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SAMMANFATTNING 

 

När en person söker en första kontakt med hälso- och sjukvården sker det oftast via ett 

telefonsamtal till vårdcentralen. Vid telefonsamtalet, som tas emot av en sjuksköterska, 

bedöms och åtgärdas vårdsökarens ärende. Sjukskrivningar är ett av många ärenden som 

hanteras. De senaste åren har hanteringen av sjukskrivningar i Svensk hälso- och sjukvård 

förändrats vilket har orsakat en minskning av antalet sjukskrivningar. Sjuksköterskor har i 

varierande grad deltagit i denna utveckling och denna studie vill synliggöra sjuksköterskans 

deltagande i vården av sjukskrivna på vårdcentralen. 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentralen 

och speciellt hantering av sjukskrivningar. Studien är kvalitativ med induktiv ansats. 

Datainsamling har skett genom fokusgruppssamtal med 14 stycken sjuksköterskor som 

arbetar med telefonrådgivning på tre vårdcentraler. Insamlat material analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

Gruppsamtalen visade att sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning är att arbetet är 

kvalificerat och stimulerande. Hanteringen av sjukskrivningar innefattar att göra bedömning, 

ge patienten information och bevaka patientens rättigheter. Hindrande och möjliggörande 

omständigheter påverkar sjuksköterskornas arbete och deras hantering. De hindrande 

omständigheterna kan ibland leda till att sjuksköterskan vill frånsäga sig ansvar. 

Studien har identifierat ett behov av att tydliggöra omvårdnadsansvaret för verksamma 

sjuksköterskor i telefonrådgivning på vårdcentral så att sjuksköterskans bedömningar i 

telefonrådgivningssituationen i högre grad baseras på omvårdnadens mål. 

 

Nyckelord: telefonrådgivning, sjukskrivningar, fokusgrupp, kvalitativ innehållsanalys, ansvar 



  

  

ABSTRACT 

 

When a person seeks contact with community health services in Sweden it’s usually via a 

phone call to the primary health care centre. By the phone call, received by a nurse, the health 

seeker’s case is assessed and addressed. Sick leave is one of many cases being managed. In 

recent years, management of sick leave in Swedish primary health care has changed and 

decreased the number of sick leaves. However, nurses have in varying degrees, participated in 

this change. This study will visualize the nurse's participation in the care of patients on sick 

leave at the primary health care centre. 

The aim was to describe nurses' experiences of telephone advisory services at the primary 

health care centre and especially the management of sick leaves. The study is qualitative with 

an inductive approach. Data collection was done through focus group discussions with 14 

nurses working with telephone advisory services at three primary health care centres. 

Collected material was analyzed by qualitative content analysis. 

The group discussions demonstrated nurses' experiences of telephone advisory services as 

qualified and stimulating. The specific management of sick leave was described as a 

combination of making assessment, providing patient information and monitoring the patient's 

rights. Obstructing and enabling circumstances affect nurses telephone advisory services and 

their management of sick leaves. The obstucitive cirumstances sometimes causes nurses 

wanting to abdicate responsibility, 

The study has identified a need to clarify the caring responsibility for nurses in telephone 

advice services so that nurse's assessments increasingly are based on caring goales. 

 

Keywords: telephone advisory services, sick leave, focus group, qualitative content analysis, 

responsibility 
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1 INLEDNING 

 

När en person söker en första kontakt med hälso- och sjukvården sker det oftast via ett 

telefonsamtal till vårdcentralen. Vid telefonsamtalet, som tas emot av en sjuksköterska, 

bedöms vårdsökarens vårdbehov och information och råd om lämplig åtgärd ges. För att 

sjuksköterskan ska kunna hantera de ärenden vårdsökarna presenterar behövs kunskap i ett 

antal frågeställningar som tillhör vårdcentralens område. Ett av dessa kunskapsområden är 

hantering av sjukskrivningar. 

Hantering av sjukskrivningar är ett prioriterat område inom Svensk hälso- och sjukvård. 

Primärvården har de senaste åren, med hjälp av statliga bidrag, arbetat aktivt med att få ned 

antalet sjukskrivningar. I Sverige har samarbetet mellan Försäkringskassa och vårdcentral 

utvecklats och ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd har införts för att kvalitetssäkra och 

underlätta läkares handläggning. Detta har medfört en minskning av antalet sjukskrivningar. 

