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Sammanfattning 
Telefonen har blivit ett redskap för människor som söker kontakt med hälso- och sjukvården 

vilket har medfört krav på ökad tillgänglighet till den telefonrådgivning som ges vid 

hälsocentraler. Telefonrådgivning på hälsocentral utförs av distriktssköterskor och är en svår, 

viktig och ansvarsfull arbetsuppgift som dessutom kräver tålamod och flexibilitet. 

Telefonrådgivning medför ibland svåra prioriteringar för distriktssköterskan. Arbetsuppgiften 

upptar mera av distriktssköterskans arbetstid än tidigare. Syftet med studien var att få kunskap 

om hur distriktssköterskorna upplever telefonrådgivning som arbetsuppgift och hur de 

upplever att dokumentera i samband med telefonrådgivning. Tio distriktssköterskor 

intervjuades. I resultat framkom att informanterna upplevde att arbetet i telefonrådgivning 

innebär att ta snabba beslut, en del beslut är svåra och vissa beslut upplevdes som obekväma. 

Informanterna upplevde att de alltid måste balansera olika krav. Informanterna beskrev att de 

känner tacksamhet för sin egen kompetens och erfarenhet som kommer väl till användning vid 

de ständiga prioriteringarna och den fördelning av resurser som förekommer. Informanterna 

beskrev flera olika känslomässiga upplevelser. Informanterna menade att tiden ofta är för 

begränsade för varje patientärende och finns tidsutrymme för noggrann dokumentation, känns 

det som en bonus.  

 

Nyckelord: Telefonomvårdnad, telefonrådgivning, dokumentation, erfarenhet, upplevelse, 

rådgivningssköterska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The phone has become an important tool för people seeking contact in health services this has 

led to greater demands on the availability of telephone advice given at the health centers. 

Telephone counseling at health centers conducted by the district nurses, is a difficult, 

important and responsible task which requires both patience and flexibility. Telephone 

counseling involves sometimes difficult priorities for the district nurse. Telephone counseling 

has resulted in a change of district nurse tasks and occupies more of the district nurse working 

hour than before. The purpose of this study was to gain insight into how district nurses 

experience working with telephone advice and how they experience the ability to write in the 

patient records. Ten district nurses were interviewed for the study, all working in health center 

with telephone counseling and with home nursing, reception work or child health. The results 

found that the informants experienced that working in a telephone counseling means above 

all, to make quick decisions, some difficult decisions and some decisions are perceived as 

inconvenient. The informants experienced that they always have to balance various demands. 

The informants described that they feel gratitude for their own skills and their own 

experiences for use at all these priorities and allocation of resources at the present. The 

informants had various emotional experiences. The informants believed that time is often too 

limited for each patient case and if time is sufficient for careful documentation, it feels like a 

bonus. 

 

 

 

 

 

Keywords: Telephone nursing, telephone advice, record keeping, nurse experience, nurse 
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INLEDNING 
Under de senaste årtiondena har telefonen blivit ett viktigt arbetsredskap i hälso- och 

sjukvårdsfrågor för människor som söker råd och hjälp för medicinska problem. Intresset från 

allmänheten för medicinska frågor och frågor om egenvård har ökat alltmer, vilket ställer 

ökade krav på den rådgivning som ges vid hälsocentraler, sjukvårdsupplysningar och 

specialistmottagningar av olika slag. Telefonrådgivning på hälsocentral utförs av 

distriktssköterskor. Målet med telefonrådgivningen är att bilda sig en uppfattning om den 

vårdsökandes hälsotillstånd för att kunna ge adekvata råd eller hänvisa till rätt vårdinstans vid 

rätt tidpunkt (Marklund 2003). Den läkarbrist som idag råder inom primärvården leder till att 

läkartiderna på hälsocentralerna är begränsade. Detta kan medföra en svår prioritering av de 

patientärenden som kräver läkarbedömning (Andree 2008). Att arbeta med telefonrådgivning 

är en svår, viktig och ansvarsfull arbetsuppgift som kräver uthållighet och flexibilitet. Det 

krav som ställs på distriktssköterskor är inte enbart bred medicinsk kunskap inom många olika 

områden. De förväntas även ha pedagogisk förmåga och kunskaper i hur sjukvården fungerar 

i allmänhet. Det förutsätter att distriktssköterskan som arbetar med telefonrådgivning kan 

prioritera, ge rätt bedömning och dokumentera under tidspress (Punkhandbok 2008). 

Telefonrådgivning har inneburit en förändring av distriktssköterskors arbetsuppgifter. Från en 

timmes telefontid varje morgon till vilken patienten kunde ringa om sina problem, har nu 

ändrats till halv- eller heldagspass i telefonrådgivning.  

 

Telefonrådgivning är en vedertagen och generell benämning på rådgivning per telefon. Inom 

sjukvården används begreppet då det gäller att ge allmänheten medicinsk information, 

rådgivning och hänvisningar i hälso- och sjukvårdsfrågor (Wahlberg 2007).  

Enligt Punkhandboken (2008) utgör medicinsk rådgivning och hänvisning per telefon en 

viktig del av god hälso- och sjukvård. Den kan öka patienternas trygghet i vardagen, stödja 

egenvård och hjälpa patienter som behöver behandling på rätt vårdnivå.   

 

Telefonrådgivning ur sjuksköterskans perspektiv. 

I en studie av Light m.fl. (2005) beskrevs telefonrådgivningsverksamhetens syfte och 

sjuksköterskors arbetsuppgift vid telefonrådgivning. Telefonrådgivning beskrevs i studien 

som en verksamhet med grundsyfte att göra egenvården mer lättillgänglig och att patienterna 

skall ges möjlighet att tala med en kompetent person som ger adekvata råd utifrån ett 

framställt hälsoproblemen. Sjuksköterskorna i studien beskrev telefonrådgivning som en 

målinriktad arbetsuppgift med hälsorådgivande informationsservice som inkluderar både 

konsultation och hälsoundervisning samtidigt som den hjälper patienterna att komma till rätt 

instans inom sjukvården för att få hjälp.  

 

Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning har som huvudsaklig uppgift att bedöma 

patienters vårdbehov, boka läkartid, att ge råd och informera om andra möjligheter till vård 

och att ge den service som förväntas av patienten. Sjuksköterskor beskrev detta som en 

grindvaktsfunktion i studier av McEvoy (2000) och Holmström och Dall´Alba (2002). 

Upplevelsen av grindvaktsfunktion finns även beskriven i Wahlberg och Wredling (1999). 

Sjuksköterskan uppgift vid telefonrådgivningssamtal var enligt Leppänen och Sellerberg 

(2004) att samla information om patientens aktuella hälsotillstånd och därefter besluta om 

vilka råd som ges till patienten och allt som oftast sker samtalet under tidspress. Leppänen 

(2002) beskrev telefonrådgivning som arbetsuppgiften där sjuksköterskan sållar och försöker 

få fram vilka som behöver träffa läkare och vilka som inte behöver det. När sjuksköterskan 

fattar beslut om läkarvård måste detta kunna motiveras inför den läkare som ska ta hand om 

patienten. Läkarna granskar ofta skälen till bokningarna, så relevanta bokningar har gjorts.    
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Sjuksköterskor som ingick i Holmström och Dall´Albas studie (2002) beskrev vilka 

personliga egenskaper och kompetenser som förväntades av de sjuksköterskor som arbetar 

med telefonrådgivning. De egenskaper som förväntades var lugnt uppträdande och 

igenkännande. Vidare förväntades att sjuksköterskorna hade en bred kompetens inom 

omvårdnad, medicin och pedagogik och förväntades ha högre grad av flexibilitet. Enligt 

Wahlberg och Wredling (2001) var det lika viktigt för patienten som kontaktar 

telefonrådgivning, att det finns en person som lyssnar och ger ett bra bemötande, som att få 

adekvat bedömning av sitt problem.  

 

En viktig del av sjuksköterskors arbete i telefonrådgivning bestod i att utbilda patienter i 

egenvård, enligt de sjuksköterskor som deltog i Holmströms och Dall´Albas studie (2002). 

Sjuksköterskorna upplevde att de försökte göra råden om egenvård så användbara som möjligt 

och såg även som sin uppgift att kontrollera att patienterna uppfattat de givna råden rätt. I 

samma studie beskrev sjuksköterskorna upplevelser av både positiv och negativ karaktär.  

Sjuksköterskorna upplevde arbetsuppgiften som inspirerande och tillfredsställande när det 

gavs möjligheten för dem att hjälpa en annan människa medan sjuksköterskan under nästa 

patientärende kunde få ta emot patientens uttryck av besvikelse. Att i telefonrådgivning förstå 

vad patienten försökte beskriva utgjorde en viktig del i beslutsfattandet eftersom 

sjuksköterskan inte kunde väga in kroppsspråk och ansiktsuttryck i bedömningen. Patientens 

röstläge, andning och uttryckssätt kan i telefonrådgivning ge ledtrådar om patientens tillstånd.  

I Wahlberg m.fl. studie (2003) beskrevs sjuksköterskors erfarenheter och upplevda 

svårigheter vid telefonrådgivning. De vanligaste problemen som framkom i studien var 

avsaknaden av den direkta visuella kontakten med patienten och det ständiga beslutsfattandet. 

I samband med telefonrådgivning använde sig sjuksköterskor av en mera detaljerad utfrågning 

av patienten än när de hade patienten framför sig, enligt Johnson Pettinari och Jessopp (2001). 

Sjuksköterskorna i Wahlberg m.fl. studie (2003) ansåg att de i vissa rådgivningssamtal blir 

tvungna att ta beslut utifrån andrahandsinformation vilket kunde försämra möjligheten till en 

adekvat bedömning av patientärendet. Att ställa adekvata frågor utifrån patienternas 

perspektiv, ansåg flertalet sjuksköterskor var av stor vikt, då det är utifrån de svar patienterna 

ger som bedömningar görs. Sjuksköterskorna upplevde en stark känsla av ansvar gentemot 

patienten. De hade ambitionen att ge service och samordna alla resurser som stod till buds 

samt att undvika felbedömning då det kunde resultera i en anmälan till hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd. Rädslan att felbedöma en patientsituation fanns alltid i bakhuvudet. Denna 

fruktan var extra stark när den patient som ringde till telefonrådgivningen var av utländsk 

härkomst och språkproblem bidrar till svårigheter att förstå och bli förstådd. Om dessa samtal 

handlade om barn upplevde sjuksköterskorna att de var extra observanta (Wahlberg m.fl. 

2003). Sjuksköterskorna i studie av Ström m.fl. (2006) upplevde att varje patientkontakt är 

unik i telefonrådgivning och påpekar att arbetsuppgiften kräver bred kunskap för bästa 

resultat och kvalitet. Sjuksköterskorna i Holmströms och Dall´Albas studie (2002) menade att 

det fanns en konflikt mellan att ge varje patient den tid som behövdes samtidigt som man var 

tvungen att hålla samtalet så kort som möjligt på grund av den höga samtalsbelastningen. 

Vidare framkom i samma studie att sjuksköterskorna upplevde att arbetet med 

telefonrådgivning ofta är en tålamodskrävande arbetsuppgift, speciellt som när den 

vårdsökandes önskemål inte kan tillgodoses. Flertalet sjuksköterskor hade erfarenhet av att 

vissa patienter i förväg har bestämt vart de vill bli hänvisade vilket upplevdes försvåra 

möjligheten att ge råd (Wahlberg m.fl. 2003). 

