(Holmström & Dall’ Alba, 2002). Effektivitet i telefonrådgivningen är viktig, eftersom 

försenade uppringningar kan reta upp redan oroliga patienter (Keatinge & Rawlings, 

2005). Sjuksköterskorna i telefonrådgivningen är exponerade för kritik både av kollegor 

från olika yrkeskategorier, men också från frustrerade vårdsökande personer som tycker 

det är svårt att komma in i sjukvårdssystemet.  För att hantera detta är det nödvändigt att 

sjuksköterskorna är medvetna om att de kan hamna i situationen, och att de har ett 

professionellt förhållningssätt. Personer som ringer till telefonrådgivningen befinner sig 

ofta i situationer som gör dem oroliga och stressade. De kan då lätt bli frustrerade när de 

känner att de inte får hjälp av sjukvården tillräckligt fort (Ström, Marklund & Hildingh, 

2006). 

 

Att ge egenvårdråd till patienter är en självklar del av telefonsjuksköterskorna arbete, 

men alla uppringare nöjer sig inte med råd om självhjälp. Detta kan bero på att 

människor i allmänhet numera ställer högre krav på sjukvården än någonsin tidigare. 

Patienterna har rätt att få snabb och korrekt behandling för sina besvär, men detta 

begränsas av brist på läkartider. Sjuksköterskan måste därför begränsa bokningarna till 

läkartider till de patienter som verkligen behöver dem (Holmström & Dell’ Alba, 2002).  

 

Sjuksköterskorna i telefonrådgivningen upplever ibland hur uppringarna blir förvirrade 

när de får egenvårdsråd och inte läkartider, och att egenvårdsråden blir ifrågasatta 

(Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Många gånger känner sig sjuksköterskorna 

som ger egenvårdsråden ansvariga för patienternas välmående när de inte kan erbjuda 

uppringaren läkartid. Viljan att ge varje uppringare tiden han/hon behöver samtidigt 
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som varje samtal ska hållas så kort som möjligt kan bidra ytterligare till splittrade 

känslor hos sjuksköterskan (Holmström & Dell’ Alba, 2002). En annan studie (Hallberg 

et. al., 2001) menar att sjuksköterskor ofta känner sig kluvna mellan sina egna 

erfarenheter och kunskaper i förhållande till de riktlinjer och krav han/hon måste följa i 

sin profession vid telefonrådgivning. Den här kluvenheten kan utgöra en källa för stress. 

 

 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Patricia Benner och Judith Wrubel (1989) har tillsammans utvecklat en omsorgsteori, 

vilken utgår från att omsorg är primärt i allt mänskligt liv. Omsorg definieras som ett 

sätt att förhålla sig till omvärlden. Vidare menar Benner och Wrubel (1989) att omsorg i 

bemärkelsen ”att bry sig om” skapar möjligheter att bemästra en situation. Samtidigt är 

det just detta ”att bry sig om” som skapar risker, stress och sårbarhet.  

Teorin utgår från fyra karakteristiska egenskaper hos människan: kroppslig intelligens, 

bakgrundsförståelse, speciella intressen samt att vara placerad i en situation. Den 

kroppsliga intelligensen innebär de kroppsliga känslor och sinnesuttryck människan 

föds med och utvecklar under hela livet. Hos många sjuksköterskor som är experter 

inom ett visst område innebär kroppslig intelligens en högt utvecklad färdighet inom 

specialområdet. Bakgrundsförståelse innebär den förståelse en människa får om sin 

omvärld genom sin uppväxtmiljö. Speciella intressen gör att människan intresserar sig 

för speciella områden och engagerar sig där i. Att vara placerad i en situation definieras 

som att människan alltid befinner sig i en situation. Intelligensen, bakgrundsförståelsen 

och de speciella intressen bestämmer hur personen uppfattar och agerar i varje situation 

(Kirkevold, 2000). 

 

Benner och Wrubel (1989) menar att en människans kontext förändras när personen 

konfronteras med nya och främmande situationer. I sådana situationer räcker inte dess 

bakgrundsförståelse och kroppsliga intelligens till för att personen tryggt ska kunna 

hantera den nya situationen. Denna typ av störning i mening och förståelse kallas för 

stress. Det är personens uppfattning av sina speciella intressen, kombinerad med 

hans/hennes bakgrundsförståelse som avgör vad personen kommer att uppleva som 

stressframkallande och vilka bemästringsmöjligheter som finns tillgängliga. 

Bemästrande är personens sätt att hantera stress. Bakgrundsförståelse och möjligheterna 
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till bemästrande av situationen gör att upplevelser av stress får olika konsekvenser för 

olika personer. 

Hur distriktssköterskor upplever telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka är 

därför individuellt och påverkas av individens kroppsliga intelligens och 

bakgrundsförståelse. Men upplevelsen påverkas också av den situation de är placerade i. 

Eftersom varje samtal sker med en ny individ innebär varje samtal att 

distriktssköterskan hamnar i en ny situation. Således ser även bemästrandet olika ut.  

Den basala verklighet vi dagligen lever i kallas livsvärld. Livsvärld betecknar det sätt på 

vilket vi förstår oss själva, andra människor och vår omvärld. Livsvärden är personlig 

för var och en, och kan beskrivas som världen som den erfars för den enskilda 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Kroppslig intelligens och bakgrundsförståelse förklarar 

hur människan lever i sin livsvärld (Kirkevold, 2000). Då vårt vardagliga liv utgör en 

stor del av vår livsvärld innebär det att telefonrådgivning utgör en stor del av 

distriktssköterskor på vårdcentralers livsvärld. Vid varje nytt samtal får 

distriktssköterskan en inblick i den vårdsökandes livsvärld. Den egna livsvärlden 

åsidosätts samtidigt som den öppnas upp, då de egna erfarenheterna och kunskaperna 

ska bedöma vårdbehovet hos den vårdsökande.  

 

Välbefinnande definieras av Benner och Wrubel som överensstämmelse mellan 

individens möjligheter och faktiska tillvaro samt upplevda mening, och bygger på 

omsorg och känslan av att vara omhändertagen. Välbefinnande omfattar individen som 

helhet, inte bara kroppen och själen (Kirkevold, 2000). Wiklund (2005) menar att 

välbefinnande utgår från personens livsvärld och uttrycker en känsla hos honom eller 

henne. Välbefinnande har att göra med personens inre upplevelser. 

Välbefinnandet hos distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning till föräldrar, 

vars barn är sjuka, är således komplext. Deras samlade upplevelser av samtalen med 

olika individer utgör en del av välbefinnandet, men också möjligheterna till att bemästra 

olika situationer. Den del av livsvärlden som utgörs av arbetsplatsen innebär inte 

arbetsuppgifterna centrerade till telefonrådgivning, utan arbetet består av andra bitar till 

exempel distriktssköterskemottagning. Relationerna till kollegorna är en annan del av 

livsvärlden som kan komma att påverka välbefinnandet. 
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3 Problemformulering 

Ett flertal studier har gjorts där man undersökt sjuksköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning. Dock har de flesta av dessa studier handlat om upplevelser av 

telefonrådgivning i sjukvårdsrådgivningen, SOS eller någon specifik vårdklinik till 

exempel onkologen eller barnavdelning. Det är få studier som gjorts som handlat om 

sjuksköterskans erfarenhet av telefonrådgivning på vårdcentral, och de studier som 

gjorts har inte specifikt handlat om sjuksköterskors erfarenheter kring telefonrådgivning 

till föräldrar vars barn är sjuka. Av de studier som gjorts är flera publicerade långt 

tillbaka i tiden, och det finns väldigt få studier i ämnet som publicerats de senaste fem 

åren. Hur distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral upplever telefonrådgivning till 

föräldrar, vars barn är sjuka, är relativt outforskat.  

 

Dagens sjukvård bedrivs tills stor del i primärvården, och telefonrådgivning utgör en 

ständigt ökande del av primärvården är ämnet ständigt aktuellt. Det ställer stora krav på 

de distriktssköterskor som utför telefonrådgivning, och inte minst när samtalen rör sjuka 

barn. Kraven som ställs på distriktssköterskan finns outtalade hos alla uppringare, då 

den som ringer förväntar sig få rätt råd och korrekt medicinsk bedömning. Det ligger 

således i samhällets intresse att distriktssköterskorna känner sig trygga och har 

tillräckliga kunskaper när de utför sitt arbete. Men ingen studie har tidigare belyst 

distriktssköterskor upplevelser av telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka. 

Hur distriktssköterskor upplever telefonrådgivningen till föräldrar är därför oklart. 

 

Det är nödvändigt att utforska ämnet, då telefonrådgivning till föräldrar utgör en viktig 

del av arbetet som distriktssköterskeprofessionen innebär. Resultatet av studien är av 

vikt både för yrkesgruppen, men även för dess ledning, då resultatet kan indikera om 

någon justering av arbetsuppgifterna behöver göras, eller om organisationen fungerar 

väl. Resultatet är också av vikt för alla människor som utgört vårt samhälle, då det är 

viktigt att förtroendet för sjukvården bibehålls och att föräldrar vågar lita på de råd som 

ges när de ringer till vårdcentralerna.  
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4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning till 

föräldrar, vars barn är sjuka. 

 

5 Metod 
Studiens design är kvalitativ metod med en induktiv ansats. Utifrån studiens syfte 

valdes designen, då den kvalitativa metoden är lämplig för att undersöka människors 

upplevelser eller uppfattningar rörande ett visst fenomen. Med den induktiva ansatsen 

har studiens genomförts utan någon förbestämd hypotes, och texterna har analyserats 

förutsättningslöst. Genom att gå från textdelarna till en helhet har en slutsats kunnat 

dras i form av resultatet (Kristensson, 2014).  Datainsamlingen har genomförts genom 

semistrukturerade intervjuer, vilket är en utmärkt metod för att under intervjuerna täcka 

in det område som avsågs att studeras, distriktssköterskors upplevelser av 

telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka (Polit & Beck, 2012). Analysen av 

datan har utförts genom en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Kristensson 

(2014). Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen fokuserar på att hitta likheter, 

skillnader och mönster i texten (ibid, 2014). Metoden är vanligt förekommande inom 

vårdvetenskaplig forskning, där den används för att granska och tolka bland annat texter 

som består av transkriberade intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). 

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Informationsbrev (Bilaga A) skickades ut till verksamhetschefer för tio slumpvis valda 

vårdcentraler i och utanför en medelstor stad i södra Sverige. I informationsbreven 

beskrevs bakgrunden till studien, samt information om studiens genomförande. 

