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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka telefonsjuksköterskors syn på folkhälsa och hur de arbetar med folkhälsa 

i telefonrådgivning i primärvården. 

Metod: Studien har en explorativ design. Åtta telefonsjuksköterskor i primärvården 

intervjuades under slutet av april och i maj 2011. Vid bearbetning av materialet användes 

manifest innehållsanalys. 

Resultat: Informanterna uppfattar folkhälsa som förebyggande av sjukdomar för att må bra. 

Det förekommer ett visst mått av folkhälsoarbete, rörande hälsofrämjande livsmiljöer och 

levnadsvanor samt till viss del alkohol, tobak och spel, i telefonrådgivning i primärvården. Av 

olika anledningar, såsom tidsbrist och kunskapsbrist och ovana bland telefonsjuksköterskor, 

är folkhälsoarbete i telefonrådgivning i primärvården dock inte särskilt utbrett. Det finns 

faktorer som skulle kunna underlätta folkhälsoarbete i telefonrådgivning däribland 

beslutsstöd. 

Slutsats: Folkhälsoarbete i telefonrådgivning i primärvården tycks av olika anledningar inte 

vara särskilt utbrett. Om det skulle bli aktuellt att arbeta mer hälsofrämjande i 

telefonrådgivning i primärvården måste flera förändringar gällande bland annat arbetssätt, 

ersättningssystem och synsätt hos telefonsjuksköterskor komma till stånd. 

Nyckelord: folkhälsa, hälsofrämjande arbete, telefonrådgivning, innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUMMARY 

Aim: To explore how telenurses in primary health care perceive public health and work with 

health promotion in telenursing. 

Method: The study has an explorative design. Eight telenurses in primary health care were 

interviewed during April and May of 2011. The data were analyzed using manifest content 

analysis.  

Results: The interviewees perceive public health as prevention of disease to feel healthy. 

There is a certain amount of health promotion, concerning mainly health promoting 

environments and ways of living and to some point also alcohol, tobacco and gambling, in 

telenursing in primary health care. Due to a number of reasons, among these lack of time and 

lack of knowledge and experience among telenurses, health promotion in telenursing is not 

common. There are factors that could facilitate health promotion in telenursing, for example 

decision support. 

Conclusion: Health promotion in telenursing in primary health care appears, for a number of 

reasons, not to be common. If working with health promotion in telenursing should be 

considered interesting several alterations would have to take place; the way of organizing 

work, the compensation system and telenurses’ own conceptions of work. 

Keywords: public health, health promotion, telenursing, content analysis 
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Begreppsdefinition (Janlert, 2000). 

 
Hälsa: 

 
Något som beskriver en del av människans fysiska och psykiska tillstånd; 
Har traditionellt setts som avsaknad av sjukdom men har efter WHO:s 
definition från 1946 även fått innebörden av att vara ett tillstånd av fysiskt, 
psykiskt och socialt välmående, med andra ord inte enbart avsaknad av 
sjukdom och handikapp. 

 
Folkhälsa: 

 
Befolkningens allmänna hälsotillstånd med hänsyn till dels hälsonivån 
dels fördelningen av hälsan i befolkningen. 
 

Folkhälsoarbete: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, exempelvis 
upplysning om samband mellan livsstil och hälsa, i syfte att främja en god 
folkhälsa. 
  

Hälsofrämjande 
åtgärder:  

Hälsofrämjande arbete; Insatser för att främja hälsan, om dessa utförs 
inom hälso- och sjukvården kallas de vanligen sjukdomsförebyggande 
åtgärder; Att jämföras med folkhälsoarbete.  
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INLEDNING 

Folkhälsa är av betydelse för många olika områden i samhället (Statens folkhälsoinstitut 

[FHI], 2010a). I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska hälso- och 

sjukvården arbeta för en god hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen. 

 

Folkhälsoarbete 

Målet med folkhälsa är att skapa premisser i samhället för en god och jämlik hälsa för hela 

befolkningen. Folkhälsoarbetet i Sverige utgår ifrån elva övergripande målområden (FHI, 

2010b):  

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar  

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet  

5. Miljöer och produkter  

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning  

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (FHI, 2010b).  

 

Distriktssköterskor utgör en yrkesgrupp i samhället som ska verka för en god folkhälsa. 

Distriktssköterskor kan arbeta inom flera olika sektorer däribland vårdcentral, barnhälsovård 

och sjukvårdsrådgivning (Gunnarsson et al., 2009).  Även legitimerade sjuksköterskor utan 

distriktssköterskekompetens ska arbeta för att förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 2005) 

och kan ha sjukvårdsrådgivning som ett arbetsfält (Landstingsförbundet [LF], 2003). 

Sjukvårdsrådgivning bedrivs ofta via telefon och har till uppgift att bringa allmänheten 

information, hänvisning och rådgivning i hälso-och sjukvårdsärenden 

(”Sjukvårdsupplysning”, 2011). I engelsk litteratur benämns telefonrådgivning om hälso- och 

sjukvårdsfrågor som telephone nursing, vilket innebär omvårdnadsarbete per telefon med 

fokus på bedömning av patientens behov, prioritering och hänvisning till rätt vårdinstans 

(American Academy of Ambulatory Care Nursing [AAACN], 2007). Som en följd av den 
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engelska termen telephone nursing kommer distriktssköterskor och sjuksköterskor som 

arbetar med telefonrådgivning hädanefter att benämnas telefonsjuksköterskor. Vidare kommer 

begreppen folkhälsoarbete, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande åtgärder och 

sjukdomsförebyggande åtgärder att användas synonymt. Nedan beskrivs folkhälsomålen 

under sammanfattande rubriker. 

 

Goda livsvillkor 

Goda livsvillkor innefattar målområdena 1-3 och syftar bland annat till att skapa 

förutsättningar för en bra start i livet och vidare att genom utbildning få möjligheter till arbete 

och ekonomisk självförsörjning. Till viss del har även målområde 6 inverkan på begreppet i 

form av möjligheten att få tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård (FHI, 2010a). Att 

befolkningen upplever delaktighet och inflytande i samhället är av betydelse då avsaknad av 

inflytande och möjlighet att påverka sin egen livssituation inverkar på den personliga hälsan 

(FHI, 2008). 

 

Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor 

Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor omfattar målområdena 4-10 (FHI, 2010a). En 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård, som dels arbetar med att behandla sjukdom och skada 

dels med att upplysa befolkningen om metoder för att motverka dessa (FHI, 2009a), har en 

betydelse för alla dessa målområden (FHI, 2010a).  

 

Hälsofrämjande livsmiljöer behandlar Hälsa i arbetslivet och Miljöer och produkter. Ohälsa i 

arbetslivet kan bland annat vara orsakat av stress och belastningsrelaterade besvär (FHI, 

2010a). Under området miljöer och produkter innefattas bland annat olika typer av olycksfall 

och exponeringar (FHI, 2011), exempelvis för solljus. De senaste åren har cancer till följd av 

exponering för ultraviolett strålning ökat kraftigt. Den huvudsakliga orsaken till detta anses 

vara våra solvanor (FHI, 2010a) där exponering för solljus följt av solbränna ses som en stor 

riskfaktor för att utveckla malignt melanom (Rigel & Carucci, 2000).  
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Målområdet Skydd mot smittspridning innefattar arbete för att förebygga smittsamma 

sjukdomar (FHI, 2010c). Till smittsamma sjukdomar räknas bland annat influensa 

(Smittskyddsinstitutet [SMI], 2011) och höstblåsor (SMI, 2010).  Att informera om att tvätta 

händerna med tvål och vatten minskar risken för att bli smittad av sjukdomar kan vara ett sätt 

att arbeta (Ruan et al., 2011).  

 

Målområdet Sexualitet och reproduktiv hälsa innefattar bland annat förebyggande arbete med 

hälsorisker som kan sammanlänkas med sexuellt beteende genom bland annat saklig 

sexualkunskap (FHI, 2009b). I en studie av Ekstrand, Larsson, von Essen och Tydén (2005) 

framkom att svenska tonårsflickor upplever att sexualundervisningen i skolan är bristfällig 

och att ett sexuellt risktagande, exempelvis att ha flera tillfälliga partners, ses som en naturlig 

del av unga människors sexliv.  

 

Området Fysisk aktivitet syftar till att öka befolkningens fysiska aktivitet, både i skolan, 

arbetslivet och på fritiden. Fysisk aktivitet är hälsofrämjande och kan förebygga sjukdomar 

(FHI, 2010d). Exempelvis finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk för 

kardiovaskulära sjukdomar (Jenum et al., 2006, Palatini et al., 2009, van de Laar et al., 2010) 

samt utvecklande av demens (Etgen et al., 2011, Larsson et al., 2006). Sedan 2004 har den 

fysiska aktiviteten i befolkningen varit relativt konstant. Dock har andelen barn som cyklar 

eller går till skolan minskat (FHI, 2010a). 

 

Som sista målområde under hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor ses Matvanor och 

livsmedel (FHI, 2010a). En hälsosam livsstil, med bland annat goda matvanor och fysisk 

aktivitet associeras med en minskad risk att insjukna i en kronisk sjukdom (FHI, 2010e, Ford 

et al., 2009) som till exempel hjärt- kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Generellt sett så finns 

det en socioekonomisk skillnad gällande matvanor där ohälsosamma vanor framförallt 

återfinns i grupper med låg utbildning och inkomst (FHI, 2010e). Varannan man och var 

tredje kvinna i Sverige räknas som överviktig eller fet (FHI, 2010a).  
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Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

Detta målområde syftar till, att genom samhälleliga åtgärder minska användningen av alkohol 

och tobak, att samhället ska bli befriat från dopning och narkotika samt att minska de skador 

som följer av ett överdrivet spelande. Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen bland 

svenskar har sedan mitten av 1990-talet ökat. Detta innebär även att en större andel av 

befolkningen dricker mycket. En hög alkoholkonsumtion kan bland annat kopplas samman 

med sociala problem, exempelvis lidande bland anhöriga (FHI, 2010a), och ekonomiska 

problem, som sjukskrivning och förtidspensionering till följd av alkoholrelaterade sjukdomar 

(Jarl et al., 2008), till exempel kolorektalcancer och levercirrhos (Rehm et al., 2010). Även 

användningen av narkotika tycks öka i samhället. Andelen rökare i befolkningen har sedan 

mitten av 1980-talet sjunkit (FHI, 2010a). Cigaretter innehåller ett flertal cancerogena ämnen, 

däribland nikotin, och det finns ett samband mellan cigarettbruk och utvecklande av 

lungcancer (Improgo, Scofield, Tapper & Gardner, 2010). Rökning är vanligare bland 

lågutbildade och bland personer med låg inkomst. Det är fler kvinnor än män som röker. 