 

Dokumentation vid telefonrådgivning 

I Holmström och Höglunds studie (2007) beskrevs olika problem och etiska dilemman som 

kan uppkomma vid telefonrådgivning, studien berörde även den dokumentation som sker i 
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patientens journal i samband med rådgivningssamtalet. Sjuksköterskorna gav beskrivning av 

vissa problem som kan uppstå i samband med dokumentationen, däribland de upplevda 

svårigheterna att välja de rätta orden och de rätta uttrycken. Alltså blev dokumentationen i sig, 

ytterligare en uppgift att lösa. När någon annan än patienten själv ringer till telefonrådgivning 

upplevde sjuksköterskorna att dokumentationen måste vara extra tydlig. 

 

Johansson och Skoglund (2007) påvisade brister i distriktssköterskor dokumentation i 

patientjournal i samband med telefonrådgivning. Studien utgick från vad distriktssköterskor 

dokumenterar i samband med patientkontakt vid en hälsocentrals telefonrådgivning och 

studien visande att i 62 % av de granskade journalanteckningarna framgick inte varför 

patienten hade ringt till hälsocentralens telefonrådgivning. Enligt SOSFS 2008:14 är 

telefonsjuksköterskan skyldig att dokumentera alla telefonsamtal, givna råd och åtgärder som 

vidtagits. Den dokumentation som sker i samband med telefonrådgivningen är ett viktigt bevis 

för vad som hade överenskommits mellan sjuksköterskan och patienten vid 

rådgivningssamtalet (Ström m.fl. 2006). 

 

Telefonrådgivning inom Primärvård 

Enligt Punkhandboken (2008) är primärvård den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan 

avgränsning gällande sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering 

som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska utrustning. Primärvården ska ge den vård 

som de flesta patienter har behov av. Punkhandboken (2008) beskriver att ett 

primärvårdsområde är som regel ett avgränsat område inom en kommun eller en del av en 

kommun. Punkhandboken (2008) poängterar att då distriktssköterskor i primärvårdens 

telefonrådgivning ofta är den första kontakten för patienten medför det höga krav på bred 

medicinsk kompetens. Rådgivning per telefon kräver även empati kombinerad med en 

rationell frågemetod och att distriktssköterskan har förmågan att skapa en förtroendefull 

relation till patienten. Swedin (2003) såg flera fördelar med att telefonrådgivning finns på 

vårdcentraler.  Fördelar såsom att sjuksköterskan som arbetar i telefonrådgivning har tillgång 

till patientens journal och även i vissa patientfall har sjuksköterskan patientkännedom. Flera 

fördelar är att rådgivningssamtalet kan gälla patienters frågor angående pågående behandling 

eller att patienten som önskar boka tid till sin familjeläkare.  Valanis m.fl. (2003) beskrev i 

studie att telefonrådgivning är den snabbast växande arbetsuppgiften för sjuksköterskor. I och 

med att telefonrådgivningen har ökat, har det fått följden att sjuksköterskans arbetsuppgifter 

förändrats (Bunn m.fl. 2005).   

 

Distriktssköterskans arbetsuppgifter 

Distriktssköterskan av idag är en specialistutbildad sjuksköterska som oftast tjänstgör inom 

primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, skolhälsovård och eller på barnavårdscentral. 

Distriktssköterskan har således en bred utbildning som vilar på en grund med fokus på 

förebyggande arbete och befolkningen i alla åldrar i ett familjeperspektiv. I sin utbildning 

tränas den blivande distriktssköterskan till en självständig och flexibel yrkesroll och till 

arbetet i primärvårdens alla verksamheter (Andersson 2003).  Förmågan att lösa problem vid 

telefonrådgivning utvecklas successivt och grundas mest på tidigare arbetslivserfarenheter 

(Larson Dahn 2000).  Som Timpka och Arborelius uttryckte det (1990), att kunskapen 

förvärvas i huvudsak via erfarenhet och inte under utbildningstiden. De anser att 

telefonrådgivning inte uppmärksammas i utbildningen på det sätt som önskas, vare sig till 

sjuksköterska eller i specialistutbildningen till distriktssköterska. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
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Distriktssköterskans arbete bedrivs på egna mottagningar, i hemmiljö, på skolor eller på 

mottagning vid hälso- eller vårdcentral. Distriktssköterskan kan även arbeta med den 

hälsovårdsmottagning som utgör barnavårdscentral (BVC). Distriktssköterskan har ett 

geografiskt områdesansvar. Ett definierat geografiskt område ger distriktssköterskan kunskap 

om befolkningens behov och närsamhällets resurser och ett område kan vara olika stort, allt 

ifrån en gata till hundratals kvadratkilometer. Distriktssköterskan är oftast känd av 

befolkningen och vice versa. Kännetecken för distriktssköterskans områdesansvar är helhet, 

kontinuitet, tillgänglighet och närhet. Till distriktssköterskans mottagning kommer patienter 

för att få hjälp med enklare sjukvård, som inte ryms inom ramen för egenvård. Patientbesöken 

till distriktssköterskemottagning kan även gälla sårvård, mer eller mindre avancerade 

omläggningar, blodtryckskontroller, bedömningar, läkemedelshantering i olika former etc. I 

hemsjukvården sköter distriktssköterskan vården av människor med svåra kroniska sjukdomar 

och handikapp samt vård av människor i livets slutskede. Till den hälsovårdsmottagning som 

utgör barnavårdscentral (BVC), kommer föräldrar med spädbarn och förskolebarn till 

distriktssköterskan för kontinuerliga hälsokontroller och vaccinationer enligt 

barnvaccinationsprogrammet. En distriktssköterskas arbetsuppgifter på hälso- eller 

vårdcentral kan, utöver de traditionella arbetsuppgifterna, ha specialinriktning såsom 

inkontinens, astma/KOL-mottagning, mottagning för resevaccinationer till omhändertagande 

av akuta inkommande patienter och telefonrådgivning (Distriktssköterskans uppdrag 2006, 

Wikipedia – Distriktssköterska 2009). Enligt Punkhandboken (2008) består således 

distriktssköterskors vardag av många arbetsuppgifter däribland att ge råd om egenvård, både 

vid mottagningsarbete, inom hemsjukvård och i allt större utsträckning vid telefonrådgivning. 

Vid telefonrådgivning används TeleQ-systemet. Ett system som strukturerar verksamheter 

som ofta har långa telefonköer och ska resultera i bättre tillgänglighet för patienterna. Det ska 

även bidra till att ge verksamheterna större möjligheter att nå de uppsatta målen för 

tillgänglighet (Aurora Innovation – TeleQ 2009). I och med TeleQ-systemet regleras 

inkommande samtal till hälsocentralernas rådgivningstelefon. Samtalsinställning beräknas 

utifrån antalet samtal som varje enskild distriktssköterska förväntas ta ansvar för och hantera 

per timme och beroende på de lokala rutiner som finns på varje enskild hälsocentral 

(Primärvården Gästrikland 2007). 

 

Problemområde 

År 2003 startades projektet Vårdråd per Telefon (VPT) på uppdrag av Socialdepartementet 

och organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. Sjukvårdsrådgivningen (SVR) med 

telefonnumret 1177 är en tjänst som många väljer för att få råd när det gäller egenvård. Till 

SVR kan befolkningen vända sig för att få en första bedömning av sina symtom vare sig 

symtomen är mer eller mindre allvarliga (Sjukvårdsrådgivningen 2008). 

Telefonrådgivningssamtalen till vård- och hälsocentralerna fortsätter att öka trots denna 

telefonrådgivningstjänst (Primärvården Gästrikland 2007). Landstingsförbundet (2003) 

samlade in uppgifter kring telefonrådgivning från flera sjukvårdsrådgivningar i landet och 

resultatet visade att cirka sex till åtta samtal per timme var rimligt för en sjuksköterska att 

hinna med. Den tiden skall även innefatta dokumentation och reflektion.  

 

I studier av Holmström och Dall´Alba (2002) och Wahlberg m.fl. (2003) har upplevelser vid 

telefonrådgivning tidigare beskrivits och då har undersökningsgrupperna omfattat 

sjuksköterskor som enbart arbetat med telefonrådgivning. Därför finns intresset att undersöka 

hur distriktssköterskor upplever att arbeta med telefonrådgivning, som en arbetsuppgift bland 

andra, och som är en verksamhet som har hög prioritet inom primärvården.  
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Hälsocentraler inom Primärvården har idag sina rådgivningstelefoner inställda på mellan sex 

till tio samtal per timme per distriktssköterska för att tillgodose de krav som ställs på god 

tillgänglighet vid telefonrådgivning både från primärvårdsledning och från befolkningen 

(Primärvården Gästrikland 2007). Detta har inneburit en förändring av distriktssköterskors 

arbetsuppgifter. Från det som tidigare var en halvtimme till en timmes telefontid varje morgon 

till vilken patienten kunde ringa om sina problem, har nu ändrats till halv- eller heldagspass i 

telefonrådgivning.  

 

Med anledning av att arbetet med telefonrådgivning för distriktssköterskor bevisligen ökar, 

finns intresse ta reda på hur distriktssköterskorna upplever arbetet i telefonrådgivning, hur de 

upplever att, i större utsträckning än tidigare, arbeta med telefonrådgivning och hur de 

upplever möjligheten att dokumentera i samband med telefonrådgivning.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån distriktssköterskorna berättelser beskriva hur de 

upplever arbetet i telefonrådgivning samt hur de upplever att dokumentera i samband med 

telefonrådgivning. 

 

METOD 
Design 

Till denna empiriska studie studien har en deskriptiv design valts då det är en användbar 

metod för att beskriva människors tankar, erfarenheter och tydliggöra människors egna 

perspektiv (Polit & Tatano Beck 2008). 

 

Undersökningsgrupp och urvalsmetod.  

Undersökningsgruppen har valts utifrån följande inklusionskriterier: 

Deltagarna i studien bestod av tio grundutbildade sjuksköterskor med vidareutbildning till 

distriktssköterska. Deltagarna skulle ha en tillsvidareanställning inom Primärvården och inte 

enbart arbeta med telefonrådgivning utan även ha andra yrkesspecifika arbetsuppgifter vid det 

tillfälle då studien genomfördes. Målsättning var också att få så stor spridning som möjligt 

gällande ålder, arbetsplats samt antal år som distriktssköterska. För att uppnå målsättningen 

skedde därmed urvalet av de deltagande distriktssköterskorna från tio olika hälsocentraler 

inom Primärvården i Mellansverige. I studien ingick tre distriktssköterskor med centralort 

som arbetsområde, fyra distriktssköterskor med både centralort och landsbygd som 

upptagningsområde medan resterande tre distriktssköterskor var i huvudsak verksamma på 

mindre ort och på landsbygden. Samtliga deltagare i studien var kvinnor i en ålder mellan 35 

och 58 år. Vid tillfället för studien arbetade inga manliga distriktssköterskor på de aktuella 

hälsocentralerna. De deltagande distriktssköterskorna hade varierande klinisk bakgrund och 

klinisk erfarenhet som sjuksköterska mellan 14 till 37 år. Vid tiden för intervjuerna hade de 

varit yrkesverksamma som distriktssköterskor mellan tre till 24 år och arbetat med 

telefonrådgivning under samma antal år.  

 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju 

används inom kvalitativ forskning när intervjuarens mål är att uppmuntra deltagarna att 

berätta med sina egna ord och tala fritt om det aktuella forskningsområdet och få djup på 

deltagarnas upplevelser (Polit & Tatano Beck 2008).  