Informationsbreven skickades till verksamhetschefer för både privata och 

landstingsstyrda vårdcentraler. 

 

Om verksamhetscheferna gav sitt godkännande till att studiens genomfördes på deras 

vårdcentraler, ombads de i informationsbrevet att utse och tillfråga två 

distriktssköterskor på respektive vårdcentral om de ville delta i studien. För de 

distriktssköterskor som var intresserade att delta fanns även bifogade informantbrev 

(Bilaga B) som verksamhetscheferna gav dem. Frankerade svarskuvert som vad 

adresserade till författaren av studien var också medskickade, för att både 

verksamhetschefer och studiedeltagare skulle kunna svara på ett smidigt sätt.  
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Informationsbreven skickades ut i början av april 2014, och svar erhölls i mitten av 

månaden. Totalt mottogs svar med godkännande om genomförande av studien från 

verksamhetschefer på fem vårdcentraler. Från de övriga fem kontaktade 

verksamhetscheferna erhölls inget svar.  

 

Från de fem vårdcentralerna, vars verksamhetschefer godkänt genomförandet av 

intervjun, erhölls svar från totalt tio distriktssköterskor som var intresserade av att delta 

i studien. Godkännandet skedde per post, med hjälp av de informantbrev de fått genom 

sin verksamhetschef. Godkännandet var således skriftligt, och distriktssköterskorna 

hade även skrivit ner arbetsplatsernas namn och telefonnummer. Intervjuaren kunde 

sedan ta kontakt med de intresserade distriktssköterskorna via telefon, och bestämma tid 

för intervju.  

 

Totalt genomfördes sju intervjuer. Tre distriktssköterskor som godkände deltagande i 

studien exkluderades därför, trots att de uppfyllde inklusionskriterierna. Anledningen 

till att tre distriktssköterskor exkluderades var att författaren ville hålla datamaterialet på 

en hanterbar nivå. De tre distriktssköterskor som exkluderades arbetade på samma 

vårdcentraler som redan inkluderade distriktssköterskor. Författaren ville inkludera 

distriktssköterskor från så många olika vårdcentraler som möjligt för att fånga upp så 

stor variation som möjligt, för att på så sätt öka studiens överförbarhet, utifrån Lundman 

& Hällgren Graneheim (2013). 

 

Distriktssköterskorna valde själva plats för var intervjuerna skulle hållas. Samtliga 

intervjuer genomfördes således i enskilda rum på distriktssköterskornas arbetsplats. 

Innan varje intervju påbörjades fick studiedeltagarna muntlig information om studiens 

syfte och konfidentialiteten angående inspelningarna och studiedeltagarnas personer. 

Intervjupersonerna fick även möjlighet att ställa frågor om informantbrevet där de 

skriftligt lämnat samtycke innan intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga C). Den innehöll både 

sonderande och specificerade följdfrågor, utifrån Kvales (2008) exempel på en 

semistrukturerad intervju.  Exempel på följdfrågorna var "Kan du säga något mer om 

det här?", "Hur känner du då?" och "vad gjorde du då?".  
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Vid semistrukturerade intervjuer uppmuntrar intervjuaren studiedeltagarna att prata fritt 

utifrån frågorna på frågeguiden och med sina egna ord berätta om sina upplevelser 

(Polit & Beck, 2012). 

 

En pilotstudie gjordes, och efter den justerades frågeguiden något genom tillägg av en 

fråga: ”Märker du någon skillnad i rådgivning till mammor respektive pappor?”. 

Pilotstudien har inkluderats till studien. 

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på studiedeltagarnas arbetsplatser. De 

genomfördes utan avbrott eller störande moment. Intervjuernas längd varierade mellan 

18 och 35 minuter. Medellängden var 28 minuter. Intervjuerna spelades in på mp3-

spelare, och transkriberades ordagrant samma dag som inspelningarna ägt rum. Det 

inspelade materialet lyssnades igenom flera gånger vid transkriberingarna, för att 

författaren skulle vara säker på att hon förstått innehållet korrekt. 

 

5.2 Urval                

Inklusionskriterierna var endast specialistutbildade distriktssköterskor som hade minst 

sex månaders erfarenhet av telefonrådgivning på vårdcentralen. Inklusionskriterierna 

innebar även att distriktssköterskorna inte fick ha någon form av kombinationstjänst 

som innebär att de arbetade på barnavårdscentralen, eftersom det hade kunnat innebära 

att de besatt andra erfarenheter och kunskaper gällande barnhälsovård än de 

distriktssköterskor som bara arbetade inne på vårdcentralen. 

Exklusionskriterier var distriktssköterskor som besatt mindre än mindre än sex månader 

erfarenhet av telefonrådgivning på vårdcentral, samt distriktssköterskor som även 

arbetade på barnavårdscentralen.  

Totalt valdes sju distriktssköterskor som stämde in på inklusionskriterierna ut.  

 

 

5.3 Deltagare 

Sju distriktssköterskor deltog i studien. De sju inkluderade distriktssköterskorna 

arbetade på vårdcentraler belägna både centralt och på landsbygden utanför en 

medelstor stad i södra Sverige. Två distriktssköterskor arbetade på privata vårdcentraler, 

medan övriga distriktssköterskor arbetade på landstingsstyrda vårdcentraler. 
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Deltagarna var alla kvinnor mellan åldrarna 35-57 år, och medelåldern var 42,5 år. De 

hade arbetat som distriktssköterskor i telefonrådgivningen från 8 månader till 12 år. 

Medellängden de hade arbetat med telefonrådgivning var 3 år och 4 månader.  

En studiedeltagare hade jobbat som skolsköterska i 13 år innan hon läste 

distriktssköterskeutbildningen. I övrigt hade ingen studiedeltagare någon erfarenhet av 

att arbeta med barn. Ingen studiedeltagare hade heller inte någon annan utbildning om 

barnsjukvård, annat än den som ges i distriktssköterskeutbildningen. 

 

5.4 Dataanalys 

Analysen av datan genomfördes genom en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 

Kristensson (2014). Kvalitativ innehållsanalys är en vetenskaplig metod som används 

för att hantera stora mängder data (Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). Den 

kvalitativa manifesta innehållsanalysen fokuserar på att identifiera de likheter eller 

skillnader som är uppenbara och synliga i texten. Författaren läste det transkriberade 

materialet upprepade gånger (Kristensson, 2014).  

Meningsbärande enheter innebär delar ut texten som relaterar till studiens syfte (ibid, 

2014). Dessa blev framträdande då det transkriberade materialet lästes, och enheterna 

kunde tas ut och klistras in i ett nytt worddokument, utan att viktiga data förlorades. 

Enheterna bestod av ord, meningar och textstycken.  

De meningsbärande enheterna sammanfattades, kodades, sedan för att göra texten 

kortare samtidigt som det centrala innehållet bevarandes. Genom att texten kortades ner 

innebär det med ett annat ord att den kondenserades.  

När texten försetts med koder lästes samtliga koder igenom flera gånger. Likheter och 

skillnader mellan koderna blev då framträdande. Koder som verkade höra samman 

sammanfattades i kategorier. Kategorierna utgjorde rubriker som sammanfattade 

kodernas betydelse. Kategorier med gemensamma nämnare granskades, och försågs 

med huvudrubriker som benämns huvudkategorier. Totalt skapades tre huvudkategorier 

med sammanlagt åtta underkategorier.  Genom att kategorier skapades och sorterades 

skedde en abstraktion, genom att textens innehåll lyftes till en högre nivå (Kristensson, 

2014). Huvudkategorierna, underkategorierna och texten lästes sedan igenom av både 

författaren och handledaren som tillsammans justerade kategoriseringen. 

I föreliggande studie bildades åtta underkategorier som sedan sammanställdes under tre 

huvudkategorier: Komplexiteten vid bemötandet under samtalet, Utmaningar i 

telefonrådgivningen och Trivselkänslorna vid telefonrådgivning till föräldrar. 
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Exempel på hur analysprocessen gick till visas i (bilaga D). 

5.4.1  Förförståelse 

Förförståelse innebär en föregripande förståelse som rymmer de kunskaper och den 

uppfattning som forskaren redan har och hur forskaren i förväg uppfattar det fenomen 

som ska undersökas (Forssén & Carlstedt, 2013). Forskare bär ofta med sig med 

förförståelse av det som avses studera, då förförståelsen föder intresset att studera 

fenomenet. Reflektionen över den egna förförståelsen är ett viktigt element i 

forskningsprocessen (Rosberg, 2013). Författaren började under studiens gång arbeta 

med telefonrådgivning på vårdcentral. En viss förförståelse finns därför. Under 

intervjuerna tyglade författaren sin förförståelse genom att hela tiden medvetandegöra 

den och på så sätt undvika att med små ord eller gester påverka intervjuerna. Exempel 

på detta kan vara nickande, harklingar eller säga ”mmm”. Under det fortsatta 

analysarbetet granskade författaren kritiskt sina resultat för att den egna förförståelsen 

inte skulle kunna påverka resultatet. Hänsyn till förförståelsen togs under hela arbetets 

gång. Dock är författaren medveten om att förförståelsen kan ha påverkat studien något. 

 

5.5 Etiska överväganden 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) har etiskt övervägande gjort innan 

studien genomfördes. En etisk egengranskning har gjorts enligt etikkommitén sydost 

(2014) och utifrån den behöver ingen ytterligare etikprövning göras (Bilaga E). 

Det insamlade materialet har hanterats utifrån Helsingforsdeklarationens (2013) 

riktlinjer blev direkt efter inspelningarna kodat för att bevara studiedeltagarnas 

konfidentialitet. Således finns inga personuppgifter direkt kopplade till inspelningarna.  

 

Under studiens genomförande har hänsyn till fyra centrala principer tagits. De fyra 

principerna är: 

- Autonomiprincipen, vilken innebär att forskningen sker med respekt för individens 

självbestämmande. Medverkan i studien är frivillig och studiedeltagarna ska när som 

helst kunna avbryta sitt deltagande utan att förklara varför. Hänsyn till 

autonomiprincipen togs genom att informera om detta både skriftligt och muntligt. 

- Nyttoprincipen som innebär att nyttan med forskningen ansetts överväga risken för 

skada eller obehag. Då inga direkta risker för skador eller obehag sågs med studien 

gjorde författaren bedömningen att nyttoprincipen tillgodoseddes. 