Sjuksköterskor på vårdcentral har i varierande grad deltagit i denna utveckling. 

I min tidigare tjänstgöring som sjuksköterska med telefonrådgivning på vårdcentral fanns 

vissa svårigheter att hantera sjukskrivningar. Jag vill därför som examensarbete inom 

utbildning till distriktssköterska fördjupa mig i sjuksköterskors hantering av sjukskrivningar i 

samband med telefonrådgivning. Min förhoppning är att sjuksköterskans del i vården av 

sjukskrivna kan synliggöras och att resultatet kan användas för att utveckla omvårdnaden vid 

telefonrådgivning på vårdcentralen. 

 

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Begrepp 

Sjukskrivning: Begreppet sjukskrivning används i denna studie som en benämning på 

läkarintyg för sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning. 

 

Telefonrådgivning: Eftersom denna studie kommer att undersöka sjuksköterskors erfarenheter 

av telefonrådgivning och sjukskrivningar kommer begreppet telefonrådgivning användas ur 

sjuksköterskans perspektiv. 

 

Vårdsökare och patient: I denna studie benämns person som vänder sig till telefonrådgivning 

på vårdcentral för vårdsökare. Person som etablerat kontakt med vården kallas för patient.
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2.2 Sjuksköterskan inom primärvården 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Den är oftast den första instans en person 

kontaktar vid behov av hälso- och sjukvård. Inom primärvårdens uppdrag ryms medicinsk 

behandling, omvårdnad, rehabilitering och förebyggande hälsoarbete. Uppdraget utförs av 

läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer i samverkan, på 

vårdcentralen (Socialdepartementet, 2007a). 

Det övergripande målet för primärvården, liksom övrig hälso- och sjukvård, är ”en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vården ska även ”tillgodose 

patientens behov av trygghet i vård och behandling” och ”bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet”. (SFS 1982:763, § 2). 

Sjuksköterskans speciella ansvarsområde är omvårdnad. Omvårdnad syftar till att skapa 

förutsättningar för största möjliga hälsa, självständighet och oberoende hos den som vårdas. 

Omvårdnadsvetenskapen utgår från antagandet att människan inte kan reduceras till delar utan 

måste betraktas som en enhet. Omvårdnadsansvaret innebär i och med detta synsätt att 

sjuksköterskan i bedömning och behandling ska se till hela människan och även ta hänsyn till 

patientens familj/närstående, miljö och omgivning. 

I telefonrådgivning, liksom i annan vårdverksamhet, ska sjuksköterskans bedömning 

baseras på denna helhetssyn och alla omständigheter som påverkar hälsan ska tas i beaktande, 

inte bara medicinska. 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innefattar också att balansera det maktförhållande som 

alltid råder mellan sjuksköterska och patient. När sjuksköterskan kombinerar helhetssyn, 

etiskt förhållningssätt och kunskap (erfarenhets- och evidensbaserad) skapas förutsättningar 

för patientens delaktighet, trygghet och upplevelse av respekt. Detta leder till att kvalitén på 

omvårdnaden blir god liksom att de krav som ställs på vården i Hälso- och sjukvårdslagen 

uppfylls (Svensk sjuksköterskeförening, 2009a). 

Omvårdnad på vårdcentral ställer specifika krav på kunskap inom både 

omvårdnad/vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, pedagogik och 

ledarskap eftersom vårdsökare är i alla åldersgrupper med varierande hälso- och 

sjukvårdstillstånd (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Sjuksköterskan som arbetar på vårdcentral är specialistutbildad till distriktssköterska eller 

barnsjuksköterska inom barnhälsovård, men även grundutbildade sjuksköterskor anställs. 

Arbetsuppgifter kombineras vanligtvis och kan bestå av barnhälsovård, telefonrådgivning, 

mottagningsverksamhet, hembesök och/eller specialmottagning (ex. diabetes, inkontinens, 

hjärtsvikt m.fl.).
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2.3 Sjuksköterskan och telefonrådgivning 

De flesta vårdcentraler i Sverige har sedan 1970-talet haft telefonlinjer bemannade av 

sjuksköterskor (Wahlberg, 2007). Telefonrådgivningens funktion var från början att 

effektivisera verksamheten samt att vara ett forum för rådgivning gällande egenvård och 

sjukdomar (Leppänen, 2002). Faktorer som bidragit till telefonrådgivningens framväxt är 

samhällsutveckling med minskat socialt nätverk vid sjukdom, ökad kompetens inom 

medicinsk kunskap samt sjukvårdens komplexa organisation med olika sjukvårdande 

instanser som tillmötesgår olika behov (Leppänen, 2002). 

