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Abstrakt 

Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete på en 

hälsocentral. Därför är det viktigt att beskriva distriktssköterskornas 

upplevelser av detta. Syftet med studien var att beskriva distrikts-

sköterskors upplevelser av att göra bedömningar och ge råd via telefon. 

Datainsamlingen har genomförts med fokusgrupps-diskussioner där ett 

ändamålsenligt urval av 10 distriktssköterskor som arbetade med 

telefonrådgivning på hälsocentraler ingick. Dataanalysen genomfördes 

med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra 

kategorier: Att ha yrkeserfarenhet är betydelsefullt, Att ge råd är en 

komplex uppgift, Att inte se patienten vid bedömningar är svårt, Att det 

är energikrävande att arbeta med telefonrådgivning. Resultatet visar att 

telefon-rådgivningen är en viktig och komplex uppgift. Det är en fördel 

att kunna ge råd och göra bedömningar i telefon innan patienten 

kommer till mottagningen. Arbetet är energikrävande och stressigt för 

distrikts-sköterskor därför behövs mer tid och resurser i verksamheten 

för att underlätta arbetet. Det finns även behov av fortbildning samt 

utveckling av e-hälsa för att förbättra arbetet. 

 

Nyckelord: Telefonrådgivning, fokusgruppsdiskussioner, distriktssköterskor, 

upplevelser, bedömning, rådgivning, kvalitativ innehållsanalys, fortbildning. 
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Bakgrund 

Telefonrådgivning infördes inom primärvården under 1970- talet och vårdsökande fick 

möjligheten att kontakta sjukvården genom att ringa hälsocentralen (Leppänen, 2008, s.19- 

20). Det medförde att det blev enklare att komma i kontakt med vården genom att 

tillgänglighet till sjukvårdsrådgivning tillhandahölls dygnet runt. Att arbeta med 

telefonrådgivning är kunskapskrävande och komplext. Sjuksköterskor som arbetar med detta 

måste kunna arbeta självständigt, ta beslut om vidare vård och ge råd om egenvård 

(Holmström, 2007). Enligt Wahlberg och Wredling (1999) måste sjuksköterskan vid 

telefonrådgivning kunna hjälpa patienten till lämplig vårdnivå. Att ha god förmåga att ge 

egenvårdsråd samt kunna ge adekvat och förståelig information till patienten är av stor vikt.  

 

Holmström och Dall’Alba (2002) beskriver att sjuksköterskor i primärvården som arbetar med 

telefonrådgivning upplevde en konflikt mellan att vara vårdare och grindvakt, det innebär att 

kunna göra korrekta bedömningar om vilka patienter som behöver läkarbedömning och vilka 

som kan avvakta och få egenvårdsråd. Sjuksköterskorna ansåg att alla patienter som ringer har 

rätt att få en korrekt och snabb bedömning av deras problem och att patienternas välmående 

var deras ansvar. De uttryckte en konflikt mellan att göra vad som är bäst för patienten och 

vad som finns att erbjuda. Enligt Ström, Marklund och Hildingh (2006) upplevde 

sjuksköterskor även problem med tidspress, risk att göra fel bedömningar och en önskan om 

att ge mer egenvårdsråd i sitt arbete med telefonrådgivning. Arbetet med telefonrådgivning 

beskrevs även som stimulerande, roligt, att det främjade personlig utveckling, är självständigt 

och samtidigt utmanande. 

 

Att inte kunna se patienten vid telefonrådgivning är en stor utmaning för sjuksköterskorna.  

Det kan liknas med att det är som att vårda med ögonen stängda och händerna bundna bakom 

ryggen. För att kompensera detta använder sjuksköterskan vissa strategier såsom att bilda sig 

en mental bild av patienten. Genom god kommunikation, verbala och icke verbala ledtrådar 

bildas en uppfattning om patienten och dennes behov. Att få en uppfattning om miljön runt 

patienten och genom att använda den kliniska kunskapen kan sjuksköterskan få en bättre 

förståelse av patientens symtom och signaler (Jones, Hendricks & Cope, 2012). Vid 

bedömningar i telefon använder sig sjuksköterskor av icke-verbala ledtrådar såsom röstläge, 

andning, ord och uttryck som används samt bakgrundsljud för att bilda sig ett sammanhang 

och bedöma allvarlighetsgraden i patientens problem. För att identifiera symtom hos patienten 
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ställer sjuksköterskan detaljerade frågor specifikt och ger exempel till patienten. En stor 

utmaning kan vara patienter som förstorar eller förminskar sina symtom och därigenom får 

sjuksköterskan inte rätt information och bedömningen riskerar att bli felaktig (Purc-

Stephenson & Trasher, 2010). Patienten som ringer måste förstå sjuksköterskans råd, för att 

därefter kunna ta ställning till sitt eget agerande. Telefonrådgivning kräver erfarenhet, träning 

och utbildning. Sjuksköterskan kan inte ha kunskap om alla sjukdomar men måste kunna 

undersöka och komma fram till patientens behov och problem. Genom att lyssna på och 

intervjua patienten kan sjuksköterskan ta ett beslut om vidare åtgärder (Wahlberg & Wredling, 

1999).  

 

I en studie av Ernesäter, Holmström och Engström (2009) beskriver sjuksköterskorna som 

arbetar med telefonrådgivning att deras arbete blev lättare och fick ett snabbare förlopp då de 

kunde använda sig av ett rådgivningsprogram. De upplevde att med programmets hjälp kunde 

de hantera fler samtal och fick en snabb överblick över den vårdsökandes problem och hur det 

skulle hanteras. Att ha stöd av ett rådgivningsprogram under samtalet upplevdes som ett bra 

komplement till sjuksköterskornas egen kunskap och erfarenhet samt underlättade 

beslutsfattandet. Rådgivningsprogrammet gav dem ett professionellt stöd i telefonrådgivning 

och gav dem ett slags garanti för att de inte hade missat några viktiga frågor. Enligt en studie 

av Holmström (2007) framkommer att i slutet av arbetsdagen när sjuksköterskorna var trötta 

använde de oftare rådgivningsprogram som stöd för att inte missa något viktigt.  

 

Studier (Ernesäter et al., 2009, Holmström, 2007) har visat att rådgivningsprogrammet ibland 

upplevdes som hindrande då det inte alltid fanns information om ett speciellt tillstånd. En 

annan hindrande faktor var att programmet ansåg att den vårdsökande behövde 

läkarbedömning medan sjuksköterskan inte bedömde det på samma sätt, utan att patienten 

kunde avvakta. Att använda rådgivningsprogram medförde även en risk att sjuksköterskorna 

blev passiva och inte tänkte själva utan följde bara programmets råd. Det fanns även en risk 

att missa vad patienten sa då sjuksköterskan var fokuserad på att söka information i 

programmet.   

 

Kommunikationen mellan patienten och vårdgivaren har stor betydelse i all hälso- och 

sjukvård och speciellt vid telefonrådgivning. Enligt Fossum (2013, s. 25- 26) måste 

vårdtagare och vårdgivare förstå varandra för att mötet ska bli effektivt. Kommunikation 
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handlar om det verbala uttrycket, det som sägs klart och tydligt och det som finns mellan 

raderna.  I det dagliga arbetet möter sjukvårdspersonal många olika slags individer med 

skiftande förutsättningar att följa rekommendationer angående deras hälsa. För att det ska bli 

ett bra möte mellan patient och vårdpersonal är det viktigt för patienten att bli sedd, bekräftad 

och hörd utifrån dennes unika situation. Det är även viktigt att vårdpersonalen upplever 

förmåga till empati, att de får kontakt samt att de når fram med budskapet till patienten i 

mötet. Runius (2008, s. 64-65) beskriver att både patienten och personal ska känna glädje och 

tillfredsställelse för att det ska bli det goda samtalet. Då är det viktigt att sjukvårdspersonalen 

drivs av äkta nyfikenhet och genuint intresse för att få en förståelse av patientens problem. 

Det är viktigt att möta patienten med öppenhet, följsamhet och respekt, detta ska tydligt 

förmedlas till patienten i varje enskilt möte. Ett samtal som ger en känsla av glädje och att 

patient och personal är tillfreds, är ett kännetecken för det goda samtalet. Då upplever båda 

parter att de har fått kontakt med varandra och känner sig förstådda, stärkta och upplyfta.    