- Inte skada-principen, som innebär att studien genomförs så att risken att skadas 

minimeras. Det innebär också att studien genomfördes utifrån aktuell lagstiftning 
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gällande sekretess och anonymitet. Enbart intervjuaren har tagit del av inspelningarna, 

och handledaren har tagit del av det transkriberade materialet. Inspelningarna och det 

transkriberade materialet förvaras konfidentiellt. Då uppsatsen blivit godkänd kommer 

inspelningarna att raderas.  Deltagarna har blivit informerade om författare arbetat för 

att bevara konfidentialiteten.  

- Rättviseprincipen, vilket innebär att alla studiedeltagare behandlats rättvist och att 

deras deltagande i studien skett på lika villkor, vilket författaren ansåg att hon 

tillgodosedde genom att behandla alla studiedeltagare likadant och genom att tygla sin 

försörståelse (Kristensson, 2014). 

 

6 Resultat 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: Komplexiteten vid bemötandet i 

telefonrådgivningen, Utmaningar i telefonrådgivningen och Trivselkänslorna vid 

telefonrådgivning till föräldrar. Kategorierna och dess underkategorier presenteras i 

tabell 1. Citat från informanterna har använts för att förstärka innehållet. Citaten har 

numrerats 1 till 7 för att representera informanterna. Numreringen har skett utan 

inbördes ordning. 

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Komplexiteten vid bemötandet i 

telefonrådgivningen 

Att möta föräldrars oro 

Individuella variationer påverkar upplevelsen 

av rådgivningen 

Utmaningar i telefonrådgivningen Uttalade/outtalade krav i telefonrådgivningen 

Rådgivning till föräldrar från andra länder 

Tillgången till läkartider påverkar 

egenvårdsråden 

Trivselkänslorna vid 

telefonrådgivning till föräldrar 

Stödet från kollegor 

Kunskapsvariationer hos 

distriktssköterskorna 

Trygghet 
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6.1 Komplexiteten vid bemötandet i telefonrådgivningen 

Distriktssköterskorna menade telefonrådgivning, och speciellt telefonrådgivning till 

föräldrar som ringer för att deras barn är sjuka, är bland det svåraste de kan göra som 

sjuksköterskor. Föräldrarnas oro präglade ofta samtalen och det gjorde att 

distriktssköterskorna ofta fick bemöta föräldrarna lugnande för att sedan kunna göra 

bedömningar. 

 

Olika individuella skillnader hos distriktssköterskorna gjorde att de upplevde samtalen 

olika. Beroende på vad distriktssköterskorna hade för bakgrund kunde de olika lätt sätta 

sig in i föräldrarnas situation. Men även individuella egenskaper hos föräldrarna gjorde 

att distriktssköterskorna upplevde samtalen på olika sätt. Distriktssköterskorna ansåg 

också att rådgivning vid fysiska möten är mycket lättare, då de kan se patienten framför 

sig och se hur påverkat det är. 

 

6.1.1 Att möta föräldrars oro 

Samtliga distriktssköterskor upplevde ofta att föräldrarna som ringde till vårdcentralerna 

var väldigt oroliga för sina barn, även om barnet inte var påverkat av sin åkomma. Det 

gjorde att distriktssköterskorna upplevde att samtalen kunde bli lite laddade. 

Distriktssköterskorna upplevde också att föräldrar till små barn ofta var mer oroliga än 

föräldrar till större barn, och att oron ibland kunde skymma de fysiska symtomen. 

Genom att prata lugnt med föräldrarna och ställa många frågor utifrån barnets tillstånd 

kände distriktssköterskorna ändå att kunde göra rätt bedömningar. 

 

Distriktssköterskorna menade att många föräldrar ville utreda alla små symtom som 

barnet uppgavs ha, och att föräldrarna ofta ville ha svar och diagnoser på allting. Många 

gånger tyckte distriktssköterskorna att inte att någon undersökning eller utredning var 

nödvändig, utan att egenvård var tillräckligt för att behandla åkomman och att 

föräldrarna kunde avvakta hemma. De flesta föräldrar nöjde sig med detta, och var 

väldigt tacksamma för råden. Men ibland kände distriktssköterskorna att det var svårt att 

nå fram till de föräldrar som redan innan samtalet börjat hade bestämt sig för att få en 

läkartid.  

 

Det hände också att föräldrar kunde bli arga över att de inte fick träffa en doktor. När 

sådana situationer uppstod försökte distriktssköterskorna så tydligt som möjligt förklara 
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för föräldern om utifrån vilka grunder bedömningen gjordes, och hur situationen på 

vårdcentralen såg ut just den dagen. Distriktssköterskorna upplevde att föräldrarna blev 

mer förstående efter att ha fått den informationen. Om föräldrarna ändå stod på sig 

brukade det sluta i att en läkartid bokades trots allt. Förälderns oro kunde utgöra ett 

hinder för rådgivningen då symtomen kanske överdrevs. 

 

"Alla föräldrar är ju självklart inte krävande, men vissa föräldrar är ju verkligen 

sina barns advokater, och är de oroliga och vill ha en tid så kan de slåss ganska 

bra för det." (7) 

 

Flera av distriktssköterskorna upplevde att många föräldrar inte bara var oroliga, utan 

även pressade då de kanske inte hade möjlighet att stanna hemma från jobbet för att ta 

hand om sitt sjuka barn. Distriktssköterskorna upplevde också att samtala en stund och 

dela oron gjorde många föräldrar nöjda. "Men många föräldrar nöjer sig ju med att man 

pratar en stund och man delar deras oro". (3) 

För att lugna föräldrarnas oro lite extra brukade distriktssköterskorna informera att 

föräldrarna självklart fick ringa tillbaka lite senare om de ville, och ibland erbjöd sig 

distriktssköterskorna själva att ringa upp igen senare under dagen. Distriktssköterskorna 

menade att många föräldrar kände mycket tryggare av vetenskapen att blir uppringda 

igen lite senare och att de inte var helt ensamma och utlämnade med sitt sjuka barn. 

 

6.1.2 Individuella variationer påverkar upplevelsen av rådgivningen 

Distriktssköterskorna upplevde att föräldrarna inte alltid ringde för att de ville boka en 

läkartid åt barnet, utan många föräldrar ville ha just rådgivning. Ibland hade de själva 

utfört egenvård hemma, och ville ha bekräftelse på detta. Ibland ville föräldrarna även 

få lugnande besked att de kunde avvakta hemma. Dessa föräldrar upplevde 

distriktssköterskorna som lätta att rådge, eftersom de var så tacksamma för råden.  

 

De distriktssköterskor som själva hade barn upplevde att det i stor utsträckning 

påverkade dem i telefonrådgivningen till andra föräldrar. De distriktssköterskorna kände 

att de lättare kunde sätta sig in i den uppringande förälderns situation, och dela dess 

känsla av oro och maktlöshet över det sjuka barnet. Ibland gjorde denna känsla av 

sympati att distriktssköterskorna bokade in barnen på en läkartid, eller på 

distriktssköterskemottagningen, även om symtomen inte var akuta. De 
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distriktssköterskor som själva hade barn upplevde också att de kunde använda sig av 

egen erfarenhet och goda råd de fått när deras barn varit sjuka. 

 

Drygt hälften av distriktssköterskorna upplevde skillnader i samtalet beroende på om 

det var barnets mamma eller pappa som hade ringt. Skillnaden upplevdes bestå i att 

mamman ställde fler följdfrågor och undrade mer, medan pappan uppfattades som mer 

raka i kommunikationen och omedelbart tacksamma för hjälpen. Några 

distriktssköterskor upplevde att skillnaden berodde att mammorna visade sin oro lite 

tydligare än pappan. Distriktssköterskorna tyckte däremot inte att det var något som 

påverkade bemötandet i telefonen, utan de försökte alltid vara tydliga med 

informationen och lindra oro i telefonrådgivningen.  

 

” Mammorna är nog lite mer oroliga och papporna lyssnar mer på oss. 

Generellt kanske. Pappor är också oroliga, men de köper nog vårt råd lite 

lättare än mamman. ”(5) 

 

6.2 Utmaningar i telefonrådgivningen 

Distriktssköterskorna som arbetade med telefonrådgivning på vårdcentralen mötte 

dagligen utmaningar. Utmaningarna distriktssköterskorna ställdes inför när det ringde 

föräldrar till sjuka barn, kunde se olika ut. Ibland bestod utmaningarna i att ta hänsyn till 

både uttalade och outtalade krav, vilket upplevdes kunna försvåra arbetet.  

Distriktssköterskorna tyckte bland annat att det var en svår utmaning att inte göra några 

onödiga bokningar då det kunde irritera kollegor i olika yrkesgrupper, samtidigt som de 

ville att föräldrarna skulle bli nöjda. Det var sällan distriktssköterskorna upplevde att 

bokningar blev ifrågasatta, men samtidigt kände de outtalade krav att bara boka in 

patienter som faktiskt behöver medicinsk behandling. "Det svåra är ju alltid att alla ska 

bli nöjda. Både patienter, läkare och all annan personal. Man ska vara alla till lags." 

(1)  

 

Tillgången på läkartider genomsyrade distriktssköterskornas arbete och många 

distriktssköterskor återkom till detta ämne flera gånger under intervjuerna. Att göra 

bedömningar och prioritera bland de tider som fanns tillgängliga utgjorde dagliga 

utmaningar. 
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6.2.1 Uttalade/outtalade krav i telefonrådgivningen 

Distriktssköterskorna upplevde att det var svårt att göra en bedömning när symtomen 

var diffusa, medan symtom som är typiska för specifika sjukdomar var relativt enkla att 

bedöma. Då kände distriktssköterskorna att det var lättare att avgöra huruvida barnet 

behövde en läkartid, eller vilka egenvårdsråd som skulle ges. Osäkerheten som fanns 

hos distriktssköterskorna då barnet hade diffusa symtom gjorde att de i större grad gav 

barnet en tid antingen hos läkaren direkt, alternativt fick de en tid på 

distriktssköterskemottagningen så barnet skulle bli påtittat av en distriktssköterska för 

bedömning om en läkartid skulle bokas eller inte. 

 

"Generellt så är det ju det svåraste man kan göra, att sitta i telefonrådgivningen. 

För föräldrarna kan ju säga precis vad som helst. Det kan ju vara så diffust. 