 



6 

 

Provintervju genomfördes innan datainsamlingen påbörjades för att bedöma frågeguidens 

lämplighet eller om förändringar och/eller justeringar skulle komma att behöva göras (Polit & 

Tatano Beck 2008). Materialet från provintervjun ingår inte i studien. 

 

I frågeguiden till studien ingick följande frågeområden: hur distriktssköterskorna upplevde 

arbetsuppgiften telefonrådgivning, upplevelsen av patientkontakten vid telefonrådgivning att 

urskilja patienternas problem och finna den bästa lösningen för patienten och för 

verksamheten.  Nästa frågeområde hade inriktning mot dokumentation i samband med 

telefonrådgivning och dess struktur. Avslutande frågeområde: hur distriktssköterskor upplever 

att i större utsträckning än tidigare arbeta med telefonrådgivning Inom varje frågeområde 

ställdes följdfrågor. Dessa följdfrågor utgjorde ett stöd under intervjuerna och gav mera 

detaljerad information kring forskningsfrågan (Polit & Tatano Beck 2008). Frågornas 

ordningsföljd fastställdes under intervjun och det fanns ingen tidsgräns för svaren på frågorna. 

 

Tillvägagångssätt 

Inför studien ansökte författaren om tillstånd till studien av verksamhetschefer inom 

Primärvården. Samtliga tre verksamhetschefer inom Primärvården ingående i det aktuella 

mellansvenska området kontaktades brevledes med skriftlig information om studien. 

Verksamhetscheferna gav därefter godkännande till studien genom bifogat svarsbrev till 

författare. Efter godkännande av studien kontaktade de tre verksamhetscheferna, 

vårdenhetscheferna på de hälsocentraler som ingick i deras respektive verksamhetsområde. 

Vårdenhetscheferna gjorde en intresseinventering bland sina anställda distriktssköterskor 

enligt urvalets inklusionskriterier. Efter avslutad inventering upprättades en lista med namnen 

på tio intresserade distriktssköterskor vilket resulterade i samtliga tio deltagare. Varje enskild 

informant informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte, hur intervjun skulle 

komma att gå till samt hur insamlat material skulle komma att hanteras. De informerades 

också om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan i 

studien. Inget bortfall bland studiedeltagarna förekom. Samtliga intervjuer genomfördes av 

författaren under april månad 2008 på varje enskild deltagares arbetsplats. Intervjuerna pågick 

under 30-60 minuter och spelades in med hjälp av bandspelare. Intervjuerna renskrevs 

därefter ordagrant.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför studien hade tillstånd ansökts hos verksamhetschefer inom Primärvården. Författaren 

gav muntlig och skriftlig information till informanterna inför intervjuerna. Informationen 

innefattade en presentation av studien med problembeskrivning och syfte. Informanterna gav 

skriftligt samtycke till deltagande i studien (missivbrev) där framgick även att insamlad data 

skulle komma att hanteras konfidentiellt som garanti för att deltagarna inte skulle kunna 

identifieras i resultatet. Informanterna informerades även om hur de uppgifter som lämnades i 

studien skulle komma att skyddas och förvaras. Vilket innebar också att inga utomstående 

skulle kunna få veta vem som lämnat vilka uppgifter till författaren. Författaren kodade 

materialet för att kunna koppla samman uppgifter och uppgiftslämnare om det visade sig 

nödvändigt för studien. I missivbrevet framgick även att deltagarna utan förklaring hade rätt 

att när som helst avbryta sitt deltagande i studien (Codex 2010). 

 

Dataanalys 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att manifest och latent innehållsanalys används 

inom den kvalitativa omvårdnadsforskningen för att bl.a. uppnå trovärdighet. Både manifest 

och latent innehållsanalys gör en tolkning av innehållet i texten men tolkningens djup och 

abstraktionsnivå varierar mellan de båda analysmetoderna. Författaren har valt att utgå från 
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latent innehållsanalys. Målet med latent innehållsanalys är att få en metodisk bild av det 

studerande fenomenet samt att förstå, tolka och förklara underliggande mening av text.   

Varje intervju skrevs ut ordagrant av författaren själv och genomlästes flera gånger för att få 

en helhetsbild. All insamlad text bearbetades och indelades i meningsenheter utifrån syftet 

med studien. Meningsenheterna kondenserades vilket innebär en process som gör texten både 

kortare och mera greppbar men med bibehållen kärna och utan att budskapet går förlorat. 

Dessa kortare kärnfulla textavsnitt benämns kondenserad text. Efter noggrann genomgång och 

bearbetning av kondenserad text bildades koder. Koderna jämfördes sedan med avseende på 

likheter och skillnader och bearbetades sedan till kategorier, tabell 1. För att karaktärisera och 

tydliggöra de skillnader som framkom inom kategorin, känslomässiga reaktioner omfattar 

analysarbetet även subkategorier som kan följas i tabell 2. Avsikten med analysfasen är att 

förstå data som framträder och att försöka identifiera bakomliggande icke verbala budskap 

(Graneheim och Lundman, 2004). Tema är analysens sista steg och bildas genom bearbetning 

av kategorierna. Författaren gör en tolkning av det latenta innehållet i intervjuerna och 

identifierar det latenta budskapet som presenteras i teman vilket bidrar till ökad förståelse för 

sammanhanget, enligt Graneheim och Lundman (2004). Exempel på analysprocessen visas i 

tabell 1 och 2.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 1. 

 

Meningsenheter Kondenserad 

text 

Kod Kategori Tema 

...”Ja det kan ju vara 

ganska tungt psykiskt i 

telefonrådgivning när 

man är koncentrerad 

på topp hela tiden och 

hela dagen,  du måste 

vara till 100.  Allting 

är jättejätteviktigt hela 

tiden.”… 

Telefonrådgivning 

är psykiskt 

påfrestande, 

kräver alltid 100 

% koncentration, 

eftersom allt är 

viktigt 

Vara 

fokuserad 

 

Att snabbt 

samla all 

tänkbar 

information 

 

 

 

 

 

 

         

Upplevelser av 

ett svårt och 

mångfacetterat 

arbete som 

kräver ett öppet 

sinne 

… ”så då behöver det 

vara någon som sitter i 

telefon som känner 

patienten så att 

hemsjukvårdssystrarna 

kan åka på det de ska 

göra och 

mottagningen kan 

skötas på det viset som 

det ska göras”… 

Varje 

arbetsuppgift 

kräver kännedom 

om patienter och 

personal 

Ha 

kännedom 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 2. 

 

Meningsenheter Kod Subkategori Kategori Tema 

…”jag skulle 

inte kunna sitta i 

rådgivningen om 

jag inte hade 

jobbat i många 

år som 

distriktssköterska 

för att du måste 

ha det där i 

bakgrunden att 

se, höra, känna 

av”… 

Kontroll på det 

mesta 

 

Känna sig 

duglig  

Att kunna 

hantera 

känslomässiga 

reaktioner 

 

 

         

Upplevelser av 

ett svårt och 

mångfacetterat 

arbete som 

kräver ett öppet 

sinne 

Meningsenheter Kod Subkategori Kategori Tema 

...”.man blir så 

trött i huvudet, 

så ibland så 

känner man på 

eftermiddagen så 

kan man ha 

samtal kvar ända 

fram till fem och 

det är vad du 

mäktar med”… 

Saknar 

reflektion 

 

Känna märkbar 

tidspress 

 

Att kunna 

hantera 

känslomässiga 

reaktioner 

 

 

Upplevelser av 

ett svårt och 

mångfacetterat 

arbete som 

kräver ett öppet 

sinne 

 

 

RESULTAT 
Resultatet som framkom i analys av data presenteras övergripande i figur 1 och den mera 

detaljerade presentationen sker i tabell 3 och 4 samt i löpande text. 

 

 
 

Figur 1: Övergripande presentation av resultatet 

Upplevelser av ett 

svårt och 
mångfacetterat arbete 

som kräver ett öppet 

sinne 

Att snabbt samla 

all tänkbar 

information 

 

Att snabbt fatta 

relevanta och 

korrekta beslut 

Att kunna lita på 

sitt beslut 
 

Att kunna 

hantera 

känslomässiga 

reaktioner 
 

Känna 

maktlöshet 

 

Känna sig duglig 

 

Känna märkbar 

tidspress 
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Resultatet redovisas i tabell 3 och 4 utifrån koder, kategorier och tema samt koder, 

subkategorier, kategorier och tema. Varje kategori exemplifieras i löpande text och illustreras 

med direkta citat från intervjuerna. Parentesen efter varje citat visar från vilken intervju citatet 

är taget och citaten skrivs med kursiv stil.  

 

Tabell 3. 

Kod Kategori Tema 

Lyhörd 

Lyssna uppmärksammat 

Metodisk 

Vara fokuserad 

Kunnighet 

Ha kännedom 

Tålmodig 

Hänsyn 

Brådskar 

Arbetsvillig 

Känner ansvar 

Respekterad 

Förtroende 

Förtrogen 

Att snabbt samla all tänkbar information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av 

ett svårt och 

mångfacetterat 

arbete som 

kräver ett 

öppet sinne 

Anpassa 

Tillfredsställande  

Hantera förväntningar 

Ibland så svårt 

Strukturerad 

Bemöta oro 

Besluta 

Prioritera 

Fördela  

Trygghet 

Vara disciplinerad 

Skärpa och 

uppmärksamhet 

Förtroende 

Vilseledd 

Noggrannhet kräver tid 

Att snabbt fatta relevanta och korrekta 

beslut. 

 

 

 

 

 

Vägleda 

Höga förväntningar 

Känner nöjd  

Känna tacksamhet 

Strävar efter samförstånd 

Förlita sig på sig själv 

Ständig utveckling 

 

 

Att kunna lita på sitt beslut 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabell 4 

Kod Subkategori Kategori Tema 

Högsta prioritet 

Oro för förlust 

Betungande 

Framförhållning omöjlig 

Mätbart 

Motvilja 

Möta irritation  

Pressande 

Möta och hantera missnöje 

Trampad på 

Kritiseras 

Inte rättvist 

Förtvivlan 

Kravfylld 

Önskar känna arbetsglädje 

Tar för mycket energi 

Känna maktlöshet 

 

 

Att kunna 

hantera 

känslomässiga 

reaktioner 

Upplevelser av 

ett svårt och 

mångfacetterat 

arbete som 

kräver ett 

öppet sinne 

Nå mål 

Målinriktad 

Betydande  

Lämplig 

Trivas med problemlösning 

Bra service 

Utmaning 

Målmedveten 

Självklarhet 

Bra faktasammanställning 

Utveckling 

Medveten 

Tillfreds 

Vara flexibel 

Tillför kunskap 

Ha kunskap om 

Kontroll på det mesta 

Bredd i arbetet 

Känna sig duglig 

Göra sitt bästa 

Önska mera tid 

Annat får stå tillbaka 

Hotad av tillgänglighet 

Efterstäva effektivitet 

Slitsamt 

Känna otillfredsställelse 

Sakna reflektion 

Oro för oprofessionell 

hantering  

Sakna tid 

Tidsbrist leder till stress 

Strävar efter kontroll 

Känna märkbar 

tidspress 
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Upplevelser av ett svårt och mångfacetterat arbete som kräver ett öppet sinne 

 

Ett tema identifierades som representativt för materialet utifrån studiens syfte. Det tema som 

framkom i analysen finns genomgripande i informanternas beskrivning av deras upplevelser i 

arbetet med telefonrådgivning och finns underliggande uttalat genom hela analysprocessen.  