 

I en studie (Moscato et al., 2007) framkommer viktiga faktorer som gör att patienter känner 

sig tillfreds med telefonsamtalet. Det var viktigt att personalen lyssnar, tydlig kommunikation, 

kompetens och förmåga till samarbete. Med stöd av god kommunikation kan problemområdet 

identifieras och tillsammans med patienten diskuteras så att ett gemensamt beslut om vidare 

åtgärder kan beslutas. En patient-centrerad kommunikation fokuserar på patientens situation 

och bekräftar patientens känslor och åsikter, detta underlättar för sjuksköterskan att ge råd 

som passar den enskilda individen. Purc-Stephenson och Thrasher (2010) beskriver viktiga 

färdigheter i kommunikationen som underlättar konversationen; att ställa rätt frågor, 

uppmuntra patienten att prata och lyssna aktivt på både verbal och icke-verbal 

kommunikation. 

 

Distriktssköterskors arbete omfattar många olika verksamhetsområden och är mycket 

skiftande, en del i arbetet kan vara telefonrådgivning. Det ställer stora krav på förmågan till 

självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och 

professionellt ansvar. Att ha bred kunskap och förmåga att kunna möta både förutsägbara och 

oförberedda situationer som kan vara både komplexa eller enkla är viktigt. En 

distriktssköterska möter människor i alla olika åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd. För att 

vården ska kunna anpassas till individens och vårdens resurser är det av stor vikt att 

distriktssköterskan inger trygghet, mod, samt har god självuppfattning och självkänsla 
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(Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor, 2008).  Boström, Hörnsten, Persson, Rising 

och Santamäki Fisher (2012) beskriver distriktssköterskans arbete som ett mångskiftande 

yrke, där arbetsuppgifterna består av bedömning, rådgivning, prevention, behandling samt 

ledarskap. I arbetet är det viktigt med god kommunikation, tolerans, respekt för patienten 

samt ha ett empatiskt förhållningssätt. Eftersom arbetet är självständigt är det viktigt att kunna 

lösa problem som uppstår.  

 

Telefonrådgivning utgör idag en mycket stor del av distriktssköterskans arbete, därför är det 

viktigt att beskriva deras upplevelser av detta. Denna studie bidrar till ökad kunskap om 

distriktssköterskornas upplevelser av att ge råd och göra bedömningar vid telefonrådgivning. 

Den ökade kunskapen kan användas som en utgångspunkt för förbättringsarbeten gällande 

telefonrådgivning. Genom detta får patienterna som ringer till hälsocentralerna möjlighet till 

förbättrad vård med utgångspunkt från patientens unika situation.  

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att göra 

bedömningar och ge råd via telefon. 

 

Metod 

Design 

Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med fokusgruppsdiskussioner med 

distriktssköterskor för att uppnå studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012, s.14-15) är en 

kvalitativ metod passande när syftet är att beskriva en persons upplevelser.   

 

Deltagare och procedur 

Deltagarna till studien rekryterades enligt ett ändamålsenligt urval. Tolv distriktssköterskor 

tillfrågades om deltagande i studien. Det blev bortfall av två deltagare i en fokusgrupp på 

grund av att de inte kunde lämna verksamheten. Distriktssköterskorna var mellan 37 till 64 år 

(md=50) och hade arbetat som distriktssköterska i 1 till 27 år (md=13). Inklusionskriterier för 

deltagande var; distriktssköterska som arbetade på en hälsocentral inom Norrbottens läns 

landsting, och där telefonrådgivning ingick i deras arbetsuppgifter. Deltagarna skulle ha 

arbetat som distriktssköterska i minst ett år. Verksamhetschefen på respektive hälsocentral 

fick en skriftlig förfrågan om tillstånd att genomföra studien och uppgiften att förmedla 
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förfrågan till distriktssköterskor om att delta i studien(bilaga 1). Distriktssköterskorna fick ett 

skriftligt informationsblad samt förfrågan om deltagande i studien (bilaga 2a, 2b). 

 

Datainsamling - fokusgruppsdiskussioner 

Två fokusgruppsdiskussioner, en fokusgrupp med fyra deltagare och en med sex genomfördes 

för att samla in data till studien. Fokusgrupper innebär att en grupp personer med liknande 

bakgrund samlas för att diskutera kring ett givet ämne under en begränsad tid. Målet är att 

deltagarna skall få diskutera fritt om ämnet (Wibeck, 2010, s.11). Fokusgruppsdiskussioner är 

noga planerade och drar nytta av gruppdynamiken för att få så rik information som möjligt på 

ett effektivt sätt. I grupperna bör det vara fem eller fler personer för att det ska bli en bra 

diskussion (Polit & Beck, 2012, s. 537). Fokusgruppsdiskussionerna inleddes med fika och 

småprat för att lätta upp stämningen och deltagarna fick presentera sig. Diskussionerna varade 

60 minuter vardera, spelades in och skrevs därefter ut ordagrant. En semistrukturerad 

intervjuguide användes (bilaga 3) och fokusgruppsdiskussionen inleddes med en bred öppen 

fråga; Berätta om era upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning? Vid 

fokusgruppsdiskussionerna turades författarna om att ha rollen som moderator respektive 

observatör vid en grupp var.  

 

Dataanalys 

De utskrivna fokusgruppsdiskussionerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). De beskriver att manifest innehållsanalys handlar om att 

analysera det som texten säger och lyfta fram det synliga och uppenbara. 

Fokusgruppsdiskussionerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla av innehållet 

samt en helhetsbild. Därefter identifierades meningsenheter som motsvarade syftet med 

studien. Meningsenheterna kondenserades vilket innebar att texten kortades ned medan 

innehållets kärna behölls. De kondenserade meningsenheterna märktes med en kod. De 

kodade meningsenheterna sorterades sedan baserat på likheter och skillnader i innehåll till 

olika kategorier i flera steg tills de inte gick att sammanföra mer. Slutligen framkom fyra 

kategorier. 

 

Etiska överväganden 

I alla studier med människor måste forskaren tänka på de etiska principerna, och att följa de 

etiska koderna. Vid alla studier skall riskerna vara minimala för deltagarna. Ingen deltagare 
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ska lida skada eller känna obehag till följd av deltagande i undersökningar utan varje enskild 

persons mänskliga rättigheter skall respekteras. Alla personer har rätt till autonomi, 

självbestämmande samt respekt för den egna integriteten. Deltagande i olika undersökningar 

och intervjuer är frivilligt. Personen skall få fullständig information om vad studien har för 

syfte samt hur det kommer att gå till, sedan ska personen ge ett skriftligt informerat samtycke 

till deltagande i studien. En person som deltar i en studie har rätt att avsluta sin medverkan när 

helst denne vill (Polit & Beck, 2012, s.152-159). Deltagarna i denna studie garanterades 

konfidentialitet och att resultatet presenterades anonymt. All data i resultatet avidentifierades 

och endast författarna hade tillgång till intervjumaterialet. Verksamhetscheferna och 

deltagarna fick ett informationsbrev med en förfrågan om genomförande och deltagande till 

intervjustudien (Bilaga 1, 2a). Deltagarna fick även en svarstalong om deltagande och 

informerat samtycke till att medverka i studien (bilaga 2b). Vid intervjutillfället gavs muntlig 

information om studien samt information om att deltagarna hade rätt att avbryta deltagande 

när helst de ville. Innan studien genomfördes sammanställdes en forskningsetisk ansökan till 

etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap, denna bedömdes och godkändes av en 

lektor eftersom studien endast omfattade personal. 

 

Resultat 

I resultatet framkommer fyra kategorier (Tabell 1). Kategorierna presenteras i texten nedan 

och styrks med citat från fokusgruppsdiskussionerna (FG).  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

 

Att ha yrkeserfarenhet är betydelsefullt 

Att ge råd är en komplex uppgift 

Att inte se patienten vid bedömningar är svårt 

Att det är energikrävande att arbeta med telefonrådgivning 

 

Att ha yrkeserfarenhet är betydelsefullt 

Distriktssköterskorna beskrev att det var betydelsefullt att ha erfarenhet från olika områden 

inom hälso- och sjukvården. Lång erfarenhet från slutenvården och andra arbetsplatser inom 

sjukvården underlättade och var en trygghet i arbetet att bedöma och ge patienterna råd. De 
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uttryckte även att trots lång yrkeserfarenhet mötte de patienter i telefon som beskrev symtom 

som de inte hade tidigare erfarenhet av. Distriktssköterskorna konstaterade att de inte hade 

hört allt, utan det framkom alltid något nytt. De ansåg att arbetet med telefonrådgivning 

krävde erfarenhet och erfarenheten hade stor betydelse vid bedömningen av patienterna. Att 

ha yrkeserfarenhet innebar att en struktur byggdes upp som underlättade arbetet. Även 

personliga erfarenheter av olika åkommor användes ibland av distriktssköterskorna i 

rådgivningen.   

