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Abstrakt  

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning är ofta utbildade 

distriktssköterskor. Vid telefonrådgivning ska sjuksköterskan kunna bedöma patientens 

tillstånd och vilken vårdnivå som är lämplig. Vid tillstånd där det är lämpligt föreslås 

egenvårdsråd. Som stöd för besluten används ofta rådgivningsstöd. 

Syfte: Beskriva distriktssköterskors upplevelser av att ge egenvårdsråd via telefon. 

Metod: Kvalitativ metod användes. Datainsamling har gjorts genom semistrukturerade 

intervjuer med tolv distriktssköterskor. Intervjuerna analyserades med manifest kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; ’Faktorer som försvårar att ge goda 

egenvårdsråd’, ’Faktorer som underlättar att ge goda egenvårdsråd’ och ’Faktorer som 

påverkar i sökandet efter egenvårdsråd’. Dessa kategorier utmynnade i sammanlagt tio 

underkategorier; ‘Att inte se patienten’, ‘Kommunikativa och kulturella problem’, ‘Att ge 

goda råd kan vara en stressande och betungande uppgift’, ‘Betydelsen av kunskap och 

erfarenhet’, ‘Rådgivningsstöd underlättar vid osäkerhet’, ‘Att skapa förtroende’, ‘Vikten av 

en grundlig anamnes’, ‘Betydelsen av motivation och uppföljning’, ‘Kön och åldersfaktorer’ 

och ‘Patienters kunskap och informationssökande’. 

Slutsats: Att ge egenvårdsrådgivning i telefon är många gånger en utmaning men även 

utvecklande för distriktssköterskor. Distriktssköterskans möjlighet att skapa förtroende under 

telefonsamtalet kan underlätta möjligheten att ge goda egenvårdsråd. Vid 

egenvårdsrådgivning i telefon är det viktigt att medvetandegöra och utveckla förmågan att 

lyssna eftersom distriktssköterskan inte ser patienten. Rådgivningsstöd anses vara bra men det 

kan inte ersätta distriktssköterskors individuella kunskaper. 

 

Nyckelord: distriktssköterska, primärvård, telefonrådgivning, egenvård, rådgivningsstöd 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Abstract 

Background: Nurses working with telephone counselling are usually trained district nurses. 

In providing telephone self-care advice, the nurse needs to be able to assess the patient’s 

medical conditions and the level of care required. When suitable, self-care advice is 

suggested. Decision support is often used. 

Aim: Describing district nurses’ experiences of providing self-care telephone counselling. 

Method: A qualitative method has been used. Data has been gathered through semi structured 

interviews with twelve district nurses. The interviews were analysed using a manifest content 

analysis. 

Result: The analysis resulted in three categories. ’Factors which makes it difficult to provide 

good self-care advice’, ’Factors which makes it easier to provide good self-care advice’ and 

’Factors which affects the search for self-care advice’. These categories resulted in totally ten 

sub-categories; ’Not seeing the patient", ’Communicative and cultural challanges’, ’Providing 

good advice can be stressful and hard’, ’The importance of knowledge and experience", 

’Desicsion support helps in difficult cases’, ’Creating trust’, ’The importance of a thorough 

anamnesis’, ’The importance of motivation and follow up’, ’Gender and age factors’, 

’Patients knowledge and information seeking’. 

Conclusion: Providing self-care advice by telephone is often a challanging task for district 

nurses, albeit developing. The capacity to create trust during the telephone call may easen the 

ability to provide good self-care advice. When providing self-care advice through the 

telephone, it is important to make aware and develop good listening skills as the district nurse 

does not see the patient. Decision support is perceived positive but cannot replace the district 

nurses skills. 

 

Keyword: district nurse, primary care, telephone counseling, self-care, decision support 
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1. Introduktion  
Telefonrådgivning är ett sätt för befolkningen att lättare få kontakt med sjukvård och ett sätt 

att fördela resurserna effektivare som medför färre antal fysiska besök hos vårdgivare 

(Leppänen, 2008, s. 21). Sjuksköterskor kan arbeta med telefonrådgivning vid hälsocentraler, 

1177/sjukvårdsrådgivningar, mottagningar och larmcentraler. 1177 är ett telefonnummer för 

sjukvårdsrådgivning som fungerar i hela Sverige och där sjuksköterskorna arbetar utifrån ett 

nationellt rådgivningsstöd (Vårdguiden 1177, 2016). Telefonrådgivning innebär att göra rätt 

bedömningar av patientens vårdnivå och om lämpligt vid patientens tillstånd ge egenvårdsråd 

(Wahlberg, 2007, s. 51). Ofta är sjuksköterskorna som arbetar med rådgivning via telefon 

utbildade distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

 
1.1. Telefonrådgivningens historia  
Efter andra världskriget rådde det i Sverige en längre tids högkonjunktur som gjorde det 

möjligt för sjukvården att växa. Samhället urbaniserades vilket gjorde att hushåll som bestod 

av flera generationer minskade och familjer som saknade stöd av närstående ökade. I slutet av 

1960 etablerades sjukvårdsupplysning i Stockholm. Därefter startades liknande verksamheter 

runt om i landet. Vården expanderade kraftigt på 1970-talet vilket ledde till brist på läkare. 

Svenska sjuksköterskor ansågs ha hög självständighet gentemot läkare. Telefonrådgivning 

framstod som en självklar lösning för att förbättra tillgängligheten för hjälpsökande att nå rätt 

vårdnivå men även för att spara resurser och minska antalet besök hos läkare (Leppänän, 

2008, ss. 20-21; Wahlberg, 2007, s. 17).  

 

1.2. Distriktssköterskans rådgivande funktion  
Distriktssköterska är en specialistutbildad legitimerad sjuksköterska. Distriktssköterskans 

breda verksamhetsfält och kompetens innefattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att stärka 

människor och familjer till en god hälsa genom hela livet (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). För att arbeta med telefonrådgivning bör sjuksköterskan ha goda 

omvårdnadskunskaper. Andra nödvändiga egenskaper är handlingsförmåga, goda kunskaper i 

att observera och bedöma och att vara duktig på att tolka icke muntlig kommunikation 

(Wahlberg, 2007, ss. 83-84). I kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska framgår att 

arbetet bör utgå från ett personcentrerat och hälsopedagogiskt förhållningssätt. Genom att 

samråda med den vårdsökande skapas delaktighet. Arbetet med telefonrådgivning innebär att 
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sjuksköterskan ska kunna analysera och bedöma vårdbehov för att kunna avgöra hur snabb 

vård, vilken vårdnivå den vårdsökande behöver och där tillstånden tillåter även kunna 

föreslåråd om egenvård som är baserad på bästa möjliga evidens (Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, TRIHS & Svensk Sjuksköterskeförening, 2011).  

 

1.3. Egenvård  
Socialstyrelsens definition av egenvård är ”hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- 

och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)”. Legitimerad sjukvårdspersonal 

ansvarar för att inom sitt område göra bedömningar om egenvård kan utföras samt informera 

patienten om egenvårdens innebörd. Bedömningar om egenvård ska alltid ske i samförstånd 

med patienten och det är viktigt att respektera patientens självbestämmande, behov av 

trygghet och integritet. Egenvårdsbedömning måste ha utgångspunkt i patientens livssituation 

med beaktande av dennes hälsa både fysiskt och psykiskt. Socialstyrelsen har riktlinjer för 

dokumentation, information och om när planering ska göras (SOSFS 2009:6). Om det i 

telefonrådgivningen gjorts en bedömning av den sjukes tillstånd anses sjuksköterskan ha inlett 

vård och är då skyldig att dokumentera samtalet i journalen (Wahlberg, 2007, s. 55).  

 

En omvårdnadsteoretiker som fördjupat sig i egenvård är Dorothea Orem, hennes 

egenvårdsteori introducerades 1971. Orems definition av egenvård är “Self care is the 

practice of activities that individual initiates and perform on their own behalf in maintaining 

life, health and well-being” (Orem, 2001, s. 43). Egenvårdsbrist uppstår när en person inte 

själv klarar av att tillgodose alla egenvårdsbehov och då behöver andra människor, ofta 

närstående, träda in och ta över ansvaret för personens egenvård. I situationer då varken 

patient eller närstående klarar av att sörja för patientens egenvårdsbehov är det motiverat med 

professionell omvårdnad. Hjälpen ska syfta till att personen ska återfå sin egenvårdskapacitet 

(Orem, 2001, ss. 23-25,43).  

 

Rådgivningsarbete innefattar egenvårdsråd, stöd och undervisning. Egenvårdsråd innebär att 

sjuksköterskan ger råd om hur hälsoproblemet kan skötas på egen hand i hemmet. Ett vänligt 

bemötande och tillit ökar chansen att den vårdsökande följer de råd som ges av 

telefonsjuksköterskan. Ett beslutsstöd som innehåller de viktigaste frågor som bör ställas är 

ett sätt att skapa trygghet och säkerställa att de råd och åtgärder sjuksköterskan föreslår är 

korrekta (Wahlberg, 2007, ss. 51-53,80). ’Rådgivningsstödet webb’ är ett rådgivningsstöd 
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från Vårdguiden 1177 som är utarbetat för att hjälpa framför allt sjuksköterskor att göra 

bedömningar av vårdbehov. Rådgivningsstödets innehåll består av cirka 180 medicinskt 

kvalitetssäkrade beslutsunderlag som är uppdelade i fem olika brådskandegrader som 

uppdateras regelmässigt (Vårdguiden 1177, 2016).  

 

1.4. Erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning  
Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning uttrycker sig postitivt om användandet av 

rådgivningsstöd i beslutsprocessen vid rådgivning och för att kunna välja att ge råd om 

egenvård. Rådgivningsstödet möjliggör att sjuksköterskorna ger de mest lämpliga och säkra 

råden. De uttrycker att stödet gör att de är konsekventa i rådgivningen och att det är ett 

skyddsnät i deras arbete (O´Cathain, Sampson, Munro, Thomas, Nicholl, 2004). 