Temat tydliggör distriktssköterskornas upplevelser av arbetet med telefonrådgivning och vilka 

krav det upplevs medföra. Distriktssköterskorna upplevde att det krävs stor kunskap och 

kompetens, dugligheter av alla de slag och framförallt, ett öppet sinne.  

 

 

Kategori: Att snabbt samla all tänkbar information 

Under denna kategori samlas distriktssköterskors beskrivningar av den stora variationen i de 

telefonsamtalen som kommer till telefonrådgivningen på en hälsocentral. Själva rådgivningen 

är bara en bråkdel av de samtal som kommer in under ett arbetspass i telefonrådgivning. 

Distriktssköterskorna upplevde att mångfalden i telefonrådgivning ger arbetsglädje och bidrar 

till kompetensutveckling och kunskapsbredd. När den direkta patientkontakten saknas 

tydliggörs vikten av att lyssna och vara lyhörd för att sedan balansera den erhållna 

informationen. 

 

Vid patientkontakt i telefonrådgivning upplevde distriktssköterskan att det ibland finns 

svårigheter i att förstå vilket som är patientens problem och att därefter uppskatta 

egenvårdsförmågan hos densamma. När en patientkontakt i telefonrådgivning leder till 

egenvårdsråd krävs av distriktssköterskorna att de lyssnar uppmärksammat och den 

informationsinsamling som ligger till grund för bedömning är, en många gånger, tidskrävande 

uppgift.  

 

…”en del drar ju på så att det låter som att de är jättesjuka sen så är det inte alls så, eller 

tvärt om. Att vissa får man dra ur allting och att vi ska tänka på alla frågor som man ska 

ställa. Ibland missar man ju saker som man inte tänker på själv och som patienten själv inte 

berättar. Det är som svårt att få en bra bild. Ofta tycker ju vi att för att inte säja att man 

upplever att man ringer för minsta lilla.”… (4). Erfarenheten hjälper distriktssköterskorna att 

ställa träffsäkra frågor och att gå metodiskt tillväga. 

 

...”Ja det kan ju vara ganska tungt psykiskt i telefonrådgivning när man är koncentrerad på 

topp hela tiden och hela dagen, du måste vara till 100”… (7). Distriktssköterskorna upplevde 

att det krävs att vara fullständig fokuserad vid telefonrådgivning så att ingen viktig 

information går förlorad. 

 

…”Att känna in, att lyssna in först problemet och sedan försöka känna vad det är som 

behöver göras och bedöma om det räcker med rådgivning.” ... (2) då inger erfarenheten en 

känsla av trygghet för distriktssköterskorna och de kan lita på sin kunnighet.  

 

Distriktssköterskorna såg fördelar av att ha kännedom om övrig verksamhet för bästa 

kvaliteten i telefonrådgivning. 

… ”så då behöver det vara någon som sitter i telefon som känner patienten så att 

hemsjukvårdssystrarna kan åka på det de ska göra och mottagningen kan skötas på det viset 

som det ska göras”… (9).  
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…”och ibland känner man sig mera som Eniro 118 118”… (7). Den stora variationen i 

patienternas frågor gör att distriktssköterskorna måste vara beredd att svara och bemöta frågor 

inom många områden. Det gäller att behålla lugnet och vara tålmodig i alla lägen. 

…”man måste ju tänka sig in i vad patienten säjer och man måste vara koncentrerad hela 

tiden”…(3) med hänsyn till patienten.  

 

Att känna ständig tidsbrist och känna att det brådskar kan ha negativ inverkan både på 

insamling av relevanta uppgifter från patienten eller om patienten.  

… ”Och det är inte alltid att det är några tunga saker att ta tag i utan det är hela tiden” … 

(9)   

 

…”Man ska ju kunna ta emot så många som möjligt” … (3) vara förberedd på högt 

arbetstempo och vara arbetsvillig. 

 

Distriktssköterskorna känner ansvaret … ”för den som ringer för den är det ju någonting 

viktigt och då måste jag ju hela tiden vara skärpt och lyssna”… (9) och upplevde att 

telefonrådgivning kräver en fullständig fokusering med hänsyn, omdöme och respekt för den 

vårdsökande. …”Allting är jättejätteviktigt hela tiden. Så känner jag när jag sitter i 

rådgivningen”… (7)  

 

Distriktssköterskorna har en respekterad yrkesroll och känner av förväntningar som det 

innebär. …”och även om vi inte har haft kontakt förr så känner dom oss. Dom vet vilka vi är. 

Patientkännedom och kunskapen om bygdens kultur har stor betydelse”… (1) 

 

 …”Jag vet hur föräldrarna är, jag känner dom och jag ser barnet framför mig och jag vet 

hur dom är i normala fall”… (6). Patientkännedom medför trygghet för alla parter och bidrar 

till att befolkningen har stort förtroende för distriktssköterskorna och förbättrar 

förutsättningarna vid telefonrådgivning. 

 

Distriktssköterskorna upplevde att det har stor betydelse att vara väl förtrogen med 

patienterna inom det egna upptagningsområdet vid telefonrådgivning. Distriktssköterska 2 

menade att kontinuitet och patientkännedom det är A och O… ”det blir mindre jobb i långa 

loppet, det blir färre onödiga besök” … (2)   

 

…”Jag tror att 90 % av vår befolkning ringer hit till oss när det gäller rådgivning, dom väljer 

inte att ringa till SVR”… ” (1).  Kontinuitet och patientkännedom känns betydelsefullt för de 

flesta. 

 

 

Kategori: Att snabbt fatta relevanta och korrekta beslut 

 

Många patienter som ringde till telefonrådgivningen har svårt att beskriva sina symtom. 

Patienterna vill ha hjälp, de känner sig osäkra och vill ha råd och tips i egenvård. Då gäller för 

distriktssköterskorna att snabbt balansera information mot egen kunskap för att kunna anpassa 

åtgärderna utifrån patientens behov av hjälp, så hjälpen blir på rätt nivå. 

 

Distriktssköterska 1 upplevde att hälsocentralernas telefonrådgivning är en 

kommunikationsväg, en patientvägledning där patienten styrs in på rätt väg, man vägleder 

dem. 
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… ”Man är osäker och man har svårt att ta egna beslut. Det här med egenvård det gör de 

inte på egen hand utan det gör de först efter kontakt med sjukvården”… (4). Det upplevdes 

tillfredsställande för distriktssköterskorna när patienten får hjälp och kan ledas till egenvård. 

 

Föräldrar ringer till hälsocentralernas telefonrådgivning och är oroliga för sina barn: 

... ”Många småbarnsföräldrar ringer direkt när barnen får feber och de vill att barnen ska bli 

friska så att de kan gå till skola och dagis”… (5) Distriktssköterskorna upplevde att de får 

hantera föräldrars förväntningar då de önskar att deras barn är friska, febern till trots. 

 

Ibland är det så svårt för distriktssköterskorna att fatta beslut utifrån den information som 

lämnas.  …”Patienterna har svårt att uttrycka sig, när de ska beskriva något symtom som 

sitter någonstans. Svårigheterna med telefonrådgivning kan vara hur folk kan beskriva 

symtom, hur de mår. Att det är svårt att få en tydlig bild av vilka problem det är och hur sjuk 

dom är. DET är så,  ja, man beskriver saker så olika”… (4)  

I situationer med svårigheter som beskrivs i texten ovan krävdes att distriktssköterskorna är 

strukturerad och tydlig i samtalet …”Och då gäller det att man är lite tusenkonstnär på något 

sätt att man försöker lirka ut det vad som säjs och vad är det som de pratar om 

egentligen”…(10 ) 

 

Det är många föräldrar som idag ringer till sin hälsocentrals telefonrådgivning och 

distriktssköterskorna upplevde att den oro som framkommer är nog så svår att bemöta  

… ”Många föräldrar är ju väldigt, väldigt oroliga för sina barn idag, väldigt snabbt. Dom 

hinner knappt bli sjuka förrän de ringer på telefon och ska ha råd”… (6). 

 

…”Det här med föräldrar som ringer ofta och mycket om sina sjuka barn är något som har 

förändrats över tid. De har inte tid att vara hemma med sina sjuka barn. De ska helst vara 

friska för jämnan. Dagis sätter stor press på att barnen inte får vara där om dom tror att dom 

är smittsamma. Och då upplever föräldrarna en konflikt mellan arbetsgivaren och dagis.”… 

(6). I fall som detta upplevde, distriktssköterskorna att föräldrarna ville ha hjälp att ta ställning 

och fatta beslut vilket inte är så lätt alla gånger.  …”Det kan man ju märka många gånger att 

dom vill skyffla över ansvaret på någon annan” … (2). 

 

Distriktssköterskorna i telefonrådgivning får ta del av patienternas uttryck för otrygghet och 

osäkerhet …”Det söks ju väldigt mycket sjukvård. För även banala grejer som folk inte sökte 

för förut”… (5) Distriktssköterskorna upplevde att de ändå alltid måste prioritera och fördela 

resurser som är relevant för varje enskilt patientärende. 

 

Den tidsbrist som distriktssköterskorna upplevde att förekommer inom telefonrådgivning kan 

ha inverkan på den egna koncentrationsförmågan och kan leda till sämre bedömningar. Då 

gäller det att distriktssköterskorna litar till sin förmåga till ett snabbt och bästa beslut och 

känner trygghet i det…”Ibland känns det ju väldigt stressande framförallt när man har långa 

samtal eller när man har samtal så man måste gå och konsultera läkare och man då ser att 

kön då fyller på sig ordentligt medan man gör färdigt det samtalet som man har haft tidigare 

då. Och man kanske måste ringa tillbaka eller ringa till andra ställen då kan man uppleva det 

som väldigt stressande”… (6).  Det gäller att försöka vara disciplinerad mitt i den stress som 

förekommer. 

 

…”Jag tycker det är tungt när man ska sitta hela dagar för man måste ju hela tiden vara på 

alerten”… (3). Telefonrådgivning kräver både skärpa och uppmärksamhet. 
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…”Patienterna vet ju att vi i stort sätt känner de flesta så det hela handlar om patientsäkerhet 

och patientkännedom och kontinuitet”… (1) Distriktssköterskorna är en viktig del i den 

hjälpande länken och en yrkesgrupp som patienten ofta har förtroende för…”ja den här 

patienten behöver prata en stund och sen löser det sig”…”och patienterna blir tryggare om 

dom hör en röst som dom känner igen”…(6) 

 

…”men sen som sagt så kanske patienten visar upp en helt annan bild när hon eller han 

kommer till doktorn än vad de har beskrivit för oss i telefon.  Det där slår tillbaka ibland 

tycker jag. Det är jättesvårt”… (7).  Resultatet blir inte alltid som distriktssköterskorna tänkt 

sig och kan känna sig vilseledda.   

 

…”Sen kan man väl som vi brukar ha tre minuter är det väl för varje samtal och det är ju för 

lite för ibland sitter man själv och då man hinner ju sällan ett samtal och både dokumentera 

och prata och göra klart på tre minuter så det är ju för lite dimensionerat” …(3) 

Distriktssköterskorna känner oro att kvaliteten på arbetet påverkas av att tiden är knapp för 

noggrannhet kräver tid.   

 

 

Kategori: Att kunna lita på sitt beslut  
 

Denna kategori speglar distriktssköterskornas upplevelser efter att beslut tagits och 

överenskommelse gjorts i telefonrådgivning. 

  

...”Det kan ju vara charmen med att man får hjälpa patienter till rätta och de allra flesta är 

ju otroligt tacksamma för den hjälp de fått”… (10) Det är positivt att vara den som ska hjälpa 

och ge stöd när man får tacksamhet tillbaka.  Distriktssköterskorna med sin erfarenhet känner 

sig trygg med att vägleda patienten. 