Antingen att kan föräldrarna överdriva och det inte är något större fel på barnet, 

eller så kan det vara åt andra hållet, att det är allvarligt." (4) 

 

En annan utmaning som distriktssköterskorna upplevde att de ställdes inför var det 

faktum att informationen gällande barnet alltid var andrahandsinformation, där 

föräldrarna utgjorde en tredje part. Enligt distriktssköterskorna var det i princip alltid 

någon av föräldrarna som ringde när ett barn var sjukt. Distriktssköterskorna upplevde 

också att det var lättare att ge råd till föräldrar vars barn är i tonåren, då de barnen ofta 

kunde tala för sig själva. Enligt distriktssköterskorna kunde de därför få ut mer 

information om barnets tillstånd när de pratade dessa föräldrar än vad de kunde när de 

pratade med föräldrar till barn som inte kunde redogöra för sig.  

 

En annan faktor som distriktssköterskorna upplevde försvåra rådgivningen till föräldrar 

med barn under de första levnadsåren, var att små barn snabbt kan bli väldigt sjuka. 

Distriktssköterskorna kände en ökad press att göra rätt bedömning, och det kunde hända 

att de i sin tur ringde till barnkliniken och rådfrågade personalen där. 

 

"Det är klart, ju äldre barnet är, desto mindre kan jag känna att osäkerheten hos 

mig är. För ju mindre barnet är, desto mindre marginaler har det ju." (7) 

 

Något flera av distriktssköterskorna upplevde att de ofta ställdes inför var att dagens 

föräldrar är väldigt upplysta. Många föräldrar hade sökt information på internet innan de 
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ringde. Distriktssköterskorna upplevde detta som både bra och dåligt. De tyckte det är 

bra om föräldern fick egenvårdsinsikt och kunde utföra egenvård själv i hemmet. Men 

det kunde också vara negativt då förälderns oro kunde accelerera när de läste om olika 

sjukdomar som kan drabba barn. Distriktssköterskorna kände i sådana lägen att de inte 

kunde svara föräldrarna helt säkert att barnen inte drabbats av någon av de allvarliga 

sjukdomar som föräldrarnas internetsökning resulterat i. Föräldrarna blev något lugnare 

vid informationen, men distriktssköterskorna upplevde ändå att de inte alltid lyckades 

nå fram till föräldrarna.  

 

Det hände även att föräldrar ibland hade ringt sjukvårdsrådgivningen innan de ringde till 

vårdcentralen. Beroende på vad föräldrarna fått för råd där kunde distriktssköterskan 

hamna i ett dilemma, då sjukvårdsrådgivningens och distriktssköterskans bedömning 

inte alltid överensstämmer. Om sjukvårdsrådgivningen sagt åt föräldrarna att barnet var 

i behov av en läkarundersökning på vårdcentralen, upplevde distriktssköterskorna att det 

var svårt att säga emot detta och förklara för föräldrarna att en läkartid inte alls 

behövdes, utan symtomen förmodades kunna egenvårdas. Distriktssköterskorna kände 

att de hamnade i ett liknande dilemma om förskolepersonalen hade sagt åt föräldrarna 

att barnet behövde undersökas av en läkare på vårdcentralen, när distriktssköterskorna 

ansåg att det inte var nödvändigt, utan att egenvård var tillräckligt.  Dessa dilemman 

upplevde distriktssköterskorna som frustrerande då de utifrån sin profession och sina 

direktiv gjorde en bedömning samtidigt som de ville göra föräldrarna nöjda utan att tala 

nedlåtande om varken kollegor på sjukvårdsrådgivningen eller pedagoger på förskolor 

inför föräldrarna i telefonen. 

 

6.2.2 Rådgivning till föräldrar från andra länder 

Distriktssköterskorna upplevde att de tydligt märkte att människor från andra länder, 

med en annan kulturell bakgrund, många gånger hade en annan syn på hälsa och 

sjukvård. Det var något som distriktssköterskorna upplevde påverkade rådgivningen när 

föräldrar med annan bakgrund ringde för sina sjuka barn. 

Distriktssköterskorna upplevde också att människor som kommer från andra länder ofta 

inte vet hur vårt sjukvårdssystem är uppbyggt, och att det i Sverige ofta är en 

distriktssköterska som gör en första bedömning när människor ringer till vårdcentralen. 

Distriktssköterskorna menade att det verkar som att människor från andra länder många 

gånger vana vid att träffa en läkare när de blir sjuka, och dessutom i ett väldigt tidigt 
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skede i sjukdomsförloppet. Att få de föräldrarna att avvakta hemma eller att utföra 

egenvård upplevde distriktssköterskorna som svårt. Flera av distriktssköterskorna trodde 

att det berodde på att i andra kulturer är det läkaren som är auktoriteten och 

sjuksköterskeprofessionen har inte lika stark ställning.  

 

 Distriktssköterskorna upplevde att föräldrar med invandrarbakgrund ofta inte ville 

lyssna på råden och kunde bli irriterade när de omedelbart inte fick en läkartid. Att ge 

egenvårdsråd till en förälder som inte vill ta emot dem upplevde samtliga 

distriktssköterskor som väldigt svårt. Detta ledde både till osäkerhet och frustrationer 

hos distriktssköterskorna. 

 

"Man känner en frustration och man kan bli lite irriterad, särskilt om de är 

otrevliga emot en så blir man ju irriterad. Jag jobbar ju väldigt mycket med att 

inte bli irriterad." (6) 

 

"Man känner att man blir lite underminerad och kanske inte litar på sin egen 

profession när de absolut vill träffa läkaren och ifrågasätter oss som 

sjuksköterskor." (7) 

 

Samtidigt var det många föräldrar med invandrarbakgrund som i början av samtalet 

helst ville träffa läkare, men som ändå tog till sig av egenvårdsvården och var 

tacksamma för dessa. Distriktssköterskorna uppgav det som väldigt roligt och givande 

när de kunde hjälpa dessa föräldrar utan att boka en läkartid.  

 

Distriktssköterskorna misstänkte även att språkförbistringar förstärkte önskemålet att 

komma till läkaren direkt. Några distriktssköterskor menade att föräldrarna gärna ville 

komma till bestämda läkare på grund av att föräldrarna ibland kände till vilken läkare 

som talade deras språk. Genom att följa förälderns önskemål kände 

distriktssköterskorna många gånger att de löst situationen på ett bra sätt då barnet och 

föräldern fick träffa en läkare som förstod dem och deras situation både språkmässigt 

och kulturellt. 
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6.2.3 Tillgången till läkartider påverkar egenvårdsråden 

De flesta av distriktssköterskorna tyckte att det var lättare att ge telefonrådgivning till 

föräldrar, vars barn är sjuka, på förmiddagar än eftermiddagar. Anledningen uppgavs 

vara att om samtalet ägde rum under morgon eller förmiddag fanns det ofta läkartider 

kvar att boka. De kunde då vara mer frikostiga med att boka läkartider när till barn. De 

kunde även ge egenvårdsråd på förmiddagen och sedan ringa tillbaka till föräldern 

under eftermiddagen och höra hur det var med barnet. På eftermiddagarna när det var 

ont om läkartider gav de däremot mer egenvårdsråd än på förmiddagarna. 

Distriktssköterskorna menade också att de dagar det fanns gott om läkartider, desto mer 

generösa blev de med att boka in barn. På de dagar som det var ont om läkartider gav 

distriktssköterskorna egenvårdsråd i större utsträckning. 

 

"På eftermiddagen när vi har dåligt med tider så rådger man ju mer. Och 

försöker få dem att avvakta mer om det inte är superakut. Har man gott om tider 

på morgonen så ser man ju till att då får de ju en tid. Det ska man inte sticka 

under stolen med att det är så." (6) 

 

Endast en distriktssköterska menade att tidpunkten på dagen inte hade någon betydelse 

för rådgivningen, utan det enbart var symtomen och barnets tillstånd som avgjorde om 

det fick en läkartid eller inte. 

När det ringde föräldrar till sjuka barn och distriktssköterskorna gjorde bedömningen att 

barnet behövde undersökas av en läkare, upplevde distriktssköterskorna tillfälligt 

stressiga situationer om det inte fanns några läkartider kvar. Ofta löste de då situationen 

genom att hänvisa föräldern till jourläkarcentralen eller barnakuten. 

Distriktssköterskorna menade dock att det inte kändes bra att inte kunna ta emot barnet, 

samtidigt som de tyckte att det kändes tryggt att alltid kunna hänvisa barnet vidare till 

dessa mottagningar vid behov. 

 

 

6.3 Trivselkänslorna med telefonrådgivning till föräldrar 

Alla distriktssköterskorna upplevde att det var givande och roligt att jobba med barn och 

dess föräldrar i telefonrådgivningen. Distriktssköterskorna kände sig oftast nöjda med 

samtalen, och känslorna av välbefinnande genomsyrade arbetet. Ibland infann sig dock 

osäkerheten huruvida de fattat rätt beslut vare sig om de hade bokat in barnen hos en 
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läkare eller om de gett egenvårdsråd. Då föräldrarna som ringt för sina sjuka barn var 

nöjda med rådgivningen, upplevde distriktssköterskorna att arbetet med 

telefonrådgivning var lätt. De kände i högre grad att de gjort rätt bedömning när 

föräldrarna verkligen tog till sig råden och följde dem. Det kollegiala stödet utgjorde en 

viktig plattform för det yrkesmässiga välbefinnandet.  

 

De kunskaper distriktssköterskorna besatt för att kunna rådge föräldrar till sjuka barn 

varierade. Variationerna påverkade välbefinnandet och rådgivningsstödet utgjorde ett 

redskap som täckte upp kunskapsluckorna. Kunskaperna utgjorde i sin tur en grund för 

trygghet i yrket. Att känna sig trygg i sitt arbete är viktigt för välbefinnandet, och även 

här kom det kollegiala stödet in som en bidragande faktor som ökade välbefinnandet. 

 

6.3.1 Stödet från kollegor 

Beroende på distriktssköterskornas dagsform hanterade de telefonsamtalen med 

föräldrar olika. Det professionella bemötandet fanns alltid, men ibland tog 

distriktssköterskorna illa vid sig om de pratade med en påstridig förälder som skällde på 

dem. Samtliga distriktssköteskor ansåg att det kollegiala stödet i sådana situationer var 

jätteviktigt.  

 

"Får man mer än två som skäller på en på samma dag, då tar man ju illa vid sig. 