 

Och här tycker jag faktiskt att erfarenheten, har du jobbat inom 

slutenvård och gjort dina beslut och så där och så visst har du otroligt 

mycket nytta av att du har erfarenhet som sjuksköterska i botten och ju 

mer erfarenhet du har ju lättare är det att sitta i telefon. (FG 2) 

 

Deltagarna beskrev att hos nyutbildade distriktssköterskor som började arbeta på 

mottagningen skrämde arbetet med telefonrådgivning på grund av att de kände osäkerhet och 

för att telefonrådgivning var ett självständigt arbete. De ansåg att telefonrådgivning var svårt i 

början och det kunde vara tungt att inte veta vem som ringde. Arbetet upplevdes utvecklande 

men det tog tid att arbeta upp en säkerhet och trygghet i att ge sina egna råd och att våga lita 

på dem. Distriktssköterskorna beskrev att även den som var ny hade en magkänsla som var 

viktig att våga lyssna på.   

 

Det är visst en magkänsla och det är nånting som man inte eeh.. det är 

nåt som man får. Det är en magkänsla och den får man ju även om 

man är ny eller… och så måste man våga lyssna på den. (FG 1) 

 

 

Att ge råd är en komplex uppgift 

Distriktssköterskornas beskrev att arbeta med telefonrådgivning var varierande och de 

beskrev blandade känslor, det var både roligt, jobbigt, svårt och utmanande. Professionen som 

distriktssköterska var viktig och att ge råd var en stor uppgift. Det var en fördel att kunna ge 

råd till patienterna, men de ansåg att det krävdes mod att ge råden. Mycket av råden som gavs 

handlade om vanliga sjukdomar och förkylningar. 

 

Egentligen, det är ju en stor uppgift att ge råd. Vi får inte glömma att 

vi har en profession, det gäller ju att vara modig och tordas ge råden.  

(FG 1) 
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Distriktssköterskorna uttryckte att det var ett bra sätt att ge råd på och med dagens 

telefonsystem callme kunde de arbeta med telefonrådgivning på ett mer ostört sätt. Tidigare 

ringde patienterna hela tiden, även när distriktssköterskorna hade patienter på mottagningen. 

Det var roligt att kunna ge bra råd och att kunna hjälpa så att patienten blev nöjd. När 

patienten tog till sig råden direkt kunde det ibland leda till en känsla av förvåning hos 

distriktssköterskorna. Att få till ett bra samtal kändes roligt och gav stolthet, men dessa samtal 

var svåra att minnas. Ett bra samtal gav dem drivkraft till att alla samtal skulle bli lika bra.   

 

Men det är ju roligt också om man kan ge bra råd och man kan hjälpa 

nån. Det är roligt om nån blir nöjd. (FG 1) 

 

Men det triggar ju också, ja att man ringer, man pratar mycket i 

telefon, man triggas att nästa samtal ska bli bra, alltså jag tycker det 

blir lite tävling. (FG 1) 

 

Distriktssköterskorna beskrev att telefonrådgivning upplevdes svårt, ibland våndades 

distriktssköterskorna över råden de gett och kunde ha svårt att släppa det. Att ha mod att ge 

råd var det svåraste, att våga lita på att det var bra det de gjorde. Ibland upplevdes det som en 

svårighet att ge råd om mindre åkommor som inte var så vanliga.  De beskrev att det var en 

förhandling med patienten att ge råd och det kunde vara svårt trots yrkeserfarenhet.  

 

Men sen kan ju jag tycka att det blir ju svårt såna här gånger när man 

ringer liksom och säger att jag har ont i ett finger, jag vet inte vad det 

kan vara. (FG 2) 

 

Distriktssköterskorna beskrev att det var lättare att ge råd när de fick positiv bekräftelse och 

respons från patienterna. Det var även viktigt att få bekräftelse att det var rätt tänkt. Efter att 

ha gett råd till en patient kunde det vara bra att ringa upp dagen efter för att höra hur patienten 

mådde. Då kunde de få bekräftelse att patienten hade följt råden, mådde bättre och behövde 

inte komma in till mottagningen. Distriktssköterskorna uttryckte att patienterna blev nöjda när 

de blev uppringda dagen efter och de givna råden följdes upp.   

 

Men det är ju ändå ganska viktigt att man faktiskt får bekräftelse. Om 

man har tänkt rätt. (FG 1) 
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Åh, det tycker jag är lättare med föräldrar med sina små barn att man 

men du vet vad, jo, jag hör att ni har magsjuka. Men det där kommer 

att ge sig. Jag ringer dig imorgon så kan vi höra läget då, då blir det 

som helt annat. Det blir ju ett extra jobb, men det tar ju inte så länge 

att ringa upp. (FG 1) 

 

Det fanns en förväntan bland distriktssköterskorna att patienterna skulle kunna lite egenvård 

själva. De beskrev att patienterna inte tänkte på vad som kunde göras hemma utan ringde om 

bagateller och ville komma direkt till läkare istället. Trots detta så ansåg distriktssköterskorna 

att många råd om egenvård kunde ges via telefon och det var en fördel att alla patienter inte 

behövde komma in till mottagningen. Distriktssköterskorna beskrev att patienterna behövde få 

mer kunskap om egenvård och att en del av ansvaret kunde ges över till patienterna för att 

underlätta vården idag. De uttryckte att samhället har förändrats, idag finns inte närstående 

tillhands att rådfråga utan patienterna vänder sig direkt till hälso- och sjukvården. Patienterna 

är idag stressade och har inte tid att vara hemma från arbetet på grund av sjukdom. De har inte 

tid att vara sjuk utan vill komma till läkare direkt för att få behandling.   

 

Och sen tycker jag också att det är så mycket dom ringer så, så 

oerhört mycket om bagateller i mina öron va, och sen det blir nästan 

såhär, en som jobbar inom vården förutsätter att folk vet ett och annat. 

(FG 2) 

 

Det finns ju mycket egenvård, du kan ge goda råd åt dem och säga. 

Gör det här nu då och så hör du av dig om det inte har blivit bättre. 

(FG 2)  

 

Distriktsköterskorna beskrev att en del patienter var ifrågasättande och måste övertygas. 

Patienterna hade stora krav och trodde inte på råden som gavs utan sa att de skulle ha en 

läkartid. Deltagarna beskrev att idag är patienterna pålästa och det var inte ovanligt att 

patienterna hade en diagnos innan de ringde. Det var en svårighet att bryta mönstret när 

patienterna hade sökt information på internet och blivit oroliga över sjukdomar. 

Distriktssköterskorna uttryckte att patienterna inte alltid var intresserade av vad de hade att 

säga och hur de än försökte övertyga dem gick det inte. De upplevde att det var svårare idag 

att arbeta med telefonrådgivning, förr lyssnade patienterna mer på råden och hade större tilltro 

till distriktsköterskornas kunskap. 
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Man måste som uppför backen, man måste som övertyga patienten 

som ringer, ja, men nu ska du prova det här innan. (FG 1) 

 

Idag har man en diagnos innan man ringer till oss, alltså man har satt 

den själv, man har googlat.(FG 1) 

 

De…är ju, är ju liksom pålästa och de litar ju inte riktigt på de råden 

vi ger. (FG 2) 

 

Att inte se patienten vid bedömningar är svårt 

Distriktssköterskorna uttryckte att det var svårt att göra bedömningar när de inte såg 

patienten. De beskrev det som en utmaning att inte veta vilken patient som fanns på andra 

sidan telefonen. Deltagarna beskrev att de var skolade till att se hela människan, vilket inte 

gick att göra vid bedömningar i telefon.  Enligt distriktssköterskorna beskrev patienterna sina 

problem på olika sätt, vissa överdrev och andra underskattade dem, vilket kunde försvåra 

bedömningen. Vid osäkerhet i bedömningen och svårigheter att fatta beslut var det många 

distriktssköterskor som bokade ett mottagningsbesök för säkerhets skull, även efter diskussion 

med läkare eftersom de inte ville ta ett beslut utan att ha sett patienten. Hudåkommor var ett 

exempel på vad många distriktssköterskor upplevde som svårt att bedöma i telefon, 

möjligheten att patienterna då kunde komma till hälsocentralen för bedömning upplevdes bra.  