Telefonsjuksköterskorna i studien av Ernesäter, Holmström och Engström (2009) framhåller 

att datoriserade beslutsstöd är en värdefull källa till information men bör beaktas som ett 

komplement som inte kan ersätta telefonsjuksköterskans kunskap och erfarenhet. En annan 

studie visar att sjuksköterskor som använder sig av rådgivningsstöd vid telefonrådgivning ger 

korrekta råd som har hög följsamhet, studien visar också att rådgivningsstödet har fördelar 

både för patienten som får adekvata råd och hänvisningar men även för sjukvårdens 

resursfördelning (Marklund, Ström, Månsson, Borgquist, Baigi, Fridlund, 2007). 

Sjuksköterskor påtalar i en studie av Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) olika 

problem med telefonrådgivning. Bland de högst rankade svårigheterna anges att alltid behöva 

ta ett beslut, att ge råd i andra hand och allra högst rankat var bristen på sjukvårdsresurser. En 

annan studie visar på att sjuksköterskorna upplever flera stressframkallande aspekter med 

arbetet, såsom svårigheterna med uppföljning, samtal från människor med psykiska problem, 

samtal angående barn, eftersom de då måste förlita sig på andrahandsinformation och 

slutligen även telefonsamtal från patienter med akuta bekymmer (Snooks et al 2008).  

 

I en studie av Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2009) framkommer att förutom de 

ganska självklara delarna att bedöma, ge råd och hänvisa uttryckte sjuksköterskorna arbetet 

som stödjande och att de undervisade personer som ringde för att få råd. Resultatet i studien 

av Holmström och Dall’Alba (2002) visar att sjuksköterskor vill utbilda människor att utföra 

egenvård för att kunna hantera enkla problem hemma. Egenvårdsråd ges så konkret som 

möjligt och för att förvissa sig att den som ringer uppfattade råden rätt upprepas det ett par 

gånger. Vidare beskriver en del av sjuksköterskorna i studien att de upplever en konflikt 

mellan att både vara vårdare och samtidigt portvakt för sjukvårdsinrättningarna när de ger råd 
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på telefon. Sjuksköterskorna beskriver svårigheterna när det finns få läkartider och de behöver 

sparas för de patienter som är i allra störst behov. En sjuksköterska beskriver att det ibland är 

enklast när hon är trött att istället för att försöka nå patienten med egenvårdsråd bara ge 

patienterna en läkartid. Det beskrivs även hur sjuksköterskorna behöver kunna läsa mellan 

raderna, de jämför arbetet med att arbeta i mörker eller att vara blind. Det är viktigt att ha ett 

känsligt öra när man inte kan se patienternas ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Sjuksköterskorna i studien av Pettinari och Jessop (2001) menar att det kan vara svårt att 

bygga en förtroendefull relation i telefonrådgivning och att oförmågan att inte kunna se 

patienten försvårar möjligheten att bedöma en sjuk persons tillstånd. Sjuksköterskorna anser 

att vid telefonrådgivning behöver sjuksköterskor få en mer detaljerad beskrivning i jämförelse 

med mottagningsbesök för att kunna göra bedömningar såsom upplevelser av smärta, utslag 

och sjuka barn. 

 

1.5. Problemformulering 
Att ge egenvårdsråd via telefon är ett relevant och viktigt område för att arbeta som 

distriktssköterska idag. Vid litteratursökningen framkommer att de flesta studier fokuserat 

framförallt på telefonsjuksköterskor vid telefonrådgivning som till exempel 

sjukvårdsrådgivningen 1177. Hur distriktssköterskor vid hälsocentral upplever det att ge 

egenvårdsråd via telefon är begränsat studerat. Denna studie är angelägen för att öka 

förståelsen och kunskapen om distriktssköterskors upplevelser av att ge egenvårdsråd via 

telefon.  

 

2. Syfte  
Studiens syfte är att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att ge egenvårdsråd via 

telefon.  

 

3. Metod  
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativa studier undersöker ofta 

individers upplevelser och forskaren söker då efter mönster i sin undersökning. Ansatsen är 

induktiv och resultatet blir beskrivande data. Kvalitativ metod är det bästa sättet att skildra 

människors erfarenheter och upplevelser, lämpligtvis med intervjuer som  
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datainsamlingsmetod och det är därmed en passande metod för denna studie (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011, s. 52). Författarna har utformat studien utifrån riktlinjer från tidskriften 

Applied Nursing Research (Applied Nursing Research, 2016).  

 

3.1. Urval  
Förfrågan om tillstånd att genomföra studien gjordes via e-post till ansvariga 

verksamhetschefer vid utvalda hälsocentraler i Västerbotten och Västernorrland. De fick 

information om studien och erhöll ett informationsbrev (se bilaga 1). Inklusionskriterierna var 

att vi sökte distriktssköterskor med minst ett års erfarenhet av att arbeta med 

telefonrådgivning. Efter tillstånd från verksamhetschefer att genomföra studien fick 

författarna förslag på distriktssköterskor som var intresserade av delta i intervjustudien. Dessa 

distriktssköterskor kontaktades via e-post eller telefon av författarna och erhöll ett 

informationsbrev om deltagande i studien (se bilaga 2). Alla kontaktade distriktssköterskor 

tackade ja till att bli intervjuade. Totalt kontaktades åtta hälsocentraler. Urvalet av 

hälsocentralerna gjordes på basis av författarnas hemorter. En verksamhetschef svarade ej och 

en enhetschef svarade att hälsocentralens distriktssköterskor ej hade möjlighet att medverka 

vid några intervjuer. Studien genomfördes med deltagare från sex hälsocentraler. Totalt 

genomfördes 12 intervjuer under september månad 2016, vecka 37-39. Tio av 

distriktssköterskorna var kvinnor och två var män. Åldern varierade mellan 30-66 år (m= 48 

år). Antal år som sjuksköterska varierade mellan 8 och 37 (m=20). År som distriktssköterska 

sträckte sig mellan 1 och 34 år (m=12).  

 

3.2. Datainsamling  
Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer i studien. Vid semistrukturerade 

intervjuer används en frågeguide som innehåller ämnen för att säkerställa att alla 

frågeområden täcks (Polit & Beck, 2012, s. 510). Författarna utgick ifrån en av utarbetad 

frågeguide som innehöll 14 frågor (se bilaga 3). Det ställdes även vid en del intervjuer 

följdfrågor som “ Kan du berätta mer? “ eller “Kan du vidareutveckla?” detta för att få 

djupare förståelse. Alla intervjuer inleddes med att fråga om distriktssköterskans upplevelse 

av att arbeta med egenvårdsrådgivning vid telefonrådgivning. Intervjuer genomfördes av båda 

författarna. De hölls med en av författarna till studien och distriktssköterskan i ett enskilt rum 

på distriktssköterskans arbetsplats. Alla intervjuer avslutades med att fråga om 

distriktssköterskan hade något mer att tillägga. Intervjuernas spelades in med hjälp av 
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författarnas egna mobiltelefoners inspelningsfunktion. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 14 minuter 7 sekunder och 52 minuter 13 sekunder (m=29 minuter, 35 sekunder). 

Efter att intervjuerna var genomförda skrevs de ner ordagrant i ett worddokument.  

 

3.3. Analys  
En manifest kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004) 

genomfördes där syftet är att få en ökad förståelse om det ämne man undersöker. Vid 

kvalitativ innehållsanalys är fokus att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och 

likheter i textens innehåll. Varje text innehåller ett manifest och ett latent budskap. Skillnader 

på dessa är nivåer av tolkning. Manifest innehåll handlar om det uppenbara och textnära, 

latent budskap handlar om textens underliggande budskap. Först lästes alla intervjuer flera 

gånger av båda författare, detta för att få en helhetsbild av materialet. Därefter markerades 

meningsenheter som svarade mot syftet. Meningsenheter är ord eller meningar som genom 

sitt innehåll hör ihop. Grunden för analysen är lagom stora meningsenheter eftersom för stora 

kan innefatta flera betydelser och delar av innehållet försvinna samt vid för små 

meningsenheter kan resultatet bli splittrat. Därefter kondenserades meningsenheterna vilket 

betyder att texten görs kortare och mer lätthanterlig men samtidigt bevaras det centrala i 

innehållet. Meningsenheter fick därefter en kod som kortfattat beskriver meningsenhetens 

innehåll. Därefter fördes liknande koder samman som tillsammans skapade underkategorier. 

Underkategorier fördes därefter tillsammans och bildade slutliga kategorier (Jmf Lundman & 

Hällgren Graneheim, ss. 187-199, 2012, Polit & Beck, 2012, s. 552-553). 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Tycker jag får bra 
råd och stöd av 
rådgivningsstödet
, känns som att 
det är bland de 
allra säkraste vi 
har idag och 
något som jag 
tycker alla borde 
använda sig av 
(intervju 3). 

Rådgivningsst
öd, bland det 
säkraste. Alla 
borde använda 
det. 

Rådgivningsstöd Rådgivningsstöd 
underlättar vid 
osäkerhet 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

’Faktorer som 
underlättar att 
ge goda 
egenvårdsråd’ 

Jag tittar och ger 
råden utifrån 
rådgivningsstödet 
det är jättebra de 
står när man kan 
avvakta och 
behöver komma 
skyndsamt 
(intervju 6). 

Ger råd utifrån 
rådgivningsstö
det, det är 
jättebra. 

Rådgivningsstöd Rådgivningsstöd 
underlättar vid 
osäkerhet 

Känner jag mig 
osäker använder 
jag 
rådgivningsstödet 
absolut  

(intervju 12). 

Känner jag 
osäkerhet 
använder jag 
rådgivningsstö
det. 

Rådgivningsstöd Rådgivningsstöd 
underlättar vid 
osäkerhet 

Rådgivningsstöde
t skall vara 
uppdaterat enligt 
senaste evidens 
och 
kunskapsområde, 
utgår mycket från 
det (intervju 9). 

Rådgivningsstö
det är 
uppdaterat, 
utgår mycket 
från det. 