 

Kontinuitet och patientkännedom upplevdes förbättrar möjligheten för distriktssköterskorna 

att göra så optimala bedömningar som möjligt i telefonrådgivning och samtidigt innebär detta 

att distriktssköterskor har höga förväntningar ställda på sig …”så är man distriktssköterska 

och har varit utbildad som det i många år så förutsätts det att man ska bara fixa detta, lätt 

som en plätt. Baserat på sin kunskap som man förvärvat genom åren i yrket. 

Erfarenhetsbaserad kunskap skulle jag vilja säja. Men det är väl, man ska väl ha dom 

kunskaper man har, men det är speciellt med telefonrådgivning”...(8)  

 

 …” Jag tycker man är som spindeln i nätet där. Man ska veta mycket. Vart kan jag hänvisa 

den patienten och vart kan jag hänvisa den andra? Det är så mycket man ska veta. Så det är 

som att vara en spindel och man ska sträcka ut överallt. Det är svårt att sitta där och inte vet 

hur det fungerar i vårdkedjan. Man måste ha en väldigt bra bas och vara otroligt trygg i sig 

själv”… (10) då känner sig distriktssköterskorna nöjd med sin prestation 

 

Distriktssköterskorna känner tacksamhet för sin breda erfarenhet och använder hellre den än 

de beslutstöd som kan erbjudas. Distriktssköterska 2 menar att beslutstöd snarare begränsar än 

hjälper. …”det blir lite effektivare med kunskap ur egen erfarenhet”…(2) 
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Distriktssköterskorna strävar efter överkommelse i samförstånd med patienten. Men det är 

inte alltid så lätt att möta upp mot patientens önskemål …”dom säjer: jag ska ha en läkartid. 

Det var ju bestämt innan och så tycker jag att det inte är nödvändigt med läkartid då blir dom 

ju besvikna”…(3) 

 

…”Det är svårt att avgöra patienternas upplevelser, om dom förstorar det hela eller om de 

tonar ner det hela. Det är jättesvårt att känna in. Sedan vad som är skarpt läge och inte. Det 

är det svåraste. Det är svårt att få den känslan”… (7) Det är mycket erfarenhet som krävs 

innan man accepterar sitt eget ställningstagande och förlitar sig på sig själv 

 

…”Känner man sig hotat av patienten eller att patienten uttrycker sitt missnöje brukar jag 

med extra noga hur jag beskriver samtalet i min anteckning så att jag inte följer med i den 

negativa klangen och för att vara på den säkra sidan.”...(4). Man lär sig något nytt varje dag 

och utvecklas ständigt, gäller även hur man ska tackla missnöje och hot.  

 

 
Kategori: Att kunna hantera känslomässiga reaktioner 

 

Subkategori: Känna maktlöshet  

Distriktssköterskorna upplevde att telefonrådgivning har utvecklats till att uppta en betydande 

del av arbetstiden. Telefonrådgivning har högsta prioritet, vilket påverkar övriga 

arbetsuppgifter och leder till oro att yrkets mångsidighet förloras. Distriktssköterskorna 

upplevde att arbetsuppgiften känns betungande och menar att den goda tillgängligheten till 

telefonrådgivning utgör ett stressmoment för distriktssköterskorna när många patienter väntar 

på att bli uppringda. 

  
… ”Så är det så att det har ökat så otroligt samtalen” … (5). Därför är det ofta svårt att 

överblicka dagen, framförhållning blir omöjlig vilket upplevdes försämra arbetsmiljön. 

 

Distriktssköterskorna upplevde att det är lätt för verksamhetsledare att se vad varje enskild 

distriktssköterska presterar genom att räkna antalet direkta kontaktregistreringar. Något som 

distriktssköterskorna menade att ofta framkom vid medarbetarsamtal. Distriktssköterska 5 

menade att telefonrådgivningen är, från chefshåll, väldigt viktig då den är mätbar för 

verksamhetens tillgänglighet och därmed har ekonomisk betydelse …”det mäts hur mycket VI 

ringer”…(5) . Vidare från distriktssköterska 5…”Sen var NN hos en patient förra veckan, 

hela dagen blev hon kvar där. Och tröstade familjen och barnbarn och . Det mäts inte! Du 

kan aldrig mäta känslor hos folk, du kan aldrig mäta omtanke, men du kan mäta 

telefonrådgivning. Det är ju det som vi tycker är helt fel!”…(5).  Distriktssköterskorna 

upplevde att den ekonomiska aspekten av god tillgänglighet, har större betydelse för 

verksamheten än distriktssköterskornas arbetssituation.  

 

…”men vara rådgivningssköterska på heltid och jämt sitta i telefon det skulle jag då absolut 

inte vilja göra”…(7). Vid hög arbetsbelastning är det viktigare än någonsin att man upplever 

trivsel med sitt arbete för bästa resultat.  Här gavs signaler på motvilja. 
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Distriktssköterskorna i telefonrådgivning får möta irritation i och med den omstrukturering 

som sker inom Primärvården. Distriktssköterskorna upplevde att de får agera bollplank i 

samtal där patienten ger uttryck för frustration och irritation över förändring som får negativ 

effekt för den enskilde patienten. Distriktssköterskorna kände sig utsatta och det skapar en 

pressande atmosfär …”vi får väldigt mycket negativt från patienterna nu i och med 

omstruktureringen och vi får ju ta bära ett jättelass och diverse grejer som patienterna ringer 

och tar upp på telefon. Så vi blir ju helt plötsligt inte bara den rådgivande funktionen utan vi 

ska sitta och lyssna”… (2). 

 

Distriktssköterskorna i telefonrådgivning möter och hanterar även missnöje…”Så det är ju lite 

svårt att hantera. För vi får ju absolut inte svara tillbaka och vara otrevliga tillbaka”… (8). 

 

Distriktssköterskorna i telefonrådgivning beskrev att de ibland kunde känna sig som trampad 

på,  av patienter…” Och vissa människor kan ju hitta den här svaga punkten som man har 

liksom som gör att man mår lite dåligt”… (6).   

 

Ibland kritiserar läkarna distriktssköterskornas beslut och har synpunkter på de bokningar som 

görs för läkarbedömning. Det framkom i studien att orsaken till det, är ofta, att det saknas 

tider till de läkarbesök som distriktssköterskorna har mandat att boka på.  Exempelvis vid 

bedömning har distriktssköterskorna beslutat att patienten ska ha en tid till läkare men det 

finns inga läkarbesökstider inom rimlig tid att boka. Följden kan då bli att patienten bokas på 

läkartid som är reserverad för patienter med akuta besvär. Distriktssköterskorna måste även 

ibland dubbelboka patienter på läkarnas akuta tider vilket upplevdes som ett av de största 

dilemman. Distriktssköterskorna känner att det inte är rättvist mot vare sig patient eller 

läkaren vilket medför en känsla av förtvivlan hos distriktssköterskorna. Telefonrådgivning 

upplevdes således som en kravfylld arbetsuppgift med ibland orimliga krav eller 

organisationsproblem att lösa.  

  

…”Man måste erkänna det för sig själv att man känner sig lite uppäten ibland. Man blir trött 

på folk. Och att man måste få lov att känna det, liksom. Det är så”… (5).  

Distriktssköterskorna önskade känna arbetsglädje. 

 

…”för jag tycker att det tar mycket kraft och man blir väldigt trött i huvudet när man har 

suttit en heldag och haft många samtal. Det är krävande, tycker jag”… (7) Arbetsuppgiften 

upplevdes ta för mycket av distriktssköterskornas energi.  De samtal när patienten inte kan 

erbjudas läkarkontakt tar ofta längre tid att hantera och bearbetningen pågår ofta längre tid än 

själva samtalet. 

 

Subkategori: Känna sig duglig 

Verksamheterna målsättning med hög tillgänglighet på telefonrådgivning påverkar 

distriktssköterskornas arbetssituation vilket ger både positiva och negativa känslor. 

Distriktssköterska 7 upplevde att mobiltelefonin har bidragit till en ökad möjlighet för 

patienterna att nå Primärvården och att bli uppringda av distriktssköterska i rådgivning var än 

patienterna befinner sig. Mobiltelefonin underlättar även för hälsocentralerna att nå 

patienterna vilket är ett av delmålen med telefonrådgivningen, att patienterna kan kunna få 

hjälp när de har det behovet.  

 

 

…”Vi har bra tillgänglighet och arbetat för detta”… (7) Distriktssköterskorna upplevde sig 

vara i högsta grad delaktig i resultatet och arbetar målinriktat då tillgängligheten i 
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telefonrådgivning är mycket viktig för Primärvården och betydande för verksamheten. …”och 

man ska ju kunna ta emot så många samtal som möjligt”… (8) och distriktssköterskan är 

lämplig att göra jobbet som trivs med problemlösning. 

 

…”Telefonrådgivningen är ett relativt enkelt sätt att nå sjukvården. Att man får ett besked om 

att man kommer att bli uppringd då och då och det blir dom ju på ett ungefär i alla fall och 

slipper ringa om”… (1). Distriktssköterskorna ansåg att det är en bra service som erbjuds 

befolkningen samt att varje dag är en utmaning om det är möjligt att hålla alla 

utringningstider. 

 

…”Men jag försöker att inte se det som ett stressmoment. Man kan ju inte göra mera än att 

ringa av. Det kommer ju in korta samtal förr eller senare också, det gör ju det, som bara tar 

någon minut”… (7).  Distriktssköterskorna har vana av varierande arbetstempon och arbetar 

målmedvetet.   

 

Den dokumentationen som sker i samband med telefonrådgivning upplevdes vara lika viktig 

som inom alla andra arbetsområden för distriktssköterskor. Därför känns det som en 

självklarhet att göra en bra faktasammanfattning av den kommunikationen som äger rum eller 

har ägt rum vid telefonrådgivning. …”Dokumentationen vid telefonrådgivning tycker jag är 

viktig. Det svåraste är att komprimera texten så att den inte svävar ut för mycket men den ska 

ända vara så detaljrik som det någonsin är möjlig på den korta tiden man har ändå har”… 

(1). Noggrann dokumentation är viktig för alla parter, om patienten återkommer i samma 

ärende eller i ett nytt ärende. Den innehåller information till läkare eller distriktssköterska 

som ska möta patienten efter bokning via telefonrådgivning. 

 

…”En bra dokumentationsmall kan man ju efterlysa vid vissa tillfällen. Man har ju sett flera 

varianter av rådgivningsmallar och det finns enstaka som är riktigt bra medan de flesta 

bjuder inte in till någon detaljrik dokumentation. Den bjuder in till att man förutsätts ha goda 

språkkunskaper och full kontroll och fokus på VIPS-sökorden för att dokumentationen 

verkligen ska klargöra varför patienten har sökt”… (8). Distriktssköterskorna vill bidra till 

verksamhetens utveckling, och vara delaktig i hur patientsäkerheten och vårdkvalitet kan 

förbättras. 

 

…”jag skriver i journalen och så mycket stödord som möjligt för annars är det ju lätt att man 

glömmer viktig information som patienten lämnar”… (3). Distriktssköterskorna var väl 

medvetna om de höga krav som finns som gäller dokumentation. 

 

Distriktssköterskorna återkom ständigt till kontinuitet och patientkännedom. Dessa faktorer 

upplevdes bidra till ökad trygghet för patienten även i telefonrådgivningssituation. Detta 

uppfattades leda till ett bättre omhändertagande av patienten och medför även en ökad 

effektivitet och vårdkvalitet. Distriktssköterskorna känner sig då tillfreds. 