Ibland när distriktssköterskorna i telefon bedömde att patienten behövde en läkartid kunde 

läkaren säga när denne träffade patienten att det inte var nödvändigt med läkarbedömning. 

Distriktssköterskorna beskrev att förbättringsarbete kunde göras vad gäller e-hälsa och 

därmed underlätta vid bedömningar i telefon.    

 

Det är ju verkligen en utmaning för varje samtal, du vet ju aldrig vad 

du har på baksidan..andra sidan..så att det är..det kan ju va i princip 

vad som helst. (FG 1) 

 

De är ju som du säger vissa överdriver och vissa underdriver och 

då..oftast så låter det ju värre än vad det eehh..många gånger är. Så 

tycker man att herregud det här måste till doktorn och så ser man 

patienten och så…hahaha..så var det liksom inte nåt va…(FG 2) 

 

Deltagarna beskrev att det var svårt att göra bedömningar när någon annan än patienten 

ringde. Det upplevdes frustrerande att inte prata med patienten själv eftersom mycket viktig 
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information då kunde missas och de därmed fick en halvrisig anamnes. Distriktssköterskorna 

uttryckte att det kunde vara tungt vid vissa samtal då de funderade över om det verkligen var 

den personen som denne uppgav sig vara. Då gällde det för distriktssköterskorna att ha tillit 

till patienten och dennes uppgifter. Andra svårigheter som upplevdes var om patienterna var 

oklara, talade annat språk eller dialekt.  

 

Det är frustrerande när man pratar med hustrun eller maken och inte 

patienten själv…eller mamman eller pappan. (FG 1) 

 

Jo…jo, man vill ha det där, man vill kunna prata med den där 

personen som har jobbigt med andningen för att höra vad är det för 

nånting? Vad är det där? (FG 1) 

 

Vid bedömningar i telefon var det viktigt att verkligen lyssna på patienten, att ta fasta på ord 

och nyanser i patienternas berättelser. Det var mycket viktigt att lyssna på det outtalade, det 

dolda som inte sas, det som framkom mellan raderna och som kunde leda till rätt beslut. 

Under samtalet med patienten var det viktigt att lyssna och utifrån det ställa frågor och 

följdfrågor. Det kunde vara svårt att ställa rätt frågor och många uttryckte behov av mer 

kunskap. Ibland kunde distriktssköterskorna våndas över om de hade ställt rätt frågor och 

gjort rätt bedömning. Distriktsköterskorna tog upp vikten av att diskutera med kollegor vid 

osäkerhet i bedömningar, att det var bra att tänka på att trots det självständiga arbetet med 

telefonrådgivning fanns kollegor tillgängliga att få bekräftelse och backup ifrån.  

 

Nyanser, precis så är det, det är olika nyanser och det är dom man 

måste va, –Vänta nu vad var det, vad sa han, det är lite deckarjobb. 

(FG 1) 

 

…en mamma som ringde om sitt barn, mamman nämnde, hon använde 

ordet allmäntillståndet är inte bra hos mitt barn. Sökte för ett blått 

öga, barnet hade ramlat och ett blåmärke som inte ville försvinna. 

Men jag tog fasta på ordet, allmäntillståndet är inte bra och det sa att 

nåt är galet, då va och jag är evigt tacksam att jag tog in barnet 

hit...eller hur, bara en sån sak. (FG 2) 

 

En stor del av arbetet i telefon handlade om bedömning av vårdnivå. Distriktssköterskorna var 

tvungna att prioritera och urskilja vilka patienter som behövde tid till mottagningen, antingen 
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läkartid eller distriktssköterskebesök. När det fanns läkartider att tillgå var det lättare att 

arbeta i telefon men när det var ont om läkartider var det svårt, speciellt när det var någon 

patient som bedömdes behöva läkartid omgående. Det upplevdes som en fördel att de kunde 

göra en första bedömning via telefon av patientens vårdbehov. Det skulle vara svårt för 

distriktssköterskorna att arbeta om alla patienter skulle komma direkt till mottagningen utan 

en första kontakt via telefon. Distriktssköterskorna beskrev att i telefon kunde de vara mer 

professionell i sin bedömning än om de hade patienterna framför sig.    

 

Vi hade ju förut när alla fick tag, det är nog 15 år sen kanske, då fick 

alla komma utan att ringa doktorn och det satt förkylningar och det 

satt bröstsmärtor i väntrummet. Man visste inte vad det var för något, 

det var ju livsfarligt..och jag, det var en som höll på att dö i 

väntrummet i bröstsmärtor, det är borta nu i alla fall, så det är tur. 

Det behövs ju någon urskiljare, absolut. (FG 2) 

 

 

Distriktsköterskorna använde ibland beslutsstödsprogram som hjälp vid sina bedömningar av 

åtgärder. De upplevde att stödet var bra att använda vid osäkerhet och att det då gav en känsla 

av trygghet. Beslutsstödsprogrammet gav stöd i att ställa rätt frågor till patienten och utifrån 

det göra en bedömning, speciellt för de som var nya i arbetet. De beskrev att 

beslutstödsprogrammet kunde vara svårt att arbeta efter eftersom den visade att många 

patienter skulle ha mottagningstid omgående och då skulle mottagningstiderna ta slut direkt.  

 

Jag tror att det är en trygghet för en själv att man har använt sig av 

det, det är en trygghet för en själv när man är osäker att jag har 

använt de där pilarna. (FG 2) 

 

Det skulle inte räcka till alla våra tider, så att det använder vi ju inte 

så hemskt mycket, vi använder det ju ibland när det är något speciellt 

som man tänker, nja hur ska jag göra här och då kan man gå in där, 

men inte använder då jag det speciellt mycket, jättelite. (FG 1) 

 

Att det är energikrävande att arbeta med telefonrådgivning 

Distriktssköterskorna beskrev att arbetet i telefon tog mycket energi. De uttryckte att de måste 

vara skärpta hela tiden, hitta lösningar på patientens problem och göra en bedömning här och 

nu. Distriktssköterskorna ansåg att de arbetade alldeles för mycket i telefon, att de kunde ha 
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många samtal per dag och då funderade de över vilka råd de gav efter så många samtal. Det 

upplevdes tungt att arbeta för länge i telefon, efter ett tag blev de trötta och var inte så skärpta. 

För att kunna göra ett bra arbete i telefon behövdes pauser för att orka med.  

 

Man kan inte sitta så länge, man ska inte sitta så länge i telefon, för 

man man blir inte så skärpt heller, man blir trött i huvudet och man 

måste ta pauser också, du kan inte sitta fler timmar i sträck. (FG 1) 

 

Ibland känns det som att man är på ett gympapass, ibland brukar jag 

säga, det var som ett gympapass att sitta i telefon idag.(FG 1) 

 

Arbetet i telefon upplevdes tidspressat och att det var för kort tid på varje patient i telefon. 

Distriktssköterskorna upplevde stress att de hade för kort tid att tala med patienten och att de 

då inte hann gå in djupare på patientens problem. De önskade mer tid för att hinna med alla 

moment i samtalet och för att hinna tänka efter. Det var viktigt att ha tid med patienten, att 

hinna ställa rätt frågor under samtalet. Deltagarna beskrev att vissa patienter tog längre tid och 

det gick inte att hindra, det var viktigt att ta sig den tiden med patienten för annars återkom de 

ofta igen. De uttryckte att telefonsystemet callme medförde att arbetet blev mer styrt. Stress 

upplevde deltagarna när de såg samtalslistan öka eller att telefontiderna var slut. Det fanns en 

känsla av stress att hinna ringa många samtal och att alla patienter skulle komma fram på 

telefon. De skulle inte bara svara på samtalen utan det skulle vara med kvalité.  