Däremot är bruk av snus vanligare bland män än bland kvinnor. Även spelproblem är 

vanligare bland lågutbildade och bland personer med låg inkomst (FHI, 2010a). Spelproblem 

anses föreligga när en person inte kan kontrollera sitt spelande och när detta har lett till 

allvarliga följder såsom negativa konsekvenser för den personliga ekonomin (FHI, 2009c). 

 

Vårdkontakt via telefon 

Ett telefonsamtal är ofta det första steget i en vårdkontakt och viktigt både för besöksbokning 

och för rådgivning (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2009). Telefonkontakten kan 

bland annat ske via primärvården (LF, 2003) och via kontakt med telefonsjuksköterska vid 

den nationella sjukvårdsrådgivningen, SVR 1177 (Inera, 2011). Skillnaden mellan dessa 

kontakter är att en kontakt med primärvården huvudsakligen sker under dagtid och att 

primärvården många gånger har tidigare vetskap om patienten och tillgång till dennes 

journalhandlingar. Dessutom hanterar primärvården oftare besöksbokningar till läkare och 

distriktssköterska (LF, 2003) och samtal gällande recept och provresultat (Valanis et al., 

2003). Telefonsjuksköterskor vid en nationell rådgivning, som SVR 1177, å andra sidan är 

kontaktbara dygnet runt, har oftast inte någon tidigare kännedom om patienten eller tillgång 

till patientens journal och är helt fokuserade på telefonrådgivning om främst akuta eller 

tillfälliga hälsoproblem. De som drabbas av akuta, livshotande skador ska dock inte vända sig 
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till SVR 1177 utan till larmnumret 112. Ett flöde på ungefär 6-8 samtal per timme anses 

rimligt för att telefonsjuksköterskor ska ha tid till dokumentation och reflektion (LF, 2003). 

Telefonrådgivning vid vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar förefaller vara ett 

område som inte uppmärksammats i någon större utsträckning av forskare då i princip inga 

studier om detta fält beskrivits i litteraturen. 

 

Telefonrådgivning som process 

Telefonrådgivning kan ses som en dynamisk process vars mål är att identifiera och bemöta de 

behov som den som ringer uttrycker. Telefonrådgivningsprocessen kan delas in i tre faser 

(Greenberg, 2009): 

 

Under den första fasen insamlas information från uppringaren. Detta påbörjas genom att 

telefonsjuksköterskan öppnar upp samtalet med att hälsa på den som ringer följt av ett aktivt 

lyssnande och reflektion av vad uppringaren vill förmedla (Greenberg, 2009). En god 

kommunikationsförmåga och att kunna bygga upp en relation till den som ringer är 

betydelsefullt (Snooks et al., 2008). Genom att ställa frågor till uppringaren som uppmuntrar 

denne till att berätta om anledningen till samtalet kan telefonsjuksköterskan dels få en 

uppfattning om vem som ringer dels upprätthålla ämnet och styra samtalet. I många fall kan 

det vara svårt att avgöra vad som är uppringarens primära behov eller problem.  Av betydelse 

är bland annat att lyssna till vad som faktiskt sägs (Greenberg, 2009) men även till 

uppringarens tonläge (Greenberg, 2009, Holmström & Dall’Alba, 2002, Johnson Pettinari & 

Jessopp, 2001), uttryck av oro (Greenberg, 2009, Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 

2009), eventuella andra ljud (Johnson et al., 2001, Kaminsky et al., 2009) såsom hosta 

(Kaminsky et al., 2009) och reaktioner på telefonsjuksköterskans frågor (Greenberg, 2009), 

med andra ord att läsa mellan raderna (Holmström & Dall’Alba, 2002). Det är även viktigt att 

ge uppringaren tillräckligt med tid att berätta (Kaminsky et al., 2009).  

 

Enligt Greenberg (2009) ses bedömningen av den information som erhållits som nästa fas i 

telefonrådgivningen. Häri gör telefonsjuksköterskan nödvändiga prioriteringar av ärendet och 

bestämmer vad som behöver göras för att bemöta det som framkommit. För att kunna göra en 

korrekt bedömning går telefonsjuksköterskan tillsammans med uppringaren igenom det 
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essentiella som framkommit under samtalets gång för att fastställa att hon har uppfattat denne 

rätt. 

 

Den sista fasen utgörs av att telefonsjuksköterskan vidtar specifika åtgärder för att bemöta 

uppringarens behov (Greenberg, 2009). Det kan exempelvis handla om att hänvisa 

uppringaren till en annan vårdinstans, ge egenvårdsråd (Greenberg, 2009, Kaminsky et al., 

2009) eller förnya recept. Om uppringare eller telefonsjuksköterska av någon anledning inte 

skulle känna sig helt tillfreds med åtgärderna (Greenberg, 2009) eller om problemet inte har 

kunnat lösas (Kaminsky et al., 2009) kan de komma överens om att telefonsjuksköterskan ska 

återkomma till uppringaren på en bestämd tidpunkt (Greenberg, 2009, Kaminsky et al., 2009). 

Detta för att göra en ny bedömning av situationen (Greenberg, 2009), för att se huruvida de 

givna råden hjälpt (Kaminsky et al., 2009) och om eventuella andra åtgärder måste vidtas 

(Greenberg, 2009). Enligt Greenberg (2009) ska telefonsjuksköterskan i avslutandet av 

telefonrådgivningssituationen återigen, tillsammans med uppringaren, gå igenom orsaken till 

samtalet samt försäkra sig om att uppringaren har förstått de föreslagna åtgärderna. 

 

Vilka ringer och varför 

Det är fler kvinnor än män som kontaktar en telefonrådgivning (Kaminsky, Carlsson, 

Höglund & Holmström, 2010, Leclerc et al., 2003, Marklund et al., 2007, Wahlberg & 

Wredling, 1999). Runt hälften av alla samtal görs för en annan persons räkning, till exempel 

för ett barns (Leclerc et al., 2003, Wahlberg & Wredling, 1999). Majoriteten av samtalen rör 

frågor om fysiska hälsoproblem (Kaminsky et al., 2010, Leclerc et al., 2003, Richards et al., 

2004) som förkylningar, magsjuka (Kaminsky et al., 2010, Wahlberg & Wredling, 1999) och 

hudbesvär (Kaminsky et al., 2010, Richards et al., 2004). 

 

Undervisning 

En del av uppdraget som telefonsjuksköterska är att undervisa i till exempel egenvård 

(Holmström & Dall’Alba, 2002) vilket också är vanligt förekommande (Kaminsky et al., 

2010, Wahlberg & Wredling, 1999). Telefonsjuksköterskor kan till exempel försöka att lära 

uppringaren något av relevans för ämnet, som varför det är viktigt att skölja en brännskada. 

Genom att utgå från uppringarens egen kunskap gällande symptom och behandling blir själva 
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lärandet skräddarsytt. Positiv feedback på den egenvård som uppringaren redan har gjort kan 

stärka dennes självförtroende (Kaminsky et al., 2009). 

 

Uppringares uppfattning av telefonrådgivning 

Telefonrådgivning ses av uppringare som en lättåtkomlig och tidssparande service. 

Uppringare förväntar sig att de råd som ges i samband med telefonrådgivning ska vara 

tillförlitliga och följa de senaste rönen. Om uppringaren dessutom själv får deltaga i 

beslutsfattandet och inte bara utgöra en slags informationskälla, ökar dennes följsamhet och 

acceptans för de föreslagna råden (Ström, Marklund & Hildingh, 2009).  

 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

I enlighet med Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

ska sjuksköterskor arbeta utifrån ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Arbetet ska vara 

vetenskapligt förankrat och bygga på klinisk praxis samt utföras med stöd av gällande 

lagstiftning. En legitimerad sjuksköterska ska bland annat kunna ta tillvara på det friska hos 

en patient och vid behov kunna informera och uppmuntra till förändrad livsstil.  

 

Distriktsköterskors kompetensbeskrivning och uppdrag 

En legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska ska utöver 

en legitimerad sjuksköterskas kompetens även bland annat besitta folkhälsovetenskaplig 

kompetens med kännedom om folkhälsans bestämningsfaktorer. En del av 

distriktssköterskans arbetsområde innebär att verka hälsofrämjande för den enskilda individen 

och att försöka stärka individens förmåga att uppnå en god hälsa. Distriktssköterskor har i och 

med fördjupade kunskaper, inom bland annat omvårdnad, folkhälsa och hälsofrämjande 

arbete, ökad förmåga och ansvar att utveckla och leda omvårdnadsarbete. Distriktssköterskor 

arbetar inom olika instanser av primärvården (Gunnarsson et al., 2008). 
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Problemformulering 

Folkhälsa är något som genomsyrar många delar av samhället. Hälso- och sjukvården utgör en 

viktig del i det svenska folkhälsoarbetet. En del av detta arbete bedrivs av distriktssköterskor 

som besitter folkhälsovetenskaplig kompetens och ska verka för en bättre hälsa hos enskilda 

individer, något även legitimerade sjuksköterskor ska göra. Distriktssköterskor verkar ofta 

inom primärvården och kan här bland annat arbeta med telefonrådgivning. Även 

sjuksköterskor kan arbeta med telefonrådgivning i primärvården. Då det inte finns några 

tidigare studier om distriktssköterskors och sjuksköterskors arbete med folkhälsa i 

telefonrådgivning i primärvården är det viktigt att utröna distriktssköterskors och 

sjuksköterskors, tillika telefonsjuksköterskors, syn på folkhälsa och deras arbete med 

folkhälsa i telefonrådgivning. Sett utifrån ett distriktssköterskeperspektiv är det särskilt 

viktigt, då distriktssköterskor utifrån sina fördjupade kunskaper har en ökad förmåga och 

ansvar att leda och utveckla omvårdnadsarbetet inom primärvården där telefonrådgivning 

utgör en gren av primärvårdens arbetsfält. 