Ibland så bryter man ihop inför en kollega, och gråter en skvätt. Men man får 

lära sig helt enkelt att låta det rinna av." (5) 

 

Distriktssköterskorna upplevde alla att de hade en mycket god sammanhållning på sina 

arbetsplatser, oavsett om kollegorna var distriktssköterskor, sjuksköterskor, läkare eller 

undersköterskor. Distriktssköterskorna upplevde också kollegialt stöd då att de ofta 

rådfrågar varandra när de behövde hjälp med bedömningar i telefonrådgivningen. När 

det var svårt att göra bedömningar i telefonrådgivningen till föräldrar, vars barn var 

sjuka, konsulterades ibland läkarna. De upplevdes också som ett gott stöd, och i mån av 

tid hjälpte de gärna till med att undersöka ett barn mellan två andra patienter menade 

distriktssköterskorna. 

 

Distriktssköterskorna tyckte att det kollegiala stödet var extra betydelsefullt då de blivit 

illa berörda efter att ha pratat med föräldrar till barn i skolåldern som sökte för diffusa 
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symtom i kombination med att de trivdes dåligt i skolan och distriktssköterskan 

misstänkte att mobbing kunde ligga bakom. Genom att prata av sig med sina kollegor 

och för att även få bekräftelse att ge gjort rätt bedömning, kände de sig många gånger 

bättre till mods. 

 

Ingen av de intervjuare distriktssköterskorna hade någon form av organiserad 

handledning eller debriefing på sin arbetsplats. Flera av dem hade dock tyckt att det 

hade varit bra, men kanske inte just specifikt gällande rådgivning till sjuka barn, utan 

istället övergripande debriefing av yrket i allmänhet. I nuläget pratade 

distriktssköterskorna istället med varandra när tillfälle gavs och behov uppstod. 

 

6.3.2  Kunskapsvariationer hos distriktssköterskorna 

De intervjuade distriktssköterskorna som hade egna barn upplevde det egna 

föräldraskapet som en stor fördel då de rådgav andra föräldrar i telefonen. De kunde 

använda sig av praktiskt kunskap i form av egenvårdsråd de själva hade fått när deras 

egna barn varit sjuka, medan de distriktssköterskor som inte hade egna barn kände att de 

saknade egna erfarenheter av sjuka barn, utan fick förlita sig mer på teoretisk kunskap. 

Samtliga distriktssköterskor hade ett rådgivningsstöd i form av en hemsida där de kan 

gå in och få vägledning i telefonrådgivningen. De distriktssköterskor som har arbetat i 

fyra år eller mer använde bara rådgivningsstödet vid enstaka tillfällen när de rådgav 

föräldrar. De distriktssköterskorna uppgav att de under sina år i yrket träffat på de 

vanligaste orsakerna till att föräldrarna ringer så många gånger att de känner säkra på 

vilka råd som ska ges. Vid de tillfällen de använde sig av rådgivningsstödet kunde det 

handla om barn som visade en ovanlig symtombild, eller om barnet hade någon annan 

diagnos som kunde förvärra tillståndet. 

 

De distriktssköterskor som arbetat i tre år eller mindre använde rådgivningsstödet i stor 

utsträckning vid rådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka. De distriktssköterskor som 

använde rådgivningsstödet mycket tyckte att den är ett väldigt värdefullt redskap som 

gav dem trygghet när det gäller att bedöma hur akuta barnets symtom är.  

De distriktssköterskor som använde rådgivningsstödet mycket upplevde inte att de hade 

tillräckliga kunskaper för att ge telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka. 

Rådgivningsstödet var ett bra komplement till den kunskap de erhållit under 



  
 

25 

distriktssköterskeutbildningen, men flera av distriktssköterskorna upplevde ändå att de 

hade ett behov av mer utbildning i telefonrådgivning just till föräldrar och barn. 

 

6.3.3 Trygghet 

De distriktssköterskor som varit verksamma längre än fyra år uppgav att kände sig helt 

trygga vid telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka, medan de 

distriktssköterskor som arbetat med telefonrådgivning i tre år eller mindre ibland kände 

sig otrygga. Otryggheten uppgavs bero på en ökad osäkerhet hos sig själva ju yngre 

barnet var, då yngre barn fortare kan bli väldigt sjuka samt inte kan redogöra för sig till 

skillnad från större barn. De distriktssköterskor som arbetat i tre år eller mindre menade 

också att det tar tid att växa in i yrkesrollen och att de kände att tryggheten kommer 

succesivt vartefter de samlar på sig erfarenheter och kunskaper. De upplevde också att 

de succesivt kunde lita på sin egen bedömning. 

 

För att vara säker i sin bedömning frågade distriktssköterskorna ofta en kollega eller 

sjuksköterskan på barnavårdscentralen om råd. Ibland ringde de även till barnakuten för 

att fråga om de gjort en korrekt bedömning. Distriktssköterskorna menade att de på så 

sätt kunde ringa tillbaka till föräldrarna och ge fortsatt rådgivning. För att ytterligare 

känna sig trygga i sina yrkesroller avslutade distriktssköterskorna oftast samtalen med 

att säga att föräldrarna gärna fick höra av sig igen, eller kontakta jourläkarcentralen 

alternativt barnakuten om barnet skulle försämras. 

 

Oavsett hur många samtal som väntar i telefonkön var det ingen distriktssköterska som 

kände sig stressade vid telefonrådgivningen till föräldrar, vars barn är sjuka. Samtliga 

distriktssköterskor menade att de fokuserade på ett samtal i taget, och gav varje 

uppringare den tid de behövde. Distriktssköterskorna brukade även ge föräldrar till 

sjuka barn lite extra tid vid rådgivningen.  "Vi kan ju inte mer än att ringa ett samtal i 

taget. Så att jag upplever det inte som stressande. Utan jag ger föräldrarna den extra 

tiden då." (2) 

 

 

7 Diskussion 

I föreliggande studie har distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning till 

föräldrar, vars barn är sjuka belysts. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde 



  
 

26 

att föräldrarna ofta var mycket oroliga över sitt barns till tillstånd, och att detta 

påverkade rådgivningen där stöd till föräldrarna utgjorde en viktig roll. Studien visade 

också att distriktssköterskorna upplevde att deras arbete styrdes av många både uttalade 

och outtalade krav, både från föräldrarna, men även utifrån olika faktorer på 

arbetsplatsen. Kulturella skillnader hos föräldrarna som ringde var något som 

distriktssköterskorna i olika utsträckning märkte av, och upplevde att det många gånger 

utgjorde en särskild utmaning i telefonrådgivningen. Välmåendet hos 

distriktssköterskorna visade sig påverkas både av den kunskapsnivån de kände att de 

besatt, men även av det kollegiala stödet och känslan av trygghet vid 

telefonrådgivningen. Rådgivningsstödet utgjorde en viktig plattform för att täcka 

kunskapsluckor och öka trygghetskänslan och därigenom öka välbefinnandet. 

 

 

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras studiens design, urval, deltagare, författarens 

förförståelse,  dataanalys och överförbarhet. 

 

7.1.1 Design 

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

metoden är lämplig att använda för att undersöka människors upplevelser eller 

uppfattningar rörande ett visst fenomen (Kristensson, 2014). Då studiens syfte var att 

beskriva distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är 

sjuka hade även fenomenologiska metoder kunnat användas. Dessa studerar innebörden 

i människors upplevelser av olika fenomen. Dock gjorde författaren bedömningen 

semistrukturerade intervjuer med kvalitativ innehållsanalys som metod bättre skulle 

kunna besvara studiens syfte. 

Av samma anledning valdes den induktiva ansatsen, vilken innebär en förutsättningslös 

analys av texter som kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). Alternativet till induktiv ansats vore att 

använda sig av en deduktiv ansats. Det innebär analys utifrån ett i förväg utarbetat 

kodningsschema eller mall, och det var inte aktuellt i föreliggande studie (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2013). 
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7.1.2 Urval och deltagare 

Urvalet gjordes utifrån bestämda kriterier. Av antalet tillfrågade verksamhetschefer var 

det totalt 5 som gav godkände studiens genomförande, och 5 som inte svarade.  En 

svaghet för studien kan vara bortfallet från antalet verksamhetschefer som inte 

godkände studiens genomförande, samtidigt som det trots allt var lika många 

verksamheter som godkände genomförandet. Det kan alltså också ses som en styrka att 

så många verksamhetschefer gav sitt godkännande till studien. 

 

För att öka spridningen av upplevelser gjordes urvalet med strävan efter så stor variation 

i urvalet som möjligt (Kristensson, 2014). Variationen bland studiedeltagarna var stor 

eftersom vårdcentralernas geografiska placering inkluderade både stadskärna och 

landsbygd. Deltagarnas åldrar varierade även, liksom hur många år de arbetat med 

telefonrådgivning. De inkluderade distriktssköterskorna arbetade både på privata och 

landstingsstyrda vårdcentraler, vilket bidrog ytterligare till variationen.  Studien har 

således en stor variation, vilket innebär en styrka för studien, då det kan öka dess 

överförbarhet. En ökad variation ökar möjligheterna till överförbarhet av det genererade 

datamaterialet (Rosberg, 2013). Dock begränsas möjligheterna till överförbarhet då alla 

studiedeltagare kvinnor. Det utgör en svaghet för studien då ingen man intervjuats.   

 

Totalt intervjuades sju distriktssköterskor från fem olika vårdcentraler. Med tanke på att 

författaren ensam genomfört studien och med hänsyn till de tidsramar studien genom 

förs inom är sju deltagare ett rimligt antal. 

I en intervjustudie är det inte det totala antalet studiedeltagare som är centralt, utan den 

information som fås vid intervjuerna (Kristensson, 2014).  

 

Datainsamlingsmetoden skedde i form av intervjuer valdes då studieobjekten skulle få 

möjlighet att beskriva sina upplevelser (Kristensson, 2014). Intervjuerna var 

semistrukturerade. En styrka för intervjuerna var att en frågeguide har använts. Utifrån 

frågeguiden uppmuntrade författaren intervjupersonerna att fritt berätta om sina 

upplevelser (Polit & Beck, 2012). Frågeguiden hjälper forskaren att hålla fokus på det 

fenomen som ska undersöker samtidigt som det medför att alla intervjupersonerna får 

öppna frågor kring samma teman (Kristensson, 2014). Frågeguiden gjordes utifrån 

Kvales (2008) beskrivning. Frågeguiden innehåller frågor som har för avsikt att besvara 
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syftet. Varje intervjufråga bedömdes tematiskt med hänsyn till relevans för syftet, och 

dynamiskt med hänsyn till samspelet mellan författaren och intervjupersonerna.  

