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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I västvärlden har telefonrådgivning utvidgats för att minska onödiga sjukvårdsbesök 

och kostnader för sjukvården. Syftet med telefonrådgivning är att göra vården effektiv, säker och 

mer tillgänglig för uppringaren. Ett av de vanligaste problemen mellan uppringare och vårdgivare 

är bristande kommunikation, det som påverkar är när sjuksköterskan inte lyssnar noga och ställer 

för få frågor. Dessa faktorer ökar risken för felbehandling och misstag.  

Syfte: Att observera hur distriktssköterskor kommunicerar med uppringare under rådgivande 

samtal på vårdcentral. 

Metod: Studien har en deskriptiv design med kvantitativ ansats och görs i form av en empirisk 

observationsstudie. I studien används en deduktiv ansats då ett strukturerat observationsformulär 

används. 

Resultat: Kategori 1) Bedöma, hänvisa och ge råd användes i 96 av 96 samtal (100%). Kategori 

2) Ge stöd och omvårdnad användes i 51 av 96 samtal (53%). Kategori 3) Stärka och bekräfta 

användes i 64 av 96 samtal (66%). Kategori 4) Undervisa och lära ut användes i 45 av 96 samtal 

(47%). Kategori 5) Att utgå från uppringarens förståelse av problemet användes i 90 av 96 

samtal (94%). 

Slutsats: Distriktssköterskan har ett aktivt lyssnande med uppringaren som utgångspunkt. 

Distriktssköterskan kommunicerade genom öppna frågor i större delen av samtalen vilket ledde 

till att uppringaren fick möjlighet att sätta ord på sin situation och sitt lidande. Egenvårdsråd ges i 

liten utsträckning likaså guidas sällan uppringaren till annan vårdinrättning. Det rådgivande 

samtalet inom rekommenderad tidsgräns däremot återstår ofta dokumentation efter avslutat 

samtal vilket kan orsaka stress.  

 

 

Nyckelord: Telefonrådgivning, Primärvård, Omvårdnad, Vårdvetenskap och Kommunikation 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: In the Western world telephone counseling has been expanded to reduce 

unnecessary health care visits and healthcare costs. The purpose of telephone counseling is to 

make the care efficient, secure and more accessible to the population. One of the most common 

problems between callers and caregivers is lack of communication.  

Aim: Study how district nurses communicate with callers during telephone counseling at a health 

care center 

Method: The study has a descriptive design with a quantitative approach and is done in the form 

of an empirical observational study of district nurse interviews with callers at a health center. In 

the study a deductive approach is used with a structured observation form. 

Result: Category 1) Assessing, referring and giving advice was used in 96 of 96 calls (100%). 

Category 2) Support and care was used in 51 of 96 calls (53%). Category 3) Strengthen and 

confirm was used in 64 of 96 calls (66%). Category 4) Teach the caller was used in 45 of 96 calls 

(47%). Category 5) Based on the caller's understanding of the problem was used in 90 of 96 calls 

(94%)  

Conclusion: The district nurse used active listening and communicated through open questions. 

This led the caller to put words to his situation and suffering. Self-care advice was given in a 

small extent, the caller was rarely guided to another care facility. The district nurse held the 

recommended time in telephone counseling, but documentation often remains after the end of the 

call which can cause stress. 
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BAKGRUND 

 

Telefonrådgivning växer fram  

Under 1970-talet började telefonrådgivning utförd av sjuksköterskor växa fram inom svensk 

primärvård (Wahlberg, 2007). Telefonin blev ett billigt sätt att minska antalet läkarbesök då en 

del patienter istället fick hjälp av råd från sjuksköterskor via telefon. Vidare gjorde en 

högkonjunktur det möjligt att utvidga primärvården. Som en följd av primärvårdens expandering 

uppstod läkarbrist, lösningen på problemet var hjälp av sjuksköterskor i telefonrådgivning 

(Leppänen, 2002).Vårdtagarens första kontakt med sjukvården är många gånger via 

telefonrådgivning med en sjuksköterska. Sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård 

ägnar sig åt rådgivning i varierande grad (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). På 

vårdavdelning ges ofta sjuksköterskors råd per telefon sporadiskt jämfört med vårdcentraler och 

mottagningar där telefonrådgivning är en stor del av verksamheten. Arbetet med rådgivande 

samtal är olika organiserat beroende på vårdcentral. Datorprogram används för journalhantering, 

tidsbokning och i samband med rådgivning. Telefonsjuksköterskan har en “sorteringsfunktion” 

där uppgiften under samtalet är att bedöma behovet av att träffa en läkare, hänvisa till rätt 

vårdnivå och ge råd (Holmström & Dall’Alba;2002 Leppänen, 2002; Kaminsky et al., 2009). 

 

 Det ligger i tiden att erbjuda befolkningen vård via telefon, i Sverige utförs det vanligen av en 

legitimerad sjuksköterska och benämns telefonrådgivning. I västvärlden har telefonrådgivning 

utvidgats för att minska onödiga sjukvårdsbesök och för att minska sjukvårdens kostnader 

(Wahlberg, 2007). Syftet med telefonrådgivning är att göra vården effektiv, säker och mer 

tillgänglig för vårdtagarna (Swedin, 2003; Ansell, Crispo, Simard, & Bjerre, 2017).  

Vid 1177 Vårdguiden per telefon är telefonrådgivning huvuduppgiften, där utförs bedömning av 

vårdbehov, egenvårdsråd och/eller hänvisar uppringaren till en lämplig vårdnivå (Kaminsky et al, 

2009). I samtal med uppringare används samtalsprocessen som hjälpmedel och har utvecklats för 

1177 Vårdguiden per telefon. Samtalsprocessens syfte är att nå ett personcentrerat samtal samt att 

effektivisera och strukturera samtalet mellan uppringare och telefonsjuksköterska. 

Samtalsprocessen består av fem faser; Öppna, Lyssna, Analysera, Motivera och slutligen Avsluta 

(Runius, 2018). Beslutsstödet bistår vid bedömning och åtgärder för de symtom som uppringaren 

beskriver. Rådgivningstödet (RGS) webb är en trygghet och en kvalitetssäkring men kan enligt 

Ernesäter et al. (2009) begränsa arbetet gällande egenvårdsråd i och med att syftet är att bedöma 
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vårdbehov. En telefonsjuksköterska kan ta emot mellan sex till åtta samtal per timme med god 

kvalitet (Svedin 2003). ) På 1177 Vårdguiden per telefon besvaras drygt 5 miljoner samtal per år 

(1177 Vårdguiden, 2018). Omfattningen av antal samtal som besvaras via vårdcentraler per år är 

ca 20 miljoner samtal (SKL, 2018).  

 

Telefonsjuksköterskan i telefonrådgivning 

Ungefär hälften av inkommande samtal till telefonsjuksköterska leder till egenvårdsråd, medan 

resterande hälften hänvisas. Vidare beskrivs olika sätt att förstå sjuksköterskans arbete vid 

telefonrådgivning och identifierade fem olika kategorier. Dessa var 1) Att bedöma, hänvisa och 

ge råd, 2) Att stötta, 3) Att stärka 4) Att undervisa och lära ut, slutligen 5) Underlätta 

uppringarens inlärning (Kaminsky et al. 2009) Telefonrådgivning tillhandahåller stöd och 

information till ett stort antal patientkontakter (Ernesäter et al., 2009). Uppringaren kan ställa 

krav på tillgång och information dygnet runt (Wahlberg, 2007).  