 

Syfte 

Att undersöka telefonsjuksköterskors syn på folkhälsa och hur de arbetar med folkhälsa i 

telefonrådgivning i primärvården. 

 

METOD 

Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie av explorativ design.  

 

Urval 

Urvalskriterier, som sattes för att kunna besvara studiens syfte, var distriktssköterskor och 

sjuksköterskor inom primärvården samt en tjänstgöring som involverade telefonrådgivning. 

En spridning avseende kön, ålder, antal år i yrket och arbetsplats eftersträvades. Detta för att 

få en så stor variation som möjligt på informanternas åsikter och erfarenheter, vilket enligt 
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Polit och Beck (2004) kännetecknar ett urval av maximal variation. Detta visade sig dock 

svårt att genomföra i praktiken varför urvalet i studien kan betecknas som ett 

bekvämlighetsurval. Dock ingår maximalt två informanter per arbetsplats och det finns en 

spridning avseende ålder, utbildning och yrkeserfarenheter. Sammanlagt åtta intervjuer 

genomfördes varav sex stycken med distriktssköterskor och två stycken med sjuksköterskor. 

En av sjuksköterskorna hade en specialistutbildning inom medicin och kirurgi. Alla deltagare 

var kvinnor. Antalet yrkesverksamma år bland informanterna varierade mellan 12-32 år varav 

antalet år inom primärvården varierade mellan 3,5-20 år. Antalet år som informanterna hade 

arbetat med telefonrådgivning varierade mellan 2-20 år. Antalet timmar per dag i 

telefonrådgivning varierade mellan 1-8 timmar. Tre informanter arbetade med 

telefonrådgivning inom både barn- och vuxenhälsovård medan övriga deltagare enbart 

arbetade med telefonrådgivning inom vuxenhälsovården.  

 

Datainsamlingsmetod 

Materialet till studien insamlades genom individuella intervjuer vilka utfördes utifrån en 

intervjuguide konstruerad av studiens författare. Intervjuguiden innehåller öppna frågor och 

behandlar folkhälsa, de svenska folkhälsomålen och huruvida dessa kommer till uttryck i 

telefonrådgivningssituationer. I början av intervjuguiden finns även frågor som rör 

informanternas utbildning, arbetsplats och hur länge de arbetat i telefonrådgivning. För mer 

utförlig beskrivning av intervjuguiden se bilaga 1. Studien genomfördes med andra ord som 

en kvalitativ studie av explorativ design. Kvalitativa studier försöker se världen utifrån de 

intervjuades synvinkel och utveckla betydelse utifrån deras upplevda erfarenheter. 

Explorativa intervjuer använder sig generellt sett av öppna eller i ringa mån strukturerade 

frågor. Intervjuaren öppnar upp med en fråga om det område som ska studeras, följer upp de 

svar som erhålls av informanten och söker ny information om ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Procedur 

Verksamhetschefer för vårdcentraler i Stockholms- och Uppsalaområdet kontaktades både via 

telefon och via mail för att få information om studien (bilaga 2) och erhöll därigenom även en 

förfrågan om godkännande för att bedriva studien. I Uppsala skickades även en ansökan om 
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att få utföra studien till Folkhälsa- Forskning och Utvecklings [FFoU]-enheten för Landstinget 

i Uppsala län för godkännande av primärvårdsdirektören. Sammanlagt 22 verksamhetschefer 

kontaktades och av dessa gav sju stycken sitt tillstånd till att låta genomföra studien. När alla 

tillstånd inhämtats informerades (bilaga 3) och tillfrågades distriktssköterskor och 

sjuksköterskor inom primärvården vilka hade en tjänstgöring som involverade 

telefonrådgivning om deltagande. Totalt sex distriktssköterskor och två sjuksköterskor från 

sex olika vårdcentraler tackade ja till att medverka i studien. Ytterligare en manlig 

sjuksköterska visade till en början intresse för att deltaga i studien men kom senare att dra sig 

ur innan någon intervju hade hunnit genomföras. Två intervjuer genomfördes med 

distriktssköterskor i Uppsalaområdet och övriga intervjuer genomfördes i Stockholm med 

omnejd. Ljudupptagning skedde vid alla intervjuer. I samband med att frågor kring arbete 

med folkhälsoarbete i telefonrådgivning ställdes erhöll informanterna en utskrift över 

folkhälsomålen utarbetade av och kopierad ifrån Statens folkhälsoinstitut (se hänvisning till 

detta i referenslistan). En provintervju utfördes för att säkerställa att intervjuguidens frågor 

var användbara. Efter provintervjun modifierades intervjuguiden något och en fråga togs bort 

helt. Provintervjun kom senare att medtagas i studiens resultat. Intervjuerna genomfördes 

under slutet av april och i maj 2011 och tog cirka 20-60 minuter. Intervjuerna genomfördes på 

de tillfrågades arbetsplatser. Vid alla intervjuer utom en hade intervjuaren och informanten 

tillgång till ett enskilt rum. Samtliga intervjuer genomfördes och transkriberades ordagrant av 

studiens författare. Intervjuerna transkriberades fortlöpande och snarast möjligt efter 

genomförandet. Under arbetets gång har studiens författare fört ett återkommande 

resonemang med sin handledare för att få respons på arbetet. 

 

Etiska överväganden 

Alla tillfrågade och intervjuade informerades om studiens syfte och upplägg samt att 

deltagande i studien var frivilligt och att det var möjligt att när som helst dra sig ur studien, 

vilket kännetecknar ett informerat samtycke (Northern Nurses’ Federation [NNF], 2003). 

Vidare informerades de om att allt som framkom under intervjun skulle behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att materialet har avidentifierats och enbart hanterats av studiens 

författare och handledare vid bearbetning och analys av data och därefter destruerats. Genom 

detta förhållningssätt kan informanternas autonomi och integritet säkerställas (NNF, 2003). 

Dessutom medför det att informanterna inte exponeras för något de inte vill (Polit & Beck, 
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2004). Information gavs även angående informanternas framtida möjlighet att ta del av 

studiens resultat om intresse skulle finnas. Enligt studiens författare innehåller inte 

intervjuguiden några frågor som skulle kunna uppfattas vara av känslig karaktär, exempelvis 

frågor som berör den personliga integriteten (NNF, 2003). Den anses inte heller utsätta 

informanterna för risker som kan överväga vinsten med studien, vilket om så varit fallet 

inneburit att det hade varit oetiskt att genomföra studien (Polit & Beck, 2004).  

 

Bearbetning och analys 

För att få en god förståelse för innehållet i intervjuerna lästes samtliga intervjuer igenom vid 

ett flertal tillfällen. Manifest innehållsanalys användes som analysmetod av det samlade 

materialet. En sådan metod syftar till att förklara vad en text verkligen återspeglar, det vill 

säga för fram de synliga komponenterna i texten. Under analysen delas texten upp i mindre 

enheter, så kallade meningsenheter. En meningsenhet innefattar ord eller meningar som 

beskriver en gemensam aspekt av textens innehåll. Vidare bryts texten ned i mindre delar 

genom kondensation, vilket syftar till att korta ned texten men ändå behålla kärnan i vad som 

framkommit. De kondenserade delarna erhåller därefter varsin kod. Nästa steg i 

analysprocessen och det som anses vara den verkliga kärnan av arbetet är, att kategorisera 

koderna i grupper som delar en gemensam innebörd. Kategorierna ska vara utformade på så 

sätt att de är internt homogena och externt heterogena. Detta innebär att data som faller under 

en kategori inte ska passa in under en annan kategori också. Dessutom ska kategorierna vara 

konstruerade på ett sådant sätt att inga data som svarar på studiens syfte kan bli exkluderade 

utifrån att de inte passar in under någon kategori. Kategorierna kan i sin tur delas in i 

underkategorier. Kategorier förklarar framförallt det deskriptiva innehållet av texten och kan 

därför ses som ett uttryck för dess manifesta innehåll. Analys av en text är en dynamisk 

process vilket innebär att hela tiden röra sig fram och tillbaka mellan texten som helhet och de 

extraherade delarna (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på författarens textanalys visas 

i tabell 1. Bearbetning och analys av det transkriberade materialet skedde under juni till och 

med september 2011. Därefter gjordes en sammanställning av det analyserade materialet 

vilken kommer att presenteras i studiens resultat. I slutet av arbetet kommer även en 

diskussion att föras utifrån vad som framkommit i studiens resultat. Under detta avsnitt 

återfinns även en diskussion om studiens metod samt en sammanfattande slutsats. 
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Tabell 1. Exempel på textanalys 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Folkhälsa innebär 
väl förebyggande 
hälsovård kan man 
väl säga att ligga 
steget före i en när 
det gäller att ja kost 
och motion och vikt 
rökning alkohol att 
ligga steget före för 
att må bra till 
exempel som 
diabetespatient då så 
bör man ju försöka 
hålla lite lägre när 
det gäller att när det 
gäller för mycket 
fett och för mycket 
socker […] och det 
handlar om kanske 
att förebygga innan 
det kan vara för 
sent” (informant 7). 

Folkhälsa innebär 
förebyggande 
hälsovård med 
bland annat 
matvanor, att ligga 
steget före för att 
må bra. 