 

Jag upplever det också som en stress just det här att du har sex 

minuter per patient.... sen ser du hela den där listan och det liksom 

ökar eller så är telefontiderna slut redan på morgonen och nä jag 

tycker det är en otrolig stress. (FG 1) 

 

Distriktssköterskorna upplevde att arbetet i telefon ibland var otacksamt och de fick ta emot 

mycket ilska från patienterna. Missnöjet kunde bero på att deltagarna var sen i telefon eller att 

patienterna hade bestämt sig att de skulle ha läkartid redan innan de ringt och blev arg när de 

inte fick läkartid på grund av att tiderna var slut. Deltagarna beskrev att de då var tvungna att 

hinna vända patienterna, lyssna på dem och komma överens om en bra plan, att förklara för 

patienten och få dem att förstå att de ibland måste vänta. Distriktssköterskorna beskrev att de 

ibland blev arg själva och kunde tappa masken, men att de försökte behålla lugnet. Samtidigt 

upplevde de det roligt när de kunde vända ilskan hos patienterna. 
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Det här då när vi inte har läkartider och då sa han, jag har en 

femtums spik, jag tror jag kommer dit och tar och spikar igen det där 

stället. (FG 2) 

 

Ibland kan jag känna att jag tappar liksom masken, alltså om jag 

…ibland kan man ju bli riktigt arg själv också...alltså man är…men 

sen vill man ju ändå försöka och, och…liksom få det till att de förstår 

vad man menar och så där. (FG 2) 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att göra bedömningar 

och ge råd via telefon. I resultatet framkommer att det var betydelsefullt att ha erfarenhet från 

olika områden inom hälso-och sjukvård. Yrkeserfarenhet underlättade arbetet med 

telefonrådgivning enligt deltagarna. Att ge råd via telefon var en varierande uppgift, det kunde 

vara svårt och samtidigt roligt att kunna hjälpa patienten. Att göra bedömningar var svårt 

enligt distriktssköterskorna eftersom de inte såg patienten, att då lyssna noggrant på vad som 

framkom under samtalet var viktigt. Beslutsstödsprogram användes vid speciella situationer 

för att få ett stöd i bedömningen. Arbetet i telefon var energikrävande eftersom det ofta var 

tidspressat och att deltagarna alltid måste hitta en lösning på samtalet. 

 

I resultatet av studien framkommer att en kombination av yrkeserfarenhet och personliga 

erfarenheter av olika åkommor var betydande. Erfarenheten underlättade och var en trygghet i 

arbetet med telefonrådgivning. Distriktssköterskorna menade att erfarenhet byggde upp en 

struktur som underlättade arbetet. Detta är i överensstämmelse med Röing, Rosenqvist och 

Holmström (2013) som har visat att tidigare yrkeserfarenhet användes vid bedömningar av 

patientens symtom. Deltagarna i den studien förlitade sig på tidigare professionell erfarenhet, 

men även på personliga erfarenheter. Weir och Waddington (2008) menar att efter ett tag 

arbetas ett mönster upp i telefonrådgivningsarbetet. Enligt Wilson och Williams (2000) 

framkommer att med erfarenhet får sjuksköterskor i telefonrådgivning mod och skicklighet i 

att göra bedömningar. Vidare skriver Greenberg (2009) att sjuksköterskor förlitar sig mycket 

på sina yrkeserfarenheter och kunskaper då de arbetar med telefonrådgivning, detta 

underlättar för sjuksköterskan att sätta sig in i patientens situation och möjligheten att lösa 

problem.  
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Bland distriktssköterskor som var nya i arbetet skrämde det självständiga arbetet med 

telefonrådgivning på grund av osäkerhet. Det tog tid att känna säkerhet och trygghet i att ge 

råd. Weir och Waddington (2008) menar att de är en utmaning att vara nybörjare i arbetet med 

telefonrådgivning. Nästan alla sjuksköterskor är nervösa och oroliga över att börja arbeta med 

telefonrådgivning. Många sjuksköterskor hade tidigare arbetat inom specialiserade områden 

på sjukhus och det nya arbetet med telefonrådgivning är mycket bredare då det täcker alla 

områden inom hälso- och sjukvård.  

 

Att ge råd till patienterna som ringde var varierande och en stor uppgift enligt 

distriktssköterskorna i denna studie. Enligt Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2009) är 

kärnan i telefonrådgivning att bedöma, hänvisa och ge råd till patienterna. Vidare 

framkommer i vår studie att möjligheten att kunna ge råd till patienten och hjälpa dem så de 

blev nöjda kändes roligt. Ett bra samtal gav stolthet och gav distriktssköterskorna en drivkraft 

till att alla samtal skulle bli bra. Det var lättare att ge råd vid positiv bekräftelse och respons 

från patienterna. Om detta skriver även Weir och Weddington (2008), att ett bra samtal ger 

tillfredsställelse i arbetet och innebär att sjuksköterskan känner att de gör nytta och skillnad 

för patienten. Ström, Marklund och Hildingh (2006) beskriver att arbetet i telefon är roligt då 

samtalen ofta är positiva med bra kommunikation och patienterna är nöjda med råden de fått. 

Enligt Ström, Marklund och Hildingh (2009) uppfattar patienterna i studien samtalen som 

positiva när beslut fattats gemensamt, det ger en känsla av att ha blivit vänligt bemött och 

lyssnad till, bekräftad, tagen på allvar och respektfullt behandlad.   

 

Telefonrådgivning var svårt, distriktssköterskorna kunde våndas över givna råd. Att ha mod 

att ge råd var svårt och att våga lita på att det var bra råd. Ström et al. (2006) beskriver att 

arbetet i telefonrådgivning är ansvarsfullt och svårt eftersom det finns förväntningar på 

sjuksköterskorna att de ska kunna ge bra råd. Sjuksköterskorna har ensamt ansvar över att 

råden de ger är korrekta samt att de är baserat på vetenskap.  

 

Distriktssköterskorna ansåg att patienterna inte tänkte på vad som kunde göras hemma utan att 

de behövde mer kunskap om egenvård. Weir och Weddington (2008) beskriver att deltagarna i 

studien fann det som överraskande och ibland chockerande att patienterna hade brist på 

grundläggande kunskaper om egenvård och livserfarenhet. Detta är även något som Wahlberg, 

Cedersund och Wredling (2003) har visat, de menar att sjuksköterskorna upplevde att 
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patienter har lite kunskaper om kroppen, de visste inte hur deras kropp fungerade och vad som 

var en normal reaktion vid sjukdom, exempelvis feber vid influensa. I resultatet i denna studie 

framkommer att distriktssköterskorna ansåg att många egenvårds råd kunde ges via telefon 

och det var bra att ringa upp patienterna efteråt för att följa upp de givna råden. Enligt 

Kaminsky et al. (2009) är det viktigt att lära patienterna egenvård och att ge stöd till patienten 

genom att exempelvis ringa upp för att se om de har fått hjälp av de givna råden.  

 

Enligt distriktssköterskorna i denna studie är patienterna idag mer stressade och har inte tid att 

vara hemma vid sjukdom utan vill komma till läkare för att få behandling. En del patienter var 

ifrågasättande och pålästa, hade stora krav och det var inte ovanligt att de hade en diagnos 

innan de ringde. De hade sökt information på internet om olika sjukdomar. Det var svårt att 

övertyga patienterna att ta till sig råd. Wahlberg et al. (2003) skriver att sjuksköterskor har 

upplevt problem med att övertyga patienter, att de inte tar till sig informationen om egenvård 

utan har redan bestämt sig före samtalet att de behöver sjukvård trots sjuksköterskans 

bedömning och kräver läkartid. Vidare skriver Leppänen (2009) att vissa patienter har en 

diagnos redan innan de ringer och har svårt att ta till sig det sjuksköterskan säger och vill bara 

boka en läkartid. I en studie av Bonander och Snellman (2007) framkommer att patienterna 

kan känna sig negligerad då de har andra förväntningar på den vård de behöver än vad 

sjuksköterskan bedömer under samtalet, exempelvis att de förväntar sig ett läkarbesök och får 

egenvårds råd istället. En känsla av besvikelse och frustration kan då uppkomma hos patienten 

trots förklaringar till bedömningen och varför läkarbesök inte bokas.  

 

Distriktssköterskorna uttryckte att det var svårt att göra bedömningar när de inte såg 

patienten. Det gick inte att se hela människan vid bedömningar i telefon. Patienterna beskrev 

sina problem på olika sätt, vissa överdrev och andra underskattade symtomen. Wahlberg et al. 