 

Holmström & Dall’Alba (2002) rapporterar att sjuksköterskor vid 1177 Vårdguiden per telefon 

upplevde att de hade en utmanande uppgift som både vårdare och “grindvakt” för hälso- och 

sjukvården. Vidare skriver Holmström & Höglund (2007) att uppringaren som är i behov av en 

läkartid skall erhålla en tid snabbt samtidigt som andra uppringare ska ha rätt till likvärdig hjälp 

relaterat till deras vårdbehov. 

 

 Enligt Vårdanalys (2017) har läkartiderna minskat och det är allt svårare för uppringaren att få 

en tid till att träffa läkare inom en vecka. Att inte kunna boka in uppringare till en läkare upplevs 

som stressande för sjuksköterskan (Holmström & Höglund, 2007). När sjuksköterskor i 

telefonrådgivning känner sig stressade på grund utav hög arbetsbelastning gällande tidspress och 

att ta emot många samtal påverkas deras koncentration, minne och uppmärksamhet negativt. 

Detta får konsekvenser för patienten då sjuksköterskan kan begå fler misstag. Om sjuksköterskan 

stressar igenom samtalet tar det längre tid i slutändan. Vilket kan bero på att stress är associerat 

med fler hänvisningar till andra vårdinrättningar (Allan et al., 2014). 

 

Kommunikation mellan uppringare och sjuksköterska  

Enligt Nationalencyklopedin betyder kommunikation (2019) att “göra gemensamt”, “få ta del 

av”, “meddela” samt “ömsesidigt utbyte”. Kommunikation beskrivs av Eide & Eide (2009) som 

en process mellan minst två individer med ömsesidig påverkan på varandra genom tecken och 
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signaler. Oavsett om tecknen är verbala eller icke verbala behöver dessa tolkas. God 

kommunikation beskrivs som kvalitetssäkring för omvårdnad. Wahlberg (2007) beskriver att 

verbal och icke verbal kommunikation kan ge information, som snyftningar, bakgrundsljud, hur 

saker uttrycks och röstläge vilket kan ge telefonsjuksköterskan en uppfattning om situationen. 

Enligt Leppänen (2002) är rösten en del i kommunikationen, rösten kan låta hes eller påverkad av 

sjukdom vilket kan guida vårdgivaren i sin bedömning. Är rösten klar och utan påverkan tolkas 

frånvaron av sjukdom. Telefonsjuksköterskan har ett ansvar för att kommunikation med 

uppringare leder till en gemensam nivå av förståelse (Kaminsky et al., 2009).  

 

Kraven vid telefonrådgivning finns för att patientsäkerheten och patientperspektivet skall tas i 

beaktning (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Följsamheten till egenvårdsråd påverkas av 

hur uppringaren uppfattar råden samt kvaliteten på sjuksköterskans kommunikativa förmåga 

(Purc-Stephenson & Thrasher, 2012). Följsamhet vid egenvårdsråd kan leda till förbättrad hälsa 

hos uppringaren, lägre vårdkostnader och färre antal vårdbesök (Navtril-Strawn et al., 2014). 

Telefonsjuksköterskan behöver vara säker på att uppringaren förstår föreslagen nivå av vård. 

Annars kan det förhindra optimal användning av begränsade hälsovårdsresurser (Ernesäter, 

Engström, Winblad, Rahmqvist & Holmström, 2016). 

 

Ernsäter, Winblad, Engström & Holmström (2012) beskriver att ett av de vanligaste problemen 

mellan uppringare och vårdgivare är bristande kommunikation, det som påverkar är när 

sjuksköterskan inte lyssnar på beskrivna symtom eller ställer för få frågor. Dessa faktorer ökar 

risken för felbehandling och misstag. Ernsäter et al. (2012) beskriver 33 anmälningsärenden till 

1177 per telefon under åren 2003–2010 som visade misstag under rådgivning. De fann att det 

vanligaste misstagen var att telefonsjuksköterskan inte lyssnade tillräckligt noggrant till 

uppringaren, knappt följde upp vårdtagarens förståelse och ställde huvudsakligen slutna frågor, 

det vill säga frågor som leder till svar med ja och nej. Telefonsjuksköterskan behöver behålla 

lugnet, ha tålamod med uppringaren och inte låta sig påverkas av telefonköer som kan upplevas 

stressande (Wahlberg et al., 2003).  

 

Lagar & författningar  

Svensk hälso- och sjukvård skall bedrivas utifrån ett patientperspektiv (SOU 2016:2; Patientlagen 

2014:821; HSL 2017:30). Patientperspektivet innebär att lyssna på individen och gemensamt 

komma fram till en vårdplan där den vårdsökandes autonomi beaktas. Patientperspektivet kan 
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beskrivas genom att se den vårdsökande som en individ och därigenom förstå dennes individuella 

upplevelse av sjukdom (Mead & Bower, 2002).  

Enligt Attre (2001) är god omvårdnad patientcentrerad, utförs omvårdnad på rutin utan att 

involvera och se till vårdtagarens behov skapas missnöje och patientperspektivet uteblir. Om 

patientperspektivet inte finns kan det minska positiva följder såsom minskade vårdtider på 

sjukhus och förbättrad livskvalité hos vårdtagaren (SOU 2016:2).  

 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2019) är det beskrivet att samtalen med 

vårdtagaren ska vara vårdande, stödjande eller motiverande där distriktssköterskan bjuder in 

vårdtagaren till självbestämmande och delaktighet. Distriktssköterskan skall besitta förmåga och 

kunskap att kunna ge individanpassad information och undervisning via telefon till vårdtagaren 

(Distriktssköterskeföreningen, 2019). Trots detta rapporterar Läkartidningen (2019) att 

vårdtagare ofta upplever möten med vården som misslyckat. De beskriver att de känt sig kränkta 

då de förlorat sitt värde och känt sig maktlösa.  

 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att hälso- och sjukvården skall involvera och göra 

vårdtagare delaktig då patientlagen skall stärka vårdtagarens ställning. Trots det så visar en 

utvärdering av patientlagen (Vårdanalys, 2017:2) försämring gällande vårdtagarens ställning samt 

att tillgång till information har minskat. Vårdtagare upplever att vårdpersonalen är stressad, inte 

bryr sig om vårdtagaren har förstått informationen som givits och att språket var svårt. 