Folkhälsa innebär 
förebyggande 
hälsovård för att 
må bra. 

 Innebörd av 
folkhälsa 

 

 

RESULTAT 

Efter bearbetning och analys av vad informanterna berättade skapades fem kategorier: 

Innebörd av folkhälsa; Omfattning av folkhälsoarbete i telefonrådgivning; Telefonrådgivning 

utifrån folkhälsomålen; Faktorer som kan hindra folkhälsoarbete i telefonrådgivning; Faktorer 

som kan underlätta folkhälsoarbete i telefonrådgivning. I de tre sistnämnda kategorierna 

återfinns även underkategorier. Kategorierna och underkategorierna kommer att presenteras i 

resultatet i form av rubriker och underrubriker. För att bättre tydliggöra resultatet kommer 

även direkta citat från informanternas svar att presenteras efter den sammanställda analysen 

av varje kategori, sedermera rubrik och underrubrik.  
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Innebörd av folkhälsa 

Enligt en majoritet av informanterna innebär folkhälsa förebyggande av sjukdomar för att ha 

en god hälsa och må bra. Några informanter utökade innebörden av begreppet ytterligare 

genom att uttrycka att folkhälsa handlar om att hela befolkningen, inte enbart en enskild 

individ, ska ha god hälsa: 

”[Folkhälsa] innebär ju om hela befolkningen deras hälsa eller vad man nu ska 

säga att de ska må bra en större grupp utav människor tycker jag inte bara på 

individnivå utan man ser mer till att mer på samhällsnivå tycker jag och mer 

förebyggande också när jag tänker på folkhälsa […] tänker jag på förebyggande 

och prevention och så förebyggande vård för att folk inte ska bli sjuka till 

exempel rökavvänjning” (informant 6). 

 

Vidare nämndes att folkhälsa innebär kunskap och insikt om vad som är bra för hälsan: 

”[Folkhälsa] innebär väl att man får en insikt om äh hur jag kan ta hand om mig 

själv och ta hand om min kropp och må bra” (informant 8). 

 

Omfattning av folkhälsoarbete i telefonrådgivning 

Uppfattningen om i vilken utsträckning folkhälsoarbete bedrivs i telefonrådgivning i 

primärvården går isär. Några informanter ansåg att de ofta ger hälsofrämjande råd i 

telefonrådgivning, om dock korta, men att de bokar in patienterna till mottagningen om de 

skulle vara i behov av mer omfattande rådgivning:  

”[Vi arbetar med folkhälsa] med i stort sett varenda samtal även om vi inte allt 

vi ger ju inga stora långa utläggningar men vi håller på med de här små korta 

råden det gör man ju hela tiden” (informant 3). 

 

Resterande informanter menade däremot att hälsofrämjande arbete inte är något som 

förekommer i någon större utsträckning om ens alls i telefonrådgivning. Vidare att även om 

behovet av hälsofrämjande råd skulle uppdagas så är det inte alltid något 
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telefonsjuksköterskor går vidare med i telefonrådgivningen utan bokar istället in patienten till 

en läkare: 

”Det är ju klart att man kan fånga upp det [behovet] med telefonen och man 

pratar och så och så bolla vidare men inte regelrätt nej jag vet inte det är ju 

samma sak om du ringer och har hosta och så frågar man röker du ja jag röker 

och så men då ringer de och säger att de har hosta och har så jobbigt men ja då 

måste de ju ändå komma till doktorn kanske då spelar det ingen roll ja då har jag 

frågat om rökning och så men då får doktorn ta det vidare” (informant 4). 

 

Något som framkom var dock att även om folkhälsoarbete inte alltid har en så stor roll i 

telefonrådgivning så ansågs det ändå var viktigt att ha ett hälsofrämjande tankesätt i 

bakhuvudet vid arbete i telefonrådgivning och att folkhälsoarbete i telefonrådgivning skulle 

kunna utökas. Flera informanter menade dock att som situationen ser ut idag skulle de inte 

kunna arbeta mer hälsofrämjande än vad de gör. 

 

Telefonrådgivning utifrån folkhälsomålen 

Informanterna gav flera exempel på situationer där de gav hälsofrämjande råd i 

telefonrådgivning vilka kommer att redovisas för utifrån vilket folkhälsomål de representerar. 

Vissa folkhälsomål kommer inte att redovisas vilket beror på att informanterna inte uppgav att 

de ger några råd utifrån dessa i telefonrådgivning och om de gör det handlar det enbart om 

information om olika sorters intyg, exempelvis till försäkringskassan. 

 

Telefonrådgivning om miljöer och produkter 

Under folkhälsomålet Miljöer och produkter nämndes att telefonsjuksköterskor exempelvis 

kan ge råd till föräldrar om solvanor och användning av solkräm: 

”Det som vi råder till är ju ändå alltså det bästa är ju att skydda små barn är ju 

att skydda med tunna kläder och sen de fläckar som det inte går att skydda så får 

man ju smörja med solkräm och sen när de blir lite större så smörja med solkräm 

men kanske inte hela tiden använda med lite måtta och sen också vara i solen 
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med måtta att man tänker sig för och att faktiskt kanske gå in och ta en 

lunchpaus […] när solen är som starkast” (informant 8). 

 

Telefonrådgivning om skydd mot smittspridning 

Telefonrådgivning kan enligt några informanter även ges för att förhindra smittspridning vid 

olika typer av infektioner såsom magsjuka och svinkoppor. Exempel på hälsofrämjande råd 

som ges vid sådana tillfällen är att vara hemma vid sjukdom och att försöka att upprätthålla en 

god hygien, dels handhygien men även att byta handdukar och sängkläder ofta samt att 

undvika att barn som har exempelvis svinkoppor leker med samma leksaker som barn som 

inte har det, för att förhindra smittspridning: 

”Smittspridning till exempel på dagis med infektioner och det här pratar vi ju 

också en hel del om till exempel noggrann handhygien […] informerar det att 

noggrann handhygien att man undviker smittspridning till exempel när halsfluss 

går att vara ute mycket kanske och försöka och pappershanddukar istället för 

vanliga handdukar och lite sånt där att vara hemma så länge man kan och inte gå 

om man är sjuk” (informant 7). 

 

Andra frågor som kan uppkomma i telefonrådgivning relaterat till skydd mot smittspridning, 

som nämndes, är till exempel könssjukdomar varvid råd ges om att skydda sig med kondom 

men patienter som har frågor om sexualitet och sexuellt överförbara smittor hänvisas ofta till 

specialistmottagningar. 

 

Telefonrådgivning om fysisk aktivitet 

Det var inte många informanter som nämnde att de ger råd om fysisk aktivitet i 

telefonrådgivning men det framkom att äldre patienter som ringer och har problem med sin 

rörlighet kan få råd: 

”De tycker liksom att ja jag har börjat gå sämre har börjat röra mig sämre ja men 

har du prövat att gå på gymnastik” (informant 3). 
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Telefonrådgivning om matvanor och livsmedel 

När det gäller matvanor och livsmedel framkom det att patienter bland annat kan ringa och ha 

funderingar över olika typer av dieter varvid råd ges utifrån livsmedelsverkets 

rekommendationer. Annars kan det handla om diabetespatienter som ringer för att de har högt 

blodsocker varvid samtal förs kring deras kosthållning och vad som är viktigt att tänka på 

gällande matvanor: 

”Med diabetikern kan jag väl säga ger jag ju det rådet […] hör jag att de är 

överviktiga så är det ju bättre kost […] kanske minska lite på portionerna” 

(informant 7). 

 

Telefonrådgivning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

När det kommer till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel uppgavs att det ofta är en 

anhörig som ringer och har frågor angående till exempel alkohol- och spelvanor. Det gör att 

det blir svårt att ge råd i och med att det inte är patienten själv som bidrar med informationen 

däremot kan den anhöriga erbjudas kuratorkontakt. Ibland kan det dock förekomma att 

mammor som är oroliga över sina barns datorspelsvanor får råd om bland annat fasta tider för 

datoranvändning för att hjälpa till att strukturera upp vardagen. Det händer också att patienter 

ringer för att de vill ha hjälp att sluta röka. Här uppgav några informanter att de inte ger några 

som helst råd över telefon utan bokar in patienter direkt till mottagningen för samtal medan 

andra kan ge vissa råd angående detta: 

”Dels då om de själv har några tankar om hur det här skulle gå till […] för oftast 

den som ringer har nån tanke om att jag kanske ska pröva nicorette jag vill ha de 

här tabletterna som finns för att sluta det finns så mycket information om det här 

så att det vi brukar hjälpa patienterna på nåt sätt det är att strukturera upp vad 

patienten själv hade tänkt för att sluta röka liksom skulle tuggummin eller ska 

jag ringa Sluta-Röka-Linjen eller ska jag bara klippa […] många ringer ju upp 

och bara vill ha en bekräftelse att det jag tänker är rätt” (informant 3). 
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Faktorer som kan hindra folkhälsoarbete i telefonrådgivning 

Informanterna beskrev flera olika faktorer som på något sätt kan hindra att folkhälsoarbete 

bedrivs i telefonrådgivning vilka redogörs för nedan. 

 

Tidsbrist 

Tidsbrist som orsak till att inte ge hälsofrämjande råd i telefonrådgivning var något som 

framkom hos samtliga informanter. Samtalen i telefonrådgivningen ska gå fort och det skulle 

helt enkelt ta för lång tid att ge råd utifrån folkhälsomålen i telefonrådgivning: 

”Alltså de där samtalen på telefonen kanske bara ska ta två minuter om det tar 

mer än fem minuter är det alldeles för lång tid det måste ju gå så hära snabbt” 

(informant 6). 

 

Eller som en annan informant uttryckte det: 

”Har de tagit steget och lyft telefonluren och ringt så är det oftast så att de 

verkligen vill men då vill jag nog inte ta det i telefonen för det tar för lång tid 

man kan inte sitta i 20-30 minuter och prata mat och kost” (informant 5). 