… ”Att det är lite… kanske är speciellt och att dom känner sig trygga med oss”… (1)   

 

Distriktssköterskorna upplevde att det finns höga förväntningar av effektivitet och hög 

kvalitet på patientomhändertagandet vid arbetet i telefonrådgivning och distriktssköterskorna 

har då fördel av att vara flexibla. 

 

Distriktssköterska 6 upplevde att telefonrådgivning är roligt men också svårt och ser arbetet 

med telefonrådgivning som en utmaning. Vidare beskrev distriktssköterskan att hon upplever 

att hon lär sig något nytt varje dag i arbetet med telefonrådgivning. Arbetsuppgiften 
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upplevdes tillföra ny kunskap och ger nyttig och bra erfarenhet som stärker ens egen 

kompetens. I telefonrådgivning krävs det att distriktssköterskorna har kunskap om och är 

införstådd med de lokala rutinerna som finns på den egna hälsocentralen. Distriktssköterska 3 

menade att det är en omfattande kännedom som krävs. Det kan röra sig om allt från 

bedömningar som leder till egenvård, besök till distriktssköterskemottagning, hembesök av 

distriktssköterska, besök till läkare eller ambulansbeställning. Det kan även gälla avgifter för 

olika typer av intyg, resevaccinationer, sjukskrivningar, vart man vänder sig för att ansöka om 

hemtjänst, receptförnyelse, hur återbud hanteras osv. 

 

…”jag skulle inte kunna sitta i rådgivningen om jag inte hade jobbat i många år som 

distriktssköterska för att du måste ha det där i bakgrunden att se, höra, känna av”… (5) 

Distriktssköterskorna upplevde sig vara som klippt och skuren för arbetet i telefonrådgivning 

då de trivs med problemlösning, har bred erfarenhet och kontroll på det mesta.  

 

I studien framkom att distriktssköterskorna upplevde att den nya arbetsfördelningen inom 

yrket har påverkat arbetsstrukturen då telefonrådgivning tar mer och mer av ens arbetstid. Det 

traditionella distriktssköterskeyrket, med helheten från vaggan till graven, frångås allt oftare 

och många distriktssköterskor väljer istället färre arbetsuppgifter. Distriktssköterskorna 

upplevdes dock känna stimulans av och vill fortsätta att ha bredden i arbetet. Det är ju det 

specifika med yrket och som ger den användbara erfarenheten och mångsidigheten. 

 

Subkategori: Känna märkbar tidspress 

Primärvårdens målsättning med hög tillgänglighet på telefonrådgivning har förändrat 

arbetsförhållandet för distriktssköterskorna och medfört ytterligare en krävande arbetsuppgift. 

Telefonrådgivning beskrevs av distriktssköterskan 1 som en samhällsservice som ger trygghet 

till många patienter. För att tillgodose det ökade behovet av kontakt ökas tillgängligheten till 

telefonrådgivning. Detta upplevdes medföra tidsbrist vid telefonrådgivning. 

Distriktssköterskorna upplevde att de inte styr ensamma över sin tid och de vill verkligen 

alltid göra sitt bästa … ”så men det är väl upp till oss men man vill ju inte ha röda staplar 

heller. Det är man ju rädd för”… (4). 

 

Distriktssköterskorna beskrev att de i telefonrådgivning upplever att det finns ett ökat behov 

av medmänsklig kontakta via telefon. En del patienter ringer väldigt ofta till sin hälsocentral. 

Som distriktssköterska 5 uttrycker det: ”Rådgivning, det är ju allting dom ringer om, det är 

inte bara sjukdomar, vi har ju någon som bara vill ringa och prata, som är ensam” … (5). 

Distriktssköterskorna uttryckte en önskan om mera tid för att allas behov skall kunna 

tillgodoses. 

 

Distriktssköterska 10 ville inte i nuläget rekommendera distriktssköterskor att sträva efter att 

arbeta enligt det traditionella distriktssköterskeyrket med hänsyn till den höga 

arbetsbelastningen som nu råder och den stress som detta kan medföra.  Distriktssköterskorna 

ansåg att andra arbetsuppgifter får stå tillbaka för telefonrådgivningens utbredning. Det känns 

som yrket är under förändring, som om yrket är hotat av goda tillgängligheten. 

 

…”Jag ringer vartefter och så mycket jag orkar. Jag ringer och ringer” … (4) 

Distriktssköterskorna eftersträvar verkligen effektivitet. 

 

…”och det tar ju på orken för sen tycker jag att man blir så trött i huvudet att man inte orkar 

själv med något”...(9) så när tiden är begränsad ”tar man jobbet med sig hem”. 
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Att vara fullständigt fokuserad under flera timmar i ett sträck, tar både kraft och energi och 

upplevs leda till mental och social trötthet. I längden blir det slitsamt. …” det är skönt när 

man får nån…när man får hjälp, så klart man blir stressad. Man vill ju att alla ska komma 

fram”…(2) 

 

…”Och det är nästan faktiskt att man blir trött på folk när man ska prata med andra 

människor när man har suttit i telefonrådgivning, i alla fall så känner jag. Det är 

tröttande”… (9 Distriktssköterskorna märker tydligt av otillräckligheten vilket känns 

otillfredsställande. 

 

…”blir så trött i huvudet, så ibland så känner man på eftermiddagen så kan man ha samtal 

kvar ända fram till fem och det är vad du mäktar med”…(5) Distriktssköterskorna upplevde 

att de saknar tid för reflektion och reflektionen som är så viktig för den egna utvecklingen. 

 

Distriktssköterskorna menade att alla moment tar tid och att noggrannhet är tidskrävande. 

Distriktssköterskorna kände oro att tidsbristen kan leda till oprofessionell hantering av 

patientärendet.  Det tar tid att bedöma trovärdigheten hos den som söker och tid krävs även 

för att återge rådgivningssamtalen i dokumentationen. Då prioriteras själva patientbedömning. 

Det gäller att vara så snabb som ärendet tillåter för att alla arbetsmoment ska hinnas med, men 

oftast saknas tiden för det optimala resultatet. Distriktssköterskorna ansåg att 

dokumentationen blir begränsad vid hög belastningen på telefonrådgivning och att den avsatta 

tiden per samtal har inverkan på dokumentationens kvalitet.  

 

…”men tyvärr om man har många samtal som väntar på sig, då får dokumentationen stryka 

på foten”… (10) Distriktssköterskorna var väl medveten om att tid saknas, vilket kan påverka 

arbetssituationen och kännas stressande. Tidsbrist leder till stress och kan tyvärr även leda till 

försämrad kvalitet inom de olika arbetsmomenten i telefonrådgivningssituationen. 

 

…”För att jag tycker ju att dokumentationen den måste ju ske här och nu efter varje samtal 

eller under tiden, ja ibland kan man ju skriva lite grann medan man pratar med en patient 

också och så sammanfattar man och skriver färdigt när man har lagt på kanske”…(2).  Det 

gäller att ha kontroll trots att tiden är begränsad, distriktssköterskorna stävar i alla fall efter att 

ha kontroll. Tidsbristen upplevdes vara ett bland de svåraste problemen för 

distriktssköterskorna i telefonrådgivningen. Men det är inte ett problem som 

distriktssköterskorna ska lösa på egen hand. 

 

Diskussion 
Huvudresultat  

Studien resulterade i ett tema och fyra kategorier som svar på syftet.  

Tema: Upplevelser av ett svårt och mångfacetterat arbete som kräver ett öppet sinne.  

Studien visade att de deltagande distriktssköterskorna upplevde att telefonrådgivning som 

arbetsuppgift som inte bara ställer krav på mångsidig kunskap och bred kompetens. Den 

kräver även ett öppet sinne. Studien visade att de vanligaste och mest betydelsefulla områden 

som lyftes fram av de deltagande distriktssköterskorna var upplevelser runt 

informationsinsamling, att fatta beslut, att lita på sitt beslut och att hantera de känslor som 

arbetsuppgiften för med dig. Det fanns en samstämmighet mellan olika känslomässiga 

upplevelser av arbetet med telefonrådgivning hos de deltagande distriktssköterskorna.  

Kategorin: att snabbt samla all tänkbar information tydliggör kommunikationens betydelse. 

Att kommunicera klokt och beslutsamt med ansvar och respekt, att vara snabb och fokuserad 

och ha tålamod. Att vara lyhörd och ha ett öppet sinne.  
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Kategorin: att snabbt fatta relevanta och korrekta beslut. Här beskrivs upplevelser kring alla 

beslut som tas och alla prioriteringar som görs. Här beskrivs alla fördelningar av resurser och 

all den noggrannhet som ligger bakom alla dessa ställningstaganden vid telefonrådgivning. 

Här tydliggörs hur viktig erfarenhet, kompetens och patientkännedom upplevs vara i 

beslutsfasen. 

Kategorin: att kunna lita på sitt beslut, beskriver distriktssköterskans tacksamhet för den 

erfarenhet som yrket fört med sig som och som bidrar till tryggheten i telefonrådgivning. Och 

att känna utveckling även i motgång. Distriktssköterskan försöker alltid att göra det bästa för 

patienten. Avslutande kategori: att kunna hantera känslomässiga reaktioner har tre 

subkategorier. Känna maktlöshet. Känna sig duglig. Känna märkbar tidspress. Här beskrivs de 

känslomässiga reaktioner som distriktssköterskorna upplever och hanterar i arbetet med 

telefonrådgivning. 

Känslor som maktlöshet, frustration och att inte kunna påverka. Här beskrivs känslan av 

duglighet, yrkesstoltheten och arbetsglädjen som finns hos distriktssköterskorna och slutligen 

den tidspress, tidsbrist som finns. Distriktssköterskorna menade att det måste respekteras att 

varje patientfall har olika behov av tid oavsett vilken arbetsuppgift det gäller. Den tiden måste 

finnas för bästa resultat.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna uppsats var att ta del av distriktssköterskornas upplevelser i arbetet vid 

hälsocentralers telefonrådgivning. En arbetsuppgift som visat sig ha ökat och upptar stor del 

av arbetstiden för en del av distriktssköterskorna vilket innebär en förändring av det 

traditionella distriktssköterskearbetet. Karlsson m.fl. (2007) gav beskrivningen att reformer 

och omorganisation har förändrat karaktären och inriktning på distriktssköterskan arbete och 

yrkesroll och menar att distriktssköterskor numera har svårt att hävda sina professionella krav. 