Utvärderingen visar att egenvårdsråd och tillgänglighet att komma i kontakt med 

telefonrådgivning minskade (Vårdanalys, 2017:2). Författarna har vetskap om att 

telefonrådgivning vid 1177 Vårdguiden per telefon är väl studerat. Vid sökning efter studier 

gällande telefonrådgivning i primärvården är materialet betydligt mer sparsamt. 
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Teoretisk referensram 

I det här examensarbetet används Fredriksson (2012) begrepp “Vårdande kommunikation” som 

teoretisk referensram. Valet anses motiverat då kommunikation är kärnan i telefonrådgivning. En 

vårdande kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare kan användas som ett hjälpmedel för 

att lindra lidande som i sin tur kan förbättra vårdtagarens hälsa (Fredriksson, 2012). Vårdande 

kommunikation beskrivs genom tre olika sätt: relationell kommunikation, narrativ 

kommunikation och etisk kommunikation. Relationell kommunikation innebär den gemenskap 

som skapas mellan vårdare och vårdtagare som genom lyssnande, beröring och närvaro skapar 

möjlighet för ökat välbefinnande och hälsa. Med narrativ kommunikation menas kommunikation 

som genom berättelse förbinder vårdtagarens historia, nutid och framtid men också genom att 

vårdtagaren sätter ord på sitt lidande. Tredje delen är etisk kommunikation som utvecklas i en 

ömsesidig relation som bygger på respekt mellan vårdtagare och vårdgivare. Vårdgivaren kan 

genom den etiska kommunikationen skapa ett utrymme för vårdtagaren att upprätta sin autonomi 

och sitt ansvar vilket ger möjlighet för hälsosamt liv. Den vårdande kommunikationen utgör 

grunden för att förstå uppringarens upplevelse av sitt lidande då den kan ses som ett medel för att 

främja hälsa för uppringaren (Fredriksson, 2012).  

 

Problemformulering 

Telefonsjuksköterskor ser det som utmanande att vara hälso- och sjukvårdens vårdare och 

grindvakt. Vidare beskrivs det vara stressande med telefonköer, tidspress och att inte kunna 

erbjuda uppringaren en läkartid. Telefonsjuksköterskors stress associeras med ökat antal misstag, 

bristande uppmärksamhet, påverkat minne och koncentration. Ett av de vanligaste problemen 

mellan uppringare och vårdgivare är gällande kommunikation. Studerade anmälningsärenden vid 

1177 visar till exempel att det vanligaste misstaget telefonsjuksköterskan gjorde var att inte 

lyssna tillräckligt noggrant till uppringaren, sparsamt följa upp uppringarens förståelse och ställa 

huvudsakligen slutna frågor. Vårdtagaren upplevde att vårdpersonalen var stressad, inte brydde 

sig om vårdtagaren har förstått informationen som givits och att språket var svårt. Detta tyder på 

att råden inte är individanpassade i enlighet med patientlagen. Mot bakgrund av detta är det 

värdefullt att studera hur distriktssköterskor kommunicerar med uppringare under rådgivande 

samtal på vårdcentral.  
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Syfte 

Att studera hur distriktssköterskor kommunicerar med uppringare under rådgivande samtal på 

vårdcentral. 

Frågeställningar:  

1. Vilka observationspunkter markeras i observationsformuläret vid distriktssköterskors 

kommunikation under rådgivande samtal med uppringare? 

2. Hur långa är distriktssköterskornas rådgivande telefonsamtal med uppringare som ringer till 

vårdcentraler? 

 

METOD 

 

Design 

Studien har en deskriptiv design med kvantitativ ansats och görs i form av en empirisk 

observationsstudie av distriktssköterskan i rådgivande samtal med uppringare på vårdcentral. 

Studien har en deduktiv ansats då författarna samlat empirisk data med hjälp av ett strukturerat 

observationsformulär som utgår från Kaminsky et al. (2009; Bilaga 1). Enligt Polit & Beck 

(2017) ger den strukturerade observationen möjlighet att dokumentera specifika beteenden.  

 

Urval  

Deltagare till studien rekryterades via ändamålsenligt urval då författarna hade bestämda kriterier 

för deltagarna. Enligt Polit & Beck (2017) innebär ett ändamålsenligt urval att författaren väljer 

ut de som förväntas ha kunskap och erfarenhet inom området. Distriktssköterskorna som 

tillfrågades hade erfarenhet av området som skulle studeras och arbetade på en vårdcentral. 

Inklusionskriterier var att sjuksköterskan skulle vara vidareutbildad till distriktssköterska och 

arbeta på vårdcentral. Exklusionskriterier för studien var samtal gällande receptförskrivning och 

tidsbokning.  

Målet var att observera tio distriktssköterskor och tio samtal per distriktssköterska. På grund av 

omständigheter som påverkade antalet tillgängliga distriktssköterskor ökade författarna antalet 

samtal till 12 samtal per distriktssköterska, för att öka chanserna till att kunna uppnå studiens mål 

om 100 samtal. Antalet ansågs vara rimligt med tanke på magisteruppsatsens begränsade tid. 

Författarna inkluderade totalt nio distriktssköterskor på två olika vårdcentraler. Av nio 

distriktssköterskor var det två som på grund av schematekniska problem observerades i fyra 

respektive åtta rådgivande samtal. 
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Datainsamlingsmetod  

Metodreferens för observationsstudien är Polit och Beck (2017) som beskriver att en 

strukturerad observationsstudie anger i förväg det beteende eller den företeelse som ska 

observeras, detta gör författarna bundna till det som observeras. Datainsamlingen är baserad på 

ett strukturerat observationsformulär som utvecklats utifrån Kaminsky et al. (2009; Bilaga 1). 

Författarna medlyssnade på samtal där uppringaren sökte hjälp eller stöttning genom ett 

rådgivande samtal och utgick från observationsformulärets kategorier: 1) Bedöma, hänvisa och 

ge råd, kategori 2) Ge stöd och omvårdnad, kategori 3) Stärka och bekräfta, 4) Undervisa och 

lära ut och samt 5) Utgå från uppringarens förståelse av problemet. De fem kategorierna hade 16 

observationspunkter som författarna följde under samtalen. Kategorierna har skapats utifrån 

Kaminsky et al. (2009) där deras innebörd är utförligt beskrivna. Författarna har nogsamt studerat 

de olika kategoriernas betydelse i såväl planering som under datainsamling och dataanalys för att 

vara väl insatt i observationspunkternas betydelse.  

 

Innan studien påbörjades utfördes en pilotobservation på en vårdcentral som inte deltog i studien 

med syfte att testa observationsformuläret (Bilaga 1). Efter utförd observation beslutade 

författarna att lägga till tidtagning till observationen. Författarna observerade tillsammans för att 

testa mätinstrumentets validitet och för att se att författarna observerade likvärdigt (Polit & Beck, 

2017). 

 

Datainsamling skedde från två vårdcentraler i södra Sverige. Författarna satt i bakgrunden under 

telefonrådgivningen för att minska påverkan på deltagarna (Polit & Beck, 2017). Författarna var 

inte delaktiga i vården och bar privata kläder med namnskylt. I början av datainsamlingen 

utfördes två observationerna tillsammans för att skapa samspel mellan författarna och testa 

slutgiltigt formulär (Bilaga 1) samt interbedömartillförlitligheten genom att jämföra 

observationerna (Polit & Beck, 2017). Resterande observationer utfördes självständigt. 

Observationerna utfördes under en period på två veckor, detta resulterade i 96 

observationsformulär att analysera. På grund av vårdcentralernas schema observerades sex 

distriktssköterskor under förmiddagen och tre under eftermiddagen.
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Tabell 1. Exemplifierad bild av observationsformulär. X innebär en markering när aktuell punkt berördes i 

samtalet.       

