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Sammanfattning 

Bakgrund: Telefonrådgivning är ett vanligt arbetsmoment på vårdcentralen som innefattar 

rådgivning, information och undervisning. Många olika möjligheter och svårigheter med 

telefonrådgivning finns beskrivna i tidigare studier. Då de flesta studier är genomförda med 

sjuksköterskor som informanter var det intressant att beskriva hur distriktssköterskor upplever 

telefonrådgivning. 

Syfte: Beskriva distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design med sex distriktssköterskor på tre 

olika vårdcentraler. Intervjuerna analyserades med manifest innehållsanalys. 

Resultat: Fyra kategorier skapades efter analys. Trygghet och stöd där kollegor upplevdes 

som den största tryggheten och var ett stöd vid svåra bedömningar. Kategorin problemlösning 

handlade bland annat om att enkelt kunna hjälpa patienten genom till exempel egenvårdsråd. 

En utsatt position beskrevs bland annat genom rädsla att göra felbedömningar men även i 

mötet med arga och missnöjda patienter.  Barriärer som kunde uppstå var till exempel brist 

på bokningsbara tider samt språkförbistringar. 

Slutsats: Telefonrådgivningen är en viktig del av distriktssköterskans arbete och är en 

förutsättning för en fungerande primärvård. Trots att det finns många svårigheter och hinder 

är telefonrådgivning ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att kunna lösa problem på, bland 

annat genom egenvårdsråd. Stöd från kollegor är viktigt för att känna sig trygg och feedback 

är en viktig del i detta och skulle behöva förmedlas oftare. Både praktisk och teoretisk 

kunskap ger en trygg distriktssköterska vilket resulterar i trygghet i telefonrådgivningsrollen. 

Nyckelord: Distriktssköterska, Kvalitativ metod, Telefonrådgivning, Upplevelser. 
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Abstract 

Background: Telephone counseling is a common work task at the health center that includes 

counseling, information and education. Many different possibilities and difficulties are 

described in previous studies. As most studies are conducted with nurses as informants, it was 

interesting to describe how district nurses are experiencing telephone counseling. 

Aim: To describe the district nurses ' experiences of telephone counseling. 

Method: A qualitative interview study with descriptive design with district nurses at clinics. 

The interviews were analyzed with the manifest content analysis. 

Results: Four categories were created after analysis. Confidence and support where 

colleagues were perceived as the greatest support and were a support in the difficult 

judgments. The category problem solving included self-care advice which made the decision 

making easy. A vulnerable position was described for example by fear of making the wrong 

assessments but also meeting with angry and unsatisfied patients.  Barriers which could arise 

were for example lack of bookable times and linguistic confusions. 

Conclusion: Telephone counseling is an important part of the work for the district nurse and 

is a prerequisite for a well-functioning primary health care. Although there are many 

difficulties and obstacles the telephone counseling is an smoothly and cost effective way to 

solve the problem, including through self-care advice. Support from colleagues is important to 

feel safe, and feedback is an important part of this and would have to be imparted more often. 

Both practical and theoretical knowledge provides a secure district nurse resulting in security 

in telephone counseling role. 

Keywords: District nurse, Experiences, Qualitative method, Telephone counseling. 
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1. Inledning  

Distriktssköterskans arbetsuppgifter är varierande och innefattar bland annat 

telefonrådgivning. Telefonrådgivning förekommer på ett flertal olika instanser, bland annat 

specialistmottagningar och vårdcentraler. Det finns även ett landsomfattande nummer för 

sjukvårdsrådgivning i Sverige, 1177. Idag är telefonmötet med patienter vanligare än det 

traditionella vårdbesöket (Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård 

[TRIHS], & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Vårdcentraler kan använda sig av Flexitid, 

det vill säga ett tidsbokningssystem där patienten själv bokar in en tid då distriktssköterskan 

ringer upp istället för att behöva vänta i telefonköer. Olika vårdcentraler har olika tidsintervall 

avsatta för samtalen (Datatal ab, 2014).  

 

 

2. Bakgrund 

   2.1 Telefonrådgivningens historia 

Sjukvårdsrådgivning i Sverige startade för första gången 1931 och utökades under 60- och 70-

talen (TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Primärvårdens telefonrådgivning 

startade under 1970-talet, eftersom det blev brist på läkare. Telefonrådgivningen medförde att 

resurser kunde sparas genom att antalen läkarbesök minskade (Leppänen, 2008; Wahlberg, 

2007). Dessutom ökade tillgängligheten och kvaliteten genom att patienter fick rätt hjälp i 

vårdkedjan från början (Leppänen, 2008). Telefonrådgivningens införande har medfört att 

färre patienter söker direkt på akutmottagningar vilket enligt Williams, Warren, McKim och 

Janzen (2012) har lett till en kostnadseffektivitet. 

 

 

   2.2 Telefonrådgivningens möjligheter och svårigheter  

Enligt Purc-Stephenson och Trasher (2010) upplever telefonsjuksköterskor arbetsuppgiften 

positiv och intressant, att varje samtal är unikt och personligt. Telefonsjuksköterskorna 

utvecklade nya kunskaper inom kommunikation som t.ex. aktivt lyssnande, att kunna hålla 

igång ett samtal och uppmuntra rådsökaren att berätta mer (ibid). En annan positiv upplevelse 

som kommit fram är att telefonsjuksköterskan kan stärka patienten och ge beröm för egenvård 

som gjorts innan kontakten togs (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009). Ju mer 

erfarenhet sjuksköterskan har desto lättare är det att ge rätt råd till rätt patient vid rätt tillfälle 

(Holmström & Dall’Alba, 2002; Kaminsky et al., 2009). 

 

Tidigare studier har även visat att telefonsjuksköterskor upplever olika problem och 

svårigheter med arbetsuppgiften. Det kan till exempel handla om svårigheten att inte veta om 

patienten över- eller underskattar sina symtom (Holmström & Höglund, 2007; Ledin, Olsen & 

Josefsson, 2011; Purc-Stephenson & Trasher, 2010; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 

2003). De upplevde även en konflikt i att vara vårdgivare och grindvakt på samma gång, att 

veta att patienten behöver träffa läkare men på grund av resursbrist vara tvungen att säga nej 

(Holmström & Dall’Alba, 2002; Kaminsky et al., 2009; Ledin et al., 2011, Moscato, Valanis, 

Gullion, Tanner, Shapiro & Izumi, 2007; Purc-Stephenson & Trasher, 2010).  
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Tidsbegränsningen för samtalen kunde skapa en barriär mot en effektiv kommunikation 

(Moscato et al., 2007). Det fanns även en rädsla bland sjuksköterskorna att göra 

felbedömningar och missa information under samtalet med patienten (Holmström & 

Dall’Alba, 2002; Ledin et al., 2011; Purc-Stephenson & Trasher, 2010). Telefonrådgivning 

kan även skapa en moralisk stress vilket är negativt för välbefinnandet hos sjuksköterskan 

(Holmström & Höglund, 2007; Ledin et al., 2011; Purc-Stephenson & Trasher, 2010; 

Wahlberg et al., 2003). 

 

   2.3 Telefonrådgivning och lagar 

I arbetet med telefonrådgivning finns lagar och förordningar att följa. En av de viktigaste är 

patientdatalagen (SFS 2008:355) där det står beskrivet att all vård av patienter ska 

journalföras. Syftet är att bidra till en god och säker vård. Det finns även beskrivet vilka som 

är skyldiga att dokumentera i en journal samt att den som skriver i journalen ansvarar för det 

som skrivs. I Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring 

(SOSFS 2008:14) framgår att hälso- och sjukvårdspersonal endast ska ta del av 

patientuppgifter om han/hon deltar i vården. Här beskrivs även rutiner för journalföring. 