(2003) beskriver att det är svårt för sjuksköterskorna att utan visuell kontakt med patienten 

göra bedömningar i telefon. Mycket viktig information kan missas då de inte ser patienten 

framför sig. Ett annat problem är att patienterna som ringer beskriver sina problem på olika 

sätt, de kan underskatta eller överdriva sina symtom. Osäkerhet upplever många 

telefonsjuksköterskor enligt Röing et al. (2013) när de inte ser patienten, men de försöker 

ändå få sig en bild av patienten och dennes problem. Höglund och Holmström (2008) skriver 

att sjuksköterskorna upplever en skillnad mellan att tala med män och kvinnor vid 

bedömningar. Kvinnliga sjuksköterskor beskriver att samtalen med kvinnliga patienter oftast 
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är smidigare eftersom det kan vara lättare att få emotionell kontakt med dem och det är lättare 

att förstå varandra. De beskriver även att manliga patienter kan i högre grad underskatta sina 

symtom men samtidigt vara mer krävande och aggressiva än kvinnliga patienter. Detta 

genusperspektiv vid bedömningar i telefon framkommer inte i resultatet av våra fokusgrupper 

men är ett intressant perspektiv att ha i åtanke.  

 

I resultatet framkommer att det var svårt att göra bedömningar när någon annan än patienten 

ringde, när de inte pratade med patienten själv kunde mycket information missas. Röing et al. 

(2013) beskriver att det är svårt när någon annan än patienten ringer och beskriver symtomen 

eftersom sjuksköterskorna då kan få en helt annan bild än när de pratar med patienten själv.  

Vidare skriver Wahlberg et al. (2003) att det är svårt att basera ett beslut på information från 

en tredje person, att inte kunna kommunicera med den sjuka människan. Ett annat problem 

som togs upp i vår studie var när patienterna pratade ett annat språk, dialekt eller var oklara. 

Detta framkommer även i studierna av Röing et al. (2013) och Wahlberg et al. (2003) att när 

patienten pratar annat språk så försvåras kommunikationen. Samtal med patienter med 

språkliga problem är problematiskt och tar lång tid, samt kan orsaka osäkerhet hos 

sjuksköterskorna. I vår studie framkommer även problemet att distriktssköterskorna ibland 

funderade över om det verkligen var rätt person som ringde. Då gällde det att ha tillit till 

patienten. Holmström och Höglund (2007) skriver att sjuksköterskan aldrig kan vara riktig 

säker på patientens identitet. Patienten uppger ett namn och personnummer, men 

sjuksköterskan kan inte vara helt säker på att det är den personen som ringer. Därför ger 

sjuksköterskan endast lite information om tidigare besök och sjukdomar som dokumenterats.  

Det var viktigt att lyssna på patienten, att ta fasta på ord och nyanser vid bedömningar. Att 

lyssna på det outtalade, det dolda som framkom mellan raderna och utifrån det ställa rätt 

frågor och följdfrågor.  Enligt Holmström och Höglund (2007) har sjuksköterskan vid 

bedömningar i telefon endast patientens röst och uttalade ord som informationskälla. 

Kaminsky et al. (2009) skriver att bedömningen är som ett detektivarbete, att ställa frågor och 

lyssna noggrant. Sjuksköterskorna söker ledtrådar såsom uttryck av oro eller olika ljud från 

patienten och dess omgivning. I studien av Wilson och Williams (2000) nämner deltagarna att 

det krävs extra ansträngning vid bedömningar i telefon. Att lyssna noggrant är nyckeln i 

bedömningen och utifrån det försöka finna patientens problem. Det är även viktigt att ställa 

frågor och ge patienten tid till att svara på dessa. Ström et al. (2006) poängterar förmågan att 
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lyssna in, att även det osagda måste uppfattas i samtalet med patienten. Det gäller att vara 

lyhörd, ha flera sinnen öppna och lyssna på minsta lilla skiftning i samtalet.  

 

Ibland våndades distriktssköterskorna över om de ställt rätt frågor och gjort rätt bedömning. 

Vid osäkerhet i bedömningar var det viktigt att diskutera med kollegor, att få bekräftelse och 

backup ifrån dem. Det är i överensstämmelse med Wilson och Williams (2000) som beskriver 

att sjuksköterskorna kunde känna oro över att göra bedömningar i telefon. De funderade 

ibland efteråt om de fått hela bilden av patienten och gjort rätt bedömning. Enligt Greenberg 

(2009) vänder sig sjuksköterskorna ofta när de är osäkra över ett samtal eller vid svåra beslut 

till kollegor för att få råd och stöd.  

 

En stor del av arbetet i telefon handlade om att prioritera och urskilja vilka patienter som 

behövde tid till mottagningen. Det var lättare när det fanns gott om läkartider, men svårt då 

det var ont om läkartider. Det var en fördel att kunna göra en första bedömning i telefon, det 

skulle vara svårt att arbeta om alla patienter bara skulle komma in till mottagningen. Detta 

framkommer även i studien av Wilson och Williams (2000) att göra en bedömning i telefon 

orsakar mycket bekymmer samt svårigheter i att ta beslut om vilka patienter som kan 

bedömas via telefon och vilka som behöver en bedömning på mottagningen. Kaminsky et al. 

(2009) beskriver att sjuksköterskorna agerar som en grindvakt, att utifrån samtalet bedöma om 

patienten behöver hänvisas vidare till nästa vårdnivå eller få rådgivning. Vidare menar 

Wahlberg et al. (2003) att sjuksköterskorna känner sig utsatta i sin roll när det finns ont om 

tider till mottagningen och de måste prioritera vilka som skall få tiderna.   

 

Distriktssköterskorna använde ibland beslutsstödsprogram vid osäkerhet. Programmet gav 

dem stöd i att ställa rätt frågor och utifrån det göra en bedömning. Men programmet kunde 

även vara svårt att arbeta efter, eftersom den visade att många skulle ha mottagningstid 

omgående. Holmström (2007) skriver att sjuksköterskorna använder sig av 

beslutsstödsprogram när de inte har tillräckligt med kunskaper kring de symtom som 

patienten beskriver, att programmet då ger stöd i bedömningen samt hjälp att ställa rätt frågor. 

Vidare skriver Ernesäter et al. (2009) att beslutsstödsprogrammet ibland är svårt att arbeta 

efter då programmet inte överensstämmer med sjuksköterskans bedömning, enligt 

programmet ska patienten direkt till läkare medan sjuksköterskan bedömer det på ett annat 

sätt.  
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Arbetet i telefon var energikrävande enligt distriktssköterskorna. De måste vara skärpta hela 

tiden och göra en bedömning här och nu. Att arbeta för länge i telefon och ha många samtal 

var tungt, efter ett tag var de trötta och inte så skärpta. Röing et al. (2013) skriver att 

sjuksköterskorna måste vara här och nu i sin bedömning av patienternas behov. Långa 

arbetspass och problem med tekniken gjorde så sjuksköterskorna kände att de inte hade 

kontroll över situationen. Sjuksköterskorna är enligt Holmström (2007) trötta efter ett långt 

arbetsskift och funderar över om de missat något viktigt efter många samtal med patienter.   

 

Arbetet i telefon var tidspressat och det var kort om tid på varje patient i telefon. 

Distriktssköterskorna blev stressade av att de hade för kort tid att tala med patienten och 

kunde inte gå djupare in på patientens problem. Om detta skriver även Röing et al. (2013) att 

sjuksköterskorna känner sig stressade i telefonrådgivningen eftersom de inte har tid för 

djupare diskussioner med patienterna som ringer. Samtalen ska hållas så korta som möjligt 

och då är det omöjligt att arbeta hälsofrämjande. I vår studie framkom även att 

distriktssköterskorna blev stressade när de såg samtalslistan öka eller att telefontiderna var 

slut eftersom alla patienter skulle komma fram på telefon och de skulle hinna ringa många 

samtal. Wahlberg et al. (2003) har visat att sjuksköterskorna ofta lider av stress på grund av 

lång samtals kö och måste hinna ringa många samtal.  När de känner sig stressade och inte har 

tid att ställa rätt frågor kan de missa något viktigt och det kan leda till att patienten kanske inte 

får rätt hjälp. Samtidigt som sjuksköterskorna är stressade försöker de alltid att vara lugna och 

vänliga. Bonander och Snellman (2007) skriver att patienterna kan känna sig åsidosatt när 

sjuksköterskor är stressade under ett samtal och även patienten kan känna sig stressad och det 

kan leda till att de inte berättar allt de tänkt sig. Sjuksköterskan kan då få svårare att bedöma 

patientens behov av vård.  