Rådgivningsstöd Rådgivningsstöd 
underlättar vid 
osäkerhet 
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3.4. Etiska överväganden  
Arbetet med denna studie utgick från Helsingforsdeklarationen som innehåller de etiska regler 

som föreskrivs vid forskning på människor. En grundläggande princip är att hänsyn om 

individen alltid måste gå före forskningens och samhällets intressen (WMA Declaration of 

Helsinki, 2013). Kvale och Brinkman (2009) beskriver delar inom intervjuforskning som är 

viktiga ur etisk aspekt. Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna får veta om 

studiens syfte och vilka fördelar och risker som finns med att delta i studien. Vidare betyder 

det att intervjupersonerna deltar frivilligt och kan när som helst avbryta sitt deltagande i 

studien. Deltagarna bör även informeras om konfidentialitet, att ingen privat information som 

påvisar identiteten hos deltagarna i studien kommer att röjas. I forskning med intervjustudier 

utförda med kvalitativ metod kan uttalanden från intervjupersonernas enskilda intervjuer 

påträffas i offentliga rapporter och det är därför viktigt att skydda deras integritet (Kvale & 

Brinkman, 2009, ss. 87-89).  

 

Inför intervjuerna informerades både verksamhetschefer och distriktssköterskor skriftligt via 

mail med bifogade informationsbrev. I breven fanns det information om studien gällande 

syfte och tillvägagångssätt. Där fanns även kontaktuppgifter till båda författare och 

handledaren utifall frågor om studien skulle uppkomma. Vid möten med de deltagande 

distriktssköterskorna informerade författarna återigen om studiens syfte och att de hade rätt att 

avbryta intervjun om de så önskade. De fick även information om konfidentialitet. 

Konfidentialitet garanteras intervjupersonerna genom att allt material avidentifieras. 

Deltagarna fick skriva på ett skriftligt godkännande för att delta i studien. Det inspelade 

materialet förvarades så att endast författarna hade tillgång till det. Enligt lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor krävdes det för denna studie ingen etisk 

prövning eftersom arbete inom ramen för en högskoleutbildning på avancerad nivå enligt 

lagens 2 § inte uppfyller dess definition av forskning. 

 

4. Resultat  
Resultatet nedan beskriver distriktssköterskors upplevelser av att arbeta med 

egenvårdsrådgivning via telefon. Vi har valt att benämna de personer som ringer in och får 

egenvårdsrådgivning av distriktssköterskor för patienter i vårt resultat. Analysprocessen av 

textmaterialet från gjorda intervjuer resulterade i tre kategorier: i tre kategorier; ‘Faktorer som 

försvårar goda egenvårdsråd’, ‘Faktorer som underlättar att ge goda egenvårdsråd’ och 
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‘Faktorer som påverkar i sökandet efter egenvårdsråd’. Under dessa kategorier bildades tio 

underkategorier, resultatet presenteras i tabell 2. Resultatet redovisas nedan under respektive 

kategori i löpande text och med representativa citat från intervjuerna. 
 

Tabell 2: Översikt av kategorier och underkategorier 
 

Kategorier Underkategorier 

4.1. Faktorer som försvårar att ge goda 
egenvårdsråd 

4.1.1. Att inte se patienten 

4.1.2. Kommunikativa och kulturella problem 

4.1.3. Att ge goda råd kan vara en stressande och 
betungande uppgift 

4.2. Faktorer som underlättar att ge 
goda egenvårdsråd 

4.2.1. Betydelsen av kunskap och erfarenhet 

4.2.2. Rådgivningsstöd underlättar vid osäkerhet 

4.2.3. Att skapa förtroende 

4.2.4. Vikten av en grundlig anamnes 

4.2.5. Betydelsen av motivation och uppföljning 

4.3. Faktorer som påverkar i sökandet 
efter egenvårdsråd 

4.3.1. Kön och åldersfaktorer 

4.3.2. Patienters kunskap och 
informationssökande 

 
 

4.1. Faktorer som försvårar att ge goda egenvårdsråd  
Resultatet beskriver de faktorer som de intervjuade distriktssköterskorna upplevde försvårade 

egenvårdsrådgivning i telefon Dessa faktorer har sorterats i följande underkategorier; ‘Att inte 

se patienten’, ‘Kommunikativa och kulturella problem’ och ‘Att ge goda råd är tidskrävande’.  

 

4.1.1. Att inte se patienten  
Distriktssköterskorna beskrev att inte kunna se patienten som bland det svåraste i arbetet med 

att ge egenvårdsråd via telefon. Att inte med egna ögon kunna se hur patienten ser ut att må 

och göra en klinisk bedömning försvårade bedömningen i telefonen. De beskrev hur de måste 

anpassa sig, lyssna och göra en bedömning utifrån det patienten berättar. I telefon kan 

visserligen distriktssköterskan lyssna på patientens röst, men det beskrevs inte var detsamma 

som att träffa patienten öga mot öga. En del av distriktssköterskorna beskrev att det ibland 
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kunde vara svårt för patienter att beskriva symtom men även att patienter ibland ser sina 

problem på olika vis, en del förminskar saker och en del förstorar, något som kunde försvåra 

möjligheten att bedöma och ge rätt råd i telefon. Att ge råd om eller bedöma hudåkommor 

framkom att vara svårt i telefon.  

 
…”de är de jag menar, telefonrådgivning är bland det svåraste för du ser inte om patienten 
är blek, du ser inte hur smärtsamt det är”...(intervju 4).  
 
4.1.2. Kommunikativa och kulturella problem  
Flera distriktssköterskor var eniga om att brister i kommunikation var ett hinder i att ge 

egenvårdsråd via telefon. Att inte tala samma språk eller nedsatt hörsel beskrevs 

återkommande som faktorer som försvårar att ge egenvårdsråd. Genom att tala tydligt, inge 

lugn och repetera vad som sagts hanterades kommunikationssvårigheter i telefon. 

Distriktssköterskorna menade att bokad tid vid hälsocentralen och då vid behov använda tolk 

är lämpliga åtgärder när kommunikationen i telefonen brister.  

 
…”Men om jag har ett samtal där jag känner att jag inte kan kommunicera och språket är ett 
hinder, dom kanske inte hör eller förstår, då ger jag sällan egenvårdsråd utan jag bokar ett 
besök här på mottagningen”...(intervju 3).  
 

Personer som upplevdes ha svårighet att i telefon ta emot råd om egenvård uppgavs vara 

personer med minnessvikt, vissa psykiska sjukdomar eller handikapp som försvårar förmågan 

att ta emot information. I de fall anhöriga eller kontaktpersoner ringer för annan person 

beskrevs det som andrahandsinformation, som ibland var en fördel om personen inte hörde, 

kunde språket eller hade minnessvikt, men att prata direkt med den som det gällde var att 

föredra.  

 

Flera distriktssköterskor beskrev att flyktingar vanligen inte ringer telefonrådgivning utan 

sökte hjälp genom att besöka hälsocentralen. Några distriktssköterskor upplevde att flyktingar 

i högre grad önskade träffa läkare och att egenvård inte är lika vanligt i andra kulturer men att 

besöken ofta innebar att ge egenvårdsråd.  

 
4.1.3. Att ge goda råd kan vara en stressande och betungande uppgift  
Flera av distriktssköterskorna upplevde sitt arbete i telefon med att ge egenvård som stressigt 

eftersom det innebär att på en kort stund få en situation beskriven och utifrån det göra en 

bedömning om råd. Känslan av att vara pressad, att hinna ta emot så många inkommande 

samtal som möjligt men även frustration över att mycket tid går till att förklara att det saknas 
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läkartider framkom från flera av distriktssköterskorna. Förmågan att i samtalet vara empatisk 

och pedagogisk försvårades likväl risken att bli avtrubbad och att humöret ibland påverkades 

negativt av stressen och de långa arbetspassen i telefon. Distriktssköterskorna beskrev hur de 

ibland kan känna sig otillräckliga av att inte kunnat tillgodose patientens behov men även 

osäkerhet kring huruvida råden blev riktiga och om de blev förmedlade på ett sätt som 

patienten uppfattade korrekt. Risken att göra fel bedömning framkom och upplevdes påverkas 

utav stress och rådande personalbrist. En del av distriktssköterskorna upplevde att möjligheten 

att planera och förklara råden påverkades negativt av tidspressen, andra poängterade att ett 

samtal med råd om egenvård måste få ta den tid det behöver för att undvika att det blir fel 

beslut. En distriktssköterska beskrev att det tar tid att ge råd om egenvård eftersom allt skall 

dokumenteras, men även att det i längden kan upplevas utröttande att sitta i telefon.  

 
…”man försöker bara ta ett djupt andetag och tänker det att jag har ju ändå gett det råd som 
man borde, ja de är ibland stressande särskilt när man vet att det är få läkartider kvar, då 
tänker man att skulle jag ha gett tid till doktorn istället? missförstod jag problemet?” 
...(intervju 1).  
 
 
4.2. Faktorer som underlättar att ge goda egenvårdsråd  
I studien framkom det faktorer som distriktssköterskorna upplever underlätta i deras arbete 

med att ge goda egenvårdsråd via telefon. Dessa faktorer har sorterats i underkategorierna; 

‘Betydelsen av kunskap och erfarenhet’, ‘Rådgivningsstöd underlättar vid osäkerhet’, ‘Att 

skapa förtroende’, ‘Vikten av en grundlig anamnes’ och ‘Betydelsen av motivation och 

uppföljning’.  

 
4.2.1. Betydelsen av kunskap och erfarenhet  
I stort sett samtliga distriktssköterskor betonade vikten av tidigare erfarenhet som avgörande 

för att kunna ge tydlig och adekvat egenvårdsrådgivning. Erfarenhet bedömdes dessutom ge 

den trygghet som behövs för att våga ge rådet att t.ex. avvakta vidare vårdkontakter. Flera av 

distriktssköterskorna menade därför att det inte bedömdes lämpligt för nyexaminerade 

sjuksköterskor att arbeta med egenvårdsråd i telefonen.  

 

...”inte en nyutexaminerad för du får ju frågor om ALLT det är ju inte bara infektioner och 
smärta liksom det är ju barn, det kan vara gyn, det kan vara hud är ju väldigt svårt”… 
(intervju 8).  
 