Yrkesförändring har även beskrivits av Bunn, Byrne och Kendall (2005) i studie som gällde 

sjuksköterskor. Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde, i likhet med Andersson 

(2003) att bred utbildning och yrkeserfarenhet ger en flexibel och självständig yrkesroll vilket 

kommer väl till pass, även i arbetsuppgiften telefonrådgivning. Swedin (2003) såg flera 

fördelar med att telefonrådgivning fanns på vårdcentraler.  Fördelar såsom att sjuksköterskan 

som arbetar i telefonrådgivning har tillgång till patientens journal och även i vissa patientfall 

har sjuksköterskan patientkännedom. En mycket tydlig del av helheten som framkom i 

föreliggande studie var hur betydelsefullt och viktigt de deltagande distriktssköterskorna 

upplevde att patientkännedom och kontinuitet i själva verket är för dem när de arbetar i 

telefonrådgivning. En annan viktig fördel var att känna sin befolkningskultur i den egna 

hälsocentralens upptagningsområde. I föreliggande studie framkom att den goda 

tillgängligheten dels kunde upplevas som ett stressmoment men även att distriktssköterskorna 

kände tillfredsställelse i att vara delaktig i den. Liksom sjuksköterskorna i Wahlberg m.fl. 

studie (2003) beskrev distriktssköterskorna i föreliggande studie att de hade ambitionen att ge 

service och samordna alla resurser som stod till buds samt att undvika felbedömning. I 

Holmströms och Dall´Albas studie (2002) framkom att sjuksköterskorna upplevde konflikt 

mellan att ge varje patient den tid som behövdes samtidigt som man var tvungen att hålla 

samtalet så kort som möjligt på grund av den höga samtalsbelastningen. I telefonrådgivning 

har distriktssköterskan till uppgift att skapa balans genom att samla information i 

patientärendet och göra bedömning och sedan dokumentera i patientens journal (Larson-Dahn 

2001) och allt detta på en begränsad tid. I föreliggande studie och i andra studier, bland annat 

av Holmström och Dall´Alba (2002) beskrivs bedömningsfasen i telefonrådgivning. Den 

måste ske snabb och insamling av uppgifter runt patienten ska ske på mycket kort tid. Enligt 

Car (2003) krävs följande färdigheter för telefonrådgivning: att lyssna aktivt, att ställa 

detaljgivande frågor, att plocka upp icke-verbala signaler, att erbjuda patienten att ställa 
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frågor och att dokumentera. Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att 

människor i dagens samhälle känner tidsbrist och har stort behov av samhällsservice vilket 

medför högre krav på den samhällsservice som finns tillgänglig. Distriktssköterskorna i 

föreliggande studie upplevde att människorna inte har tid med annat än professionell hjälp, 

här och nu, och därför vänder de sig till primärvården för hjälp och stöd i frågor gällande 

deras hälsa. I föreliggande studie beskrev distriktssköterskorna att de upplevde att patienterna 

många gånger söker sig, traditionellt och gärna, till sin egen hälsocentral när de vill ha råd om 

sitt hälsotillstånd istället för att ringa till SVR. Detta som sågs som en del av orsaken till den 

ökande mängden samtal som kommer till hälsocentralernas rådgivningstelefoner. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att på de flesta hälsocentraler finns 

områdesansvar och liten omsättning på personalen vilket ansågs leda till att patienterna ofta 

känner igen ”sin” vårdpersonal och känner förtroende för dem. Detta i sin tur anses bidra till 

ökad känsla av trygghet och gemenskap som medför att personalen på en hälsocentral får en 

patientkännedom som ger ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Enligt Punkhandboken 

(2008) utgör medicinsk rådgivning och hänvisning per telefon en viktig del av god hälso- och 

sjukvård. De positiva upplevelser som framkom i föreliggande studie och som tidigare 

beskrivits av Holmström och Dall´Alba (2002), som att hjälpa patienter och få tacksamhet 

tillbaka kommer alltid att finnas kvar i telefonrådgivning. I sitt arbete med 

telefonrådgivningen kände distriktssköterskorna i föreliggande studie arbetstillfredsställelse 

av att själva utvecklas, att hålla sig à jour med gällande rutiner och att använda sig av sina 

erfarenheter. Liknande upplevelse beskriver sjuksköterskorna i studie av Ström, Marklund 

och Hildinghs (2006), där påpekas att arbetsuppgiften kräver bred kunskap för bästa kvalitet. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev en form av ”hatkärlek” till arbetsuppgiften 

telefonrådgivning då det är distriktssköterskans kortaste patientkontakt som förutsätter snabb 

bedömningsförmåga, vänligt bemötande, professionellt omhändertagande och korrekt 

dokumentation. Och detta ska hinnas med åtta till tio gånger varje timme under ett arbetspass 

i telefonrådgivning. I föreliggande studie upplevde de deltagande distriktssköterskorna att 

tidsbrist påverkar dokumentationens kvalitet och är därmed det största hindret för att kunna 

åstadkomma en detaljrik dokumentation. Vidare upplevdes att dokumentationen som ska ske i 

samband med telefonrådgivning ges för litet utrymme och upplevs få stå tillbaka för den goda 

tillgängligheten. De menade att dokumentationen kan förbättras avsevärt om den tilltagna 

tiden per samtal ökas. Vid hög belastningen på telefonrådgivning begränsades 

detaljrikedomen i den dokumentation som då sker och distriktssköterskorna i föreliggande 

studie upplevde att de då prioriterar själva patientbedömning och patientomhändertagandet. 

Rädslan för felbedömning finns alltid där. Oro för felbedömningar upplevdes även av 

sjuksköterskorna i Wahlberg m.fl. (2003) då detta kan innebära anmälan till hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd. Felaktiga bedömningar och bristande dokumentation kan äventyra 

och påverka både vård och patientsäkerhet enligt Katz m.fl. (2008). Vid telefonrådgivning 

gäller att anteckna klart och tydligt vad som framkommer i rådgivningssamtalet dels som 

information till andra vårdgivare dels som bevis eller försvar för sjuksköterskans 

ställningstagande. I Larson-Dahn (2000) uppgavs standardiserade mallar ge dokumentationen 

den största möjliga noggrannheten. I Wahlberg (2007) gavs förslag på lämpligt innehåll i 

telefonrådgivningsjournal, som upprättas enligt patientdatalagen. Där identifieras först den 

vårdsökande och vem som ringer, om det är patienten själv eller någon annan än den som har 

hälsoproblem. Därpå anges kontaktorsaken med en tydligt beskriven symtombild. Därefter 

dokumenteras den bedömning som görs utifrån beskrivna symtom och vad bedömningen 

resulterar i, vilka åtgärder som vidtagits och ev. uppföljning av patientärendet. Vidare i 

Wahlberg (2007) anses att det borde det finnas utarbetade riktlinjer för verksamheten och 

dessa måste ständigt uppdateras, helst av telefonrådgivningssköterskan. Nyttan av riktlinjer 

och rutiner beskrev av distriktssköterskorna i föreliggande studie och speglades även i Mayo 
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m.fl. studie (2002). Samtal som endast gäller information utan medicinsk bedömning behöver 

inte dokumenteras, det räcker då med en anteckning för statistiska ändamål. Larson-Dahn´s 

omvårdnadsmodell för telefonrådgivning, The Tel-eNurse Practice (TNP) Model (2001), 

tydliggör den komplexa situation som telefonrådgivning verkligen är och kan bidra till ökad 

förståelse för att arbetsuppgiften tar mera tid i anspråk för varje patientärende än den ges, 

vilket kan vara av vikt vid strukturering av arbetet i telefonrådgivning. Larson-Dahn´s 

omvårdnadsmodell kan även användas som stöd vid utformning av dokumentationsmallar då 

den åskådliggör kommunikationens betydelse vid kontakten mellan patienten och vårdgivaren 

och balans mellan patientens egenvårdsförmåga och egenvårdsbehov.  

  

Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att kraven på god tillgänglighet i 

telefonrådgivning utgör till viss del ett stressmoment. Ett stressmoment som i sin tur 

förstärker upplevelsen av tidspress. I studier av Rout (2000) och McVicar (2003) redovisades 

faktorer som orsakade distriktssköterskors högsta värde av upplevd stress. Faktorer såsom 

tidspress, administrativt ansvar, faktorer som man inte kan påverka och att ha för mycket att 

göra. Dessa faktorer framkom även i föreliggande studie. Telefonrådgivning upplevdes i 

föreliggande studie som en rätt så betungande arbetsuppgift och som ställer i det närmaste 

omöjliga krav. I en studie av Payne (2001) om arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor 

presenterades flera stressframkallande faktorer och däribland hög arbetsbelastning och brist 

på stöd. I föreliggande studie beskrev distriktssköterskorna att den stress som arbetsuppgiften 

medför upplevs svår att acceptera. Som exempel kan nämnas när bokningsbara läkartider 

saknas, detta ligger utanför distriktssköterskans kontroll ändå hamnar det på dennes lott att 

lösa problemet många gånger och då uppkommer känslan av frustration när patienterna blir 

lidande av organisationens problem. Andree (2008) menade att den läkarbrist som råder idag 

försvårar ytterligare de prioriteringar som görs i telefonrådgivning. När någon upplever stress 

på en arbetsplats är det en indikation på att kraven som ställs på personen har överstigit 

personens personliga resurser och arbetsglädjen byts mot frustration och utmattning (Lambert 

& Lambert 2008). En stödjande och tillåtande vårdmiljö ska ge utrymme för systematisk 

reflektion vilket är en förutsättning för erfarenhetsbaserat kunskap. I lärande genom samtal 

eller dialog med andra, blir ens egen erfarenhet granskad och utvecklad. Kunskapen kan då bli 

en del av den beprövade erfarenheten. Erfarenhetsbaserad kunskap kan även utgöra ett hinder 

för den professionella utvecklingen om kunskapen förblir oreflekterad (Svensk 

sjuksköterskeförening 2006) vilket kan bli följden av att inte hinna med reflektionen på 

arbetstid. Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att de ofta saknar tid för 

reflektion och tar då ”jobbet med sig hem” för bearbetning. Enligt Ohlsson och Arvidsson 

(2003) borde distriktssköterskorna ges tillfälle till handledning och reflektion. Ett forum där 

känslor, tankar och erfarenheter kan ventileras utifrån olika situationer, vilket kan leda till att 

distriktssköterskan inte behöver ta med sig problemen hem i samma utsträckning. I studie 

genomförd av Anundi och Johansson (2009) redovisades liknande resultat som i föreliggande 

studie, att distriktssköterskorna inte orkade eller hade lust att vara sociala med andra än 

familjen efter arbetsdagens slut. Trötthet och irritation på grund av hög arbetsbelastning 

framkom även i studier av Snelgrove (1998) och Ablion m.fl. (2005). I Anundi och Johansson 

studie (2009) om distriktssköterskors upplevelse av stress finns beskrivet att 

distriktssköterskorna många gånger kände sig otillräckliga. Distriktssköterskorna kände att de 

inte hade den extra tid som någon patient ibland behövde, vilket också kan jämföras med det 

som framkom i föreliggande studie. Distriktssköterskans kompetens är den bästa tänkbara för 

arbetsuppgiften med sin kunskap och erfarenhet men fullkomligheten stupar på tiden som inte 

räcker till och på att patientens krav inte alltid uppnås. Vore det inte för tidsbristen skulle 

arbetsuppgiften vara väldigt attraktiv menar distriktssköterskorna i föreliggande studie och ett 

bra komplement till de andra arbetsuppgifterna. God tillgänglighet till telefonrådgivning 
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ställer krav och kräver vissa förutsättningar. Distriktssköterskan ställer upp med kompetens, 

kunskap, flexibilitet, patientkännedom och ett öppet sinne och löser de flesta problemen med 

hjälp av dessa kvaliteter. Med respekt för varje enskilt patientärende borde telefonrådgivning 

ges ökade resurser.  

 

Metoddiskussion 

Urvalet i denna studie var tio anställda distriktssköterskor på samma antal hälsocentraler som 

alla fick beskriva sina upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning. Tanken med studien 

var att utnyttja den kompetens och erfarenhet som numera finns hos distriktssköterskorna för 

att kunna förbättra arbetssättet vid telefonrådgivning och bidra till att skapa förutsättningar för 

ett förbättrat arbetsklimat. Valet av intervjumetod, den semistrukturerade intervjun föll väl ut 

då den öppnade upp för ett friare samtal med utrymme för både reflektion och följdfrågor. 