    

Tillvägagångssätt 

Fyra vårdcentraler fick förfrågan om att delta i observationsstudien, två vårdcentraler avböjde på 

grund av brist på distriktssjuksköterskor. Informationsblad och tillstånd (Bilaga 3 + Bilaga 4) för 

att utföra studien skickades till primärvårdschefen samt berörda verksamhetschefer. Efter erhållet 

tillstånd hölls ett informationsmöte med distriktssköterskorna på de två vårdcentralerna.  

 

Observationerna utfördes på distriktssköterskans rum på vårdcentralen, inför varje nytt 

observationstillfälle informerades distriktssköterskan om att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst utan att ange skäl. Svarade distriktssköterskan att hon fortfarande ville 

delta så kryssades en ruta i för medgivande på observationsformuläret (Kaminsky et al,. 2009; 

Bilaga 1). Uppringaren informerades i början av varje samtal om att en student fanns närvarande 

och fick därigenom möjlighet att avstå om de inte ville deltaga, samtliga uppringare valde att 

fortsätta prata med distriktssköterskan trots författarnas närvaro. Medlyssning skedde genom 

högtalartelefon och under samtalet gjordes markeringar för varje observationspunkt som 

observerades. Oavsett antal gånger samtalet berörde samma innehåll gjordes en markering. 

Författarna tog tid på alla samtal under datainsamlingen, om samtalet inte var ett rådgivande 

samtal så avbröts observationen. Tid registrerades genom att klocka via en smartphone eller 

pulsklocka. Tidtagningen började när uppringaren svarade och stoppades när uppringaren 

avslutade samtalet. Ett observationsformulär användes per uppringare. På observationsformuläret 
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antecknades ingen personbunden fakta eller datum och kan inte spåras till aktuell observation av 

utomstående. Avidentifiering skedde genom att varje deltagare blev tilldelad en siffra (Carlsson, 

2012).  

 

Forskningsetiska övervägande 

Sjuksköterskornas internationella etiska kod beskriver deltagarnas rättigheter i forskning; rätt att 

inte bli skadad, rätt till full information, rätt till självbestämmande samt rätt till konfidentialitet 

(ICN, 2006), vilket säkerställdes genom att deltagarna skriftligt och muntlig information gällande 

medverkan i studien (Bilaga 5). Deltagarna fick information gällande att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta studien utan att ange orsak. Genom detta tog författarna 

hänsyn till autonomiprincipen (Medicinska forskningsområdet, 2000). 

 

Det fanns en risk att distriktssköterskorna kunde ha svårt att tacka nej till att bli studerade på sin 

arbetsplats. Vidare att uppringaren inte vågar säga nej till författarens närvaro då de vill ha sin 

bokade telefontid. Om uppringaren inte ville delta skulle författaren gå ut från 

distriktssköterskans rum. Principen att inte skada innefattar att det är författarna ansvar att 

deltagarna i studien inte utsätts för obehag. Under observationsstudier kom författarna närmare 

distriktssköterskorna och denna närvaro kan upplevas som obekväm, författarna intog en neutral 

roll i bakgrunden för att inte orsaka obehag (Medicinska forskningsrådet, 2000).  

 

Resultatet presenteras på gruppnivå där det inte går att urskilja vilken vårdcentral data har 

inhämtats från. Det insamlade materialet förvaras inlåst hos författarna (ICN, 2006). Att studera 

kollegor kan orsaka etiska dilemman då författaren har dubbla roller. Därför valde författarna att 

observera samtal vid andra vårdcentraler än den de själva arbetar vid 

 

Dataanalys  

Författarna har använt en kvantitativ analysmetod vid analys av insamlad data. Deskriptiv 

statistik användes för att presentera insamlad data och redovisas i form av frekvens och procent 

(Polit & Beck, 2017). För att belysa om spridningen bland observationstillfällena valde 

författarna att redovisa min och maxvärden. För att presentera tidtagningen användes medelvärde 

samt min och maxvärde (Billhult & Gunnarsson, 2012). Insamlad data från observationerna 

sammanställdes i Microsoft Office Excel i form av tabeller och figurer. Författarna har enskilt 

fört in resultat från observationsformulären till Excel bladet och har sedan gemensamt 
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kontrollerat mot original. Datainsamling från samtliga observationer har lagts in i en tabell för att 

sammanställa varje distriktssköterska för sig och för att garantera konfidentialitet var samtliga 

observationer avkodade och införda i slumpmässig ordning. Samtliga markeringar som gjorts på 

observationsformuläret i samband med observationerna matades in samt samtalstid.  

RESULTAT 
Resultatet visar att alla rådgivande samtal innehöll hänvisa, bedöma och ge råd. Nästan lika 

vanligt förekommande var att distriktssköterskorna utgick från uppringarens förståelse i 

samtalen. I två tredjedelar av samtalen stärkte och bekräftade distriktssköterskan uppringaren och 

i nästan hälften av samtalen gav distriktssköterskan stöd till uppringaren samt undervisade. För 

överblick, se Figur 1.  

 

Figur 1. Visar antal gånger kategorierna markerades under 96 samtal.  



 

 

15 
 

Innehåll i distriktssköterskans kommunikation med uppringare 

När de rådgivande samtalen granskades med hjälp av 16 observationspunkter för de fem 

kategorierna, som redovisats i Tabell 1 under Datainsamlingsmetod, blev fördelningen som visas 

i Figur 2. 

 

Figur 2. Visar översikt över de observerade punkterna 

 

Under den första kategorin, Bedöma, hänvisa och ge råd, observerades fyra punkter. Den första 

gällde, Bedöma hur angeläget och allvarligt uppringarens problem är och förekom i 58 av 96 

samtal (60%). I den andra, Ge råd för egenvård och förmedlar information, noterades i 14 av 96 

samtal (15%). I den tredje, Förstå uppringarens problem, registrerades i 64 av 96 samtal (67%). 

Den fjärde och sista punkten, Lyssna noga på uppringarens berättelse, utan att avbryta, förekom 

i 80 av 96 samtal (83%). I kategori ett observerades som minst en punkt per observation för att 

uppgå till maximalt fyra stycken per observation. 

 

Gällande den andra kategorin, Ge stöd och omvårdnad, observerades två punkter. Den första 

handlade om, Lugna på ett vårdande sätt och förekom i 22 av 96 samtal (23%). Den andra och 

sista punkten, Ge uppringaren personcentrerat stöd, noterades i 45 av 96 samtal (47%). I 

kategori två observerades som minst noll punkter för att uppgå till maximalt två stycken per 

observation.  
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För den tredje kategorin, Stärka och bekräfta, observerades två punkter. Den första 

observationspunkten berörde Bekräfta uppringarens upplevelse och behov och förekom i 60 av 

96 samtal (63%). Den andra och sista punkten innehöll Ge positiv förstärkning gällande 

uppringarens tidigare kunskap och förmåga, noterades i 11 av 96 samtal (11%). I kategori tre 

observerades som minst noll punkter för att uppgå till maximalt två stycken per observation.  

 

När det gäller den fjärde kategorin innehöll Undervisa och lära ut observerades tre punkter. Den 

första var Informera, förklara och instruera uppringaren och förekom i 35 av 96 samtal (36%). 

Den andra, Ge tillförlitlig och evidensbaserad information, noterades i 12 av 96 samtal (13%). 