Enligt Wahlberg (2007) ska alla samtal vid telefonrådgivning som resulterar i ett råd alltid 

dokumenteras i patientens journal. I offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) framgår 

när, hur och om en sekretessbelagd information får vidarebefordras, något som kan vara 

viktigt att ha i åtanke då det är anhöriga som tar kontakt med sjukvården. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är en övergripande ramlag som omfattar all vård 

och är generellt hållen. Den beskriver vårdgarantin som en tillgänglighetsgaranti vilket 

innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning samma dag som kontakt tas med 

primärvården. I vården ska alla bemötas med respekt och värdighet. Vården ska även 

prioriteras för den som har det största vårdbehovet. 

 

   2.4 Etik och kompetens 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) beskrivs att distriktssköterskans 

arbete ska omfattas av International Council of Nurses (ICN) etiska kods fyra grundläggande 

ansvarsområden – främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. 

Arbetet innefattar bland annat att ge information, råd och undervisning via telefon. Ett etiskt 

dilemma som kan uppstå är när patientens självbestämmande ska uppmuntras samtidigt som 

distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande. Dessa områden kan hamna i konflikt med 

varandra när sjuksköterskan och patienten tycker olika. Enligt Holmström och Höglund 

(2007) är egentligen hela telefonrådgivningen oetisk eftersom sjuksköterskan inte kan vara 

helt säker på att den som ringer är den person den utger sig för att vara även om de anger 

personnummer. 

 

Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor är utformad utifrån fyra vetenskapliga 

områden: omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap samt 

pedagogik och ledarskap. Distriktssköterskans arbetsområde är brett och alla vetenskapliga 

områden går in i varandra och behövs för att kunna göra en korrekt bedömning av patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
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I Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska (TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening, 

2011) beskrivs det att telefonsjuksköterskan ska kunna använda sig av en ickeverbal 

kommunikation som symtomljud och bakgrundsljud för att analysera och bedöma patientens 

behov. Vidare skall lämpliga åtgärder kunna tillämpas på den aktuella symtombilden. Råd om 

egenvård ska baseras på bästa möjliga evidens. Kännedom om organisation i kommun och 

landsting är viktig för att kunna hänvisa patienten rätt. Telefonsjuksköterskan ska även arbeta 

för att främja en jämlik vård, ta hänsyn till patientens autonomi, integritet och värdighet samt 

arbeta hälsofrämjande med bl.a. empowerment. Empowerment är ett förhållningssätt där alla 

människor kan se sina egna problem och hittar sätt att lösa dem på. Sjuksköterskans roll blir 

att uppmuntra patienten att ta ansvar för sitt eget liv (ibid). 
 

   2.5 Det goda samtalet 

Lena Runius (2008) har utifrån egna erfarenheter utformat samtalsprocessen som ett verktyg 

för att kunna arbeta metodiskt och strukturerat i telefonrådgivningen. Ett gott samtal är enligt 

Runius ”när hjärta och profession är i samklang” (s.63). Det goda samtalet består av fem 

faser: öppna, lyssna, analysera/bedöma, motivera/åtgärda och avsluta. Rösten är det verktyg 

som används genom hela samtalet och det är viktigt att tänka på vad som förmedlas med den. 

I öppningsfasen är det viktigt att använda öppna frågor. Det ger patienten möjlighet att med 

egna ord berätta fritt om varför han/hon tagit kontakt. I lyssnandefasen handlar det om att 

lyssna aktivt på hela patientens berättelse och bekräfta det som sägs med små ord (ex. jaha, 

hummande). Ett huvudsymtom identifieras och sjuksköterskan sammanfattar patientens 

berättelse. Ickeverbala budskap fångas upp i lyssnandefasen, till exempel andningspåverkan, 

heshet eller bakgrundsljud som t.ex. ett hostande barn. I den tredje fasen analyseras och 

bedöms samtalet. Genom att använda relevanta öppna och slutna frågor kan sjuksköterskan 

hitta möjliga orsaker till huvudsymtomet som upptäckts i lyssnandefasen.  

 

Motivation/åtgärdsfasen innebär att sjuksköterskan presenterar, förklarar och motiverar sin 

bedömning. Dessa påståenden kan patienten sedan bekräfta, ändra eller förkasta. Innan sista 

fasen av samtalsprocessen påbörjas är det viktigt att det råder samförstånd mellan patient och 

sjuksköterska. Avslutningsfasen innebär att ett gemensamt beslut fattas, de givna råden 

sammanfattas och patienten informeras att söka vård igen vid försämring eller utebliven 

förbättring alternativt bokas in för vård (Runius, 2008; Runius, 2013).  

 

   2.6 Tillämpning av omvårdnadsteori 

Patricia Benner (2008) har formulerat en modell där hon beskriver sjuksköterskans 

kunskapsutveckling (från novis till expert) i fem steg. Hon menar att praktisk erfarenhet 

tillsammans med kunskap leder till en utveckling av yrkesrollen. Denna modell innebär att 

novisen, nybörjaren, saknar erfarenhet och håller sig till regler och rutiner för att genomföra 

sitt arbete. Vidare i utvecklingen av yrkesrollen beskriver Benner stegen avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert. Benner menar att upplevelser och erfarenheter från olika 

situationer som sjuksköterskan kopplat till teori leder till en utveckling av yrkesrollen, fram 

till stadiet expert. Då behöver inte sjuksköterskan längre lita på rutiner och regler utan kan 

istället intuitivt uppfatta olika situationer och handla därefter. 

 

När det gäller att ta egna beslut är det först vid fjärde steget skicklig som sjuksköterskan inte 

ser beslutsfattande som ansträngande längre. Situationer som sjuksköterskan hamnar i kan 

hon börja se som helheter. Den egna kunskapen och tidigare upplevelser hjälper henne att 

planera för olika situationer. Helhetssynen på problem/situationer är fullt utvecklat i 

expertstadiet (Benner, 2008).   
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   2.7 Problemformulering 

Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete på vårdcentral och innefattar 

olika delar som att ge information, råd och undervisning på telefon. Modellen ”från novis till 

expert” kan tillämpas på områden där sjuksköterskor vidareutbildat sig t.ex. till 

distriktssköterskor och börjar om på stadiet novis och utvecklas sedan under arbetets gång till 

expert. Skillnaden är att distriktssköterskan har med sig klinisk erfarenhet och upplevelser 

från olika situationer från sina tidigare arbetsplatser. De flesta tidigare studier handlar om 

sjuksköterskors samt telefonsjuksköterskors upplevelser, därför är det intressant att undersöka 

distriktssköterskors upplevelser av arbetsmomentet telefonrådgivning. 

 

 

3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning. 

 

 

4. Metod 

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design genomfördes.  

 

   4.1 Urval 

Studien genomfördes med totalt sex distriktssköterskor som arbetade på tre olika 

vårdcentraler i en kommun i Mellansverige. Ett strategiskt urval tillämpades både gällande val 

av deltagare och av vårdcentraler. Valet av vårdcentraler i studien gjordes utifrån deras 

geografiska läge och befolkningsunderlagets socioekonomiska villkor. För att inkluderas i 

studien krävdes specialistutbildning till distriktssköterska med minst tolv månaders erfarenhet 

av telefonrådgivning. Önskvärt var även variation i ålder, kön och erfarenhet av 

telefonrådgivning. Exkluderades gjorde de som arbetade enbart på Barnavårdscentralen 

(BVC) eller som timvikarier.  

 

Verksamhetscheferna vid utvalda vårdcentraler kontaktades via e-post med bifogat 

informationsbrev (bilaga 1) om studien samt dess syfte för att hjälpa till med att välja ut 

aktuella distriktssköterskor för studien men också ge tillstånd för att få intervjua på arbetstid. 