 

Att dessutom hela tiden se kön av samtal framför sig nämndes medföra en ökad känsla av att 

behöva hålla telefonsamtalen så korta som möjligt då andra patienter annars skulle hindras att 

komma i kontakt med vårdcentralen. 

 

Ingen efterfrågan 

Enligt en majoritet av informanterna är en viktig orsak till att de inte ger hälsofrämjande råd i 

telefonrådgivning att det inte efterfrågas av patienterna. De allra flesta patienter ringer för att 

de är sjuka och vill boka tid hos en läkare, för att få receptförnyelse eller för att få tillbaka 

provsvar: 

”Det kanske inte är så många fall som de direkt frågar efter det [hälsofrämjande 

råd] nämen att de ringer för att de vill ha en tid till doktorn […] då orkar ju inte 
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jag sitta och fråga liksom då får de en tid […] jag tänker att om de ringer och 

vill ha en tid till doktorn så så frågar de efter en sak då ska vi inte ge dem 

nånting annat” (informant 4). 

 

Ytterligare en anledning till bristande efterfrågan på hälsofrämjande råd hos patienterna som 

nämndes var att det ofta är personer över 65 år som ringer till vårdcentralen och de har för det 

mesta inget intresse av att göra hälsofrämjande livsstilsförändringar: 

”Vi har ganska många som är mellan 65 och 100 […] och när det gäller dem så 

tar de inte till sig så mycket när det gäller folkhälsomålen för de tycker att de har 

levt sitt liv jag har gjort så här i hela mitt liv så det tänker fortsätta med och jag 

vill inte sluta röka för det har jag gjort i 62 år så det tror jag inte är farligt” 

(informant 5). 

 

Vidare nämndes att om det sedan eventuellt skulle ringa någon patient som har funderingar på 

livsstilsfrågor lotsas de oftast vidare till läkare eller distriktssköterska på mottagningen för 

rådgivning där. 

 

Bättre med personligt möte 

Något som kan ses som ett hinder för folkhälsoarbete i telefonrådgivning som uttrycktes av en 

majoritet av informanterna är att de helt enkelt anser att det är bättre och lättare att ge 

hälsofrämjande råd vid ett personligt möte. Detta då ett personligt möte bland annat kan ge en 

lättare ingång för att ställa frågor om livsstil: 

”De jobbar säkert annorlunda de som har patienten framför sig på plats om de 

kommer för ett blodtryck man tar ju inte bara ett blodtryck då man pratar ju 

litegrann också om motion och sådana där saker jag hamnar aldrig riktigt där jag 

tror att sambandet blir lättare tar man ett blodtryck till exempel då är det 

naturligt skulle falla mig naturligt att prata om motion och kost om blodtrycket 

ligger högt […] men jag hamnar inte riktigt i de situationerna i min telefon jag 

har inte de samtalen på det sättet utan jag bokar en tid för blodtryck that’s it” 

(informant 2). 
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Dessutom framkom det att det är lättare att få kontakt och bygga upp en relation gentemot en 

patient vid ett personligt möte än per telefon: 

”Jag kan tycka att här har vi inga långa geografiska avstånd det ger mer att ha 

patienten framför mig så att jag kan läsa kroppsspråk det på ett annat sätt än vad 

jag kan göra i telefonen i telefonen kan jag höra rösten men […] jag missar 

väldigt mycket på att jag inte har dem framför mig och äh med folkhälsa där 

man oftast ska komma flera gånger så där där ska man ju på nåt sätt bygga upp 

en relation och det är svårare tycker jag att göra om jag bara hör en röst för att 

det är lättare att bygga upp en relation med nån du ser” (informant 3). 

 

Andra saker som några informanter uppgav gjorde att de föredrog att ge hälsofrämjande råd 

vid ett personligt möte framför att ge det i telefonrådgivning var att de då hade möjlighet att 

dela ut information till patienterna, väga och mäta patienterna samt att de då kunde illustrera 

det de ville förmedla med bilder. 

 

Ekonomiskt ohållbart i dagens ersättningssystem 

Hälften av informanterna menade att ytterligare en faktor som hindrar folkhälsoarbete i 

telefonrådgivning är att det skulle innebära en ekonomisk förlust för vårdcentralen. Detta i 

och med att vårdcentralerna inte får något betalt för att bedriva telefonrådgivning: 

”Sen är det ju också ur den ekonomiska synvinkeln kan jag ju säga då du får ju 

inget betalt för de samtal du sitter utan är det så att man ska ha rådgivning då får 

de komma på plats för då får företaget betalt för de sakerna som vi utför alla 

samtal som vi ringer kostar ingenting det gör vi helt gratis och då kan vi sitta i 

flera timmar i telefonen så då blir det en kostnadsfråga [så sådan rådgivning] 

bokar jag in och så får de träffa mig istället” (informant 1). 

 

Dessutom framkom att vårdcentralen kan vara tvungen att betala vite om de inte svarar på en 

viss mängd samtal inom utsatt tid. I och med att hälsofrämjande rådgivning tar relativt lång 

tid betyder detta att om vårdcentralen skulle ge hälsofrämjande råd i telefonrådgivning skulle 
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de inte kunna uppnå en tillräckligt stor kvot av besvarade samtal på utsatt tid varvid de skulle 

behöva betala vite: 

”Det är så man måste uppnå en viss procent av telefonsamtalen en viss procent 

som svaras inom en utsatt tid och når man inte upp till den kvoten då får man 

betala tillbaka pengar” (informant 6) 

 

Oseriöst och konstigt 

Ytterligare en anledning till att inte ge hälsofrämjande råd i telefonrådgivning som uttrycktes 

av hälften av informanterna är att det känns oseriöst och konstigt att ge hälsofrämjande råd i 

telefonrådgivning:  

”Telefonrådgivning är svårt men när det gäller folkhälsa så ja kanske lätt att ge 

råd men man ska nog följa upp dem också hur blev det egentligen […] hur gör 

man det på telefon är det seriöst att göra det per telefon ” (informant 5). 

 

Om telefonsjuksköterskan dessutom inte hade träffat personen ifråga någon gång tidigare 

framkom det att den här typen av rådgivning upplevdes som ännu mer oseriös och konstig: 

”Jag tycker att det känns lite konstigt och om det är en person som man inte har 

träffat ens en gång och ge en massa råd om livsstilsförändringar på telefon eller 

jag tycker faktiskt det” (informant 6). 

 

Kunskapsbrist och ovana 

Ytterligare anledningar som nämndes som hinder för att ge hälsofrämjande råd i 

telefonrådgivning är kunskapsbrist och ovana bland telefonsjuksköterskorna. Det går helt 

enkelt inte att kunna allting och vara uppdaterad på allting: 

”Jag skulle kunna tänka mig att okunskap gör att jag inte arbetar 

hälsofrämjande” (informant 2). 
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Eller som en annan informant uttryckte det: 

”Här är vi två sköterskor som jobbar och vi ska hålla koll på allt och då kanske 

man inte ger så himla bra råd alla gånger om sådana specialämnen för man kan 

inte kunna allting […] att man har svårt att hålla sig ajour med allting som 

kommer nytt för man vill ju inte sitta och säga gamla saker utan man vill ju ge 

bra service och så” (informant 5). 

 

Vidare gällande ovana nämndes att hälsofrämjande arbete helt enkelt inte har varit något som 

har lagts så stor vikt vid i telefonrådgivning eller i vårdorganisationen överhuvudtaget. Det är 

något som har börjat komma fram mer och mer under de senaste åren. 

 

Övriga faktorer som hindrar folkhälsoarbete i telefonrådgivning 

Under denna rubrik samlas faktorer som uttrycktes sparsamt av informanterna. Informanterna 

gav exempel på övriga faktorer som kan hindra folkhälsoarbete i telefonrådgivning. Däribland 

nämndes att hela tiden förväntas göra andra saker parallellt med att sitta i telefonrådgivning 

som ett hinder: 

”Vi har så mycket annat också som ska göras så det är också ett hinder att vi 

hela tiden förväntas göra andra saker samtidigt som man sitter i telefon” 

(informant 3). 

 

Ytterligare faktorer, som kan hindra folkhälsoarbete i telefonrådgivning, som nämndes är att 

alla sjuksköterskor får idka telefonrådgivning, inte bara distriktssköterskor vilka är mer 

utbildade i folkhälsofrågor. Vidare att det ibland kan finnas språkhinder som gör att 

telefonsjuksköterskor upplever att det inte är möjligt att ge några råd överhuvudtaget utan en 

tolk: 

”Vi har ju många invandrare här så det är mycket problem med språket också så 

man får kanske rabbla det flera gånger […] men sen ser vi till ju alltid till att vi 

bokar in en professionell tolk för annars går det inte att ha ett samtal med en 

patient” (informant 1). 
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Faktorer som kan underlätta folkhälsoarbete i telefonrådgivning 

Informanterna gav även exempel på faktorer som kan underlätta för telefonsjuksköterskor att 

bedriva folkhälsoarbete i telefonrådgivning vilka redovisas nedan. 

 

Beslutsstöd 

Att införa beslutsstöd som tydliggör vad som ska tas upp vid olika frågor är något som enligt 

några informanter kan underlätta folkhälsoarbete i telefonrådgivning och i slutändan även 

resultera i att telefonsjuksköterskor ger mer hälsofrämjande råd i telefonrådgivning: 

”[Något som kan underlätta folkhälsoarbete i telefonrådgivning] skulle ju vara 

mera alltså mera ska man säga databaserade handböcker eller metodbok att 

jobba efter eller konkreta frågeformulär vad man ska fråga efter lite som alltså 

112 har att man har en mall att jobba efter det tycker jag absolut” (informant 8). 