 

Arbetet i telefon upplevdes ibland otacksamt och distriktssköterskorna fick ta emot mycket 

ilska från patienterna på grund av missnöje över att de var sen i telefon eller att det inte fanns 

läkartider att tillgå. Distriktssköterskorna blev ibland arg själva och tappade masken, men de 

försökte behålla lugnet, det upplevdes som tillfredsställande att kunna vända ilskan hos 

patienten. Wahlberg et al. (2003) beskriver att sjuksköterskorna känner stress när samtalskön 

växer då de vet att patienterna kan vara irriterade då de får vänta länge på samtal. 

Sjuksköterskorna upplever att patienterna är argare och mer irriterad när de får vänta länge. 
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Då har patienterna svårt att lyssna och ta in information samt är mer missnöjda. För att minska 

patienternas ilska försöker sjuksköterskorna behålla lugnet. Weir och Waddington (2008) 

menar att samtal där sjuksköterskorna är tvungna att hantera arga och verbalt kränkande 

patienter är svåra samtal. Dessa samtal upplevs av sjuksköterskorna som besvärliga, 

tidskrävande och utmanande, samt tar ofta mer tid än målet på sex minuter. 

 

Metoddiskussion 

Fokusgruppsdiskussioner har använts som datainsamlingsmetod för att få beskriva 

distriktssköterskors upplevelser av att göra bedömningar och ge råd via telefon. Vid 

fokusgruppsdiskussioner samlas personer med liknande bakgrund till att diskutera fritt kring 

ett givet ämne under en begränsad tid (Wibeck, 2010, s.11). Vidare skriver Polit och Beck 

(2012, s.537) att fokusgrupper är noggrant planerade diskussioner som tar hänsyn till 

gruppdynamiken för att få fram så rik information som möjligt. 

 

Två fokusgrupper har genomförts där målet var att få sex deltagare i vardera. Båda 

fokusgrupperna bestod av distriktssköterskor från två olika hälsocentraler. Den första 

fokusgruppen bestod av sex distriktssköterskor och den andra gruppen bestod av fyra 

distriktssköterskor, två deltagare föll bort eftersom de inte kunde lämna verksamheten vid 

tidpunkten för fokusgruppsintervjun. Polit och Beck (2012, s.537-538) skriver att målet är att 

ha fem eller fler deltagare för att få till en bra diskussion. Färre deltagare än fyra kan leda till 

sämre interaktion eftersom alla inte är bekväma i att dela med sig av sina åsikter. Trots 

bortfallet av deltagare i vår studie bedömdes materialet som insamlats heltäckande och rikt.  

 

Ett homogent urval eftersträvades vid urvalet av deltagare. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

537) är en homogengrupp mer dynamisk och deltagarna mer villiga att dela med sig av sina 

erfarenheter med andra som har en liknande bakgrund. Alla deltagare i studien skulle vara 

distriktssköterskor med minst ett års erfarenhet av att arbeta med telefonrådgivning. 

Deltagarna i fokusgrupperna hade mellan ett till 27 års yrkeserfarenhet som distriktssköterska 

där en av arbetsuppgifterna var telefonrådgivning. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

studiens resultat får ett rikare innehåll om deltagarna har varierande erfarenheter om det givna 

området som studeras.  

 



23 

 

Under fokusgruppsintervjuerna var båda författarna med och turades om att vara moderator 

respektive observatör. Detta uppfattades som en fördel, då man kan hjälpas åt att få fram så 

rik information som möjligt. Vi använde oss av en intervjuguide för att få en struktur under 

intervjuerna samt för att få ett innehåll som motsvarade syftet med studien. Wibeck (2010, 

s.11, 83-89) menar att fokusgrupper leds av en moderator som inleder diskussionen och om 

det behövs introducerar nya aspekter av det givna ämnet som diskuteras. Moderatorn skall 

hålla sig så passiv som möjligt men samtidigt vara en aktiv lyssnare. Observatörens uppgift är 

att föra anteckningar samt se till att allt fungerar tekniskt.  Enligt Polit och Beck (2012, s.537-

538) är moderatorns uppgift att se till att alla deltagare är lika delaktiga och att inte vissa 

deltagare blir mer dominanta. Observatören för detaljerade anteckningar om det observerbara 

under sessionerna. Moderatorn följer en semistrukturerad intervjuguide för att få fram alla 

aspekter av det givna ämnet som diskuteras. Vid fokusgruppsdiskussionerna var alla deltagare 

lika aktiva och ingen var mer dominant. Det blev en bra diskussion mellan deltagarna där alla 

fick komma till tals och föra fram sina åsikter. Detta kan bero på att alla var 

distriktssköterskor och att vissa även var kollegor och kände varandra sedan tidigare. Efter 

diskussionerna framförde deltagarna att detta var en mycket givande diskussion samt att detta 

borde utföras fler gånger.  

 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ner ordagrant. Ibland kunde det vara svårt 

att höra vad deltagarna sa eftersom de pratade lite tystare eller i mun på varandra. Banden 

lyssnades igenom ett flertal gånger för att försäkra sig om att inget missats vid 

transkriberingen. Under analysarbetet gick vi tillbaka till intervjutexterna ett flertal gånger för 

att försäkra oss om att inget missats eller missförståtts. Wibeck (2010, s. 91) skriver att 

fokusgruppsdiskussioner kan spelas in på band och att deltagarna ofta inte tänker på att det 

spelas in utan talar ostört om det givna diskussionsämnet. Transkriberingen av intervjuerna är 

tidskrävande men en viktig del i analysarbetet. Vidare skriver Graneheim och Lundman 

(2004) att det är viktigt att hela tiden ha helheten av intervjutexten i åtanke och gå tillbaka till 

intervjutexten för att försäkra sig om att meningsenheterna har uppfattats på ett korrekt sätt i 

sitt sammanhang. För breda meningsenheter är svåra att hantera medan för små 

meningsenheter kan leda till fragmentering av texten och dess sammanhang. Detta är viktigt 

för att åstadkomma trovärdighet i studien. Under analysarbetet var vi medvetna om 

förförståelsen om det studerade området genom att inte tolka det som framkom utan arbetade 

textnära med det synliga och uppenbara detta är i enlighet med Graneheim och Lundman 
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(2004). Under analysarbetet har ett seminarium hållits för att diskutera arbetets gång samt 

diskussioner med handledaren.   

 

Fokusgrupps intervjuer är en effektiv metod då forskaren får ta del av många personers 

synpunkter under en kortare tid. En fördel då deltagarna får möjlighet att dela med sig av sina 

åsikter kring det givna samtalsämnet men samtidigt lyssna på vad andra i liknande situationer 

upplever. Ett problem som kan uppstå vid fokusgrupps intervjuer är att vissa personer inte är 

så villiga att dela med sig av sina åsikter inför en grupp människor (Polit & Beck, 2012, s. 

538).  