 

Vid dem semistrukturerade intervjun ställs öppna frågor, och det ges utrymme för 

följdfrågor för att komma åt djupet i berättelserna (Kristensson, 2014). Det faktum att 

intervjuerna genomfördes av en och samma person minimerar risken att olika typer av 

följdfrågor ställdes under intervjuerna. Men det kan också medföra mindre möjligheter 

att fånga upp variationer i upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom 

att låta intervjupersonerna få gott om tid på sig att svara på både följdfrågor och 

frågorna utifrån intervjuguiden torde det vara rimligt att tro att intervjupersonernas 

variationer i upplevelser ändå har fångats upp. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun avfärdas ibland med att den inte är vetenskaplig. 

Dock finns det ingen enskild auktoritativ definition av vetenskap som kan kategorisera 

intervjun som ovetenskaplig.  Systematisk reflektion över vardagliga samtal kan bidra 

till en ökad förståelse över olika mänskliga situationer (Kvale, 2008). Då studiens syfte 

var att belysa upplevelser ansågs semistrukturerade intervjuer bäst lämpade för att 

besvara syftet.  

Hade inte semistrukturerade intervjuer använts, hade narrativa intervjuer varit ett bra 

alternativt. Det innebär att intervjupersonerna fritt berättar om sin erfarenhet och 

upplevelse av fenomenet som studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

7.1.3 Förförståelse 

Rosberg (2013) skriver att reflektion över den egna förförståelsen är ett viktigt element i 

forskningsprocessen.  

Under den tiden som studien har pågått har författaren arbetat med telefonrådgivning på 

vårdcentral och den egna förförståelsen har därför ökat vartefter arbetet med studien har 

fortskridit. Dock har författaren har medvetandegjort och reflekterat över den egna 

förförståelsen under hela arbetet med föreliggande studie. Författaren anser sig ha tyglat 

förförståelsen, men är medveten om att viss förförståelse ändå kan förekomma. 

 

7.1.4 Analys 

Analysen är gjord utifrån Kristenssons (2014) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. 

Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att organisera, strukturera och få fram 



  
 

29 

innebörden i det insamlade datamaterialet (Polit & Beck, 2012). Lundman & Hällgren 

Graneheim (2013) menar att om personer som är insatta i ämnet och forskning granskar 

om koder, kategorier och teman överensstämmer med textens innehåll, och att 

benämningarna verkar rimliga kan detta öka studiens trovärdighet. Genom att 

tillsammans med handledare samt med studiekamrater på universitetsseminarium 

diskutera koder och kategorier, har några finjusteringar av formuleringar gjorts för att 

bättre passa textens innehåll. Analysens trovärdighet har därigenom ökat. 

 

Analysen gjordes manifest, vilket innebär analys av det textnära, uppenbara innehållet. 

Då författaren inte tidigare använt sig av kvalitativ innehållsanalys bedömdes manifest 

analys vara ett lämpligt val. Motsatsen till detta – latent analys innebär tolkning av 

texternas underliggande budskap. Hade latent analys valts hade författarens ovana att 

tolka underliggande texter kunnat påverka studiens trovärdighet negativt. Dock är 

författaren medveten risken att den egna förförståelsen kan ha gjort att tolkningar av 

texten kan förekomma. Författaren är också medveten om att hennes ovana kan ses som 

en svaghet för studien. Varje steg i analysen finns sparade som olika worddokument för 

att författaren lätt ska kunna få tillbaka i analysprocessen om några tveksamheter skulle 

uppstå. Genom att dokumentera varje steg i analysarbetet har resultatets tillförlitlighet 

stärkts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2013, Kristensson, 2014).  

 

 

7.1.5 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan vara giltiga i andra 

sammanhang. Överförbarheten handlar om en rimlighetsbedömning som helt och hållet 

görs av läsaren (Graneheim & Lundman, 2004). 

Att det bara var kvinnor som accepterade deltagande i studien kan tänkas bero på att det 

till största delen är kvinnor som jobbar som distriktssköterskor på vårdcentral, och 

därför representerar studiedeltagarna populationen på ett bra sätt. Studiens överförbarhet 

kan därför bero på vilken population den avses att överföras till. Vid liknande 

population där kvinnor dominerar på arbetsplatsen kan studien ha en stor överförbarhet. 

Men i de populationer som har högre andel män kan överförbarheten begränsas. Dock 

torde det vara rimligt att tro att studiedeltagarnas i övrigt stora variation bidrar ökar 

studiens överförparhet, även till populationer där män ingår. 
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Studiens internationella överförbarhet kan variera, eftersom 

distriktssköterskeprofessionen kan se annorlunda ut än i Sverige. 

Sjuksköterskeprofessionen kan också se annorlunda ut runt om i världen, men det kan är 

mycket möjligt att studien kan överföras till liknande situationer, även om  populationen 

inte exakt överensstämmer med den studien är utförd i. 

 

7.1.6 Etiska reflektioner 

Det är forskarens skyldighet att undvika risken att intervjupersonerna känner sig 

obekväma vid intervjuerna, och att de inte öppnar sig mer än de känner sig bekväma 

med, så att de inte efteråt känner att de har avslöjar något de i efterhand ångrar (Polit & 

Beck, 2012). Ett moraliskt forskningsbeteende är mer än etisk kunskap och kognitiva 

val: det omfattar även forskarens person, hennes känslighet och engagemang för 

moraliska frågor och handlingar (Kvale, 2008). Genom att ha som mål att uppfylla de 

fyra centrala principerna: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 

rättviseprincipen anser författaren att hon uppfyllt kraven på god forskningsetisk 

hållning under hela studien och har tagit hänsyn till intervjupersonernas önskemål kring 

intervjusituationerna. Genom att informera studiedeltagarna om det frivilliga 

deltagandet i studien anser författaren att autonomiprincipen uppfyllts. Då riskerna för 

obehag eller skada är väldigt små samt att informera studiedeltagarna om sekretessen 

och att deltagandet i studien var frivilligt har författaren gjort bedömningen att 

nyttoprincipen och inte skada-principen har uppfyllts. Rättviseprincipen har uppfyllts i 

största möjliga mån, då författaren gjort sitt bästa för att behandla alla studiedeltagare 

likadant, genom att tygla sin förförståelse och försökt att agera rättvist. Dock är 

upplevelsen av rättvisa individuellt, och författaren är medveten om att risken för små 

variationer i bemötandet kan förekomma. Eftersom författaren ändå försökt att agera 

rättvist är små variationer inget som bedöms påverka studiens resultat. 

 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie syfte var att belysa distriktssköterskors upplevelser av 

telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka. I resultatdiskussionen diskuteras 

studiens resultat i relation till tidigare forskning. 
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7.2.1 Komplexiteten vid bemötandet under samtalet 

Distriktssköterskorna upplevde att föräldrarna ofta var väldigt oroliga över sitt barns 

tillstånd. Detta är något som även framkommit i flera tidigare studier (Butler et al., 

2009; Kirk Ertman, Söderström & Reventlow, 2005). Distriktssköterskorna i 

föreliggande studie menade att förälderns oro kunde göra att barnets symtom överdrevs, 

och att barnet inte alls var lika sjukt som föräldrarna framställde det. Det kan tänkas 

vara svårt för distriktssköterskorna att göra rätt bedömningar under de förutsättningarna. 

De vet ju inte heller på förhand vilka föräldrar som överdriver, och vilka som faktiskt 

har de symtom som beskrivs. 

 

Butlers et. al. (2009) studie påvisar att en del föräldrar tycker att små tecken på ohälsa 

och sjukdom hos deras barn är skrämmande och vill omedelbart uppsöka sjukvården då 

de själva känner att de inte behärskar situationen. Detta påvisades också i föreliggande 

studie då distriktssköterskorna upplevde att förälderns oro ibland kunde skymma 

barnets fysiska besvär, och att de vid sådana tillfällen ibland bokade in en läkartid, även 

ombarnets tillstånd inte krävde detta.  

Distriktssköterskorna i studien upplevde ofta att föräldrar till sjuka barn ringde just för 

att de ville ha stöd, rådgivning, eller bekräftelse på att de utfört rätt egenvård hemma. 

Det överensstämmer med tidigare studier (Hallberg, Lindbladh, Råstam & Håkansson, 

2001; Ström, Marklund och Hildingh, 2009). För de intervjuade distriktssköterskorna 

var det viktigt att föräldrarna blev nöjda och trygga med samtalet, och många gånger 

ägnade de oroliga föräldrar extra tid för att uppnå detta. Enligt Wiklund (2005) har 

välbefinnandet att göra med personens inre upplevelser, och uttrycker en känsla hos 

honom eller henne. Det torde därför vara rimligt att tro att om föräldrarna var nöjda, så 

blev även distriktssköterskorna det, vilket skulle kunna innebära att den situationen då 

distriktssköterskan la lite extra tid på ett samtal för att göra en förälder nöjd och trygg, 

även höjde distriktssköterskans välbefinnande.  

 

I föreliggande studie hade distriktssköterskorna hade delade åsikter huruvida 

telefonrådgivningen skilde sig åt beroende på om det är mamman eller pappan som 

ringde.  

 

Några ansåg att vem som ringde inte påverkade samtalet alls, men andra upplevde att 

mammor var mer oroliga än pappor, och att mammorna ställde fler följdfrågor än 
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papporna. Eftersom studiens resultat baseras på människors upplevelser är det omöjligt 

att fastslå huruvida det finns en mätbar skillnad eller inte. Det kan spekuleras i om 

förälderns ålder påverkar att några av distriktssköterskorna upplevde att mammorna 

ställde fler frågor än papporna, då två tidigare studier dragit slutsatsen att många unga 

föräldrar, främst mammor, men ibland pappor, ibland ringer för att be inte hade någon 

annan att ringa och fråga om basal barnvård (Holmström &Dall’ Alba, 2002; Höglund 

& Holmström, 2008). Det kan också vara så att barnets ålder avgör vem av föräldrarna 

det är som ringer. Leppänen (2002) menar att mammor i högre grad ringer om barn 

under två år och äldre barn över femton år, medan papporna ringer för barn i åldrarna 

däremellan. Samtidigt visade föreliggande studies resultat att föräldrar till små barn som 

inte kan prata, ofta är mer oroliga än föräldrar till stora barn. Det kan tänkas att 

mammorna i större utsträckning är föräldralediga med sina små barn, vilket gör att det 

är de som tar kontakten med vården. Det faktum att barnet är så litet och inte kan berätta 

om sina symtom kan bidra till oron hos föräldern, men eftersom det oftast är mamman 

som tar kontakt med vården är det hon som uppfattas som mer orolig. 