Den tredje och sista punkten innehöll Guida uppringaren i en komplex sjukvårdsorganisation 

(var att vända sig etc.), registrerades i 12 av 96 samtal (13%). I kategori fyra observerades som 

minst noll punkter för att uppgå till maximalt tre stycken per observation.  

 

Den femte och sista kategorin innehöll Underlätta uppringarens inlärning observerades fem 

punkter. Den första, Uppmuntra uppringaren att ge sin syn på problem/ärende och själv hitta 

svar på sina frågor och förekom i 17 av 96 samtal (18%). Den andra, Arbeta med aktivt 

lyssnande, noterades i 82 av 96 samtal (85%). Den tredje, Ställa frågor vid rätt tillfälle och inte 

avbryta svaren, registrerades i 63 av 96 samtal (66%). Den fjärde, Ställa företrädesvis öppna 

frågor (som inte leder till ja/nej), förekom i 56 av 96 samtal (58%). Den femte och sista punkten 

innehöll Utgå från uppringarens förståelsenivå gällande problem/ärende, noterades i 27 av 96 

samtal (28%). I kategori fem observerades som minst en punkt per observation för att uppgå till 

maximalt fem stycken per observations. 

För översikt gällande varje observationspunkt insamlad data, se Bilaga 2. 

 

Tidsåtgång i samtal med uppringaren 

Längden på de rådgivande samtalen som observerades mellan distriktssköterska och uppringare 

observerades i medeltal 4 minuter och 54 sekunder. Minimumtiden som observerades hos den 

enskilde distriktssköterskan var 2 minuter. Maxtiden hos den enskilde distriktssköterskan som 

observerades var 13 minuter och 40 sekunder.  
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DISKUSSION  
I resultatet framkommer att distriktssköterskan bedöma, hänvisa och gav råd i alla samtal. Vidare 

visar resultatet att distriktssköterskorna undervisar samt ger uppringaren stöd i nästan hälften av 

alla samtal. Vidare framkom det att Ge positiv förstärkning gällande uppringarens tidigare 

kunskap och förmåga samt att Ge råd för egenvård sällan berördes. Samtalen var mellan 2 

minuter till 13 minuter, med en genomsnittlig tid av 4 minuter och 56 sekunder. 

Resultatdiskussion 
 

Distriktssköterskans kommunikation med den informerade uppringaren 

 

Distriktssköterskorna berörde 1.2) Råd för egenvård (förmedlar information) (15%). Resultatet 

ses som förvånande när det är rådgivande samtal som har observerats. Författarna upplevde att 

uppringaren hade beslutat sig för önskad åtgärd innan distriktssköterskan fick lyssna på symtom 

och föreslå lämplig åtgärd. Uppringaren la fram sina symtom som en motivering till att få en 

bokad tid till sjuksköterska eller läkare. Tidigare studier bekräftar att uppringaren önskar läkartid 

istället för egenvårdsråd (Holmström & Höglund, 2007;Läppänen, 2010). En möjlig anledning är 

att distriktssköterskan sågs som en tidsbokare mer än en professionell rådgivare, att allmänheten 

inte tänker på att det går att ringa vårdcentralen för enbart rådgivning. Vilket kan indikera på att 

allmänheten saknar kunskap om kompetensen distriktssköterskan besitter. Leppänen (2010) 

beskriver att distriktssköterskans kompetens kan ifrågasättas av uppringaren och att 

distriktssköterskan ses som en förmedlare av bokningsbara tider. Att ge egenvårdsråd ingår i 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan (2019) som med fördjupad kunskap ska stödja 

vårdtagarens egenvårdsförmåga och delaktighet i vården. Uppringarens följsamhet vid 

egenvårdsråd kan resultera i förbättrad hälsa, lägre vårdkostnader och färre vårdbesök (Navtril- 

Strawn et al., 2014; Ström et al., 2009). 

 

I föreliggande studie berördes 4.1) Informera, förklara och instruera uppringaren av 

distriktssköterskan (36%) vilket visar att distriktssköterskan informerar, förklarar och instruerar 

mer än vad telefonsjuksköterskorna uppgav i Kaminsky et al. (2009). Innan distriktssköterskan 

ger information bör en avstämning göras med uppringare, då det kan vara lätt att ta för givet att 

uppringaren vill ha eller behöver ha en viss sorts information då det kan upplevas som kränkande 

för uppringaren att få råd som inte efterfråga (Fossum, 2007). Det är en balansgång för 

distriktssköterskan då att det kan vara en fallgrop att ge mer information än vad som behövs eller 

efterfrågas (Runius, 2017). Holmström et al. (2015) beskriver uppringaren som välinformerad 
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och ser hälso- och sjukvården som en bokningsservice, vilket kan vara en förklaring till resultatet 

i studien. 

 

Vidare berördes 5.1) Uppmuntra uppringaren att ge sin syn på problem/ärende (18%). Resultatet 

i föreliggande studie överensstämmer med resultatet i Kaminsky et al. (2009). I flertal samtal 

upplevdes uppringaren vara påläst, vilket stämmer överens med tidigare forskning som visar att 

uppringaren är välinformerad då de tagit reda på information via internet och inte vill ha 

information av distriktssköterskan (Dilliway & Maudsley, 2008; McMullan, 2006). Under 

observationerna upplevde författarna att uppringaren hade ställt sin egen diagnos vid flertalet 

tillfällen, detta registrerades inte vilket innebär att inget säkerställt resultat finns men det är 

möjligt att det kan vara en bidragande faktor till resultatet. Enligt Ernesäter et al.(2016) kan det 

utgöra ett hot mot patientsäkerheten att inte efterfråga uppringarens förståelse. Fredriksson 

(2012) beskriver det som den narrativa kommunikationen, genom berättelsen förbinder 

vårdsökandes historia, nutid, framtid och lidande och ett sammanhang skapas.  

 

Distriktssköterskan och den unika uppringaren  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att distriktssköterskorna 2.2) Gav uppringaren 

personcentrerat stöd (47%), vilket inte ses som förvånande utan kan jämföras med Kaminsky et 

al. (2009) där hälften av telefonsjuksköterskorna uttryckte att de gav uppringaren stöd. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie gav personcentrerat stöd genom att uppringaren 

genom att återkoppla eller uppmuntra att höra av sig till vederbörande om något uppstår. I 

samspel till att distriktssköterskan gav uppringaren individuellt stöd bekräftades 

patientperspektivet. Enligt Mead och Bower (2002) är det att förstå individens upplevelse av 

sjukdom. Tidigare forskning visar att uppringare och anhöriga upplever god omvårdnad när den 

var individualiserad och kopplad till individens behov. Ett förtroende kan utvecklas som stärker 

uppringaren (Attre, 2001). Detta stämmer överens med Fredrikssons (2012) etiska 

kommunikation som syftar till den ömsesidiga respekten som skapas mellan vårdtagare och 

distriktssköterska där vårdtagaren får möjlighet att stärka sin självkänsla. 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna 3.2) Gav positiv förstärkning till uppringaren (48%), 

vilket ses som förväntat utifrån Kaminsky et al. (2009) resultat där en tredjedel av 

telefonsjuksköterskorna beskrev att de stöttade och stärkte uppringaren. Distriktssköterskorna i 

föreliggande studie gav positiv förstärkning till uppringaren genom att berömma utförda åtgärder. 
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Tidigare forskning visar att uppringare kan ha ett behov av att bli bekräftad i utförd egenvård för 

att kunna fortsätta med egenvården hemma (Holmström et al., 2019). 