När det gällde behov av sakkunskap beskrev distriktssköterskorna att egenvårdsrådgivningen 

var särskilt stimulerande och utmanande då det spänner över högst skilda medicinska 
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ämnesområden – allt från infektioner, till smärta, hudbekymmer, barnsjukdomar, farmakologi 

och gynekologi. De upplevde att en kunskapsbredd är viktigt, men att det även ställs krav på 

icke-medicinska färdigheter, såsom pedagogik och förmågan att förmedla förtroende.  

Flera i studien belyste fördelen av att vara utbildad distriktssköterska vid egenvårdsrådgivning 

eftersom kompetensen innefattar bredare kunskapsområde från barn till äldre. Att hålla sig 

uppdaterad gällande ny forskning och fortbilda sig beskrevs även viktigt. Några av 

distriktssköterskorna beskrev att de ökade sin kunskap genom att arbeta med 

egenvårdsrådgivning.  

 
4.2.2. Rådgivningsstöd underlättar vid osäkerhet  
Alla intervjuade distriktssköterskor hade tillgång och utbildning i ’Rådgivningsstödet 1177 

Webb’. Upplevelsen av rådgivningsstödet var övervägande positiv. Några av 

distriktssköterskorna upplevde att deras kunskap och erfarenhet var tillfredsställande och att 

de av den anledningen bara använde sig av stödet ibland vid egenvårdsrådgivning. De 

tillhandahållna råden bedömdes vara bra, konkreta och uppdaterade. Distriktssköterskorna 

ansåg att rådgivningsstödet i förhållandevis stor utsträckning användes för att bekräfta egna 

slutsatser, när det var något de inte stött på tidigare eller vid osäkerhet. Några 

distriktssköterskor beskrev att rådgivningsstödet borde användas i större utsträckning för att 

säkerställa att den rådgivning som förmedlas är konsekvent. Andra källor som nämndes för att 

söka information var internet, FASS och terapirekommendationer. 

 
…”Använder min egen erfarenhet och 1177:s rådgivningsstöd när jag känner att jag måste 
göra en dubbelkoll. Man lär sig men patienter ringer om alla möjliga problem och jag kollar 
på rådgivningsstödet om jag känner att måste friska upp minnet”... (Intervju 8).  
 
Möjligheten att rådfråga kollegor vid osäkerhet i rådgivning beskrev flera av 

distriktssköterskorna vara en fördel de upplevde positiv. De flesta distriktssköterskor låter 

boka in ett besök vid tveksamhet kring bedömningen. I samtalet med patienten kunde rådet 

även innebära att vägleda patienten att kontakta en annan yrkeskategori t.ex. sjukgymnast, 

barnmorska eller BVC sköterska.  

 

4.2.3. Att skapa förtroende  
Många distriktssköterskor beskrev vikten av att skapa ett förtroende under 

egenvårdsrådgivning i telefon. Detta kan ske på olika sätt. Flera distriktssköterskor beskrev att 

de använde raka och tydliga svar som förmedlas på ett lugnt och övertygande sätt, det sagda 

sker enklast om distriktssköterskan har en grundtrygghet och självförtroende. De flesta 
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betonade vikten av att vara lugn i rådgivningssituationen och inte vara för stressad eller gå för 

snabbt fram.  

 

Förmågan att lyssna och ställa rätta frågor upplevdes viktigt av i stort sett alla tillfrågade för 

att skapa förtroende hos patienten. En av distriktssköterskorna lyfte också fram att det inte 

endast är vad som sägs som är av vikt; möjligheten att skapa förtroende under samtalet kan 

också göra att egenvårdsråden tas emot på ett positivt sätt. Flera distriktssköterskor upplevde  

att rådgivningen kan vara oerhört viktig för patienterna, lugna patienterna, förbättra deras 

kunskapsnivå och stärka deras självförtroende.  

 

…”Ibland upplever jag det som att rådet i sig blir nästan lite oviktigt, det blir det där 
förtroendet som gör att det kan som bli ehh ett bra resultat alltså”… (intervju 5).  
 
 

 Föräldrar med oro över sina barn beskrevs som viktiga att ta på allvar och bemöta 

förtroendeingivande. Förutom att snabbt identifiera uppenbara riskfaktorer, som slöhet och 

intorkning, så handlade enligt distriktssköterskorna, mycket av samtalen om att lugna 

föräldrarna och lindra oron, inte bara temporärt under samtalet utan också på längre sikt. En 

av distriktssjuksköterskorna upplevde t.o.m. att adekvat och lugnande rådgivning till stressade 

föräldrar, t.ex. kring kolik, kunde ändra hela deras situation och rädda äktenskapet. I vissa fall 

hanteras oro genom att distriktssköterskorna pratar med båda föräldrarna. Flera betonade att 

ett visst mått av ”magkänsla” ofta behövs vid sådana här kontakter.  

De flesta distriktssköterskorna lyfte särskilt fram vikten av personkännedom vid 

egenvårdsrådgivning. På en liten ort är det vanligt att de som ringer känner distriktssköterskan 

ifråga. Detta upplevdes underlätta rådgivningssituationen genom att de snabbare kunde 

förmedla rådgivningen och inte alltid behövde fråga kring patientens livshistoria. I de fall det 

föreligger personkännedom upplevde distriktssköterskorna att patienterna känner ett 

förtroende och då lättare tar till sig lämnad rådgivning.  

 
4.2.4. Vikten av en grundlig anamnes  
Distriktssköterskorna beskrev vikten av att alltid samla in en grundlig anamnes vid 

egenvårdsrådgivning. Frågorna ska vara öppna och inte ledande. Risken är annars uppenbar 

att svaren kan bli missvisande, vilket i sin tur kan påverka analys och rådgivning. En av 

distriktssköterskorna exemplifierade detta med att om man frågar om en patient har feber, kan 

man få ett jakande svar, men om man istället frågar efter temperaturen så kan det visa sig att 
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patienten har en temperatur som inte kan betraktas som feber i medicinskt hänseende. Öppna 

frågor följs enligt distriktssköterskorna upp med följdfrågor.  

 

Även vid inhämtande av anamnes synes magkänslan spela stor roll för distriktssköterskorna. 

Anamnesinhämtning beskrevs ofta som tidskrävande. Distriktssköterskorna beskrev att det är 

viktigt att patienterna ges möjlighet att själva komma till tals i den takt de behöver och att det  

oftast är smidigast att inte avbryta. Ett för snabbt givet råd riskerar att bli felaktigt, vilket en 

distriktssköterska uppgav sig ha egen erfarenhet av. En distriktssköterska betonade att det är 

viktigt att få ut så mycket relevant information som möjligt för att inte göra en felbedömning.  

 
...”där har jag lärt mig att få fram hela bilden innan jag börjar ge rådet ehh de var jag sämre 
på när jag var ny sköterska så nu försöker jag lyssna mer tills jag känner att nu har jag hela 
grejen vad det rör sig om och då kan jag börja ge råd”… (intervju 5).  
 
4.2.5. Betydelsen av motivation och uppföljning  
När det gäller rådgivningen är det enligt distriktssköterskorna viktigt att vara noggrann och 

tillse att patienten förstår och tar till sig givna råd. Många anstränger sig för att förmå 

patienterna att tro på sig själva och sin förmåga att påverka sin situation. Deltagarna uppgav 

att de motiverar patienter till att följa de givna egenvårdsråden genom att t.ex. låta 

entusiastisk, övertygande, få patienterna att känna sig delaktiga och uppmuntra till att de 

klarar av givna råd och att hantera situationen. Distriktssköterskor nämnde även att de brukar 

påpeka för patienterna att de sparar pengar genom att inte behöva boka tid på hälsocentralen.  

 

De flesta distriktssköterskor beskriver att de avslutar samtalen med en uppmaning till 

patienterna att återkomma vid fortsatta eller ökande problem. Detta tas emot positivt av 

patienterna, som känner sig tryggare med ett sådant besked. En av distriktssjuksköterskorna 

beskrev det som att de "lämnat dörren öppen", vilket på ett ganska bildligt sätt beskriver 

inställningen. Det händer att distriktssköterskorna garderar egenvårdsrådgivningen med att de 

eller någon kollega ringer upp patienten och följer upp hur det går. Även detta upplevdes vara 

en viktig del både för att motivera och följa upp givna råd till de patienter som känt sig 

osäkra. Två av distriktssköterskorna betonade särskilt vikten av att hålla ett eventuellt löfte 

om uppföljning så att patienterna inte känner sig bortglömda.  

 
...“då säger jag testa det här nu en par dagar och funkar inte det då hör du av dig igen. Då 
har man ju lämnat dörren öppen”… (intervju 9).  
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4.3. Faktorer som påverkar i sökandet efter egenvårdsråd  
Studiens resultat visade att distriktssköterskorna belyste olika faktorer som visade att de 

upplevde mönster i sökandet efter egenvårdsråd via telefon, detta är indelat i 

underkategorierna; ‘Kön och åldersfaktorer’ samt ‘Patienters kunskap och 

informationssökande’.  

 
4.3.1. Kön och åldersfaktorer  
Flera av distriktssköterskorna upplevde att det var mer förekommande att kvinnor till skillnad 

från män kontaktade hälsocentralen för att få råd gällande sin make, barn eller annan anhörig.  

De flesta distriktssköterskor i studien uppgav att de inte upplevde någon skillnad att ge råd 

beroende av patientens kön. Dock framkom det av en av de manliga distriktssköterskorna att 

han ibland ansåg sig ha en fördel i telefonsamtal med manliga patienter. 

Distriktssköterskorna beskrev skillnader de upplevt i åldersfaktorer. Några distriktssköterskor 

upplevde att äldre människor avvaktade längre och ringde för att få råd när tillståndet var mer 

allvarligt. Det beskrevs även upplevelser av att äldre patienter vanligen lättare tar emot 

egenvårdsråd medan en del yngre patienter gärna vill ha sina problem åtgärdade skyndsamt. 

Två distriktssköterskor uttryckte det som att yngre patienter önskade en “quick-fix”.  