När samtycke (bilaga 2) getts skickades ett informationsbrev med en officiell förfrågan 

(bilaga 3) via e-post till distriktssköterskorna från författarna. Samtyckesformuläret (bilaga 4) 

skrevs under av deltagarna innan intervjun påbörjades. 

 

En utvald deltagare visade sig sakna vidareutbildning till distriktssköterska och valdes därför 

bort och ersattes med en deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. 

 

   4.2 Deltagare 

Samtliga informanterna i studien var kvinnor och hade arbetat mellan 2-32 (md 8½) år som 

distriktssköterska. Åldern varierade mellan 37-63 (md 56) år. Distriktssköterskornas arbetstid 

som telefonrådgivare var mellan 08.00-16.45 och de hade sex till åtta minuter avsatt för varje 

telefonsamtal. Två informanter hade genomfört intern utbildning i telefonrådgivning och en 

hade läst telefonrådgivningskurs på universitet.  
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   4.3 Datainsamling 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga 5) med semistrukturerade frågor och en 

pilotintervju genomfördes för att undersöka frågornas utformning och om de besvarade syftet 

för studien. Personen som intervjuades var distriktssköterska och har 13 års erfarenhet av 

telefonrådgivning och deltog inte i studien. Efter pilotintervjun redigerades intervjuguiden i 

samråd med deltagaren genom att fler bakgrundsfrågor lades till, några huvudfrågor 

omformulerades och en fråga togs bort. Samma inledningsfråga; ”Beskriv hur du tycker att 

det är att arbeta med telefonrådgivning”, ställdes till samtliga informanter, ordningsföljden 

på de resterande frågorna varierade beroende på vad svaret blev på inledningsfrågan. 

Deltagarna fick själva välja plats för intervjun, samtliga genomfördes på respektive 

arbetsplats under arbetstid. Författarna bjöd på fika vid intervjuerna för att lätta upp 

stämningen. Intervjuerna spelades in på mp3-spelare efter medgivande från deltagarna och 

varade mellan 20-40 minuter. Vid alla intervjuer utom en deltog båda författarna, en med 

huvudansvar för frågorna, den andra med möjlighet att hjälpa till med följdfrågor.  

 

   4.4 Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Analysen av den transkriberade texten 

genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Författarna transkriberade tre intervjuer var och bytte sedan det transkriberade materialet med 

varandra för att lyssna och läsa igenom vad den andre hade skrivit samt ta bort/lägga till 

missade ord. Det transkriberade materialet lästes sedan igenom flera gånger enskilt för att 

skapa en helhetskänsla av texten. Analysen började med att författarna valde ut 

meningsenheter var för sig utifrån syftet i studien. Därefter jämfördes och sammanställdes alla 

identifierade meningsenheter. Några få ändringar gjordes efter jämförelsen. Innehållet i de 

olika meningsenheterna förkortades med fokus på kärnbudskapet, kondensering. Det 

kondenserade materialet användes sedan för att skapa koder. Likheter och skillnader mellan 

koderna identifierades vilket resulterade i fyra kategorier, se Tabell 1. 

 

Tabell 1, Exempel på analysschema 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Men sen har man ju 

alltid möjligheten att 

ringa tillbaka och säga 

att du jag måste kolla 

upp vart du ska, hur vi 

ska lösa det här, och så 

ringer jag tillbaka till 

dig.  

Skönt att kunna 

återkomma till 

patienten efter att ha 

tagit reda på mer 

information. 

 

Möjlighet att 

återkomma 

 

Trygghet och stöd 

Bedömningarna är ju 

det som är svårast och 

inte tappa bort sig i det 

här att man måste ställa 

tillräckligt många 

frågor, annars kan du 

aldrig göra en 

bedömning, en bra 

bedömning. 

Bedömningarna är 

svårast men går lättare 

när man ställer många 

frågor 

 

Många frågor förenklar 

bedömning 

 

Problemlösning 
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Det finns ju gränser för 

vad man kan ta emot. 

Sen att folk kan vara 

arga och skälla ut en 

det går ju inte att 

komma ifrån, det får 

man ta på ett annat sätt.  

Man möter arga och 

missnöjda patienter.  

Missnöjda patienter 

 

En utsatt position 

Sen kan det ju också 

vara språksvårigheter, 

den gruppen människor 

som inte kan svenska 

ordentligt kan vara 

svåra att förstå 

Språksvårigheter kan 

göra det svårare att 

förstå varandra 

 

Språket som barriär 

 

Barriärer 

 

 

5. Etiska överväganden 

För att genomföra god omvårdnadsforskning gäller de fyra etiska principerna 

autonomiprincipen, principen att göra gott, principen att inte skada och rättviseprincipen 

(Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003). De etiska principerna beaktades av författarna 

under studien. Deltagarna delgavs, via ett informationsbrev, studiens upplägg och syfte. Där 

fanns information om konfidentialitet, avidentifiering samt möjlighet att kunna avbryta 

intervjun om de önskade (bilaga 3). Information om detta skedde även muntligt innan 

intervjun startade. Enligt Vetenskapsrådets CODEX togs ett samtyckesformulär (bilaga 4) 

med till samtliga intervjutillfällen för påskrift (CODEX, 2014). 

 

Vetenskapsrådet har även presenterat olika krav för forskning för att skydda informanterna. 

Genom att personuppgifterna avkodades kunde kravet på konfidentialitet uppnås. Endast 

författarna till denna studie och deras handledare har haft tillgång till materialet som ligger till 

grund för studien. Därmed uppfylls nyttjandekravet, om att endast de som utfört studien får 

använda materialet till denna studie (Vetenskapsrådet 2012). Efter godkänt arbete raderades 

samtliga intervjuer och det transkriberade materialet förstördes. 

 

 

6. Resultat  

Analysen av de sex intervjuerna resulterade i fyra kategorier som beskriver 

distriktssköterskornas upplevelser av telefonrådgivning, se Tabell 2. I resultatet används citat 

från intervjuerna för att illustrera kategorierna. 

 
Tabell 2, Översikt av kategorier  

Trygghet och stöd Problemlösning  En utsatt position Barriärer 

 

   6.1 Trygghet och stöd 

Deltagarna hade positiva upplevelser från telefonrådgivningen, något som resulterade i en 

trygghet i telefonrådgivningsrollen. Detta uttrycktes genom att det var en rolig och viktig 

uppgift som baserades på både praktisk och teoretisk kunskap. Telefonrådgivningen gjorde att 

alla patienter inte behövde bokas in för ett besök. Genom att komma med konkreta förslag på 

åtgärder till patienten uppfattade distriktssköterskorna att även patienten blev trygg även om 

samtalet inte ledde till ett besök. En trygg distriktssköterska gav en trygg patient. 
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Egen uppföljning och feedback från patienter efter telefonsamtalen gav en ökad kunskap och 

många tyckte att det var roligt med kunskapsutveckling. Det framkom att egen uppföljning 

gjordes i form av att journalen lästes efter patientens besök på vårdcentralen för att ta reda på 

vad som beslutades. Detta tillämpades mest i början av arbetet med telefonrådgivning och 

skapade en trygghet i att ha tagit ”rätt” beslut, vilket även var positivt för 

kunskapsutvecklingen. Feedback från patienter förmedlades till exempel genom att de 

berättade vid senare tillfälle vad som skett efter telefonsamtalet. Möjligheten att kunna 

återkomma till en patient efter att ha rådgjort med kollegor var en trygghet och upplevdes som 

ärligt och respektfullt mot den som ringt. 