 

Uppringarens perspektiv 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna berördes 1.4) Lyssna noga på uppringarens berättelse, 

utan att avbryta (83%). Resultatet i föreliggande studie är glädjande och oväntat då Ernesäter et 

al. (2014) och Vårdanalys (2012:2) beskriver att ett av de vanligaste misstagen i 

telefonrådgivning är att inte lyssna tillräckligt noga till uppringaren. Distriktssköterskorna i 

föreliggande studie fokuserade på uppringaren och lyssnade koncentrerat utan att avbryta i 

enlighet med samtalsprocessen (Runius, 2018). Samtal mellan uppringare och distriktssköterska 

ska bestå av att lyssna, tillvarata vårdtagarens berättelse samt utgå från ett hälsofrämjande 

perspektiv (Distriktssköterskeföreningen, 2019). Fredriksson (2012) förklarar att relationell 

kommunikation kännetecknas av närvaro och lyssnande. Den relationella kommunikationen 

syftar till gemenskapen som skapas i samspel mellan vårdtagare och distriktssköterska. Vidare 

beskriver Fredriksson (2012) det aktiva lyssnandet som mer än att höra vårdtagarens ord. För att 

lyssna krävs det att distriktssköterskan kan tysta sina tankar genom reflektion, tolkning och 

förståelse som används som bekräftelse för vårdtagaren. Det aktiva lyssnandet kräver träning och 

hängivenhet (Runius, 2018). 

 

Hos distriktssköterskorna berördes 1.1) Bedöma hur angeläget och allvarligt uppringarens 

problem är (60%), resultatet kan ses som förvånande lågt i och med att detta uttrycktes i samtliga 

intervjuer hos telefonsjuksköterskorna (Kaminsky et al., 2009). I föreliggande studie hade 

distriktssköterskorna möjlighet att hänvisa till drop-in mottagningen vilket kan vara en förklaring 

till resultatet. Det kan upplevas svårt enligt telefonsjuksköterskor att veta när uppringaren ska 

hänvisas till en annan vårdnivå eller när egenvård ska ges (Holmström & Höglund, 2007; 

Wahlberg et al., 2003). Vidare beskriver Holmström & Höglund (2007) att etiska krav på 

distriktssköterskan ökar. Begränsade resurser gör att distriktssköterskan tvingas prioritera. En 

möjlig orsak är att distriktssköterskan har oförenliga krav på sig, att vårda uppringaren och 

samtidigt agera portvakt för hälso- och sjukvården (Lännerström, Wallman och Söderbäck, 

2013).  
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Lyssna på uppringarens kunskap 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna 4.3) Guidade uppringaren i den komplexa 

sjukvårdsorganisationen (13%) vilket anses vara förväntat med förklaringen att uppringaren kan 

ha hamnat rätt från början att ringa vårdcentralen eller blivit hänvisad av 1177 Vårdguiden per 

telefon till vårdcentralen. För att uppnå optimal användning av hälsovårdsresurer bör det finnas 

samförstånd mellan distriktssköterska och uppringare så att denne förstår föreslagen hänvisning. 

Att uppringaren är på rätt vårdnivå bidrar till effektivisering och ekonomiska vinster (Ernesäter et 

al.,2016). Ungefär 50% av alla samtal till 1177 Vårdguiden per telefon hänvisas till annan 

vårdinrättning, telefonsjuksköterskorna beskrev att samtalen kom till en punkt då det mynnade ut 

i hänvisning till annan vårdinstans eller egenvårdsråd (Kaminsky et al., 2009).  

 

Resultatet visar att distriktssköterskan 5.2) Arbetade med aktivt lyssnande (86%), vilket skapade 

en relation med uppringaren. Distriktssköterskan lyssnade till uppringarens berättelse och 

bekräftade uppringaren genom stödljud som “hmm” och “okej” (Runius, 2017). Att skapa 

relation med uppringaren överensstämmer med samtliga telefonsjuksköterskors uppfattning om 

sitt arbete och förekommer i samtliga fem kategorier (Kaminsky et al., 2009). Genom aktivt 

lyssnande intar distriktssköterskan patientperspektivet, vårdtagaren blir lyssnad till och dennes 

autonomi tas i beaktning (SOU 2016:2; Patientlagen 2014:821; HSL 2017:30). 

Distriktssköterskorna undvek därigenom det vanligaste misstaget inom telefonrådgivning som 

enligt Ernesäter (2012) är att inte lyssna noga på uppringaren.  

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna i föreliggande studie 5.4) Ställde företrädesvis öppna 

frågor (som inte leder till..) (58%), vilket är förvånande utifrån tidigare forskning som visar på att 

telefonsjuksköterskan ställer företrädesvis slutna frågor (Ernesäter et al., 2006). De öppna 

frågorna främjade uppringaren att tala fritt vilket gav distriktssköterskan möjlighet att ringa in 

uppringarens huvudproblem (Runius, 2017). Distriktssköterskorna kunde ta del av uppringarens 

förståelse och kunskap och på så sätt kunde misstag undvikas. För korrekt handläggning måste 

distriktssköterskan ha förmåga att lyssna på uppringaren samt ställa rätt frågor vilket kan vara 

utmanande (Wahlberg et al., 2003). Öppna frågor behöver uppmuntras och användas kliniskt då 

patientsäkerheten ökar (Ernesäter et al., 2016). 
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Tidens påverkan på distriktssköterskan i rådgivande samtal 

 

I resultatet framkom det att ett rådgivningssamtal i genomsnitt är 4 minuter och 54 sekunder, det 

kan jämföras med Ernesäter et al. (2016) som beskriver ett rådgivningssamtal på 4 minuter och 

18 sekunder. Vilket stämmer överens med kvalitetsmålet för telefonrådgivning som är sex till sju 

minuter per samtal (Ernesäter, 2012). Inom dessa minuter skulle distriktssköterskorna i 

föreliggande studie ha ett rådgivande samtal med uppringare, journalföra, hitta lediga tider och 

boka in uppringaren samt utföra administrativa uppgifter som uppstod till följd av uppringarens 

behov. Författarna upplever det som en stressande situation för distriktssköterskorna som ska 

bedöma varje samtal och uppringare utifrån de förutsättningar som finns i enlighet med 

Patientlagen (SFS: 2014:821 ). Enligt författarna bör den rekommenderade längden på ett 

rådgivande samtal förlängas utifrån den upplevda stressen hos distriktssköterskorna gällande att 

hinna med det administrativa arbetet som tillhör varje samtal. För att nå kvalitetsmålet om sex 

minuter hade distriktssköterskorna en till två minuter till administrativt arbete. Huvuduppgiften i 

ett rådgivningssamtal är att bedöma behovet av att träffa en läkare och fatta beslut om lämpliga 

åtgärder gällande rådgivande stöd och rätt vårdnivå (Holmström & Dall’Alba, 2002; Leppänen, 

2002; Kaminsky et al., 2009). 