 

Specialiserade linjer 

Några informanter nämnde att om det fanns linjer som specialiserade sig på vissa frågor, 

exempelvis sjukvårdsrådgivningen eller Sluta-Röka-Linjen, där personalen är van vid den 

sortens frågor samt att de som ringer dit från början är inställda på att de kommer att få 

rådgivning per telefon och inte få träffa någon att prata med skulle folkhälsoarbete i 

telefonrådgivning kunna främjas: 

”Om det fanns de som var specialiserade på bara det ungefär som Sluta-Röka-

Linjen dit ringer man förhoppningsvis inte om man har ont i tån utan dit ringer 

man för att man vill sluta med tobak då är både den som ringer inställd på att det 

här är vad jag vill och nu vill jag ha hjälp med just det och de som sitter där är 

specialister på precis det det tror jag är bra” (informant 5). 

 

Vidare nämndes att vårdcentraler kanske skulle kunna upprätta en speciell telefonlinje dit 

patienter kan ringa för att få hälsofrämjande råd: 

”Ett speciellt nummer som man kan ringa och bara ha de här frågorna så man 

inte blandar för att nu har ju vi alla om akuttider recept alltså svar på röntgen 
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och blodprov alltså det kan ju vara allt möjligt då skulle man ha i såna fall bara 

en telefon eller en viss telefontid varje dag att här hänvisas du om du vill ha om 

du har frågor angående det här […] då skulle man ha bara en sån om 

folkhälsofrågor eller om man har när de ringer att man har en sån här 

tillvalsfunktion typ tryck fem om du har frågor […] så kommer man till en 

sköterska som bara har den uppgiften liksom att prata […] då tror jag att det 

skulle vara lättare” (informant 6). 

 

Övriga faktorer som kan underlätta folkhälsoarbete i telefonrådgivning 

Under denna rubrik samlas faktorer som uttrycktes sparsamt av informanterna. Övriga 

faktorer som nämndes skulle kunna underlätta folkhälsoarbete i telefonrådgivning är utökad 

personaltäthet. Detta för att telefonsjuksköterskorna ska ha tid till reflektion och vila emellan 

samtalen för att orka med att bemöta och ge råd till varje patient på samma premisser oavsett 

tidpunkt på dagen: 

”Utöka [personal]tätheten i telefonrådgivningen för telefonrådgivning är också 

så det är så tufft man blir så trött oerhört trött […] bara möta folk hela tiden och 

för det blir ju du måste hela tiden för varje ny så måste du tänka vad ska jag göra 

här och vad är det här och försöka se dem framför sig det är jättetröttande” 

(informant 4). 

 

Att boka in patienter på telefonsamtal för rådgivning uppgavs också kunna vara en 

underlättande faktor. Vidare nämndes att folkhälsoarbete i telefonrådgivning skulle 

underlättas och främjas om telefonsjuksköterskor fick ett förändrat tankesätt i sitt arbete och 

att detta skulle kunna uppnås genom nyutbildade sjuksköterskor och distriktssköterskor: 

”Man måste i så fall få ett annat tankesätt i sättet att jobba jag har suttit för länge 

i min telefon så jag bara kör mitt race […] jag tror att de unga som kommer ut 

nu sjuksköterskor och distriktssköterskor de kommer att tänka så här för jag tror 

det läser man säkert i deras skolor det fanns ju inte alls i min utbildning så jag 

tror att de som tar över efter oss nu som kommer nu de kommer att arbeta med 

det här det tror jag” (informant 2). 
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DISKUSSION 

Informanternas uppfattning om folkhälsa, där folkhälsa ses som preventivt arbete för att 

förebygga sjukdomar och för att befolkningen ska uppnå en god hälsa, går i linje med vad 

som beskrivs i Janlerts (2000) begreppsdefinition. 

 

Telefonrådgivning med utgångspunkt i folkhälsomålen tycks inte bedrivas i någon större 

utsträckning i primärvården. Det folkhälsoarbete som trots allt görs verkar vara korta råd som 

framförallt fokuserar på folkhälsomålen som omfattas av paraplybegreppet Hälsofrämjande 

livsmiljöer och levnadsvanor samt till viss del målområdet Alkohol, narkotika, dopning, tobak 

och spel. Däribland kan nämnas råd om solvanor, där råd exempelvis ges om att skydda barn 

från solljus med hjälp av kläder samt att gå in när solen är som starkast för att minska barns 

exponering för solljus. Exponering för solljus ökar risken för utvecklande av malignt 

melanom (Rigel & Carucci, 2000), varför råd till föräldrar om vad de bör tänka på gällande 

deras barns solvanor skulle kunna ha en stor inverkan på den framtida folkhälsan. 

 

Ytterligare exempel på telefonrådgivning utifrån folkhälsomålen som beskrevs av 

informanterna är bland annat råd om handhygien för att minska risken för spridning av 

smittsamma sjukdomar, vilket också har visats ha effekt (Ruan et al., 2011). Att 

telefonsjuksköterskor ger sådana råd skulle mycket väl kunna ha en stor inverkan på 

befolkningens allmänna hälsotillstånd och främja folkhälsan.  

 

Som nämnts tidigare har en hälsofrämjande hälso- och sjukvård betydelse för alla delmål som 

omfattas av begreppet Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor (FHI, 2010a), vilket 

också skulle kunna vara en förklaring till att patienter ringer till primärvården med sådana 

frågor men inte med frågor som rör folkhälsomålen som omfattas av paraplybegreppet Goda 

livsvillkor. 

 

Informanterna hade flera olika förklaringar till varför folkhälsoarbete inte är särskilt utbrett i 

telefonrådgivning i primärvården. En av dessa var tidsbrist. Informanterna menade att 
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samtalen i telefonrådgivning ska gå snabbt, runt två minuter och definitivt inte mer än fem 

minuter. Enligt LF (2003) är ett flöde på 6-8 samtal per timme rimligt för att 

telefonsjuksköterskor dessutom ska ha tid för reflektion och dokumentation. Att ha tid till 

reflektion var också något som nämndes som viktigt i den här studiens resultat och skulle i 

förlängningen kunna bidra till att underlätta för telefonsjuksköterskor att ge hälsofrämjande 

råd i telefonrådgivning. Det framkom även att några informanter upplevde en känsla av att 

behöva hålla telefonsamtalen korta för att kunna ta emot alla telefonsamtal. Pressen av att 

behöva ta emot ett visst antal samtal har en negativ inverkan på kvaliteten av den vård som 

ges (Knowles, O’Cathain, Morrell, Munro & Nicholl, 2002, Wahlberg, Cedersund & 

Wredling, 2003). Enligt Kaminsky et al. (2009) är det viktigt att ge uppringaren tillräckligt 

med tid att berätta om orsaken till samtalet och enligt Holmström och Dall’Alba (2002) finns 

det ett starkt samband mellan uppfattningen att kunna hjälpa en patient och ge denne den tid 

denne behöver. Frågan är om telefonsjuksköterskor i primärvården har ett högre samtalsflöde 

per timme än rekommenderat och om organisationens strävan att hinna ta emot så många 

samtal som möjligt har en negativ inverkan på den telefonrådgivning som bedrivs. Om det är 

på det viset så skulle kanske ett faktiskt samtalsflöde på 6-8 samtal per timme minska stressen 

hos telefonsjuksköterskor i primärvården och bidra till att de känner att de har tid att ge mer 

råd till patienter, däribland hälsofrämjande råd. 

 

En annan orsak till varför folkhälsoarbete inte är särskilt utbrett i telefonrådgivning i 

primärvården sades vara att patienter inte efterfrågar hälsofrämjande råd. Anledningen till att 

de ringer är bland annat för att boka tid hos läkare eller för att få provsvar, vilket går i linje 

med vad som beskrivits vara huvudsakliga anledningar till att patienter kontaktar en 

vårdcentrals telefonrådgivning (LF, 2003, Valanis et al., 2003). Vidare att en anledning till att 

telefonsjuksköterskor i primärvården inte ger så mycket hälsofrämjande råd är för att det inte 

har varit något som vårdorganisationen har lagt särskilt stor vikt vid, varken i 

telefonrådgivning eller på mottagningar.  Denna uppfattning stöds av en studie av Jerdén, 

Hillevik, Hansson, Flacking och Weinehall (2006) där sjuksköterskor i primärvården uttryckte 

att hälsofrämjande arbete inte är något som har prioriterats och uppmuntrats av beslutsfattare. 

Detta kanske också skulle kunna ha en inverkan på att det är så låg efterfrågan på 

hälsofrämjande råd i telefonrådgivning i primärvården. Anledningen till att patienter inte 

ringer och efterfrågar hälsofrämjande rådgivning kanske helt enkelt beror på att det av 

tradition inte är något som vården har marknadsfört som viktigt. Om hälso- och sjukvården 



 

32 
 

överlag får ett mer hälsofrämjande arbetssätt gentemot patienter kanske det resulterar i att fler 

patienter ringer och efterfrågar hälsofrämjande råd. Dessutom kanske det kan leda till att 

socioekonomisk problematik kopplad till exempelvis en hög alkoholkonsumtion, som bland 

annat beskrivs av FHI (2010a) och Jarl et al. (2008), minskar om patienter kan få hjälp och 

råd ifrån flera olika instanser varav telefonrådgivning kan ses som en instans. 

 

Flera informanter uttryckte att de hellre ger hälsofrämjande råd till patienter vid ett personligt 

möte istället för i telefonrådgivning. Detta i och med att de bland annat anser att det är lättare 

att få kontakt och bygga upp en relation med någon de har träffat. Enligt Jerdén et al. (2006) 

anses uppbyggandet av en relation emellan sjuksköterska och patient vara essentiellt för att 

kunna ge hälsofrämjande råd. En annan orsak till att informanterna i den här studien föredrog 

att ge hälsofrämjande råd vid ett personligt möte sades vara att de då får en annan möjlighet 

att förmedla information, exempelvis genom att visa bilder på vad de vill förmedla, till 

patienten. Enligt en studie av Kessler och Alverson (2003) uppgav patienter att de i första 

hand föredrar en empirisk inlärningsstil och därefter att det är bättre att ha tillgång till material 

att läsa framför att enbart lyssna till vad som ska förmedlas. Att informanterna i den här 

studien hellre bokade in patienter för hälsofrämjande rådgivning på mottagningen, där de har 

möjlighet att lära känna patienterna bättre och förmedla information på andra sätt än enbart 

muntligt, istället för att ge hälsofrämjande råd i telefonrådgivning kanske är det bästa sättet 

för att få patienten att verkligen ta till sig och lära sig vad som vill förmedlas. Detta kan i 

förlängningen tolkas som att informanterna verkligen vill göra sitt yttersta för att hjälpa 

patienter med eventuella hälsofrämjande livsstilsförändringar vilket kan gynna folkhälsan. 