Det går i den här studien inte att dra några slutsatser om det är barnets ålder i sig, det 

faktum att små barn inte kan redogöra för sig, eller vem av föräldrarna det är ringer som 

gör att distriktssköterskorna upplever vissa föräldrar som oroligare än andra. Ett rimligt 

antagande kan dock vara att varje samtal är komplext och det finns många bidragande 

faktorer som påverkar hur distriktssköterskorna upplever samtalen. 

 

7.2.2 Utmaningar i telefonrådgivningen 

Studien påvisade att distriktssköterskorna antog flera utmaningar vid telefonrådgivning 

till föräldrar, vars barn är sjuka. De upplevde bland annat att det var svårt att göra 

bedömningar huruvida barnets symtom var diffusa och därmed svårbedömda. De 

upplevde även att barnets ålder var av betydelse för rådgivningen, då äldre barn ofta 

själva kunde berätta om sina symtom. Distriktssköterskorna menade även att de många 

gånger kunde få ut mer av samtalet genom att prata med patienten själv. Detta bekräftas 

även av Holmström & Höglund (2008), som menar att även om barnet är omyndig är 

det inte säkert att den vill prata om sitt hälsotillstånd med sina föräldrar. I den mån det 

är möjligt bör distriktssköterskan i telefonen därför försöka prata direkt med den är sjuk. 

Genom att prata med en förälder kan frågan om patientens autonomi sättas i fokus. Det 

kan tänkas att genom att prata direkt med den som är sjuk så skulle färre samtal ske där 
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föräldern utgjorde en tredje part som besatt andrahandsinformation, något som 

distriktssköterskorna i föreliggande studie såg som en utmaning. 

 

Distriktssköterskorna i studien upplevde frustrationer då det ringde föräldrar till sjuka 

barn som ville ha en läkartid efter att förskolelärarna eller telefonrådgivarna i 

sjukvårdsrådgivningen sagt det. Ibland hade uppringarna sökt information på internet 

som gjorde att de ville boka läkartid åt sina sjuka barn. Utifrån sina direktiv och sina 

kunskaper gjorde inte alltid distriktssköterskorna samma bedömning, utan att 

egenvårdsråd räckte. Det kan spekuleras i hur bedömningarna kan skilja sig åt. 

Förskolelärarna saknar visserligen i de flesta fall vårdutbildning, samtidigt som de har 

erfarenhet av vanliga barnsjukdomar. Därav kan det tänkas att deras bedömning skiljer 

sig från distriktssköterskornas. Information som sökts på internet behöver inte vara 

vetenskapligt grundad, och om personen som söker saknar medicinsk kunskap kan det 

vara rimligt att tro att han/hon gör en annan bedömning än distriktssköterskan på 

vårdcentralen. Däremot ligger det nära till hands att tro att sjuksköterskorna i 

telefonrådgivningen i sjukvårdsrådgivningen skulle göra samma bedömning som 

distriktssköterskan på vårdcentralen. Varför de bedömningarna skiljer sig åt kan tänkas 

bero på olikheter i sjuksköterskornas kunskapsnivåer och erfarenheter, något som även 

Läppänen (2002) samt Marklund & Jansson (2008) menar.  

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie berättade att de tydligt märke skillnader 

människors bakgrund i telefonen. De menade att människor från andra länder många 

gånger var vana vid att träffa en läkare när de blev sjuka, och att de även var vana vid 

att göra det tidigt i sjukdomsförloppet. Distriktssköterskorna kunde många gånger känna 

sig förbisedda och lite underminerade, då deras egenvårdsvård inte alltid mottogs väl.  

Om det är någon speciell kultur eller om personerna härstammade från något speciellt 

geografisk område framkom inte. Det torde vara rimligt att tro att de som är vana vid en 

annan vårdkultur tillhör en särskilt utsatt grupp i samhället, och att de vid sjukdom vill 

vända sig till sjukvården som en trygghetsinstans. I yrkesrollen som distriktssköterska 

ingår det att dagligen möta utsatta människor, och att möta människor från andra länder 

är en naturlig del av vårt samhälle.  

Även om mötet sker genom telefonen torde det vara rimligt att tro att 

distriktssköterskorna i varje möte ser till hela individen, och i varje enskilt fall 
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analyserar behoven hos en patient. För att göra det krävs att distriktssköterskan sätter 

sig in förälderns livsvärld (Kirkevold, 2000).  

Distriktssköterskorna i studien upplevde att föräldrar med utländsk bakgrund många 

gånger var främmande för att ta emot egenvårdsråd, utan istället ville träffa en läkare. 

Det kan spekuleras i vad detta beror på. En bakomliggande faktor kan vara olika 

vårdtraditioner, och ovana vid egenvård i den omfattning som bedrivs i Sverige. Det kan 

också spekuleras i att personer från andra länder kanske är vana vid andra typer av 

sjukdomar med allvarligare följder än de sjukdomar vi är vana vid här i Sverige.  

 

En god förståelse mellan patienten och sjuksköterskan är en grundsten i all 

välfungerande sjukvård. Förståelsen blir dock långt ifrån oproblematisk när 

sjuksköterskan och patienten har sina rötter i olika kulturer (Angel & Hjern, 2004). 

Genom en ökad förståelse för kulturella skillnader, och insikt i andra personers livsvärld 

kanske frustrationerna hos distriktssköterskorna skulle kunna gå att minska något. 

 

7.2.3 Trivselkänslorna vid telefonrådgivning till föräldrar 

Den basala verklighet vi dagligen lever i kallas livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Då arbetet utgör en stor del vårt vardagliga liv utgör det en stor del av vår livsvärld. För 

distriktssköterskorna i föreliggande studie innebär det att telefonrådgivning, och 

rådgivning till föräldrar vars barn är sjuka är utgör en väsentlig del av deras livsvärld. 

Välbefinnadet utgår ifrån personers livsvärld och har att göra med personens inre 

upplevelser och utgör en känsla hos personen (Wiklund, 2005). Trots frustrationer av 

olika slag tyckte samtliga distriktssköterskor att det var roligt och givande att jobba med 

barn och deras föräldrar i telefonrådgivningen, något som även överenskommer med en 

tidigare studie (Ström, Marklund & Hildingh, 2006).  

En bidragande faktor för välbefinnandet hos distriktssköterskorna i studien tycktes vara 

det kollegiala stödet och den goda sammahållningen som fanns på alla arbetsplatser. Ett 

antagande är även att de utmaningar som distriktssköterskorna upplevde att de ställdes 

inför bidrog till att göra arbetet givande. Distriktssköterskornas individuella egenskaper 

bidrog till hur de upplevde situationerna med rådgivning till föräldrar med sjuka barn.  

 

Ingen av distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att de kände sig stressade, 

även om de kände att de ibland hamnade i stressiga situationer. Enligt Benner och 

Wrubel (Kirkevold, 2000) innebär stress störningar i människans livsvärld om personen 
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konfronteras med nya och främmande situationer som han/hon inte behärskar utifrån sin 

bakgrundsförståelse och kroppsliga intelligens. De menar också att många 

sjuksköterskor som har högt utvecklade färdigheter inom sina specialområden besitter 

en högt utvecklad kroppslig intelligens. Detta kan rimligvis innebära att 

distriktssköterskorna i föreliggande studie har tillräckligt utvecklade färdigheter, för att 

de ständigt nya situationerna som telefonrådgivning innebär, inte medför någon större 

störning i deras livsvärld. Det kan också spekuleras i om rådgivningsstödet kompenserar 

för de kunskapsluckor som finns i den kroppsliga intelligensen så att störningen blir 

lindrig. 

  

Samtliga distriktssköterskor hade tillgång till ett webbaserat rådgivningsstöd som heter 

RGS web. I vilken utsträckning de använde sig av rådgivningsstödet varierade dock, 

beroende på personliga egenskaper hos distriktssköterskan. De distriktssköterskor som 

använde RGS web i störst utsträckning var de som var nyast i yrket. Det var även dessa 

distriktssköterskor som kände sig mest osäkra och tyckte inte att de besatt tillräckliga 

kunskaper för att göra bedömningar och ge råd gällande sjuka barn. De ansåg att 

rådgivningsstödet utgjorde ett värdefullt redskap i bedömningen, något som även 

O’Cathain et. al. (2003) påvisat. Det torde därför vara rimligt att tro att 

rådgivningsstödet utgjorde en viktig del av distriktssköterskans arbete, då det 

tillsammans med samlade kunskaper vägledde distriktssköterskorna i beslutsfattandet.  

 

Det tycks i vården idag finnas en tro på att alla med samma diagnos behöver samma 

behandling. Ett exempel på det är att man som telefonsjuksköterska ibland förväntas 

följa ett medicinskt rådgivningsstöd där alla patienter med samma symtom bör ges 

samma råd eller hänvisning (Wahlberg, 2008). Sjuka barn med oroliga föräldrar utgör 

en väldigt komplex situation, och det är svårt att tro att ett webbaserat rådgivningsstöd 

tar hänsyn till alla faktorer som påverkar denna komplexa situation. Risken finns 

således att den ger distriktssköterskorna falsk trygghet, och med stor sannorlikhet kan 

det inte fylla de kunskapsluckor som distriktssköterskorna upplevde sig ha. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie uppgav att de ofta frågade kollegor när det 

gällde rådgivning till barn, och många gånger ringde de även upp föräldrarna senare på 

dagen för att höra efter hur barnet mådde. På så sätt verkar de dock ändå ha funnit ett 

sätt att övervinna kunskapsluckorna och balansera situationen. 
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7.3 Slutsats 

Vid telefonrådgivning till föräldrar är det vanligt att distriktssköterskor upplever att 

förälderns oro påverkar samtalet i stor utsträckning.  För den som arbetar i 

telefonrådgivningen innebär därför en stor del av arbetet att lugna och stötta föräldrarna.  

En hel del utmaningar finns vid arbete i telefonrådgivning när det ringer föräldrar till 

sjuka barn. En utmaning är att föräldern utgör en tredje part, och det är sällan 

distriktssköterskan får prata med den som själv är drabbad. En annan utmaning är att 

distriktssköterskorna inte ser barnet framför sig, utan är utlämnade till det som sägs i 

telefonen. Bristen på läkartider gör att distriktssköterskorna känner sig pressade, och 

inte ville boka in något som inte behövde en läkartid, samtidigt som alla uppringade inte 

nöjer sig med egenvårdsråd. Trots att utmaningarna ibland sätter distriktssköterskorna i 

stressiga situationer var det ingen av dem som kände sig konstant stressad. 