 

Samhälls- och etiskt perspektiv  

 

Resultatet i föreliggande studie visar att distriktssköterskorna kan hamna i ett etiskt dilemma 

utifrån människovärdesprincipen och behovs-solidaritetsprincipen då uppringaren inte önskar 

egenvårdsråd eller information, utan en tid till läkare. Distriktssköterskan har få bokningsbara 

tider som ska fördelas lika utifrån människovärdesprincipen samt att befintliga resurser som finns 

ska fördelas utifrån behovs- och solidaritetsprincipen. Författarna tror att allmänheten hade 

kunnat utnyttja befintliga resurser i hälso-och sjukvården mer effektivt och på så sätt inneha en 

samhällsekonomisk fördel då överflödiga sjukvårdsbesök kan undvikas. 

 

Metoddiskussion 

En empirisk observationsstudie genomfördes utifrån kvantitativ design med en deduktiv ansats 

för att kunna besvara studiens syfte. Genom den kvantitativa ansatsen gavs möjligheten till att 

kartlägga hur distriktssköterskor kommunicerar med uppringaren i telefon (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). I föreliggande studie skedde datainsamlingen med hjälp av ett strukturerat 

observationsformulär, fördelen med ett strukturerat observationsformulär där kategorier är väl 



 

 

22 
 

beskrivna är att det begränsar risken att författaren drar egna slutsatser och är en fördel att 

använda då författaren är nybörjare inom forskning (Polit & Beck, 2017), vilket ses som en styrka 

för studien då författarna ses som nybörjare inom metoden. Att utföra en strukturerad observation 

är en betydelsefull metod vid insamling av människors handlande och beteende (Polit & Beck, 

2017). En kvalitativ studie hade kunnat användas men då svarat på hur distriktssköterskan 

upplever kommunikationen med uppringare, inte hur det faktiskt utförs.  

 

I studien valdes strategin ändamålsenligt urval för att inkludera de distriktssköterskor som arbetar 

på vårdcentraler. Polit & Beck (2017) beskriver att det inte finns något givet antal gällande hur 

mycket data som bör insamlas utan författaren bör välja den största möjliga insamlingen för att 

resultaten ska vara så representativt som möjligt. Totalt inkluderades nio distriktssköterskor, 

samtliga kvinnor då inga manliga distriktssköterskor fanns anställda. Hos två av 

distriktssköterskorna observerades fyra respektive åtta samtal, författarna valde att inkludera 

dessa observationer trots att antalet samtal inte stämmer överens med resterande sju 

distriktssköterskors. Således har studien har ett bortfall på 12 samtal.  

 

Författarna har inte haft möjlighet att fördela observationerna jämnt mellan sig, vilket kan vara en 

svaghet för studien. För att minska risken för bias har två pilotobservationer gjorts för att uppnå 

hög interbedömartillförlitligheten mellan författarna (Björk, 2010). Författarna hade som 

önskemål att observera samtliga distriktssköterskor under förmiddagen men då detta inte var 

möjligt observerades distriktssköterskorna även under eftermiddagen. Anledning till önskan om 

att observera på förmiddag berodde på osäkerheten att inte nå önskad samtalskvot om 

förmiddagen valdes bort. I observationsformuläret gjorde författarna endast en markering i 

formuläret oavsett hur många gånger en observationspunkt berördes (Tabell 1), vilket kan bidra 

till att vissa observationer såg innehållsfattiga ut trots fullvärdigt rådgivande samtal. Beslut om 

att endast göra en markering togs för att minimera risken att inte hinna med att markera det som 

observerades. För att kunna genomföra samtliga observationer med god kvalité har författarna 

haft gott om tid för datainsamling vilket är en styrka då det medfört att författarna har kunnat ta 

pauser (Polit & Beck, 2017). Resultatet i föreliggande studie visar att kategori 1) Bedöma, 

hänvisa och ge råd har observerats i samtliga samtal. Anledning till att denna kategori markerades 

i samtliga samtal beror på att de observerade samtalen som inkluderades i studien krävde någon 

form av bedömning, hänvisning eller rådgivning. 
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Inom kvantitativ forskning menar Polit & Beck (2017) att reliabiliteten anger graden av 

överensstämmelse mellan mätningar med samma instrument. I föreliggande studie testade 

författarna instrumentet genom två pilotobservationer. Författarna fyllde i observationsformuläret 

likvärdigt och därigenom bedöms reliabiliteten hög.  

 

För att minimera risken för systematiska fel samt att säkerställa att datainsamling genomfördes 

korrekt testades observationsformuläret under en två timmar lång observation, vilket gör att den 

interna validiteten stärkts (Björk, 2010). Den interna validiteten anger i vilken grad ett instrument 

mäter det som avsetts att mäta (Polit & Beck, 2017). Det fanns en risk att den distriktssköterska 

som blev observerad ändrade sitt arbetssätt och blev stressad utav författarens närvaro, vilket kan 

påverka validiteten negativt (Polit & Beck, 2017). Författarna upplevde inte att 

distriktssköterskorna förändrade sitt arbetssätt och vid flera tillfällen påtalade distriktssköterskan 

att hon glömt bort att hon var observerad. Dock bekräftas att författarens närvaro kan ha påverkat 

validiteten utifrån att det fanns tillfällen distriktssköterskan ställde frågor till författaren om hur 

”hon sköter sig”. Observationsformulärets innehållsvaliditet kan anses vara stärkt, då sakkunnig 

inom området bedömt observationsformuläret. Polit & Beck (2017) beskriver innehållsvaliditet 

som ett instrument som mäter relevanta variabler. I föreliggande studie upplevde författarna att 

det som observerades i telefonrådgivningen hade en tydlig och relevant punkt där det som 

observerats passade in. Observationsformulärets konstruktionsvaliditet anses som hög, utifrån att 

författarna mätte vad som var avsett att mäta (Polit & Beck, 2017).  

 

Den externa validiteten syftar till resultatets generaliserbarhet, i vilken utsträckning en slutsats 

kan dras till andra människor, villkor och miljöer än den begränsade populationen som studerats 

(Polit & Beck, 2017). Den kvantitativa forskningen som utförs av sjuksköterskor görs ofta på 

liten mängd insamlad data då tid och tillgänglighet ofta är snäv vilket utgör är en risk för studiens 

generaliserbarhet (Polit & Beck, 2017). I föreliggande studie utfördes observationer på två 

vårdcentraler inom samma geografiska område där vårdpersonalens arbetssätt och rutiner för 

telefonrådgivning kan vara utformat på liknande sätt vilket kan påverka generaliserbarheten. 

Vidare kan generaliserbarheten påverkats då resultatet utifrån de olika distriktssköterskornas 

arbetssätt, då vissa kan ha utmärkt sig med fler observationspunkter generellt än andra. Gällande 

tidtagningen togs ingen hänsyn till att distriktssköterskan blev störd eller rådfrågade en kollega 

vilket kan ha påverkat längden på samtalen, författarna upplevde att detta anpassar resultatet till 
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verkligheten då det är vanligt att störningsmoment förekommer. Generaliserbarheten kan 

påverkas om andra vårdcentraler inte har liknande kontext där störningsmoment förekommer. 