 
…”Alltså vi brukar kalla dem för quick-fix generation (den yngre generationen). Det är ju så 
här att får du fotsvamp då kan man inte ge det rådet att då ska du tvätta fötterna varje kväll 
och så ska du smörja in med Pevaryl® och du kommer få göra det i fem veckor (till yngre)... 
VA det går inte! Jag måste ha det här ordnat imorron!”... (intervju 10).  
 
 
4.3.2. Patienters kunskap och informationssökande  
Distriktssköterskorna beskrev att de ofta upplever att patienter som ringer är upplysta och att 

de sökt information på internet som de vid samtalet önskar få bekräftad. En distriktssköterska 

upplevde att det blivit svårare att ge egenvårdsråd nu än innan dataåldern. Flera 

distriktssköterskor beskrev att många patienter som ringer är bestämda att de vill boka en tid 

till läkare. När distriktssköterskan lyssnat, gjort sin bedömning och föreslår egenvårdsråd kan 

patienter bli besvikna och ifrågasätta rådet. En distriktssköterska berättade att det förekommit 

att patienter lagt på luren innan samtalet varit över. Patienters utbildningsnivå upplevdes av 

några distriktssköterskor kunna påverka möjligheten att ta emot råd som föreslogs, att 

personer med högre skolning ofta hade en klar uppfattning vad de ville och även kunde vara 

mer krävande medan personer med lägre utbildning inte var lika pålästa och var mer positivt 

inställda till att ta emot egenvårdsråd.  
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...“Jag tycker man märker stor skillnad med dataåldern därför att före den så var folk inte 
lika upplysta som nu då de googlar...När dom ringer då kan ju en del redan ha klart med vad 
dom har för sjukdom och vad dom ska ha för behandling”… (intervju 5). 
 

5. Diskussion 
 
5.1. Metoddiskussion  
Författarna har viss erfarenhet av telefonrådgivning men har strävat efter att lägga den åt 

sidan under arbetet med studien och anser därför inte att det har påverkat studiens resultat. 

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie. Då syftet var att undersöka 

upplevelser valde vi att göra intervjuer vilket är en lämplig datainsamlingsmetod för detta 

syfte. I kvalitativa studier är olika typer av intervjuer vanligaste metoden för att samla in data. 

För denna studie har semistrukturerade intervjuer gjorts, det betyder att den som gör 

intervjuerna styrs av ett ämne och en frågeguide (Polit & Beck, 2012, s. 510). En 

intervjuguide (bilaga 3) utarbetades av författarna och användes vid alla intervjuer vilket 

betydde att alla distriktssköterskor fick samma frågor. Totalt intervjuades tolv 

distriktssköterskor för studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) brukar antalet 

intervjuer i vanliga intervjustudier ligga på 15+/-10 vilket kan variera beroende på den tid 

som undersökningens pågår. 

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver tre begrepp, trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet som är betydande vid kvalitativa studier. Trovärdighet innefattar val av antalet 

deltagare som skall vara tillräcklig för att kunna svara på syftet och lämplig metod för 

datainsamling. Av distriktssköterskorna som intervjuades var tio kvinnor och två män. 

Urvalet och antalet anses av författarna vara representativt för yrkeskategorin. Många studier 

avseende distriktssköterskors upplevelser har enbart kvinnliga deltagare och därför anser 

författarna det vara en styrka för denna studie med de manliga deltagarna. Intervjupersonernas 

ålder varierade mellan 30-66 år och arbetslivserfarenheten som distriktssköterska var mellan 

1-34 år. Att det var stor spridning i både ålder och arbetslivserfarenhet anses positivt av 

författarna. Medelvärdet på deltagarnas erfarenhet som distriktssköterska var 12 år, det får ses 

som en fördel i studien med deltagarnas långa erfarenhet. Spridning i ålder, lång erfarenhet 

hos distriktssköterskorna och förekomst av manliga deltagare bidrar till en rikare variation 

som därmed anses ha stärkt studiens trovärdighet (jmf Graneheim och Lundman, 2004). 
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Var studien ska utföras är en stor del i planeringsarbetet och när flera forskare arbetar 

tillsammans på ett projekt anses det kunna vara en fördel, inte bara logistiskt utan även för att 

kunna dra allmänna slutsatser av resultatet, att studien utförs vid flera olika platser (Polit & 

Beck, 2012, s. 167). Då författarna bor i olika län har intervjuerna delats upp och utförts vid 

hälsocentraler i de båda länen. Distriktssköterskorna fick välja en tid och plats för intervjun 

och de valde att lägga intervjuerna på sin arbetsplats. Enligt Polit och Beck (2012, s. 514) är 

det ofta passande att låta den som ska intervjuas välja plats för intervjun. Att platsen är 

avskild med liten risk att bli avbruten är det viktigaste för att den ska vara lämplig. I 

kvalitativa studier där datainsamling är intervjuer skall dessa spelas in och sparas, hur det ska 

göras måste författarna planera i förväg och se till att de hjälpmedel som ska används vid 

inspelning fungerar innan intervjun (Polit & Beck, 2012, s. 526). Intervjuerna spelades in på 

författarnas mobiltelefoner. Författarna lyssnade igenom alla intervjuer och materialet 

transkriberades i nära anslutning till utförd intervju. Texterna lästes därefter igenom flera 

gånger av båda författarna för att skapa en helhet av innehållet. Meningsenheter med manifest 

ansats markerades ut vilket innebär att forskaren arbetar textnära utan att tolka. Varje 

meningsenhet fick en kod. Därefter skapades underkategorier och kategorier, tabell 1 visar på 

detta. Under analysens gång har författarna diskuterat och reflekterat över materialet, detta för 

att öka trovärdigheten i studien. Vår strävan under arbetet med analysen har varit att ta ut 

lagom stora textenheter och kondensera dessa så att innehållet inte går förlorat. Under arbetet 

har vi strävat efter att hela tiden ha syftet i åtanke. Studiens resultat är skrivet utifrån det som 

kommit fram i de olika kategorierna. Resultatet visade på att flera av distriktssköterskorna 

hade liknande upplevelser vilket underlättade vid analysen. Denna studies resultat styrks med 

flera citat från ursprungsintervjuerna (jmf Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Att bli inspelad kan ibland göra att den som blir intervjuad känner sig hämmad och nervös 

(Polit & Beck, 2012, s. 515) och det finns då risk att de inte sagt allt de tagit upp om de inte 

blivit inspelade. Några av distriktssköterskorna påpekade detta och det märktes då de var mer 

avslappnade när de visste att inspelningen var avslutad. Innan intervjuerna pratades det 

allmänt med distriktssköterskorna med avsikt att få de mer avslappnade innan intervjuerna 

startade. 

 

Studien genomfördes på en begränsad tid och då det även tog förhållandevis lång tid att få 

deltagare till studien kan det ses som försvårande omständigheter för författarna. Båda 

författarna var oerfarna på att göra intervjuer och utforma frågeguider. De intervjuade 
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distriktssköterskorna tyckte att frågorna i huvudsak var enkla att förstå men vid frågor där 

författarna efterfrågade exempel på upplevda situationer tyckte stor del av 

distriktssköterskorna att det var svårt att vid tillfället komma på ett svar. Kanske hade mer 

utförliga svar från distriktssköterskorna varit möjliga med mer erfarenhet av att intervjua hos 

författarna. Enligt Polit och Beck (2012, ss. 73, 526) krävs det stor skicklighet för att kunna 

genomföra djupintervjuer av bra kvalitet då den som intervjuar behöver få intervjupersonen 

att känna tillit, vara avslappnad och även kunna hantera om det uppstår problem under 

intervjun. Som nybörjare inom forskning är det viktigt att undvika allt för komplicerade 

forskningsproblem, avancerade metoder och analyser. Efter att denna studie är genomförd kan 

författarna reflektera över att de senare intervjuerna blev mer omfattande än de första 

intervjuerna vilket kan bero på att författarna då hade fått viss vana och blev bättre på att 

ställa följdfrågor.  

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra sammanhang. 

Författaren kan ge förslag på överförbarhet men det är läsaren som bedömer huruvida det 

stämmer eller inte (Graneheim & Lundman, 2004). För att möjliggöra denna bedömning har 

författarna noga redovisat studiens genomförande och metod.  

 

En etisk reflektion över studiens metod är att en av författarna intervjuat några kollegor. Då 

studiens syfte och frågeguiden som använts vid intervjuerna inte anses innehålla några 

känsliga frågor upplever vi det som att det inte har påverkat intervjuerna och därmed 

resultatet i studien. 

 

5.2. Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka distriktssköterskors upplevelser av att ge egenvårdsråd i 

telefon. Analysen resulterade i tre kategorier; ‘Faktorer som försvårar att ge goda 

egenvårdsråd’, ‘Faktorer som underlättar att ge goda egenvårdsråd’ och ‘Faktorer som 

påverkar sökandet efter egenvårdsråd’ samt tio underkategorier; ‘Att inte se patienten’, 

‘Kommunikativa och kulturella problem’, ‘Att ge goda råd kan vara en stressande och 

betungande uppgift’, ‘Betydelsen av kunskap och erfarenhet’, ‘Rådgivningsstöd underlättar 

vid osäkerhet’, ‘Att skapa förtroende’, ‘Vikten av en grundlig anamnes’, ‘Betydelsen av 

motivation och uppföljning’, ‘Kön och ålderfaktorer’ och ‘Patienters kunskap och 

informationssökande’. 
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I resultatet beskrevs olika faktorer som försvårade att ge goda egenvårdsråd i telefon, ett 

exempel är att inte kunna se patienten. I studien av Holmström och Höglund (2007) 

framkommer upplevelse att telefonrådgivning i sin utformning kan vara oetisk då 

sjuksköterskorna aldrig kan vara säker på att identiteten stämmer eftersom de inte ser 

patienten. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framgår att; “Vid användning av teknik och 

ny forskning i vårdarbetet ansvarar sjuksköterskan för att vården sker i överensstämmelse 

med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter”. Att arbeta med rådgivning i telefon 

ställer höga krav på distriktssköterskorna för att ge patientsäkra råd och i vår studie beskrevs 

hur de i samtalen med patienterna i telefon behövde kunna lyssna noga på patienterna, både 

det de säger och hur de låter på rösten. Detta styrks av tidigare forskning av Ström, Marklund 

och Hildingh (2006) där det framkom att sjuksköterskor som arbetar i telefonrådgivning 

behöver kunna lyssna och tolka det som sägs för att kunna ge korrekta råd. Vår studie visade 

också på svårigheterna för patienterna att beskriva sina symtom vilket försvårade möjligheten 

för distriktssköterskorna att bedöma och ge råd. Liknande upplevelser beskrevs av Röing, 