 

Distriktssköterskorna upplevde sina kollegor som ett stöd. De var både ett stöd att ställa frågor 

till vid till exempel svårbedömda samtal och beskrevs även som stöd under dagar med 

besvärliga samtal då reflektionstid var betydelsefull. Det var vanligt att stöta på problem i 

telefonrådgivningen, detta kunde underlättas genom samtal med kollegor. Stöd från kollegor 

upplevdes även då de ställde upp och tog telefonsamtal även då det inte var schemalagt. 

 

”… vi hjälps liksom hela tiden åt, alla andra är ju också inne och 

tittar hur det ligger till i flexin. Har någon annan fått ett återbud och 

ser att… nu ligger hon lite efter… då går någon in och tar några 

samtal.” (Intervju nr 5) 

 

Utöver kollegor upplevdes rådgivningsstödet (RGS web), egna anteckningar och riktlinjer på 

respektive vårdcentral som ett stöd i telefonrådgivningen, detta användes som ett komplement 

till att fråga sina kollegor för att dubbelkolla vid osäkerhet. Den egna erfarenheten visade sig 

även vara av vikt för att skapa trygghet i arbetet. 

 

Hudbesvär var ett exempel på åkomma som var svårbedömt i telefon. De flesta informanterna 

menade att detta gick att lösa genom att boka ett besök vid behov till distriktssköterskan för 

bedömning, vilket upplevdes vara en trygghet att använda sig av i arbetet. Patienterna beskrev 

ibland utslag som stort och mycket besvärande men vid besöket hade distriktssköterskan 

ibland svårt att se utslaget. 

 

   6.2 Problemlösning 

Telefonrådgivning ansågs vara ett bra och enkelt sätt att lotsa patienter rätt från början och att 

ge egenvårdsråd. Även enklare egenvårdsråd upplevdes ha betydelse för patienterna, till 

exempel vid en maginfluensa eller förkylning. Informanterna uppfattade att behovet hos 

patienterna gällande egenvårdsråd var stort, då många inte hade några anhöriga att fråga och 

vände sig därför till vårdcentralen. 

 

”… möjligheterna är ju att man på ett väldigt enkelt sätt per telefon 

kan ge folk bra råd om hur de ska klara sin situation om de är sjuka 

på något vis… egenvårdsråd om att kunna gå till apoteket och kunna 

köpa vissa saker och att det löser sig bra på det sättet.” (Intervju nr 3) 

 

Tillgängligheten i telefon förenklade även för patienterna och det var positivt att lösa deras 

problem via telefon då många idag är upptagna med arbete eller liknande. Det framkom att 

tidigare problem med få bokningsbara tider till läkare i viss mån inte längre fanns vilket 

gjorde att det upplevdes lättare att lösa problem i telefon. 
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Kontakten med patienter i telefon innebar ofta en positiv känsla tack vare att råd, stöd och 

undervisning kunde ges. Patienterna kunde vara skeptiska i början av samtalet men efter att ha 

fått hjälp uttryckt glädje och tacksamhet. Genom att utgå från samtalsprocessen kunde 

distriktssköterskorna strukturera sina samtal. Patienten fick först berätta själv om sitt problem, 

distriktssköterskan ställde sedan frågor till och bekräftade patienten. Efter detta gavs förslag 

på åtgärd och återkoppling till patienten gjordes för att försäkra sig om att informationen 

uppfattats korrekt, därmed fick patienten möjlighet att vara delaktig i beslutet. I samband med 

problemlösning kunde patienterna uttrycka att distriktssköterskan gett ett gott bemötande i 

telefon vilket ledde till en positiv känsla. Det framkom att det var lättare att göra bedömningar 

i telefon om patienten var känd sedan tidigare. Visste distriktssköterskan att personen i fråga 

var en trygg person som inte sökte så ofta kunde det leda till att distriktssköterskan blev mer 

observant. 

 

För att lösa problem i telefonrådgivningen påpekades vikten av att ställa många frågor, detta 

för att underlätta bedömningarna. Några informanter menade att den egna kompetensen var 

viktigt som resurs i bedömningarna. Det framkom att det var viktigt att lita på sig själv och 

den egna kunskapen i första hand och därefter dubbelkolla med RGS web eller kollegor. Flera 

informanter menade att de i första hand fattade beslut utifrån egen kunskap och erfarenhet.  

 

För att minska stressen som kunde uppstå i arbetssituationen ansågs det viktigt att strukturera 

sitt arbete och göra klart efter varje samtal innan nästa samtal påbörjades. Det visade sig att 

erfarenheten ledde till ett mer strukturerat arbete. Genom att undvika stressen samt att 

underlätta arbetet genom struktur kunde problemlösningen ibland göras mer effektiv, fanns 

föregående samtal kvar i bakhuvudet eller i form av lappar på skrivbordet upplevdes det som 

ett problem för att kunna hantera efterkommande samtal. 

 

   6.3 En utsatt position 

En av de negativa upplevelserna med telefonrådgivning var känslan av utsatthet. Det kunde 

bland annat handla om arga patienter eller känslan av osäkerhet hos distriktssköterskan. 

Samtliga deltagare i studien berättade om det svåra i att bemöta patienter som var missnöjda 

på ett eller annat sätt. Några uttryckte att patienternas missnöje kunde vara både befogat och 

obefogat, till exempel att de var arga på en annan person eller mottagning men det var 

distriktssköterskan som fick ta emot detta. Anklagelser om att vara rasist och att inte vilja 

hjälpa en patient upplevdes mycket jobbigt. Det uttrycktes även av några att det inte var 

någon idé att gå i diskussion med arga patienter då det ofta förvärrade situationen. 

Telefonrådgivningen var en svår arbetsuppgift och den skulle utföras med respekt. Den blev 

svårare och svårare med tiden, något som var viktigt att komma ihåg för att ta uppgiften på 

allvar. En av svårigheterna var patienter som uttryckte ilska eller missnöje redan från 

samtalets start. Det var viktigt att tänka på att patienter inte kunde få en läkartid bara för att de 

var arga, den som var sjukast och hade störst behov av vård skulle gå först.  

 

”Det händer ju att en patient har bestämt sig från början att jag 

kommer inte få som jag vill eller jag blir inte bemött som jag tänkt 

mig… de patienterna är svårt att prata med och det blir inte alltid bra 

telefonsamtal.” (Intervju nr 1) 
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Svåra samtal kunde påverka både fysiskt och psykiskt. Obefogade anklagelser gav en känsla 

av orättvist bemötande och kunde ge ett adrenalinpåslag som gjorde distriktssköterskan 

skakig. Då var erfarenheten från tidigare situationer en hjälp för att kunna hantera 

situationerna som var besvärliga. Stöd från ledningen upplevdes också viktigt i den utsatta 

situationen, att chefen var medveten om hur telefonsituationen såg ut. 

 

Den utsatta positionen skapade en känsla av osäkerhet. Det kunde vara svårt att alltid lita på 

det patienten sa och att det uppfattats korrekt. Svårigheten att bedöma vårdnivå kunde leda till 

onödiga besök på till exempel akutmottagningar. Rädslan fanns även att missa information 

från dem som inte sökte vård så ofta.  

 

   6.4 Barriärer 

Tiden för varje samtal upplevdes ibland otillräcklig. Den avsatta tiden för varje samtal 

uppfattades inte vara bestämd utifrån en slump utan var baserad på beräkningar av hur lång tid 

ett genomsnittligt samtal bör ta. Bokningsbara tider, både till läkare och till 

distriktssköterskor, upplevdes viktigt. Bristande resurser (personalbrist, brist på bokningsbara 

tider) var påfrestande och ledde till stress. En stressig situation som beskrevs var att det ibland 

endast fanns några få bokningsbara tider och att det kanske var upp mot 100 samtal i flexin på 

morgonen. Stressen i telefon ledde till att de inte alltid hann dokumentera varje samtal innan 

nästa skulle påbörjas. Stress upplevdes även i samband med behov av snabba beslut. Behovet 

av att boka tolkar efter avslutat samtal tog mycket tid i anspråk och kunde leda till tidsbrist 

och stress. 