Hälsofrämjande råd i telefonrådgivning kanske dock skulle kunna vara ett bra alternativ i fall 

där det är stora geografiska avstånd mellan patienten och vårdcentralen. 

 

Att flera av informanterna hellre ger hälsofrämjande råd vid ett personligt möte än i 

telefonrådgivning kanske hör lite samman med att vissa av informanterna uttryckte att de 

tycker att det känns oseriöst att ge hälsofrämjande råd i telefonrådgivning och även att ha en 

eventuell telefonuppföljning. I en interventionsstudie av Kolt, Schofield, Kerse, Garrett och 

Oliver (2007) slumpades lågt aktiva personer över 65 till att antingen erhålla 

telefonrådgivning regelbundet under 12 veckors tid för att främja fysisk aktivitet eller att inte 

få någon sådan rådgivning. Ett år efter avslutad rådgivning visade det sig att 
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interventionsgruppen dels hade en högre grad av fysisk aktivitet per vecka än innan 

interventionen samt att de även hade en högre grad av fysisk aktivitet per vecka än 

kontrollgruppen. Med detta i åtanke känns det ändå som att hälsofrämjande arbete i 

telefonrådgivning är något som faktiskt tas på allvar av patienter och hjälper patienter till en 

mer hälsosam livsstil även i ett längre perspektiv. Kanske att telefonsjuksköterskors känsla av 

att det är oseriöst att arbeta hälsofrämjande i telefonrådgivning även kan ha ett samband med 

ovana. Återigen kanske hälsofrämjande telefonrådgivning skulle kunna vara ett bra alternativ 

för patienter som av någon anledning inte har möjlighet att ta sig till vårdcentralen för 

rådgivning på plats. Informanterna tycks dock mena att vissa förändringar i arbetssätt och 

ersättningssystem måste ske att för att hälsofrämjande arbete i telefonrådgivning i 

primärvården ska bli en reell verklighet. 

 

Hälften av informanterna menade att en anledning till att inte bedriva folkhälsoarbete i 

telefonrådgivning är att det är ekonomiskt ohållbart för vårdcentralerna i och med att de inte 

får någon ersättning för arbetet med telefonrådgivning. Detta medför att ett utökat 

folkhälsoarbete troligtvis endast är möjligt om vårdcentralernas ersättningssystem förändras.  

 

Ytterligare en orsak till att folkhälsoarbete inte är särskilt utbrett i telefonrådgivning sades 

vara kunskapsbrist hos telefonsjuksköterskorna. Att det helt enkelt är svårt att hålla sig 

uppdaterad på alla nya rön och riktlinjer. Ett sätt att bemöta detta skulle kunna vara att införa 

beslutsstöd, som tydliggör vad som bör tas upp i olika typer av samtal, till alla vårdcentraler 

vilket också framkom i studiens resultat som något som kan underlätta för folkhälsoarbete i 

telefonrådgivning.  

 

Beslutsstöd kan underlätta för telefonsjuksköterskor att bedöma patienters behov och medför 

att bedömningen av samtal går snabbare då det bland annat underlättar sökning av specifik 

information jämfört med att exempelvis istället behöva söka information i böcker. Beslutsstöd 

kan ses som ett stöd där telefonsjuksköterskors egen erfarenhet och kunnande är begränsad. 

Telefonsjuksköterskor uttrycker också att användning av beslutsstöd underlättar arbetet när de 

själva är trötta och stressade och därför inte kan tänka klart (Ernesäter, Holmström & 

Engström, 2009). Användandet av beslutsstöd resulterar oftast i adekvat givna råd (Marklund 
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et al., 2007). Ytterligare en aspekt är att det underlättar rådgivning utifrån nationella riktlinjer 

och vetenskaplig evidens (Ernesäter et al., 2009), vilket också är vad uppringare förväntar sig 

att få (Ström et al., 2009).  Att inte ha tillgång till beslutsstöd innebär att telefonsjuksköterskor 

får lita till sin egen erfarenhet (Valanis et al., 2003). Med detta i åtanke skulle införandet av 

beslutsstöd i telefonrådgivning i primärvården kunna vara något som kan vara till gagn för 

både patienter och telefonsjuksköterskor i primärvården. Detta i och med att bedömningen av 

samtalen kan gå fortare vilket medför att telefonkön kanske inte blir lika lång varvid 

telefonsjuksköterskors stress kan minska. Detta skulle också kunna ha en positiv effekt i de 

fall där det av någon anledning är personalbrist i en vårdcentrals telefonrådgivning, vilket i 

den här studien uttrycktes vara en källa till stress och anledning till att inte arbeta 

hälsofrämjande i telefonrådgivning. Dessutom bidrar beslutsstöd till att råd ges utifrån de 

senaste rönen varvid faktorer som ovana hos telefonsjuksköterskor och tradition för vilken typ 

av vård och rådgivning som bedrivs kan åsidosättas. Det finns även mindre positiva aspekter 

av bruket av beslutsstöd vilket är viktigt att ha i åtanke. 

 

Telefonsjuksköterskor uttrycker exempelvis frustration över beslutsstöd när det saknas 

information gällande symptom och egenvård. Att inte kunna ge vissa råd på grund av att de 

inte står i beslutsstödet gör att telefonsjuksköterskor kan uppleva att deras trovärdighet utifrån 

patientens synvinkel kan påverkas negativt (Ernesäter et al., 2009). Ibland håller 

telefonsjuksköterskor dessutom inte med om vad beslutsstödet rekommenderar (Ernesäter et 

al., 2009, Knowles et al., 2002) gällande exempelvis egenvård. Dessutom kan användning av 

beslutsstöd medföra en slags passivitet hos telefonsjuksköterskor som innebär att de slutar att 

göra egna reflektioner och kanske därför glömmer bort att ge självklara egenvårdsråd 

(Ernesäter et al., 2009). Med detta i åtanke är det viktigt att vid ett eventuellt införande av 

beslutsstöd i telefonrådgivning i primärvården säkerställa att detta är utformat utifrån den 

senaste evidensen och att det hela tiden uppdateras så att de råd som ges är i linje med ny 

forskning. En eventuell passivitet och avsaknad av egna reflektioner bland 

telefonsjuksköterskor som har tillgång till beslutsstöd är däremot en mer komplex fråga att 

hantera och något som måste diskuteras bland både telefonsjuksköterskor och ledning. 
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Metoddiskussion 

I och med att det inte finns någon tidigare forskning om folkhälsoarbete i telefonrådgivning i 

primärvården valdes en explorativ design med kvalitativ forskningsansats. Detta då kvalitativ 

forskning söker svar på delar av ämnesområden där det sedan tidigare finns en mycket 

begränsad kunskap. Det är viktigt att urvalet görs utifrån den tänkta studiens ämne och 

eftersträvansvärt är att få en maximal blandning av informanter (Polit & Beck, 2004). I och 

med att studien i mycket fokuserar på folkhälsoarbete i telefonrådgivning i primärvården har 

urvalet därför gjorts med hänsyn till informanterna skulle ha en tjänst som involverade 

telefonrådgivning i primärvården. Detta medför att studiens resultat får en tillförlitlighet som 

inte hade kunnat uppnås om den byggt på ett urval av sjuksköterskor och distriktssköterskor 

som alla arbetar inom primärvården men inte med telefonrådgivning. Författaren har också 

strävat efter att få ett så varierat urval som möjligt (tidigare beskrivet under metod) för att på 

så sätt tillskansa studiens resultat ett rikare innehåll än om informanter från exempelvis enbart 

en vårdcentral hade ingått i studien. Att urvalet trots allt kan ses som ett bekvämlighetsurval, 

kan medföra att studien har en minskad informationsrikedom gentemot vad den haft om den 

byggt på ett urval av maximal variation (Polit & Beck, 2004). I och med att det ändå finns en 

spridning avseende bland annat yrkeserfarenhet och arbetsplats torde denna risk ändå vara 

minskad. Från början var det tänkt att urvalet endast skulle inbegripa distriktssköterskor 

eftersom distriktssköterskor i sin utbildning bland annat erhåller en folkhälsovetenskaplig 

kompetens. I och med att även sjuksköterskor får bedriva telefonrådgivning och att alla 

vårdcentraler inte heller har telefonrådgivning som en arbetsuppgift för sina 

distriktssköterskor utökades dock urvalet till att inbegripa även sjuksköterskor. Detta beslut 

togs med hänsyn till, att även sjuksköterskor ska kunna ta tillvara på det friska hos en patient 

och vid behov uppmuntra till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2005). Därför anses 

urvalet vara tillförlitligt då svaren från informanterna återspeglar folkhälsoarbete i 

telefonrådgivning i primärvården. Vidare upplever författaren att en viss mättnad av data 

uppnåddes under intervjuerna då flera informanter nämnde samma saker, exempelvis att 

patienter inte efterfrågar hälsofrämjande råd i telefonrådgivning. Författaren har själv inte 

arbetat med telefonrådgivning i primärvården och hade därför en ringa förförståelse om 

ämnet. Detta innebär att författaren kunde hålla sig objektiv under intervjuerna. Att hålla sig 

objektiv till vad en informant förmedlar och därmed inte påtvinga denne sina egna fördomar 

medför att resultatet inte blir snedvridet utifrån forskarens tidigare förförståelse (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Flera verksamhetschefer tackade nej till att deltaga i studien och angav 
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som skäl till detta bland annat tidsbrist och omorganisationer av verksamheten. I framtiden 

skulle det vara av intresse att göra en undersökning bland patienter för att belysa deras åsikter 

om hälsofrämjande arbete i telefonrådgivning.  