Rosenqvist och Holmström (2013) där sjuksköterskorna ansåg vissa tillstånd vara omöjliga att 

bedöma via telefon, dessa beskrevs vara när personen som ringde inte kunde beskriva sina 

symtom på ett sätt så sjuksköterskan förstod. En slutsats av vår studies resultat är att det är av 

största vikt vid egenvårdsrådgivning att medvetandegöra och utveckla förmågan att lyssna 

eftersom distriktssköterskan inte ser patienten. 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna beskrev kommunikativa och kulturella problem som 

försvårande faktorer för att ge goda egenvårdsråd via telefon. Distriktssköterskorna menade 

att i de tillfällen då de ansåg att kommunikationen inte var tillfredsställande bokades tid på 

hälsocentralen och vid behov tolk för att kunna kommunicera. Dessa resultat styrks i studien 

av Röing et al (2013) där sjuksköterskor beskrev att samtal med kommunikationsproblem, 

främst problem med språket, skapade osäkerhet. I studien av Nkulu, Hurtig, Ahlm och 

Ahlberg (2012) framkom liknande svårigheter, att språket var ett stort hinder som gjorde det 

svårt att kontakta sjukvården särskilt genom telefon. Vårdgivare upplevde att flyktingar ofta 

kom direkt till sjukvården utan att boka tid. Detta framkom även i resultatet i vår studie där 

distriktssköterskorna upplevde att flyktingar valde att komma till hälsocentralen som en följd 

av kommunikationssvårigheter. Det framkom även att distriktssköterskorna upplevde att 

flyktingar ofta behövde få egenvårdsråd men att de inte var vana vid det utan ville träffa en 

läkare. Även tidigare forskning visar på samma upplevelser hos sjuksköterskor (Nkulu et al, 

2012; Höglund & Holmström, 2008). Att andra personer ringer åt patienten beskrevs av 
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distriktssköterskorna som att det ibland kunde vara en fördel men att de föredrog att prata 

direkt med patienten. Röing et al (2013) beskrev att det försvårade bedömningen om någon 

annan ringde för patienten medan Höglund och Holmström (2008) styrkte vår studies resultat 

gällande att sjuksköterskorna ville prata direkt med den sjuke. En slutsats av vår studies 

resultat är att distriktssköterskan vid kommunikationsproblem i telefon bör boka tid vid 

hälsocentralen och vid behov använda sig av tolk då kommunikation är en betydande del i 

egenvårdsrådgivning i telefon. En annan slutsats är betydelsen av noggrannhet vid 

anamnestagande när andra personer ringer åt patienten eftersom det finns risker med att 

erhålla andrahandsinformation och att ge egenvårdsråd i andra hand. 

 

Resultatet visade att distriktssköterskorna beskrev att en försvårande faktor för att ge goda 

egenvårdsråd i telefon var stress. De beskrev att de ofta upplevde sig stressade och hur 

förmågan att då vara empatisk försvårades. I studien av Bonander och Snellman (2007) 

framkom att om det i telefonsamtalet hörs att sjuksköterskan är stressad kan det medföra att 

patienten också blir stressad och då inte tycker att det är någon mening att berätta om sina 

besvär. Vidare beskrev de att om patienten inte delger sjuksköterskan allt de tänkt säga 

försvårar det bedömningen för sjuksköterskan som inte får hela bilden av patienten, denna 

upplevelse har även framkommit i vår studie. Distriktssköterskorna i vår studie beskrev hur 

stressen att hinna ta emot många samtal inverkade negativt på deras arbete i telefon och att de 

var rädda för att göra felbedömningar. Detta bekräftas även i studien av Weir och Waddington 

(2008) där telefonsjuksköterskorna beskrev att de upplevde stress då chefer frågade varför 

samtalen tog så lång tid, de upplevde att det skapades konflikt mellan att göra rätt bedömning 

och patientens förväntningar. I studien av Lännerström, Wallman och Söderbäck (2013) 

beskrev sjuksköterskorna att arbetet i telefon upplevdes stressande eftersom de var tvungna att 

prioritera mellan patienter och de befintliga resurserna då läkartiderna var få. Denna stress 

beskrevs även i vår studie då distriktssköterskorna upplevde att mycket tid i telefon gick åt till 

att förklara att det inte fanns läkartider. En slutsats av vår studies resultat är att det är 

angeläget för distriktssköterskor som arbetar med egenvårdsrådgivning via telefon att ha i 

åtanke att om distriktssköterskan upplevs stressad i telefon så kan stressen överföras till 

patienten och då försämras möjligheten att ta till sig givna råd. Det är också av största vikt att 

arbetsgivaren tar sitt ansvar och försöker förebygga och reducera den stress som många 

distriktssköterskor upplever i samband med egenvårdsrådgivning via telefon.  
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Resultatet visar att distriktssköterskorna beskrev betydelsen av kunskap och erfarenhet som 

underlättande faktorer för att ge goda egenvårdsråd i telefon. De menade att med erfarenhet 

kommer trygghet för att kunna göra rätt bedömning. Detta framkommer även i tidigare 

forskning som visar att erfarenhet av yrket var betydande för arbetet i telefonrådgivning och 

att erfarenhet gör att sjuksköterskan känner när ytterligare åtgärder behövs (Snelgrove, 2009). 

För att arbeta som sjuksköterska i telefonrådgivning beskrev Ström, Marklund och Hildingh 

(2006) att det krävdes stor kunskap och att jobbet främjade personlig utveckling då 

sjuksköterskorna fick använda och förnya sin kunskap för att hålla sig uppdaterade. Detta 

resultat överensstämmer med resultatet av vår studie där distriktssköterskorna beskrev 

behovet av bred kunskap och att hålla sig uppdaterade. Enligt ICN:s etiska kod framgår att 

”Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom 

kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens” (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). En slutsats av vår studies resultat är att distriktssköterskor kontinuerligt behöver få 

fortbildning och möjlighet att upprätthålla sin yrkeskompetens eftersom kunskap är viktigt i 

arbetet med att ge goda egenvårdsråd i telefon. 

 

Resultatet visar att rådgivningsstöd är en faktor som underlättar att ge goda egenvårdsråd via 

telefon. Distriktssköterskorna i studien hade alla erfarenhet av samma rådgivningsstöd. De 

upplevde användandet av rådgivningsstöd som övervägande positiv. De flesta använde det 

inte vid all rådgivning utan när de stötte på något nytt eller var osäkra. Röing et al (2013) 

beskrev ett snarlikt resultat där sjuksköterskorna trots beslutsstöd oftast föredrog att använda 

sig av sin egen erfarenhet. Även annan tidigare forskning stödjer detta resultat då den visade 

att sjuksköterskor ansåg att rådgivningsstödet inte kunde ersätta individuell kompetens men 

att den var ett kompletterande stöd till egen kunskap, särskilt gällande områden där 

sjuksköterskorna själva hade begränsad egen kunskap och erfarenhet. Det upplevdes som en 

stor fördel att råden blev konsekventa vid användandet av samma rådgivningsstöd 

(Holmström, 2007). Detta stämmer överens med att några av distriktssköterskorna i vår studie 

ansåg att rådgivningsstödet borde användas i större utsträckning för att ge patienter 

konsekvent rådgivning. I studien av Lännerström, Wallman och Söderbäck (2013) beskrev 

sjuksköterskor att det kunde vara ett stöd att prata med kollegor, den upplevelsen hade även 

distriktssköterskorna i vår studie vid osäkerhet i rådgivningen. En slutsats av vår studies 

resultat är att rådgivningsstöd är ett bra komplement vid egenvårdsrådgivning men att det inte 

kan ersätta distriktssköterskors individuella kunskaper. En annan slutsats är betydelsen av att 

distriktssköterskorna ges möjlighet att både ge stöd och erhålla stöd från sina kollegor. 
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Resultatet visar på betydelsen av att skapa förtroende som en underlättande faktor för att ge 

goda egenvårdsråd i telefon. I studiens resultat belystes vikten av att i rådgivning ha en 

grundtrygghet och förmedla lugn för att skapa förtroende. Dessa egenskaper beskrev även 

Ström, Marklund och Hildingh (2006) att sjuksköterskor som arbetar i telefonrådgivning 

behöver vara lyhörda och ha god självkännedom. Liknande upplevelser framkommer även i 

studien av Bonander och Snellman (2007) att ett vänligt bemötande där sjuksköterskan talar 

med en lugn och vänlig ton ger förutsättning att patienten känner att problemen tas på allvar. 