Föreliggande studies resultat kan i jämförelse med tidigare forskning visa på liknande resultat 

vilket ökar studiens externa validitet och därigenom möjligheten till att generalisera resultatet till 

liknande kontexter.  

 

I Helsingforsdeklarationen från 2019 går att läsa att vårdsökandes hälsa, välbefinnande och 

rättigheter ska främjas och säkerställas i forskning (The World Medical Association, 2019). I 

föreliggande studie fick författarna hjälp av distriktssköterskor att tillfråga uppringaren om att 

delta i studien. Uppringarens önskemål om att samtala med distriktssköterskan kan ha gjort det 

svårt för uppringaren att säga nej till att delta i studien. Distriktssköterskorna i föreliggande studie 

erhöll skriftligt och muntligt information om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst 

var möjligt att avbryta deltagandet. Det stärker deltagarnas valmöjlighet och rättigheter. 

Forskarnas förförståelse kan riskera att påverka studien och därför har forskarna haft det i 

beaktning under arbetets gång. Forskarna har varit medvetna om den dubbla rollen (McDermid, 

Peters, Jackson & Daly., 2014).  

 

Vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning föreslås att studera hur distriktssköterskornas kompetens 

utnyttjas i telefonrådgivning. Det hade varit intressant att utveckla observationsformuläret till att 

studera hur många samtal uppringaren har ställt sin egen diagnos och hur deras förkunskaper 

upplevs samt studera antalet samtal som leder till att uppringaren får egenvårdsråd eller en bokad 

tid till vårdcentralen.  

 

Slutsats 

I föreliggande studie framkom det att distriktssköterskan har ett aktivt lyssnande med 

uppringaren som utgångspunkt. Distriktssköterskan kommunicerade genom öppna frågor i större 

delen av samtalen vilket ledde till att uppringaren fick möjlighet att sätta ord på sin situation och 

sitt lidande. Egenvårdsråd gavs i liten utsträckning likaså guidades sällan uppringaren till annan 

vårdinrättning. I föreliggande studie hölls det rådgivande samtalet inom rekommenderad tid 

däremot återstår ofta dokumentation efter avslutat samtal vilket kan orsaka stress.
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Bilaga 1. OBSERVATIONSFORMULÄR (OSCE-A) FÖR BEDÖMNING AV 

TELEFONRÅDGIVNING  
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Bilaga 2. ÖVERSIKT ÖVER INSAMLAD DATA 
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Bilaga 3. ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE  
För ansökan om genomförande i primärvård, se www.lul.se/pvansokanstudie 

Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 

FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel:  

Studiens design: se bifogad projektplan  Tidpunkt för datainsamling:  

Namn:  

Program / Kurs:  Termin:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

Handledare:  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms utgöra en 

del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses därför ej behöva 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

☐ 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör granskas av 

Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  
 

☐ 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej   

☐ 

Datum:     Ort: 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef: Namnförtydligande:  

http://www.lul.se/pvansokanstudie
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Bilaga 4. INFORMATIONSBREV TILL ENHETSCHEF 

 

 

 

Informationsbrev till enhetschef 
 

Som enhetschef på vårdcentral XX tillfrågas du härmed om tillåtelse att tillfråga distriktsköterskor 

vid den vårdcentral du ansvarar för, om deltagande i observationsstudie. Studien görs inom ramen 

för examensarbete i vårdvetenskap vid specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska. 

Syftet med studien är att studera distriktssköterskors kommunikation med uppringare som ringer 

vårdcentral för rådgivande samtal. Deltagandet innebär att någon av distriktssköterskestudenterna (se 

nedan) sitter med under distriktssköterskans telefonrådgivning för att lyssna till deras 

kommunikation med uppringare för rådgivande samtal, samt observera telefonsjuksköterskearbetet 

under samtalets gång. 

 

Deltagandet är frivilligt och distriktssköterskorna kan när som helst avbryta sin medverkan utan att 

ange skäl. All information behandlas konfidentiellt. Endast studenter och handledare har tillgång till 

insamlad data. Inga individer eller arbetsplatser kommer att kunna identifieras i resultatet, utan detta 

presenteras på gruppnivå. 

 

Vår förhoppning är att examensarbetet kan bidra med värdefull kunskap om rådgivande samtal inom 

primärvård. 

 

Ansvarig för projektet är Julia Karlsson och Hannah Söreke, båda studenter vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska. Handledare är universitetslektor Elenor 

Kaminsky. 

 

Om Du har frågor är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Karlsson & Hannah Söreke 
leg. sjuksköterskor, studenter vid specialistsjuk- 

sköterskeprogram med inriktning distriktssköterska 

e-post: julia.karlsson.8607@student.uu.se; hannah.soreke.8408@student.uu.se 

mobil Julia: xxxx xxx xxx; mobil Hannah xxxx xxx xxx 

 
Handledare vid Uppsala universitet: 

Elenor Kaminsky Med. dr., Universitetslektor.  

elenor.kaminsky@pubcare.uu.se

mailto:julia.karlsson.8607@student.uu.se
mailto:hannah.soreke.8408@student.uu.se
mailto:elenor.kaminsky@pubcare.uu.se
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Bilaga 5. FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE 

   
Institutionen för  

folkhälso- 

och vårdvetenskap 

Box 564 

SE-751 22 Uppsala 

www.pubcare.uu.se 

 

Förfrågan om deltagande i observationsstudie 

Du som är distriktssköterska och arbetar med telefonrådgivning vid vårdcentral tillfrågas härmed om 

deltagande i en observationsstudie inom ramen för ett examensarbete i vårdvetenskap vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska. Syftet med studien är att studera 

distriktssköterskors kommunikation med uppringare som ringer vårdcentral för rådgivande samtal. 

Deltagande innebär att någon av distriktsköterskestudenterna (se nedan) sitter med under din 

telefonrådgivning för att lyssna till kommunikationen med uppringare för rådgivande samtal, samt 

observera telefonsjuksköterskearbetet under samtalets gång. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange skäl. All 

information behandlas konfidentiellt. Endast studenter och handledare har tillgång till insamlad data. 

Inga individer eller arbetsplatser kommer att kunna identifieras i resultatet, utan detta presenteras på 

gruppnivå. 

Vår förhoppning är att examensarbetet kan bidra med värdefull kunskap om rådgivande samtal inom 

primärvård. 

 

Ansvarig för projektet är Julia Karlsson och Hanna Söreke och sker inom ramen för ett examensarbete i 

vårdvetenskap vid specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska. Handledare är 

universitetslektor Elenor Kaminsky. 

 

Om Du har frågor är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Karlsson & Hannah Söreke 

leg. sjuksköterskor, studenter vid specialistsjuk- 

sköterskeprogram med inriktning distriktssköterska 

e-post: julia.karlsson.8607@student.uu.se; hannah.soreke.8408@student.uu.se 

mobil Julia: xxxx xxx xxx; mobil Hannah xxxx xxx xxx 

 

Handledare vid Uppsala universitet: 

Elenor Kaminsky Med. dr., Universitetslektor.  

elenor.kaminsky@pubcare.uu.se 

mailto:julia.karlsson.8607@student.uu.se
mailto:hannah.soreke.8408@student.uu.se
mailto:elenor.kaminsky@pubcare.uu.se