 

Språk och kulturell bakgrund kunde innebära hinder för kommunikationen. Det upplevdes 

svårare att förklara enklare åkommor för patienter med annan kulturell bakgrund, en del tog 

helt enkelt inte emot råd per telefon. Språkförbistringar kunde leda till att patienter hade svårt 

att beskriva sina symtom på grund av att de använde en vokabulär som distriktssköterskan 

inte var van vid. Bedömningar av till exempel smärta eller magåkommor beskrevs då som 

svåra att genomföra i telefon. 

 

En annan barriär var när den som ringde inte var den som var sjuk utan ringde åt någon annan. 

Det var svårt att göra en bedömning då den som var sjuk inte alltid fanns i närheten och 

följdfrågor inte kunde ställas. Informanterna upplevde det svårt att göra en bedömning på en 

återgivning av någon annans besvär. Det kunde gälla till exempel när föräldrar ringde om ett 

vuxet barn. 

 

”… någon ringer åt någon annan och den personen inte finns bredvid. 

Utan man måste göra en bedömning, alltså ta en anamnes av en 

person som inte vet något om patienten, utan har blivit tillsagd att 

ringa hit och boka en tid. ” (Intervju nr 4) 

 

Det framkom att risken för felbedömningar ökade om distriktssköterskan lät sig påverkas av 

till exempel anklagelser eller tappade fokus under samtalet. Bedömningarna kunde påverkas 

om distriktssköterskan hade en dålig dag på jobbet. Irritation kunde upplevas då patienter  

ibland gav uttryck för att distriktsköterskan enbart hade en administrativ funktion dit patienter 

ringde för att boka en tid. Önskemål fanns att allmänheten borde informeras bättre om vilken 

roll distriktssköterskan har.  
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En annan svårighet som beskrevs var när patienter hade lärt sig vad de skulle säga för att få en 

bokad tid. En misstanke fanns att patienten inte alltid talade sanning eller att han/hon överdrev 

sina besvär, men enligt den lämnade anamnesen behövdes ett läkarbesök. Det beskrevs att 

distriktssköterskan hade ett maktövertag gentemot patienten. Situationer där patienten måste 

övertyga distriktssköterskan att han/hon behöver boka tid, upplevdes som att 

distriktssköterskan ibland fick agera bromskloss då det fanns ett begränsat antal tider att boka 

på. Det uttrycktes förståelse för patienter som ibland upplevde att de behövde argumentera för 

sin sak. 

 

Svårigheter som lyftes upp under intervjuerna var att även kunna lyssna in information som 

inte uttalades. Det visade sig att det var lättare att göra bedömningar när patienten fanns på 

plats och distriktssköterskan såg patienten. Det var även svårt att veta om patienterna över- 

eller underskattade sina besvär, en del tog i för mycket och andra berättade inte alls hur dåligt 

de mådde. Detta var en barriär för en god omvårdnad upplevde distriktssköterskorna. 

 

7. Syntes 

Resultatet visade att distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning var varierande, 

både positiva och negativa upplevelser kom fram under intervjuerna. Kollegor var en 

betydande del för tryggheten och stödet i arbetet. Egenvårdsråd användes för att lösa 

patienters besvär på ett snabbt och smidigt sätt. Arbetet med telefonrådgivning innebar en 

utsatt position där det kunde vara svårt att bedöma vårdnivå. Det framkom barriärer där bland 

annat språket försvårade kommunikationen. 

 

 

8. Diskussion 

   8.1 Metoddiskussion 

Valet av metod grundades på viljan att beskriva hur distriktssköterskor upplever 

telefonrådgivning. Mycket av den befintliga forskningen är genomförd med sjuksköterskor 

och telefonsjuksköterskor (de som sitter i telefonrådgivning hela tiden). Det var därför 

intressant att undersöka hur distriktssköterskor upplever det. 

 

Ett strategiskt urval gjordes både vid val av informanter och av vårdcentraler, detta för att få 

så varierande svar som möjligt. Deltagarna skulle ha varierande ålder och erfarenhet. Till 

intervjuerna fanns ett önskemål att få informanter av båda könen men då inga manliga 

distriktssköterskor fanns på utvalda vårdcentraler var alla deltagare kvinnor. En styrka är dock 

att deltagarna i den genomförda studien hade varierande erfarenhet och ålder samt att den 

avsatta tiden för varje samtal varierade vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar 

tillförlitligheten i en studie. För att öka överförbarheten är det viktigt att beskriva underlaget 

för studien (ibid). Av etiska skäl kan informanterna inte beskrivas för detaljerat med tanke på 

risken att röja deras identitet. 
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För att välja ut informanter till studien ombads verksamhetscheferna att välja ut deltagare 

utifrån beskrivna inklusionskriterier. Detta innebar att resultatet kunde påverkas av deras val 

av informanter. Ett alternativt urvalsförfarande hade kunnat vara att tillfråga samtliga 

distriktssköterskor på utvalda vårdcentraler och utifrån inlusionskriterierna själva välja ut 

deltagare. Detta urvalsförfarande skulle förmodligen ha varit mer tidskrävande att genomföra 

och därför blev valet att låta verksamhetscheferna välja deltagare till studien. Polit och Beck 

(2012) menar att verksamhetscheferna inom hälso- och sjukvård agerar grindvakt vid val av 

deltagare för studien, det är de som släpper in forskarna i sin verksamhet. En reflektion 

omkring detta är att verksamhetscheferna skulle kunna påverka resultatet genom sina val av 

tillfrågade distriktssköterskor. 

 

Genom att verksamhetscheferna fick välja ut deltagare till studien krävdes deras samtycke och 

detta skulle kunna leda till att deltagarna kände ett tvång att delta i intervjuerna eftersom de 

blivit utvalda av verksamhetschefen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Datainsamlingen försenades på grund av att det tog lång tid innan verksamhetscheferna 

lämnade besked om deltagare. Författarna försökte påskynda processen genom att skicka 

ytterligare en förfrågan till verksamhetscheferna. Det är även oklart om de hade läst bifogat 

informationsbrev innan de lämnade sitt samtycke. Detta visade sig genom att en informant 

som valts ut inte uppfyllde inklusionskriterierna och valdes därför bort. En svaghet i studien 

är att antalet deltagare var få men tidsbegränsningen gjorde att fler inte var rimligt att hinna 

intervjua och informationen som kom fram i intervjuerna ansågs tillräckligt för resultatet. 

 

Semistrukturerade frågor användes för att informanterna skulle kunna berätta så varierande 

som möjligt med egna ord och för att skapa ett djup i intervjuerna. Samtliga deltagare fick 

samma frågor vilket kan öka trovärdigheten och stabiliteten i datan enligt Graneheim & 

Lundman (2004). En pilotintervju genomfördes för att undersöka om frågorna var relevanta, 

och för att intervjuarna skulle få ett övningstillfälle samt för att öka trovärdigheten (Kvale, 

1997). Pilotintervjun som genomfördes var till stor hjälp, både när det gällde frågornas 

utformning och att det var ett träningstillfälle inför intervjuerna. Efter detta redigerades 

intervjuguiden. Eftersom författarna diskuterade de nya frågorna tillsammans med 

distriktssköterskan som deltog i pilotintervjun upplevdes inget behov av att genomföra 

ytterligare en pilotintervju. 