Genom att sjuksköterskan lyssnar klart och visar intresse vad patienten har att säga och 

därefter svarar med uppföljande frågor eller ger råd skapas goda förutsättningar att patienten 

känner sig nöjd. I studien av Snelgrove (2009) beskrevs hur ett gemensamt förtroende mellan 

sjuksköterska och patient underlättade så att sjuksköterskan lättare kunde få bättre 

information från patienten. Distriktssköterskorna i vår studie beskrev även de att ett gott 

förtroende förbättrade förutsättningarna för att patienterna skulle ta emot givna råd. En studie 

visar att några som ofta var tacksamma och uppskattade hjälpen med råd var unga mammor 

med små barn som var oroliga över att barnen var sjuka och inte hade någon att fråga om råd 

(Höglund & Holmström, 2008). Att ta föräldrar som ringer om sina barn på allvar beskrevs av 

distriktssköterskorna i vår studie vara viktigt, det handlade ofta om att förmedla lugn och rätt 

råd kunde vara viktigt i förälderns situation. En betydelsefull slutsats av vår studies resultat är 

att om distriktssköterskor skapar förtroende under telefonsamtalet underlättar det att ge goda 

egenvårdsråd. 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna beskriver vikten av en grundlig anamnes för att 

kunna ge goda egenvårdsråd i telefon. Förmågan att lyssna och ställa rätt frågor för att kunna 

sammanfatta till en anamnes upplevdes mycket viktigt av i stort sett alla tillfrågade 

distriktsköterskor i denna studie. Det bekräftas även av sjuksköterskorna i en studie av 

Greenberg (2009) där de betonar att ha en strategi med frågor som inbjuder patienten att 

berätta om sina problem samt för att sjuksköterskan ska ‘lära känna’ och få en bild av den 

som ringer. Likt distriktssköterskorna i vår studie betonar även dessa sjuksköterskor att lyssna 

på patienten, inte bara på det som sägs utan även tonfallet och om de verkar oroliga. En 

slutsats av vår studies resultat är att det även är viktigt att lyssna noga på patientens berättelse 

för att kunna ställa rätt frågor och samla in en adekvat anamnes. 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna beskrev betydelsen av motivation och uppföljning 

som en faktor för att kunna ge goda egenvårdsråd i telefon. Strategier som nämndes för att 
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skapa motivation hos patienterna att ta till sig och klara av egenvårdsråden var att 

distriktssköterskorna försökte vara entusiastiska och uppmuntrande. Liknande resultat visar en 

annan studie där en sjuksköterska beskrev motivation som vikten av att på ett positivt sätt 

förmedla till patienter att de har förmågan, då en del inte trodde att de hade det (Macdonald, 

Rogers, Blakeman, Bower, 2008). Med syfte att motivera och skapa trygghet till patienten 

menade distriktssköterskorna i vår studie att vid fortsatta besvär uppmuntra patienten att 

återkomma, detta beskrevs även i resultatet av Bonander och Snellman (2007) vara betydande 

och viktigt att sjuksköterskan gör. En slutsats i vår studies resultat är att distriktssköterskor 

bör vara medvetna om att uppföljning kan vara betydelsefullt och viktigt vid 

egenvårdsrådgivning i telefon. En annan slutsats är att motivation till att utföra egenvård är 

lika viktigt oberoende av om råden ges via telefon eller i ett fysiskt möte. Men när 

distriktssköterskorna inte ser patienten och samtidigt befinner sig i stress, kan det vara svårt 

att uppfatta och bedöma hur patienter tar till sig motivation och uppmuntran. 

 

Resultatet i vår studie visade att distriktssköterskor beskrev olika mönster i sökandet efter 

egenvårdsråd i telefon. Ett mönster gällde köns och åldersfaktorer. Distriktssköterskorna 

upplevde att det var vanligare att kvinnor ringde på närståendes uppdrag. Detta stämmer 

överens med vad tidigare forskning har kommit fram till. Ernesäter, Winblad, Engström och 

Holmström (2012) visar på att sjuksköterskor upplevde att det ofta är kvinnan som ringer åt 

någon annan och att detta faktum kan försvåra bedömning genom att viktiga 

direktupplysningar går förlorade. Även Höglund och Holmström (2008) beskrev liknande 

resultat, kvinnor ringde ofta åt sina män och sjuksköterskorna upplevde även att föräldrar 

verkar ha större tillit till att låta mamman ringa för råd gällande barn. I en studie av 

Kaminsky, Carlsson, Höglund, och Holmström (2010) visade det sig att det var mammor som 

ringde 73% av samtalen gällande barn till sjukvårdsrådgivningen. Det visade sig även att 

pappor i högre utsträckning fick rådet att åka till sjukvården medans mammor oftare fick 

egenvårdsråd. En slutsats i den studien var att det skulle vara av nytta för de män som ringer 

in med fler manliga sjuksköterskor i telefon då kvinnliga sjuksköterskor upplevt det lättare att 

övertyga kvinnliga inringare att avvakta. I en studie beskrev kvinnliga sjuksköterskor att de 

upplevde det lättare som kvinna att prata med kvinnor. En del sjuksköterskor upplevde att 

män inte lyssnade lika bra på de som kvinnor trots deras kunskap och erfarenhet (Höglund & 

Holmström, 2008). I vår studie framkom att distriktssköterskorna överlag inte upplevde någon 

skillnad i att ge råd till olika kön, men en manlig distriktssköterska ansåg att han ibland hade 

fördel vid telefonsamtal med manliga patienter, vilket stämmer med tidigare forskning. Vår 



   

24 
 

studie visade även att distriktssköterskor upplevde att äldre människor var bättre på att ta 

emot egenvårdsråd och att de avvaktade med att ringa för att få råd. En studie har visat att 

sjuksköterskor upplevde att äldre människor ringde mindre och att de ofta bad om ursäkt för 

att de ringde och störde (Höglund & Holmström, 2008). En slutsats i vår studie är att det går 

att skönja könsstereotyper då kvinnor i högre utsträckning ringer och ställer frågor om sina 

barn i telefonrådgivning. En annan slutsats gällande åldersfaktorer är betydelsen av att vara 

medveten om att äldre personer ibland dröjer med att söka råd och att tillståndet då kan vara 

allvarligt. 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna beskrev mönster i patienters kunskap och 

informationssökande gällande egenvård. Distriktssköterskorna upplevde att det var vanligt att 

patienter som ringde var upplysta och hade sökt information på internet. Att det är vanligt att 

patienter söker information på internet bekräftas av tidigare forskning, en studie visade att en 

majoritet (93,9%) av sjuksköterskorna i primärvården hade erfarenhet av att patienter sökt 

information på internet och de flesta ansåg att det var en hjälp i samtalet att patienterna var 

upplysta (Dilliway & Maudsley, 2008). Även Rahmqvist och Bara (2007) beskriver resultat 

som stödjer vår studies resultat med upplysta patienter som i stor utsträckning söker 

information om sin sjukdom på internet. Deras resultat visar även att det är mest utbrett bland 

unga och medelålders. Vår studie visar att distriktssköterskorna beskrev att patienter med 

högre utbildning ofta hade en klar bild av vad de ville medan de med låg utbildning inte var 

lika pålästa. Nkulu, Hurtig, Ahlm, Ahlberg (2012) beskrev att högutbildade var mer upplysta 

om kroppen och vissa sjukdomar och att de med låg utbildning inte bara hade bristfällig 

kunskap men också problem att få tillgång till och använda tillgänglig information. En 

slutsats i vår studie är vikten av att distriktssköterskor är medvetna om att patienter idag söker 

mycket information på internet och att då vara kritisk till vilka källor de fått sin information 

ifrån. Distriktssköterskor bör också vara medvetna om att information och råd kan behöva ges 

utifrån individuella faktorer, t.ex. utbildningsnivå.  

 

En omvårdnadsteori som använts för att att ge stöd åt vår studie är Orems teori om egenvård, 

Self-care Deficit Nursing Theory. Enligt Kirkevold har teorin av Orem som huvudtes att 

människor vanligen klarar av att förebygga sjukdom och ta till vara hälsa, men ibland är 

förmågan inte tillräcklig och då behöver det kompenseras och patienten hjälpas att återfå sin 

egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000, s. 159). Syftet enligt omvårdnadsteorin är alltså att 

stödja patientens hälsa vilket stämmer väl överens med distriktssköterskornas arbetsuppgift 
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med att ge egenvårdsråd i telefon vid tillstånd som motiverar det. Orem beskriver i sin teori 

olika hjälpmetoder som kan användas för att andra ska kunna stötta en persons behov i 

vardagen. Sjuksköterskor väljer eller kombinerar lämplig hjälpmetod beroende på vilka 

åtgärder som krävs med hänsyn till patientens förmåga. ‘Att guida någon annan’ kan vara 

aktuell dels när någon behöver hjälp med ett vägval och dels när någon behöver hjälp att följa 

ett vägval och denna metod ställer krav på kommunikationen. ‘Att guida någon annan’ 

används ofta i samband med metoden ‘Att motivera någon’, som namnet antyder handlar det 

om att stötta någon och att sjuksköterskan behöver kunna bedöma hur och när hjälp behövs. 

‘Att lära någon’ är en metod för att hjälpa en person med instruktioner för att utveckla en 

kunskap, detta förutsätter att patienten är mottaglig och intresserad för att bli undervisad. Allt 

bygger på ett samarbete mellan patient och vårdare. Orems hjälpmetoder stämmer  med hur 

distriktssköterskorna i denna studie beskriver sitt arbete med att ge egenvårdsråd till patienter 

i telefon. Distriktssköterskorna belyser att det är viktigt att välja egenvårdsråden med tanke på 

patientens förmågor, vilket enligt Orem kan inkludera patientens ålder, utvecklingsnivå och 

bakgrund. Distriktssköterskorna i vår studie anser att det är viktigt att lyssna och att ta en 

noggrann anamnes. Distriktssköterskorna beskrev även vikten av att motivera patienterna att 

klara av att sköta egenvården själva och att de upplever sig behöva vara pedagogiska när de 

lär ut egenvård till patienterna. Då krävs det enligt Orem att patienterna är mottagliga för att 

bli lärda och även det är något de berättar om då det händer att patienter inte är intresserade av 

att få egenvårdsråd (jmf Orem, 2001, ss. 82, 56-60).  