 

Slutsats 

Att arbeta med telefonrådgivning är en viktig och komplex uppgift för distriktssköterskor. Det 

är en fördel att via telefon kunna ge råd om egenvård och kunna göra en första bedömning av 

patientens vårdbehov. För att underlätta vården idag är det viktigt att patienterna får mer 

kunskap om egenvård. Distriktssköterskorna måste prioritera patienternas vårdbehov och för 

att underlätta detta behövs mer resurser i form av personal. Distriktssköterskorna betonade 

vikten av att diskutera med kollegor vid osäkerhet i bedömningar. Därför kan det vara viktigt 

att ha tid för reflektion och diskussion tillsammans med kollegor under arbetstid. Vid 

bedömningar i telefon är det viktigt att verkligen lyssna på patienten och distriktssköterskorna 

behöver mer kunskap om hur man ställer rätt frågor för att få fram viktig information från 

patienterna. Det skulle behövas större förståelse från läkarnas sida att det inte är lätt att göra 

bedömningar via telefon eftersom patienten då inte kan ses. Förbättringsarbete kan göras vad 

gäller e-hälsa, att med ny teknik kunna se patienten vid behov och därmed underlätta vid 

bedömningar i telefon. Yrkeserfarenhet underlättar arbetet i telefon och det bekräftar vikten 

av att ha yrkeserfarenhet innan utbildning till distriktssköterska genomförs. Eftersom arbetet 

är så mångskiftande är det viktigt att hålla kunskapen uppe med bland annat utbildningar och 

att mer fokus på telefonrådgivning läggs vid vidareutbildningen till distriktssköterska så att de 

blir mer förberedd inför det arbetet. Idag är patienterna mer stressade och har inte tid att vara 

sjuk. Detta försvårar arbetet för distriktssköterskorna då de inte tar emot råden som ges och 

samtalen tar därmed längre tid. Arbetet i telefon är ofta tidspressat och distriktssköterskorna 

skulle behöva mer tid i telefon för varje patient.  Eftersom arbetet i telefon är tungt är det 

viktigt att ha tid till att ta pauser och hinna reflektera. Ytterligare forskning behövs om 

distriktssköterskors och patienters upplevelser av telefonrådgivning på en hälsocentral.  
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    Bilaga 1 

      Till verksamhetschefen vid    

       xxx Hälsocentral 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 
Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie  

Telefonrådgivning innebär att som distriktssköterska ställas inför många komplexa situationer och 

bedömningar och där beslut ska fattas under kort tid utan visuell kontakt med patienten. 

Telefonrådgivning ställer höga krav på distriktssköterskans kompetens, kommunikationsförmåga samt 

förmåga till empati. Forskning har visat att telefonrådgivning är komplext och kunskapskrävande. 

Syftet med vår studie är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att göra bedömningar och ge 

råd via telefon. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie, som även är 

ett magisterarbete, vid er hälsocentral samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till 

distriktssköterskor om deltagande i en fokusgrupp. Fokusgrupp är en intervjuform där en liten grupp 

människor samtalar kring ett givet ämne. Vi behöver hjälp att rekrytera 6 deltagare från er verksamhet. 

De deltagande distriktssköterskorna ska arbeta på er hälsocentral, där telefonrådgivning ingår, med 

yrkeserfarenhet i minst ett år.    

 

Informationsbrev samt svarstalong till de tilltänkta deltagarna bifogas i detta brev. Deltagarna lämnar 

sitt informerade samtycke samt godkännande av deltagandet i studien genom att fylla i svarstalongen. 

Därefter lämnar de det åter till dig och vi hämtar svarstalongerna personligen. Även ditt godkännande 

skrivs under och lämnas åter till oss. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

att några skäl behöver anges.     

 

Deltagandet i fokusgruppen kommer att ske i en lokal i anslutning till er hälsocentral och genomföras 

under 1-1,5 timme. Tidpunkt för genomförandet är i samråd med dig när verksamheten tillåter under 

maj eller juni 2014. Intervjumaterialet kommer att spelas in digitalt för att sedan skrivas ut ordagrant 

för analys. Intervjumaterialet kommer sedan att förstöras efter att studien godkänts och publicerats vid 

Luleå tekniska universitet. Studien kommer inte att innehålla några uppgifter som kan leda till 

identifiering av deltagare eller hälsocentraler. 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 
Jessica Hansson   Sara Ylipää 

(leg sjuksköterska/distriktssköterskestudent)                       (leg.sjuksköterska/distriktssköterskestudent) 

jeshan-9@student.ltu.se                                                        saryli-3@student.ltu.se  

070-2792097                                                                          070-3649118 

 

Handledare: Siv Söderberg, leg. sjuksköterska, professor 

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå  

siv.soderberg@ltu.se  och telefon (0920-491000 vx) 
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Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras vid XXX hälsocentral samt att 

verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 

 

 

 

Namn: ______________________________________ 

 

 

 

 

Befattning: ____________________________________ 

 

 

 

 

Underskrift: ____________________________________ 
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     Bilaga 2a 

      Informationsbrev angående    

       deltagande i studie 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om deltagande i fokusgrupp 

Telefonrådgivning innebär att som distriktssköterska ställas inför många komplexa situationer och 

bedömningar och där beslut ska fattas under kort tid utan visuell kontakt med patienten. 

Telefonrådgivning ställer höga krav på distriktssköterskans kompetens, kommunikationsförmåga samt 

förmåga till empati. Forskning har visat att telefonrådgivning är komplext och kunskapskrävande. 

Syftet med vår studie är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att göra bedömningar och ge 

råd via telefon. 

 

Du tillfrågas i och med detta informationsbrev om deltagande i fokusgrupp. Fokusgrupp är en 

intervjuform där en liten grupp människor samtalar runt ett på förhand givet ämne. Genomförandet av 

fokusgruppen kommer att ske i en lokal i anslutning till er hälsocentral och är beräknad att ta 1-1,5 

timme att genomföra. Samtalet spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant för analys. Materialet 

kommer att förstöras efter att studien blivit publicerad vid Luleå tekniska universitet. Inga 

identitetsuppgifter kommer att kunna spåras till dig eller din arbetsplats.    

 

Du lämnar ditt informerade samtycke samt godkännande av deltagandet i studien genom att läsa detta 

informationsbrev samt fylla i bifogad svarstalong och lämna denna åter till verksamhetschefen. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges.    

 

Vi är distriktssköterskestudenter vid Luleå Tekniska Universitet och denna studie är en del av vårt 

examensarbete. Du är välkommen att ta del av vårt examensarbete när det är färdigställt och godkänd 

på nedanstående länk;  

http://epubl.ltu.se   

 

 

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare 

Med vänlig hälsning 

 

 

Jessica Hansson   Sara Ylipää 

(leg sjuksköterska/distriktssköterskestudent)                       (leg sjuksköterska/distriktssköterskestudent) 

jeshan-9@student.ltu.se                                                        saryli-3@student.ltu.se  

070-2792097                                                                          070-3649118 

 

Handledare: Siv Söderberg, leg. sjuksköterska, professor 

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå  

siv.soderberg@ltu.se  och telefon (0920-491000 vx) 

          

http://epubl.ltu.se/
mailto:jeshan-9@student.ltu.se
mailto:saryli-3@student.ltu.se
mailto:siv.soderberg@ltu.se
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         Bilaga 2b 

Svarstalong  

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning. 

 

___Jag önskar delta i studien 

 

___Jag önskar ytterligare information om studien 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

Telefonnummer: 

 

E-post:  

 

 

 

Vi kommer att kontakta dig angående tid och plats vid eventuell medverkan. 
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         Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE FOKUSGRUPPER 

 

Tid: 1-1,5 timma per fokusgrupp 

2 grupper med 6 deltagare 

 

En moderator som styr och leder intervjun och en observatör som iakttar och antecknar under 

intervjun. Vi kommer att turas om att vara moderator och observatör vid vardera fokusgrupp.  

 

Syfte: Beskriva distriktssköterskor upplevelser av att göra bedömningar och ge råd via 

telefon. 

 

Fika samt introduktion och information till deltagarna. 

 

Överenskommelser/förhållningsriktlinjer: 

Vi förväntar oss att deltagarna är intresserade och vill dela med sig av sina tankar och 

upplevelser kring ämnet. Deltagarna förväntas att inte ifrågasätta någon annans åsikter utan 

alla i gruppen ska respekteras. Allt som framkommer under diskussionen stannar inom 

gruppen. Det är viktigt att man håller sig till ämnet.  

 

Beskrivning av syftet med intervjun samt eventuella frågor innan diskussionen påbörjas. 

 

Inspelning påbörjas. Deltagarna presenterar sig själv med bakgrundsinformation; ålder och 

yrkeserfarenhet som distriktssköterska. Bakgrundsinformationen antecknas av observatören.  

 

Frågor 

Berätta om era upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning? 

Berätta om vilka fördelar ni upplever i ert arbete med telefonrådgivning? 

Vad upplever ni för svårigheter med att arbeta med telefonrådgivning? 

Hur upplever ni att det är att ge råd via telefon? 

Hur upplever ni att det är att göra bedömningar via telefon? 

Använder ni någon typ av beslutsstöd? 
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Exempel på följdfrågor 

Kan du utveckla det mer? 

Ge exempel! 

Berätta mer! 

Vad säger du om saken? 

 

Avslutande frågor 

Är det någon som vill tillägga något? 

Är det något ni funderar över? 

 

 

 

 