 

En intervjuguide är enligt Polit och Beck (2012) en hjälp för intervjuaren men behöver inte 

följas helt och hållet. Den hjälper intervjuaren att komma ihåg viktiga frågor och strukturerar 

samtalet. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor för att både intervjuare och deltagare 

skulle kunna slappna av. Under intervjuns gång strävade intervjuaren efter att inte avbryta 

eller ge exempel. Det var viktigt att deltagaren själva fick beskriva sina upplevelser med egna 

ord. Uppföljningsfrågor ställdes för att föra samtalet vidare, i de två första intervjuerna 

ställdes få följdfrågor och därmed kan resultatet ha blivit mindre utförligt. Detta kan ha berott 

på ovanan att intervjua. En nackdel med metoden kan vara att intervjuarna var ovana och att 

det enbart gavs ett tillfälle för varje intervju och därmed kunde det bli olika kvalitet på dem. 

Enligt Gillham (2008) kan en nackdel med enbart ett intervjutillfälle vara att de intervjuade 

kan glömma bort information som inte kan läggas till i efterhand. Avslutningarna på 

intervjuerna var positiva och deltagarna fick möjlighet att lägga till om det var något mer de 

ville berätta om för att eventuellt kunna komplettera tidigare svar. 
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Polit och Beck (2012) beskriver vikten av en trygg miljö för deltagaren. Om intervjun 

genomförs på arbetsplatsen är detta informantens hemmaplan och det kan vara tryggare än att 

till exempel ta sig till universitetet. Det kan dock innebära ett stressmoment att vara kvar på 

arbetsplatsen vilket kan påverka intervjun negativt. Samtliga intervjuer genomfördes på 

respektive arbetsplats samt under arbetstid och det är oklart om informanterna upplevde en 

stress i det. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är en forskningsintervju inte ett samtal mellan 

likställda parter utan det finns alltid ett maktförhållande, även om det endast är en som 

intervjuar. Maktförhållandet kan även innebära att informanten undanhåller information som 

reaktion på detta förhållande. Vid alla intervjutillfällen utom ett var båda författarna 

närvarande. Detta kan ha gjort att informanten kände sig i underläge. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan detta motverkas genom att till exempel bjuda på fika vilket även kan lätta upp 

stämningen. 

 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes av författarna själva. Varje författare 

transkriberade tre intervjuer var och sedan byttes materialet för att lyssna igenom och 

korrigera vid behov. Detta medförde att författarna kunde vara mer noggranna inför analysen 

då det blev en del i processen. Eftersom transkriberingen genomfördes av författarna 

minskade risken enligt Polit och Beck (2012) för att data skulle falla bort vilket kan ske om 

någon utanför studien hade transkriberat istället. 

 

En manifest innehållsanalys valdes för att analysera intervjuerna eftersom det är en lämplig 

metod att börja med enligt Graneheim och Lundman (2004) då kunskap om analysprocessen 

saknas för att kunna göra en latent analys. Med en manifest innehållsanalys beskrivs resultatet 

synligt utifrån innehållet. Tolkning av resultatet kan förekomma men inte lika abstrakt som 

vid en latent analys (ibid). Meningsenheter som svarade mot studiens syfte identifierades av 

författarna var för sig, därefter gjordes analysen tillsammans. Meningsenheter jämfördes, 

koder och kategorier diskuterades och reflekterades över tillsammans utifrån likheter och 

skillnader samt i förhållande till syftet. Därmed stärktes trovärdigheten och noggrannheten 

enligt Polit och Beck (2012). Svårigheter med analysen var att varje kod endast skulle passa 

in under en kategori. Vid osäkerhet kontrollerades i vilket sammanhang olika meningsenheter 

nämndes under intervjuerna och grupperades sedan i den kategori där de passade in bäst. 

Under hela analysprocessen fanns syftet i åtanke och en del meningsenheter och koder fick tas 

bort då de inte svarade på syftet. 

 

Kvalitativ innehållsanalys kan vara svårt att använda. Risken finns att forskaren lägger till 

egna tolkningar av texten som inte finns med från början (Graneheim & Lundman, 2004). För 

att motverka detta diskuterade författarna sin förförståelse sinsemellan innan studien 

påbörjades och under arbetets gång vilket Polit och Beck (2012) anser är viktigt. En nackdel 

med kvalitativ innehållsanalys är att läsaren inte kan ta del av data som ligger till grund för 

resultatet. Det är därmed svårt att veta om forskaren använt gott omdöme i forskningen och 

varit kritisk (Polit & Beck, 2012). 

 

Genom att använda citat kan trovärdigheten i val av kategorier stärkas och gör även att läsaren 

får ta del av ursprungsmaterialet. Ett analysschema skapar en transparens och synliggör en del 

av analysprocessen för läsaren. I resultat framgår inte hur många av distriktssköterskorna som 

berättat om olika upplevelser för att i möjligaste mån undvika att avslöja någons identitet.  
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   8.2 Resultatdiskussion 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier, trygghet och stöd, problemlösning, en 

utsatt position och barriärer. Resultatet visade att informanterna hade positiva upplevelser av 

telefonrådgivningen, men det innebar även en del svårigheter.  

 

Resultatet visar på att en trygghet för distriktssköterskan var möjligheten att kunna ringa 

tillbaka till patienten efter att ha konsulterat kollegor på vårdcentralen, det visade även att 

patienterna upplevdes bli tryggare av det. Vidare visade resultatet på att återkoppling från 

patienter till distriktssköterska upplevdes ge en positiv känsla och gav distriktssköterskorna 

feedback på att de bedömt situationen rätt. Bonander och Snellman (2007) skriver i sin studie 

att återkoppling till den som ringt ger trygghet även till patienten, något som även framkom i 

den här studien. Resultatet visade dessutom att ett annat sätt att få återkoppling var genom att 

gå in i journalen och läsa vad som beslutats, vilket även styrks av patientdatalagen (SFS 

2008:355).  

 

När det gällde trygghet och stöd visade resultatet att kollegor och den egna erfarenheten var 

viktig, vilket även beskrivits av Ledin et al., (2011) som menar att stöd från kollegor och 

ledning är viktigt för en god arbetssituation. Distriktssköterskorna i studien ansåg att RGS 

web var ett annat stöd i arbetet men i första hand var det ändå viktigt att tänka själv och utgå 

från sina egna kunskaper. Detta framhåller även Ernesäter, Holmström och Engström (2009), 

de anser att det finns en risk med att inte tänka själv och därmed glömma bort att ge självklara 

egenvårdsråd.  

 

Resultatet visade till stor del positiva upplevelser från telefonrådgivningen till skillnad från 

tidigare studier (Ledin et al., 2011; Purc-Stephenson & Trasher, 2010; Wahlberg et al., 2003) 

då det mest kommit fram svårigheter. Anledningen till skillnaden skulle kunna vara att den 

här studien är gjord med distriktssköterskor som informanter. Distriktssköterskan har en 

vidareutbildning och kanske kan tryggheten bero på det. Det kan även bero på att 

informanterna inte ville avskräcka distriktssköterskestudenter med negativa svar. Trots att 

distriktssköterskan har en vidareutbildning är arbetsuppgiften ny och situationen kan liknas 

vid Benners (2008) teori om att vara novis. Som novis finns ett behov av checklistor för att 

hantera arbetet och öka tryggheten (ibid). Detta menar författarna till föreliggande studie kan 

gälla även för nya distriktssköterskor inom telefonrådgivning. Benner (2008) menar även att 

behovet av stöttning, regler och rutiner behövs initialt i arbetet med nya uppgifter. Hon menar 

att tar det ca fem år att bli expert inom sitt område (ibid). En reflektion är att nyutexaminerade 

distriktssköterskor har erfarenhet från tidigare arbetsplatser och därmed borde tiden från novis 

till expert kunna gå fortare än fem år. Det framgår inte i studien på vilket stadie informanterna 

upplevde att de befann sig. 