 

Som författare av denna studie anser vi att det finns bra argument för att välja att använda sig 

av fler än ett perspektiv på omvårdnadsteori och har därför valt att även lyfta in delar av Joyce 

Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter i diskussionen kring studiens 

resultat. Travelbee representerar enligt Kirkevold (2000, s. 130) en annan skola än Orem inom 

omvårdnadsvetenskapen och det i Travelbees omvårdnadsteori som känns särskilt relevant för 

denna studie är hennes åsikt om att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap. Detta framkommer även av distriktssköterskorna i vår studie som menar att 

förmågan att lyssna och ställa frågor är av betydelse för att nå en samförståelse med patienten 

och därmed öka möjligheten att ge goda egenvårdsråd på ett framgångsrikt sätt. För att kunna 

nå målen med omvårdnaden, vilka Travelbee enligt Kirkevold beskriver som att hantera eller 

uthärda sjukdom eller lidande samt att förebygga sjukdom och främja hälsa, är 

kommunikationen en förutsättning. Vidare beskriver Kirkevold att Travelbee anser att 

kommunikationen är största delen av interaktionen, en ömsesidig process som möjliggör 
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etablerandet av en mellanmänsklig relation präglad av ett ömsesidigt förtroende mellan 

sjuksköterska och patient (Kirkevold, 2000, ss. 136, 141). Att lära känna och guida patienten 

via telefon kräver mycket av distriktssköterskan och vikten av att skapa ett förtroende belystes 

i vår studie. Några av distriktssköterskorna menade även att om de redan kände till patienten 

och hade personkännedom så underlättade det relationen. Distriktssköterskor i vår studie 

menade precis som Travelbee att om sjuksköterskan inte har förmågan att se patienten som en 

unik individ och frångå stereotypa uppfattningar kan det orsaka störningar i kommunikationen 

(Kirkevold, 2000, s. 137). Exempelvis framhåller distriktssköterskor i vår studie  att patienters 

förmågor samt kunskaper kan vara mycket varierande och då behöver samtalet och råden 

anpassas efter patientens förutsättningar. Även om det finns utarbetade riktlinjer samt 

rådgivningsstöd är det viktigt att alltid ha med sig att det är en individuell person som ska ges 

råden och att de behöver anpassas i olika situationer. 

Den omvårdnadsprocsess som Travelbee förordar är även den till stor del applicerbar på 

distriktssköterskornas arbete i telefon då hon menar att det innebär olika steg som börjar med 

att ta reda på om patienten har behov av omvårdnad, att bedöma behovet genom samtal med 

patienten, att avgöra hur behoven ska tillgodoses och att lägga upp en plan. En annan 

intressant del är att hon tar upp faktumet att patienters kulturella bakgrund påverkar hur de 

upplever sjukdom. Distriktssköterskorna i vår studie berör även de kulturella skillnader men 

då främst med tanke på hur de söker sjukvård samt förväntningar på sjukvården (Kirkevold, 

2000, ss. 136-140). 

 

5.3. Slutsats  
Slutsatser av vår studies resultat är att det vid egenvårdsrådgivning i telefon är viktigt att 

medvetandegöra och utveckla förmågan att lyssna eftersom distriktssköterskan inte ser 

patienten. Det är också av största vikt att distriktssköterskan vid kommunikationsproblem i 

telefon bokar tid vid hälsocentralen och att använda sig av tolk. Det är viktigt att lyssna noga 

på patientens berättelse för att kunna ställa rätt frågor och samla in en adekvat anamnes. 

Betydelsen av noggrannhet vid anamnestagande när andra personer ringer åt patienten är 

viktigt att känna till eftersom det kan finnas risker med att erhålla andrahandsinformation och 

att ge egenvårdsråd i andra hand. Distriktssköterskor som arbetar med egenvårdsrådgivning 

via telefon bör ha i åtanke att om distriktssköterskan upplevs stressad i telefon så kan 

möjligheten för patienten att ta till sig givna råd försämras. Att förebygga eller reducera den 

stress som många distriktssköterskor upplever i samband med egenvårdsrådgivning via 

telefon är en viktig framtida organisatorisk uppgift. En annan viktig slutsats av vår studies 
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resultat är att om distriktssköterskor kan skapa förtroende under telefonsamtalet kan det 

underlätta att ge goda egenvårdsråd. Resultatet pekar på att många distriktssköterskor är i 

behov av kontinuerlig fortbildning gällande egenvårdsrådgivning via telefon. 

Rådgivningsstöd anses vara bra men det kan inte ersätta distriktssköterskors individuella 

kunskaper. Möjligheten att både ge stöd och erhålla stöd från sina kollegor är viktigt.  

 

En till slutsats är att motivera till att utföra egenvård är lika viktigt oberoende av om råden ges 

via telefon eller i ett fysiskt möte. Dock kan det vara svårt att uppfatta och bedöma hur 

patienter tar till sig motivation och uppmuntran när råden ges via telefon. I vår studie kan 

könsstereotyper skönjas då kvinnor i högre utsträckning ringer och ställer frågor om sina barn 

i telefonrådgivning. Det är också viktigt att vara medveten om att äldre personer ibland dröjer 

med att söka råd och att tillståndet då kan vara allvarligt. Eftersom många patienter idag söker 

information på internet är det viktigt att distriktssköterskor är källkritiska och vid behov 

förmedlar denna kritik till patienten. Distriktssköterskor bör också vara medvetna om att 

information och råd kan behöva ges utifrån individuella faktorer, t.ex. utbildningsnivå. 

 

Vi har i studien valt att lyfta in Dorothea Orem och Joyce Travelbees omvårdnadsteorier. 

 Orem (2001, s. 159)  anser att människor ibland inte har förmågan att förebygga sjukdom och 

ta till vara hälsa och att det då behöver det kompenseras genom att patienten får hjälp att 

återfå sin egenvårdskapacitet. Distriktssköterskorna hjälper patienter då de ger egenvårdsråd 

via telefon. Att kommunikationen fungerar är en viktig faktor, Travelbee (Kirkevold, 2000, s. 

136) anser kommunikation som ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och största delen av 

interaktionen som möjliggör etablerandet av en mellanmänsklig relation 

 

Författarna anser att det finns förbättringsmöjligheter för distriktssköterskors arbete med 

egenvårdsrådgivning i telefon vid hälsocentral. Svårigheten med att inte se patienten i telefon 

försvårar bedömning av ett flertal åkommor, här vet författarna att en del hälsocentraler 

använder sig av att patienter kan skicka bilder med e-post, det bör kunna vara en funktion som 

kan utvecklas och på så vis öka patientsäkerheten vid bedömningar om egenvårdsråd. Med 

tanke på det som kommit fram i studien om patienters internetanvändande kanske även 

videosamtal med distriktssköterskan vid telefonrådgivning kan vara en metod för framtiden. 

Författarna har noterat att det finns studier på patienters upplevelser av telefonrådgivning men 

att de är utförda med patienter som ringt till sjukvårdsrådgivning. Ett förslag till vidare 

forskning är därför att undersöka patienters upplevelser av att få egenvårdsråd av 
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distriktssköterskor som arbetar på hälsocentral. Föreslagen forskning skulle kunna vara till 

hjälp för distriktssköterskorna att utveckla sin viktiga roll med att ge egenvårdsråd via telefon. 
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Distriktssköterskors upplevelser av att ge egenvårdsråd i telefon. 
 
Information till deltagare i studie 
 
Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Umeå Universitet. Under hösten 2016 
skriver vi vår magisteruppsats i ämnet omvårdnad. Telefonrådgivning och att förmedla 
egenvårdsråd är en betydande och vanligt förekommande arbetsuppgift för distriktssköterskor 
som arbetar på hälsocentral. 
Studiens syfte är att belysa distriktssköterskors upplevelser av att ge egenvårdsråd i telefon, 
särskilt med avseende på vilka möjligheter och svårigheter distriktssköterskorna upplever 
inom detta ämne. Genom att ta del av distriktssköterskors erfarenheter vill vi i studien lyfta 
fram områden där det finns förbättringspotential och synliggöra behov och möjligheter att 
utföra egenvårdsrådgivningen via telefon så bra och kvalitetssäkert som möjligt för berörd 
yrkesgrupp. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att senare analyseras av författarna. Allt material 
kommer att förvaras inlåst och behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer ske individuellt 
med den ena författaren av studien och intervjupersonen. Beräknad tid för intervjuerna är ca 
30-45 minuter. Medverkan i studien är helt frivillig, och kan när som helst avslutas utan att 
ange skäl för detta. 

De deltagare som är intresserade kommer få ge ett skriftligt samtycke till att delta i studien. 
Önskemål om tidpunkt för intervjuerna är veckorna 36-37.  Om du bestämmer dig för att delta 
vill vi ha kontakt för att komma överens om tid och plats för intervjun. 
 
Om Ni har några frågor eller vill ha mer information om studien så är Ni välkomna att 
kontakta någon av oss. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Linda Tollofsén 
Sjuksköterska 
lito0027@student.umu.se 
070-2551223 
 

Karin Hollsten 
Sjuksköterska 
kaho0066@student.umu.se 
070-2558042 
 

Eva Ericson-Lidman 
Handledare, docent och 
universitetslektor 
eva.ericson-lidman@umu.se 
 0910-787237 
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Intervjuguide 
 

Börja med bakgrundsfrågor: kön, ålder, antal år som sjuksköterska och distriktssköterska!

 
Berätta om dina upplevelser av att arbeta med egenvårdsråd i telefonrådgivning. 
 
Kan du berätta om nån situation som du upplevde positiv, tex att patienten blev nöjd av dina 
råd? 
 
Kan du berätta om nån situation som du upplevde negativ, tex att patienten inte blev nöjd av 
dina råd? 
 
Hur planerar du vilka egenvårdsråd du ger? 
 
Använder du dig av något rådgivningsstöd? om isåfall hur är din erfarenhet av att arbeta med 
det?  
 
Vilka är de vanligaste egenvårdsråden? 
 
Vilka egenskaper och kunskapsområden anser du är viktiga att sjuksköterskan har för att 
kunna ge egenvårdsråd i telefonrådgivning?  

 
Berätta om de förutsättningar du upplever dig ha att ge egenvårdsråd.  
     
Vilka svårigheter och möjligheter kan du uppleva vid egenvårdsrådgivning?   

Hur väcker du motivation hos patienten att genomföra de råd som du föreslagit? 
 
Har du någon erfarenhet av faktorer som kan påverka om egenvårdsråd fungerar bra eller 
mindre bra och på/med vem? 
 
Kan du berätta om det finns grupper av patienter som det är särskilt svårt att nå fram till med 
egenvårdsråd på telefon?  
 
Berätta om hur du försöker lösa/hantera dessa situationer? 
 
Är det något mer du vill tillägga som inte framkommit under intervjun 
 
!
!

 