 

7.4 Fortsatt forskning 

Att genom egenvårdsråd hjälpa människor att behandla enklare åkommor hemma blir 

allt vanligare. För att via telefonen kunna göra rätt bedömningar när barn är sjuka krävs 

både stora kunskaper samt flexibilitet hos distriktssköterskan. Eftersom 

distriktssköterskorna ensamma är ansvariga för de bedömningar som görs, är det viktigt 

att belysa området för att undersöka att de innehar rätt kunskapsnivåer. Det är också av 

stor vikt att belysa distriktssköterskors välbefinnande, eftersom de arbetar under hård 

press där missbedömningar kan få allvarliga konsekvenser. Eftersom 

distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka är 

ett relativt outforskat ämne, och ramarna för denna studies storlek varit begränsade, är 

det önskvärt att vidare forskning med större deltagarantal görs. 

 

7.5 Klinisk implikation 

Studien kan vara överförbar till de flesta vårdcentralerna i Sverige eftersom 

telefonrådgivning förekommer på de allra flesta av dem. Bland de som ringer till 

vårdcentralerna är en hel del föräldrar som ringer på grund av sina sjuka barn. 

Föreliggande syfte belyser detta, och ger en inblick i hur distriktssköterskor upplever 

telefonmötet med föräldrar. Genom att belysa deras erfarenheter kan andra 

distriktssköterskor bli medvetna om hur de tänker i olika situationer, och på så sätt bidra 

till ökade kunskaper. Människors upplevelser är komplexa, men genom att 
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medvetandegöra dem kan de utvecklas och leda till ökad förståelse för andra människor 

i det ansiktslösa mötet.
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Bilagor 

Bilaga A. Informationsbrev till verksamhetschefer. 

Informationsbrev till verksamhetschef för vårdcentral 

Mitt namn är Åsa Thorén, och jag studerar till distriktssköterska vid Linnéuniversitet. 

Under vårterminen 2014 ska jag göra en magisteruppsats, vars syfte är att undersöka 

distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning i teleQ till föräldrar, vars barn är 

sjuka. Det finns idag inte så mycket forskning gjort kring detta. Genom att undersöka 

distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka, 

hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse för de möjligheter och svårigheter som 

finns i arbetet.  

Studien är tänkt att genomföras genom intervjuer med distriktssköterskor med 

erfarenhet av arbete i teleQ. De utvalda distriktssköterskorna får inte arbeta på BVC, 

utan ska vara verksamma inne på vårdcentralen. 

 

Intervjuerna  är tänkta att genomföras i början av april 2014. Varje intervju beräknas 

pågå 30-45 minuter och kommer att spelas in på band. Därefter kommer inspelningarna 

att skrivas ner ordagrant. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt, d.v.s. att allt 

material kommer att avidentifieras. Detta i enlighet med Helsingforsdeklarationen 

(2013).   

 

Deltagandet i studien är frivilligt, och distriktssköterskan kan när som helst avbryta sitt 

deltagande utan att ange anledning.  

 

Om samtycke medges vore jag tacksam om du som verksamhetschef kan vidarebefordra 

bifogade informationsbrev till distriktssköterskor på vårdcentralen, så de får sända sina 

kontaktuppgifter till mig.  

 

    Jag samtycker till genomförandet                          Jag samtycker inte till 

genomförandet 

 

_____________________           

________________________________________________ 

Datum                                           Underskrift 



  
 

II 

 

Tacksam för svar senast 2014-04-XX 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare 

 

 

Åsa Thorén, distriktssköterskestudent.     

070-6687174     

asa.thoren@hotmail.com    

 

Handledare: 

Fil. Dr. Gunilla Lindqvist, Linnéuniversitetet. 

0470-70 88 31 

gunilla.lindqvist@lnu.se 
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Bilaga B. Informantbrev till studiedeltagare. 

Informationsbrev till studiedeltagare 

Mitt namn är Åsa Thorén, och jag studerar till distriktssköterska vid Linnéuniversitet. 

Under vårterminen 2014 ska jag göra en magisteruppsats, vars syfte är att undersöka 

distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning i teleQ till föräldrar, vars barn är 

sjuka. Genom att undersöka distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning till 

föräldrar, vars barn är sjuka, hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse för de 

möjligheter och svårigheter som finns i arbetet. Studien är tänkt att genomföras genom 

intervjuer med distriktssköterskor med erfarenhet av arbete i teleQ.  

 

Intervjun är tänkt att genomföras i början av april 2014, och kommer att ta ca 30-45 

minuter. Genomförandet av intervjun kan med fördel genomföras på din arbetsplats, 

eller annan plats om så önskas. Intervjun kommer att spelas in, för att sedan skrivas ner 

ordagrant och analyseras. Materialet hanteras konfidentiellt och granskas endast av 

författaren och handledaren. Datan kommer att sammanställas och redovisas i form av 

en uppsats. Efter studiens slut raderas materialet. Deltagarna i studien kommer att 

avidentifieras så inga uppgifter kommer att kunna spåras till dig som studiedeltagare, 

eller till din arbetsplats. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

att orsak behöver uppges.  

Vid frågor om deltagandet i studien är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare.  

Vid samtycke till deltagande i studien kommer jag kontakta dig på nedan angivna 

uppgifter, för att bestämma tid och plats för intervjun. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

    Jag samtycker till deltagande                          Jag samtycker inte till deltagande 

 

_____________________           

________________________________________________ 

Datum                                           Underskrift 

Arbetsplats: ___________________________________________________________ 

Telefonnr dagtid: _______________________________________________________ 
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Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare 

 

Åsa Thorén, distriktssköterskestudent.     

070-6687174     

asa.thoren@hotmail.com    

 

Handledare: 

Fil. Dr. Gunilla Lindqvist, Linnéuniversitetet. 

0470-70 88 31 

gunilla.lindqvist@lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

Bilaga C. Intervjuguide. 

 

Intervjuerna kommer att spelar in med bandspelare. Intervjupersonerna kommer att 

informeras om detta. 

- Vad är din upplevelse av att sitta i telefonrådgivning till föräldrar som har ett sjukt 

barn? 

- Hur tänker du när du ger råd till en förälder? 

- Vad har du mött för reaktioner hos föräldrarna? 

 - Vad beror det på tror du? 

 

- Har du upplevt några svårigheter vid rådgivning? 

 - Kan du beskriva detta ytterligare? 

 - Varför var det svårt? 

- Vad är det som är lätt i arbetet? 

 - Varför är det lätt? 

- Är det någon skillnad i rådgivning till mammor resp. pappor? 

 - Kan du utveckla detta? 

- Upplever du några dilemman vid rådgivningen? 

- Känner du dig trygg när vid rådgivning till föräldrar? 

 - Vad beror detta på, tror du? 

-Känner du att du har tillräckliga kunskaper? 

- Hur upplever du stödet från kollegor? 

 - brist? 

- Stöd från ledning? 

 - brist? 

- Har du någon form av handledning? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

 

Bilaga D. Exempel på dataanalys. 

    

Meningsenhet Kondensera

d 

meningsenhe

t 

Kod Under- 

Kategori 

Kategori 

Många föräldrar är 

oroliga. Föräldrarna är 

väldigt oroliga. 

... de är oroliga för sina 

barn 

 

Föräldrar 

som ringer är 

oroliga för 

sina barn  

 

Lugna 

oroliga 

föräldrar 

Att möta 

föräldrars 

oro 

 

Komplexi-

teten vid 

bemötande

t i 

telefonråd

givningen 

Människor från andra 

kulturer har olika syn på 

hälsa. 

...mycket beroende på 

kultur 

Olika kulturer vill att 

barnet får komma samma 

dag  

 

Olika 

kulturer kan 

ha olika syn 

på sjukvård 

och hälsa   

Kulturella 

skillnader 

Rådgivnin

g till 

föräldrar 

från andra 

länder 

 

Utmaning

ar i 

telefonråd

givningen 

Föräldrar till små barn är 

mer oroliga. 

Stora barn kan ju prata för 

sig. 

...äldre barn kan avvakta 

mer än mindre. 

Små barn har inga 

marginaler. 

Barnets ålder 

påverkar 

rådgivningen 

Barnets 

ålder 

Individuell

a 

variationer 

påverkar 

upplevelse

n av 

rådgivning

en 

Komplexi-

teten vid 

bemötande

t i 

telefonråd

givningen 

Jag känner mig inte alltid 

trygg vid rådgivningen. 

Jag känner mig alltid 

trygg. 

Ofta frågar jag någon 

annan.  

Tryggheten 

vid 

rådgivning 

varierar 

Trygghet Trygghet Trivselkän

slorna vid 

telefonråd

givning 

till 

föräldrar 

...stressad när det är lång 

kö i telefon. 

Upplever inte stress...

  

Tillfälliga 

situationer 

kan stressa.   

Trygghet Trygghet Trivselkän

slorna vid 

telefonråd

givning 

till 

föräldrar 

På förmiddagen är jag mer 

generös med läkartider. 

På eftermiddagen blir det 

mer egenvårdsråd. 

...på förmiddagen har jag 

möjlighet att ringa tillbaka 

under dagen. 

Tidpunkt på 

dagen 

påverkar 

rådgivningen 

Tidpunkt 

på dagen 

Tillgången 

till 

läkartider 

påverkar 

egenvårdsr

åden 

Utmaning

ar i 

telefonråd

givningen 

...jättebra Bra stöd och Samarbete Stödet Trivselkän
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sammanhållning. 

Vi har underbara kollegor. 

...frågar ofta mina 

kollegor.  

samarbete i 

kollegorna  

från 

kollegor 

 

slorna vid 

telefonråd

givning 

till 

föräldrar 

Mammor är mer oroliga... 

Pappor nöjer sig mer med 

våra svar.. 

Jag har inte märkt någon 

skillnad på mammor och 

pappor.  

 

En del 

distriktssköte

rskor tyckte 

att 

rådgivningen 

påverkades 

om det var 

mamman 

eller pappan 

som ringde.  

Mammor 

respektive 

pappor 

Individuell

a 

variationer 

påverkar 

upplevelse

n av 

rådgivning

en 

Komplex-

teten vid 

bemötande

t under 

samtalet  
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Bilaga E. Etisk egengranskning.  

 
 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 Projekttitel: Distriktssköterskor upplevelser av telefonrådgivning till föräldrar, vars barn är sjuka.  

 Projektledare: Åsa Thorén  

 Handledare: Gunilla Lindqvist  

     Ja Tveksamt 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   

http://www.epn.se/


  
 

IX 

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: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