  

När det gäller problemlösning visade resultatet att det var lättare att bedöma en patient på 

plats. Flera tidigare studier (Holmström och Höglund, 2007; Ledin et al., 2011; Wahlberg et 

al., 2003) har beskrivit att det blir svårare att bedöma genom att det till exempel inte går att 

läsa av ansiktsuttryck. Pettinari och Jessopp (2001) menar att det ibland kan vara positivt att 

inte se patienten då han/hon kan vara anonym till exempel vid känsliga frågor. 

 

En reflektion om problemlösning är att om distriktssköterskan känner till patienten sedan 

tidigare kan det leda till att bedömningen både förenklas och försvåras. Detta på grund av att 

om patienten inte söker vård ofta och ringer om något som skulle kunna vara allvarligt blir 

distriktssköterskan mer på sin vakt. Är det däremot en patient som söker vård ofta och sällan 

är allvarligt sjuk, kan symtom på allvarliga sjukdomar missas.  
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Rådgivning framhölls i samtliga intervjuer vara en stor del av arbetet i telefon men det 

framkom även att alla patienter inte var mottagliga för egenvårdsråd av olika anledningar. 

Liknande resultat visades i studien av Bonander och Snellman (2007) där patienter upplevde 

en frustration i att inte få komma till läkare när de önskade det. Enligt Kaminsky et al. (2009) 

ser många telefonrådgivningssköterskan som en sekreterare och känner inte till den 

kompetens som han/hon besitter. Det framkom även i den här studien att funktionen som 

rådgivare i telefon ibland ifrågasattes av den som ringde då han/hon ville boka en tid till 

läkare och inte förstod att det inte går till på det sättet. Det kan därför vara av vikt att 

information om vem det är som svarar i telefon på vårdcentralen bör komma ut till 

allmänheten och även syftet med varför funktionen finns. Detta skulle underlätta arbetet för 

distriktssköterskan och kunna minska irritationen hos de som ringer. 

 

Resultatet visade att samtalsprocessen som hjälpmedel vid telefonsamtalen gjorde att 

distriktssköterskorna kunde strukturera sina samtal. Det visade sig att strukturen av samtalen 

till stor del följde den mall som Runius (2008; 2013) har utarbetat. Problemlösningen i 

telefonrådgivningen underlättades genom att distriktssköterskorna hade en tydlig disposition 

av samtalen. I samtalsprocessen (Runius, 2008; 2013) beskrivs vikten av att lyssna på 

syntomljud för att göra en bedömning. Detta var dock ingenting som framkom i den här 

studien. I resultatet framkom att det var viktigt att ställa många frågor under samtalen för att 

kunna göra en bra bedömning och kunna lösa problem. Enligt Pettinari och Jessopp (2001) är 

det viktigt att ställa mer detaljerade frågor och enligt Wahlberg et al. (2003) är det viktigt att 

ställa rätt frågor. I föreliggande studie nämndes inte vikten av att ställa rätt frågor endast att 

ställa många frågor.  

 

Kategorin en utsatt position visade att det var viktigt att spara tider till de som behövde det 

mest med hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och att patienterna inte 

kunde få en läkartid bara för att de var arga. Informanterna nämnde dessutom hur viktigt det 

var att inte tappa fokus under samtalet och att inte bli påverkad av arga och missnöjda 

patienter. När distriktssköterskan gick i diskussion med patienter som var arga ledde det 

sällan till något positivt enligt informanterna utan kunde förvärra situationen. En reflektion är 

att det kan vara svårt att prioritera bland de samtal som är inbokade då distriktssköterskan inte 

vet vad de kommande samtalen kommer att handla om. Detta kan leda till ett etiskt dilemma 

då distriktssköterskan kanske motar flera patienter som egentligen behöver träffa läkare eller 

att ”för många” bokas in och tiderna tar slut men att flera patienter har ett behov av 

läkarbesök.  

 

Flera tidigare studier visar att sjuksköterskor i telefonrådgivning ofta hade en känsla av att 

vara både vårdgivare och grindvakt (Kaminsky et al., 2009; Ledin et al., 2011; Purc-

Stephenson & Trasher, 2010). I den här studien beskrevs arbetsuppgiften som att 

distriktssköterskan hade ett maktövertag gentemot patienten där distriktssköterskan även fick 

agera bromskloss. Grindvaktsfunktionen, eller bromskloss som nämns i den här studien, och 

vårdgivarfunktionen kunde leda till ett etiskt dilemma då den som ringer har ett behov av att 

träffa läkare men det var distriktssköterskan som hade kontrollen över de, ibland få, tider som 

fanns att boka på och blev därmed en grindvakt. Enligt Bonander och Snellman (2007) kunde 

även patienter uppleva att de blir bromsade då de ibland måste övertyga distriktssköterskan 

för att få en tid till läkare.  
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Den utsatta positionen skapade även en känsla av osäkerhet, ibland var det svårt att veta om 

patienterna talade sanning om sina besvär. Detta beskrevs som att en del överdrev sina 

symtom och andra berättade inte hur dåligt de egentligen mådde. Studier av Holmström och 

Höglund (2007), Ledin et al. (2011), Purc-Stephenson och Trasher (2010) och Wahlberg et al. 

(2003) har också visat att detta kan vara en svårighet. Resultatet visade att känslan av 

osäkerhet hos distriktssköterskan även ledde till barriärer i arbetet. 

 

Exempel på barriärer var språk och andrahandsuppgifter som ansågs kunna vara ett hinder i 

arbetet. När det handlade om språk och kulturell bakgrund beskrev distriktssköterskorna att 

det ibland var svårt att förstå den som ringde på grund av deras svårigheter att beskriva sina 

symtom. Språksvårigheter som ett hinder i telefonrådgivningen har beskrivits i andra studier 

(Ledin et al., 2011; Purc-Stephenson & Trasher, 2010; Wahlberg et al., 2003). Exempel på 

svårigheter med andrahandsuppgifter i arbetet med telefonrådgivning i föreliggande studie var 

att inte alltid kunna få svar på de frågor som ställdes. Även tidigare studier visar på 

svårigheter när en person ringer åt någon annan (Holmström och Höglund, 2007; Ledin et al., 

2011; Wahlberg et al., 2003).  

 

En annan barriär som resultatet visade var att den avsatta tiden för samtalen upplevdes för 

kort. En fundering är varför olika vårdcentraler har olika lång tid avsatt för samtalen. Det kan 

innebära ett hinder att komma som ny till den vårdcentral som hade sex minuter per samtal. 

På de avsatta minuterna för varje samtal ska distriktssköterskan bland annat hinna ta en 

anamnes, hitta en bokningsbar tid samt dokumentera. Moscato et al. (2007) skriver i en studie 

att tidsbegränsningen för samtalen kan skapa en barriär mot en effektiv kommunikation då 

distriktssköterskan inte alltid hinner med alla delar under samtalet. Resultatet visade att de 

flesta informanter upplevde det tryggare att sitta i telefonrådgivningen då det fanns 

bokningsbara tider. När det däremot inte fanns tider att erbjuda ledde det till stress. Det gjorde 

att distriktssköterskan ibland var tvungen att hänvisa till annan instans trots att vårdbehovet 

inte alltid krävde det. 