 

Enligt Polit och Beck (2004) ska instrument som ska användas vid insamlandet av kvalitativa 

data testas innan det tas i bruk för att säkerställa att frågorna är begripliga. Detta gjordes 

genom att testa intervjuguiden i en provintervju. Efter denna modifierades intervjuguiden 

något vilket beskrivits tidigare. Dock ansågs informationen som erhölls vid denna första 

intervju svara till syftet med studien varför den kom att inkluderas i studiens resultat. Detta 

innebär att frågorna i intervjuguiden anses tillförlitliga utifrån studiens syfte. 

 

Under intervjun fick informanterna tillgång till en utskrift av folkhälsomålen utarbetade av 

och kopierade ifrån Statens folkhälsoinstitut. Denna var till för att påminna informanterna om 

de övergripande målområdena för folkhälsoarbete i Sverige. Därmed anses studiens resultat 

bygga på alla aspekter av folkhälsoarbete som bedrivs i telefonrådgivning i primärvården. 

Hade inte detta steg tagits kanske inte heller alla dessa aspekter hade framkommit. Så snart 

som möjligt efter varje enskild intervju påbörjades bearbetning av materialet. Genom att göra 

detta fick författaren tidigt en inblick i materialet och hade om det krävts inom en snar framtid 

kunnat göra om intervjun.  

 

Ett sätt att bedöma kvalitativa studier är att se till studiens trovärdighet. Detta kan göras 

genom att se till dess giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Giltighet handlar om att ha en tillförlitlighet till att data behandlar det som var avsett. Ett sätt 

att tillskansa studien giltighet är genom att be en kollega att se över sammanställningar av 

studerat data (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att göra så kan kollegan ställa frågor till 

forskaren om exempelvis huruvida insamlat data på ett korrekt sätt återspeglar det som 

studeras och om det finns några möjliga feltolkningar (Lincoln & Guba, 1985, refererad i 

Polit & Beck, 2004). Vidare får kollegan en inblick i materialet och kan på detta sätt se 
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huruvida relevant data har exkluderats eller irrelevant data inkluderats (Graneheim & 

Lundman, 2004). I och med att studiens författare kontinuerligt har försett sin handledare med 

material och haft återkopplingssamtal torde giltighet genom kollegial granskning vara 

uppfyllt. 

 

Tillförlitlighet behandlar hur data förändras över tid och förändringar i forskarens beslut vid 

analys av data. När det rör sig om omfattande material och det är en utdragen 

datainsamlingsprocess finns det risk för inkonsekvens i datainsamlingen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författaren anser att risken för inkonsekvens i datainsamlingen torde vara 

liten då det dels rör sig om material från åtta intervjuer dels då tidsperioden för 

datainsamlingen rör sig om en månad vilket enligt författaren innebär att materialet samlades 

in under en relativt kort tid. 

 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras till andra miljöer eller grupper. 

Genom att göra en utförlig beskrivning av urval, datainsamling och analysprocess kan 

författaren underlätta för läsaren att bedöma huruvida studien går att överföra till ett annat 

sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). I och med att informanterna arbetar på flera 

olika vårdcentraler och dessutom i olika landsting tror författaren att studiens resultat är 

överförbart i liknande sammanhang. 

 

Slutligen har den här studien bidragit med att belysa något som författaren veterligen inte har 

gjorts förut. I och med att hälso- och sjukvården har i uppdrag att arbeta för en god hälsa 

bland befolkningen och att telefonrådgivning ofta ses som ett första steg att komma i kontakt 

med hälso- och sjukvården är den här studien viktig som en informationskälla för dem som 

arbetar gentemot och inom primärvården. Den kan i synnerhet tjäna som en informationskälla 

för politiker och verksamhetschefer inom primärvården samt för distriktssköterskor som i och 

med fördjupade kunskaper, inom bland annat hälsofrämjande arbete, har en ökad förmåga att 

leda och utveckla omvårdnadsarbetet inom primärvården där telefonrådgivning är en instans. 
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Slutsats 

Folkhälsoarbete i telefonrådgivning i primärvården tycks av olika anledningar inte vara 

särskilt utbrett. Om det skulle bli aktuellt att arbeta mer hälsofrämjande i telefonrådgivning i 

primärvården måste flera förändringar, gällande bland annat arbetssätt, ersättningssystem och 

synssätt hos telefonsjuksköterskor, komma till stånd. Distriktssköterskor kan i och med sin 

kompetens i så fall komma att spela en viktig, ledande roll i ett sådant arbete. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

Ssk år? 

Dsk? Annan specialistutbildning? 

Arbetsplatser? 

År i telefonrådgivning? 

 

Folkhälsa 

Vad innebär folkhälsa för dig? 

 

Sverige har satt upp övergripande mål för folkhälsoarbetet. 

I vilken utsträckning arbetar du utifrån folkhälsomålen när du sitter i telefonrådgivning? 

- Kan du beskriva en sådan situation? 

(Om nej svar – ”förtydligande” frågor som arbetar du preventivt/hälsofrämjande i 

telefonrådgivning? – Ge exempel; Förebyggande råd? – Exempel? Egenvårdsråd?) 

 

Om du inte utgår från folkhälsomålen i telefonrådgivning - Vad tror du att det beror på? 

Tror du att det finns något sätt som skulle medföra att du arbetade mer utifrån folkhälsomålen 

när du sitter i telefonrådgivning? Vad? 

Vad kan hindra arbete med folkhälsomålen i telefonrådgivning? 

Vad kan underlätta arbete med folkhälsomålen i telefonrådgivning? 

Är det något mer du vill berätta angående distriktssköterskans/sjuksköterskans folkhälsoarbete 

eller arbete med telefonrådgivning? 
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Bilaga 2. Informationsbrev till verksamhetschef 

     Uppsala, 2011-05-… 

Folkhälsoarbete i telefonrådgivning 

 

Till verksamhetschefen på… 

Jag heter Malin Hederberg och läser till distriktssköterska vid Uppsala universitet. Jag 

kommer inom ramen för min utbildning att genomföra ett examensarbete i folkhälsoarbete 

och telefonrådgivning.  

 

Folkhälsa är något som genomsyrar hela samhället och hälso-och sjukvården har som en aktör 

ansvar för att verka för en god hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen. Kontakt via telefon 

utgör ofta ett första steg i en vårdkontakt varför det är av betydelse att undersöka 

distriktssköterskors kunskaper om folkhälsa och hur de praktiskt arbetar med dessa i 

telefonrådgivning. 

 

Studien är tänkt som en intervjustudie. Intervjuerna beräknas att ta cirka 30 minuter och 

kommer att spelas in på band. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär 

att endast jag som intervjuar och min handledare kommer att avlyssna dessa vid bearbetning 

av materialet. Materialet kommer sedan att presenteras avidentifierat i min uppsats vilken 

kommer att finnas att tillgå via Uppsala universitets databas. Intervjuerna planeras att 

genomföras under våren. Handledare för studien är Inger Holmström, docent vid Uppsala 

universitet. 

 

Härmed ansöker jag om tillstånd att få utföra intervjuer på Er arbetsplats samt om Ni har 

möjlighet att fråga lämpliga distriktssköterskor om eventuellt intresse att deltaga.  

 

Kontakta gärna mig vid eventuella frågor angående studien. 
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Med vänlig hälsning,  

Malin Hederberg, distriktssköterskestuderande vid Uppsala universitet 

Tel 070-xxx xx xx  mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 

Härmed godkänner jag genomförande av intervjustudie angående folkhälsa i 

telefonrådgivning. 

 

 

Vårdcentral 

 

…………………………… 

 

Verksamhetschef 

 

…………………………… 

Underskrift 
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Bilaga 3. Informationsbrev till informanter 

     Uppsala, 2011-05-… 

 

Informationsbrev angående studie om telefonrådgivning 

Härmed tillfrågas du om att delta i studien Folkhälsoarbete i telefonrådgivning.  

 

Folkhälsa är något som genomsyrar hela samhället och hälso-och sjukvården har som en aktör 

ansvar för att verka för en god hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen. Kontakt via telefon 

utgör ofta ett första steg i en vårdkontakt varför det är av betydelse att undersöka 

distriktsköterskors syn på folkhälsa och om och på vilket sätt de praktiskt arbetar med 

folkhälsoarbete i telefonrådgivning. 

 

Studien genomförs som en intervjustudie. Intervjun beräknas att ta cirka 30 minuter och 

kommer att spelas in på band. Totalt beräknas cirka åtta deltagare att ingå i studien. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att endast jag som intervjuar 

och min handledare kommer att avlyssna dessa vid bearbetning av materialet. Materialet 

kommer sedan att presenteras avidentifierat i min uppsats vilken kommer att finnas att tillgå 

via Uppsala universitets databas. 

 

Handledare för studien är Inger Holmström, docent vid Uppsala universitet. Jag som 

genomför studien heter Malin Hederberg och läser till distriktssköterska vid Uppsala 

universitet.  

 

Din chef har godkänt att intervjuer får utföras på arbetsplatsen. Deltagande i studien är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge någon närmare 

förklaring. Vid frågor angående studien var god kontakta nedanstående personer. 
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Med vänlig hälsning, 

 

Malin Hederberg    Inger Holmström 

Mail: xxxxxxxxxxxx    mail: xxxxxxxxxxxxxx 

tel 070-xxx xx xx 

 

 

Härmed samtycker jag till att deltaga i studien Folkhälsoarbete i telefonrådgivning 

 

 

Underskrift 

 

………………………….. 