Valet av intervjumetod medförde även att intervjutillfällena blev avslappnade då frågornas 

ordningsföljd inte var förutbestämd utan fastställdes under intervjun och det fanns ingen 

tidsgräns för svaren (Polit & Tatano Beck 2004). Att författaren själv genomförde samtliga 

intervjuer ses som en positiv aspekt och underlättade såväl nedskrivningen av det insamlade 

materialet som tolkning och analys. Att vid intervjusituationen förhålla sig neural, kan vara 

svårt då författaren, och deltagarna, är distriktssköterskor till professionen och därmed är 

präglade av sitt yrke. Det innebär att författaren inte helt kan befria sig från förförståelse, men 

har försökt behärska den. Sannolikt är att författarens förförståelse kan ha påverkat analysen 

av materialet och därmed även påverkar studiens trovärdighet (Polit & Tatano Beck 2008). 

Författarens förförståelse från egen erfarenhet av telefonrådgivning kan även ha bidragit till 

att materialet studerats och analyserats utifrån ett perspektiv som inte annars hade 

framkommit vilket författaren anser bör beaktas. För att ytterligare stärka studiens 

trovärdighet, credibility, har handledaren varit medläsare i analysarbetet av genomförda 

intervjuer. Den semistrukturerade intervjun var den bästa metoden för att få svar på 

forskningsfrågorna med mångfald och variation i svaren (Polit & Tatano Beck 2004). Antalet 

tio informanter var ett tillräckligt stort urval för studie på denna nivå och för att besvara syftet. 

Urvalet av informanter gjordes av de enskilda vårdenhetscheferna, som i detta fall blev s.k. 

gatekeepers (Polit & Tatano Beck 2004). Om detta påverkade studiens resultat är oklart. 

Urvalet är litet och är inte representativt för vare sig för distriktssköterskor eller för 

primärvården i stort. Resultatet anses trots detta vara överförbart (Polit & Tatano Beck 2008) 

och då till distriktssköterskor som arbetar under samma förhållanden som de deltagande 

distriktssköterskorna. Alltså med flera arbetsuppgifter utöver telefonrådgivning. Alla 

informanter var kvinnor och det är också oklart om detta faktum på något sätt påverkade 

studiens resultat. Om resultatet har påverkas av att samtliga informanter befann sig på sin 

respektive arbetsplats får stå som oklart men informanterna erbjöds att själva välja tid och 

plats för intervjun. Tiden var väl avsatt för varje intervju och präglades av genomgående lugn. 

Vilket kan ses som ett uttryck för trygghet hos informanterna. Detta anses av författaren har 

betydelse för hur trovärdigt (Polit & Tatano Beck 2008) informanterna besvarat frågorna. 

Endast vid ett intervjutillfälle blev det kortare avbrott just pga. att intervju gjordes på en av 

informanternas arbetsplats. För bearbetning och analys av de insamlade intervjutexterna i 

denna studie användes innehållsanalys då det enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

lämpligt vid analys av intervjutexter. Downe-Wamboldt (1992) menar att innehållsanalys är 

speciellt passande att tillämpa inom forskningsområdet, omvårdnad, för sjuksköterskor, då 

den sätter fokus på den mänskliga kommunikationen. Denna studie hade fokus på 

kommunikation i flera avseenden, genom att lyssna, ställa relevanta frågor, ge besked om den 

bedömning som skett och sedan skriftligt summera det väsentliga av hela samtalet. Citat 

valdes ut för att berika innehållet och även styrka trovärdigheten (Polit & Tatano Beck 2008) 

av resultatet. 



24 

 

Allmän diskussion  

Distriktssköterskorna beskrev sin trygghet i den egna yrkesrollen och med sin kompetens och 

känner arbetstillfredsställelse med de flesta arbetsuppgifterna. Distriktssköterskorna vet sitt 

ansvarsområde och försöker lösa de problem som uppkommer. De är medveten om sin 

begränsning och arbetar för patientens bästa. Distriktssköterskorna i föreliggande studie 

upplevde att de har stor nytta av sin erfarenhet från sitt mångfacetterade arbete och det öppna 

sinnet i denna krävande arbetsuppgift. Distriktssköterskorna beskrev upplevelser kring att 

uppnå målsättningen med god tillgänglighet, att kontinuitet och patientkännedom är viktig för 

bra kvalitet och ger trygghet. Tidsbristen upplevdes vara ett stort problem som äventyrar 

vårdkvaliteten. Att telefonrådgivning har kommit att bli en arbetsuppgift som tar en stor del 

av många distriktssköterskors arbete sågs av deltagarna i studien att det följer 

samhällsstrukturens utveckling i stort och därmed även primärvårdens utveckling. Det 

upplevdes innebära att distriktssköterskans roll är under förändring och leder till 

vidareutveckling av yrket. En förändring av det traditionella yrket som innebär att frångå 

arbetet med flera arbetsuppgifter till att bli specialister inom sin specialisering. Samtliga 

distriktssköterskor som deltog i studien upplevde svårighet att balansera den goda 

tillgängligheten mot god arbetsmiljö och arbetsglädje. Distriktssköterskorna i föreliggande 

studie upplevde att de verkligen kämpar för den goda tillgängligheten till telefonrådgivning 

men till vilken nytta är distriktssköterskorna snabba, när patienten ändå inte alltid kan 

erbjudas lämplig nivå av vård. Det kan vara svårt att finna lämpligt tid för läkarbesök, om 

patienten har behov av det. Tillgängligheten i telefon minskar även tillgängligheten till 

distriktssköterskemottagningen och försvårar även för hemsjukvården. Distriktssköterskan har 

svårt att räcka till, till alla sysslor, när arbetet i telefonrådgivning har högst prioritet. Detta 

innebär god tillgänglighet på vinst och förlust. De deltagande distriktssköterskorna upplevde 

att dokumentationen som skall ske i samband med telefonrådgivning ges för litet tidsutrymme 

och får stå tillbaka för den goda tillgängligheten. Distriktssköterskorna i föreliggande studie 

gav signaler om att telefonrådgivningen påverkar yrket negativt, mottagningsarbete och 

hemsjukvård får stå tillbaka och tillgängligheten försämras för patienter inom dessa områden. 

Vidare upplevde distriktssköterskorna att telefonrådgivningen tar för mycket av deras energi 

och arbetsuppgiften upplevs som stressig och betungande. Distriktssköterskorna i 

föreliggande studie upplevde att tidsbristen medför att de inte alltid hinner reflektera över alla 

ställningstaganden som de tagit under ett arbetspass. Detta innebär många gånger att 

distriktssköterskorna ”tar jobbet med sig hem” och använder sin fritid och hithörande energi 

till något arbetsrelaterat istället för att göra det som hör fritiden till. Distriktssköterskorna i 

föreliggande studie menade att de vill fördela lika mycket tid och lika mycket energi på alla 

sina arbetsuppgifter. 

 

Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för 

distriktssköterskors som väljer att fortsätta arbeta med telefonrådgivning på hälsocentral. 

Vilka faktorer som har betydelse för distriktssköterskans möjligheter till reflektion och 

bearbetning, vem hjälper hjälparen? 

 

Kliniska implikationer 

Nyttan med studien är att belysa den förändring som faktiskt skett av distriktssköterskeyrket. 

Telefonrådgivning är en arbetsuppgift som kräver erfarenhet och kunskap och numera upptar 

arbetsuppgiften mera av distriktssköterskornas arbetstid än tidigare. Detta borde medföra 

fördjupning i ämnet telefonrådgivning i specialistutbildningen till distriktssköterska och 

exempelvis ges särskild tid under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 
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Kunskap och erfarenhet ger säkrare bedömningar. Benner (1993) beskriver i sin bok ”från 

novis till expert” att expertens kunskapsbas har utvecklats genom många års erfarenhet inom 

samma område. Kunskap är kompetensbegreppets kärna. Benner menar att det är erfarenhet 

från det praktiska arbetet och en kontinuerlig kunskapsutveckling som särskiljer nybörjare 

från experten. Varför då inte använda distriktssköterskornas erfarenhet för att förbättra 

arbetssättet vid hälsocentralernas telefonrådgivning, för att förbättra arbetsmiljön och för att 

minska den upplevda stressen.  Distriktssköterskornas öppna sinne bidrar också till ett 

professionellt omhändertagande vid hälsocentralernas telefonrådgivning. 

Distriktssköterskorna bör uppmärksammas mera och oftare få bekräftelse på att de utför ett 

bra arbete utifrån de förutsättningar och resurser som finns. I denna studie framkom förslag på 

utökad utformning av lokala rutiner som stöd för beslut som distriktssköterskor kan använda 

vid telefonrådgivning och dessa rutiner skulle även kunna användas vid bedömningar i 

samband med mottagningsarbete och i hemsjukvård. Detta skulle kunna medföra en 

kvalitetsförbättring både av vårdkvalitet och av arbetsmiljö.  Så med väl förankrade rutiner, 

väl förankrade hos både läkare och distriktssköterskor, skulle arbetet med patienter 

underlättas. Med en bra bank av rutiner och dokumentationsmallar kopplade till dessa rutiner 

skulle vårdkvalitet förbättras, liksom arbetsmiljön. Det skulle även bidra till en ökad 

patientsäkerhet och medföra ökad arbetstillfredsställelse för distriktssköterskorna. 

 Distriktssköterskorna i föreliggande studie menade att det skulle underlätta för 

distriktssköterskorna i telefonrådgivning om patienterna i större utsträckning använder SVR 

med telefonnumret 1177, där råden om vård i huvudsak skall ges. Det skulle medföra att tid 

frigörs till de mera komplicerade bedömningarna som görs vid telefonrådgivning och mera tid 

för de patientfall som verkligen behöver komma fram till hälsocentralernas telefonrådgivning. 

Att ständigt känna stress över att nästa samtal väntar och inte med gott samvete ge svåra 

samtal den tid som krävs bidrar till en försämrad arbetssituation. Att lösa det största problemet 

vid telefonrådgivning, tidsbristen, har distriktssköterskorna i studien lösningen på, men inte 

mandat till lösa. Att anställda flera distriktssköterskor, eller att anställa specialistutbildade 

sjuksköterskor inom telefonomvårdnad. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att distriktssköterskorna i studien upplever att telefonrådgivning är en svår 

arbetsuppgift där mångfasetterad erfarenheten och kunskapen är till stor fördel vid snabb 

problemlösning. Används detta, tillika med ett öppet sinne vid samtliga patientärenden att 

lösa, läggs grunden för ett professionellt omhändertagande med bästa resultat. 

Distriktssköterskan upplever att det vid telefonrådgivning, gäller att göra professionella 

bedömningar så att samtligas krav och önskningar tillgodoses på så kort tid som möjligt med 

högsta möjliga kvalitet som innebär: 

Patienterna får hjälp till vård på acceptabel nivå och känner sig nöjda. 

Patienterna ges möjlighet till vård på kvalitetsmässigt, lägsta effektivaste 

omhändertagandenivå. 

Läkarna får relevanta patientärenden på sina besökstider. 

Distriktssköterskorna får hithörande besök på sina mottagningar eller besök inom 

hemsjukvård. 

Andra vårdgivare och andra instanser får giltiga hänvisningar från distriktssköterskan i 

telefonrådgivning.  

Verksamhetens krav på god tillgänglighet uppfylls. 

Och sist men inte minst att distriktssköterskorna upplever att de har en betydelsefull 

arbetsuppgift, en bra arbetsmiljö med så lite stress som möjligt. Och att distriktssköterskorna 

får fortsätta att arbeta med det som känns bäst, med flera arbetsuppgifter eller färre. Valet gör 

de själv. 
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