 

 

9. Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Det som framkommit i studien skulle kunna ligga till grund för förbättringsarbete inom 

primärvården. Genom kontinuerlig handledning och mer utbildning kan distriktssköterskan 

stärkas i sin roll som telefonrådgivare. Samtalsprocessen som finns utarbetad skulle kunna 

användas mer i utbildningssyfte och kunna underlätta arbetsmomentet ytterligare för 

distriktssköterskan. Det framkommer i tidigare forskning att det sällan ges positiv feedback 

mellan kollegor när ett bra beslut tagits. Detta är något som enligt författarna borde lyftas och 

fokuseras mer på. De positiva upplevelserna visade sig vara kopplade till trygghet och stöd 

samt problemlösning. De svårigheter som lyfts är framför allt att det är en utsatt position och 

att barriärer kan uppstå på vägen. Information till allmänheten om distriktssköterskans arbete i 

telefonrådgivningen skulle förenkla arbetet och förhindra missuppfattningen att 

distriktssköterskor enbart bokar tider till läkare. Fortsatt forskning inom telefonrådgivning 

skulle kunna vara att undersöka de positiva delarna av arbetet, de flesta studierna framhåller 

de svåra och negativa sidorna. 
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10. Slutsats 

Telefonrådgivningen är en viktig del av distriktssköterskans arbete och är en förutsättning för 

en fungerande primärvård. Trots att det finns många svårigheter och hinder är 

telefonrådgivning ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att kunna lösa problem på, bland annat 

genom egenvårdsråd. Stöd från kollegor är viktigt för att känna sig trygg och feedback är en 

viktig del i detta och skulle behöva förmedlas oftare. Både praktisk och teoretisk kunskap ger 

en trygg distriktssköterska vilket resulterar i trygghet i telefonrådgivningsrollen.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till Verksamhetschef 

 

Vi är två distriktsköterskestudenter vid Örebro universitet som under hösten 2014 ska skriva 

vår D-uppsats. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av 

telefonrådgivning. Vi söker härmed tillstånd att tillfråga distriktssköterskor på Er vårdcentral 

att delta i studien och skulle vilja ha Din hjälp med att utse två distriktssköterskor, gärna med 

olika kön, ålder och erfarenhet av telefonrådgivning. Till de som väljs ut önskas e-

postadresser för att kunna skicka ett informationsbrev och bestämma en tid för intervju. För 

att inkluderas i studien krävs att specialistutbildning till distriktssköterska finns samt minst 

tolv månaders erfarenhet inom telefonrådgivning. 

 

Deltagande i studien är helt och hållet frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att orsak 

behöver anges. Det kommer inte gå att spåra material i studien till vem som har sagt vad 

under intervjuerna, inte heller verksamhet eller personuppgifter kommer att framgå. 

 

Studien omfattar en intervju på cirka 30-60 minuter, förlagd antingen på Er vårdcentral eller 

på annan önskad plats av deltagaren. Vi hoppas kunna genomföra detta under arbetstid. 

Intervjuerna beräknas starta vecka 37 och därför önskar vi svar snarast möjligt!  

 

Vi skickar med ett samtyckesformulär för att få genomföra intervjuerna på arbetstid vid behov 

och dessa lämnas till studenterna före intervjun. Deltagarna kommer att få ett eget 

samtyckesformulär att skriva under vid intervjun. 

 

Önskas mer information om studien, kontakta oss gärna. 

 

Örebro 140903 

 

Studerandes kontaktuppgifter 

 

Cecilia Lindvall, Leg sjuksköterska/distriktssköterskestudent 

Tel: xxx-xxxxxxxxx 

E-Post: xxxxx@xxxxxxxx 

 

Karin Bilock, Leg sjuksköterska/distriktssköterskestudent 

Tel: xxx-xxxxxxxxxxx 

E-Post: xxxx@xxxxxxx 

 

 

Handledare 

Xx xxxx     xxxx xxxxxxx 

Tel: xxx-xxxxxx   xxx-xxxxxxx 

E-Post: xxxx@xxxxxxx   xxxx@xxxxxxx   
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär Verksamhetschef 

 

Jag har tagit del av skriftlig information om studiens upplägg och syfte. Deltagaren får när 

som helst avsluta sitt deltagande utan att ange orsak. Härmed ger jag mitt godkännande till att 

distriktssköterskor på min vårdcentral får intervjuas, vid behov under arbetstid. 

 

 

 

____________________________  ________________________________ 

Ort och datum   Namnteckning 

 

 

    ________________________________ 

    Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till Distriktssköterska 

 

Vi är två distriktssköterskestudenter vid Örebro universitet som kommer att skriva en D-

uppsats om upplevelser av telefonrådgivning bland distriktssköterskor. Du får härmed en 

förfrågan om att delta i studien som kommer att påbörjas v.37 2014. Du har blivit tillfrågad 

efter att information getts till Din verksamhetschef och sedan valt ut just Dig. 

 

Intervjun kan äga rum under arbetstid på Din arbetsplats eller på annan plats om Du så önskar. 

Intervjun kommer att spelas in på band och beräknas ta cirka 30-60 minuter, båda studenterna 

kommer att delta under intervjun. Din identitet och arbetsplats kommer inte att kunna spåras 

via intervjuerna. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Allt 

material kommer att förstöras när uppsatsen är examinerad och godkänd. 

 

Deltagandet i studien är helt och hållet frivilligt och Du har rätt att avbryta Ditt deltagande när 

som helst utan att ange orsak. Data som eventuellt finns kommer då att raderas. Om Du 

önskar kan Du få en kopia på studien när den är avslutad. 

 

Vi kommer att bjuda på fika under intervjun och vill gärna att Du meddelar oss eventuella 

allergier. 

 

Örebro 140905 

 

Studerandes kontaktuppgifter 

Cecilia Lindwall, Leg sjuksköterska/distriktssköterskestudent 

Tel: xxx-xxxxxxx 

E-Post: xxxx@xxxxxxx 

 

Karin Bilock, Leg sjuksköterska/distriktssköterskestudent 

Tel: xxx-xxxxxxx 

E-Post: xxxx@xxxxxxx 

 

 

Handledare 

Xx xxxx     xxxx xxxxxxx 

Tel: 019- xxxxxxxx   019-xxxxxxx 

E-Post: xxxx@xxxxxxx   xxxx@xxxxxxx 
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Bilaga 4 

Samtyckesformulär Distriktssköterska 

 

Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information om studiens syfte och upplägg. Jag är 

medveten om att mina svar behandlas konfidentiellt. Jag har rätt att närsomhelst avbryta mitt 

deltagande utan att ange orsak.  

 

 

 

 

______________ ______________________________________________ 

Ort och datum Namnteckning 
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Bilaga 5 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Hur länge har Du arbetat som distriktssköterska? 

Hur länge har Du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Hur lång tid är avsatt för varje telefonsamtal? 

Hur länge är telefonen öppen under dagen? 

Har du gått någon kurs i telefonrådgivning och i så fall vilken? 

 

Huvudfrågor 

Beskriv hur Du tycker att det är att arbeta med telefonrådgivning. 

- Konkret exempel på positiva/negativa upplevelser? 

- Hur upplever Du den avsatta tiden för varje samtal? 

- Möjligheter? Svårigheter? 

 

Beskriv hur du brukar lägga upp ett telefonsamtal? 

 

Beskriv hur Du upplever att ha kontakt med patienter i telefon. 

 - Hur agerar du om patienten är hotfull i telefon? 

 - Hur upplever du hotfulla patienter? 

 

Vilka resurser har Du till hjälp under ett samtal? Tillräckliga? Om nej, vad fattas? 

 - Läkar/dsk-tider 

 - Vilka befogenheter har du att ta egna beslut i telefonrådgivningen? 

(rutiner) 

 

Hur tycker du att det är att ge råd, stöd och undervisning i telefon? 

 - Vidareutveckla vid behov. 

 

Hur upplever du din roll i telefonen? 

 

Avslutningsfråga 

Har Du något Du vill tillägga om ditt arbete med telefonrådgivning? 

 

Tilläggsfrågor under intervjuns gång kan vara: 

Kan du vidareutveckla det? 

Hur tänker Du då? 

Hur menar Du då? 

Hur kände Du då? 

 

 