I Sverige sker telefonrådgivning framför allt inom två verksamheter: vårdcentral och 

Sjukvårdsrådgivning (1177). Det förekommer även riktad telefonrådgivning till människor 

med avgränsade problem såsom diabetiker, hjärtsjuka och HIV (Holmström, 2008). 

Telefonrådgivning på vårdcentral ges av sjuksköterskor. Där arbetar en del sjuksköterskor 

enbart med telefonrådgivning medan andra kombinerar rådgivningen med andra 

arbetsuppgifter på vårdcentralen (Leppänen, 2008). 

Telefonrådgivning via Sjukvårdsrådgivning (1177) erbjuds av Sveriges 18 landsting och 2 

regioner, dygnet runt. Där arbetar sjuksköterskor enbart med telefonrådgivning (Leppänen, 

2008). 

Telefonrådgivning har visat sig öka patientens grad av egenvård samt vara 

kostnadseffektivt och tids sparande för verksamheten (Marklund et al. 2007). Under år 2008 

ringde 61 procent av Sveriges befolkning till vårdcentral/hälsocentral. Totalt sett har 21 

procent av Sveriges befolkning har ringt till endera 1177, Sjukvårdsrådgivningen, Vårdguiden 

eller Sjukvårdsupplysningen under år 2008 (Sveriges kommuner och landsting, 2008). 

En metastudie gjord av Bunn, Byrne och Kendall (2004) har visat att i hälften av alla fall kan 

telefonrådgivning lösa det problem vårdsökaren söker för enbart över telefon, samt att 

telefonrådgivning minskar antal besök hos läkare. Marklund et al. (2007) visar att patienter 

som vänt sig till telefonrådgivning i hög grad följer sjuksköterskors råd om var de ska söka 

vård även om de själva inte samtycker med sjuksköterskans bedömning. Utan kontakt med 

telefonrådgivningen tenderar patienter att söka vård på fel nivå, exempelvis vid 

akutmottagning i stället för på vårdcentral. Telefonsjuksköterskans personliga förmåga att 

bemöta vårdsökare har också visat sig påverka graden av följsamhet till givna råd (Valanis, 

Gullion, Randles Moscato, Tanner, Izumi & Shapiro, 2007).
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2.3.1 Telefonrådgivningens uppgift och speciella förutsättningar 

Wahlberg (2007) menar att telefonsjuksköterskans rådgivning kan beskrivas utifrån tre olika 

perspektiv: sjuksköterskans, vårdsökarens och organisationens. 

Från sjuksköterskans perspektiv är telefonrådgivningens uppgift att bedöma akut 

vårdbehov, ge råd, stöd och undervisning, bistå med hälso- och sjukvårdsinformation, hänvisa 

till lämplig vårdnivå samt samordna vård- och omsorgsresurser. 

Från vårdsökarens perspektiv är telefonrådgivningens uppgift att öka vårdsökarens 

trygghet i vardagen, öka tillgängligheten för vårdsökaren, stödja vårdsökarens egenvård och 

hjälpa vårdsökaren till rätt vård. 

Från organisationens perspektiv är telefonrådgivningens uppgift att erbjuda vård på lika 

villkor för befolkningen, minska antal besök till primärvård och akutmottagningar, 

effektivisera resursutnyttjande och ökad tillgänglighet för vården. 

En grupp svenska telefonsjuksköterskors uppfattning av sitt arbete har studerats av 

Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2009). Resultatet visar att telefonsjuksköterskors 

uppfattningar om sitt uppdrag varierar. Fem kategorier kunde identifieras. Dessa var: bedöma, 

hänvisa och ge råd, att ge stöd och omvårdnad, att stärka och bekräfta, att undervisa och lära 

ut samt att handla utifrån vårdsökarens förståelse av problemet. 

Telefonrådgivning skiljer sig från annat vårdarbete genom att den bedömning som 

sjuksköterskan gör endast sker utifrån hörselintryck (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 

2003; Leppänen, 2008; Holmström & Höglund, 2007). Bedömningar görs utifrån verbal och 

icke-verbal kommunikation, exempelvis andningsljud (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 

2005). Vårdsökarnas ärenden är varierande från medicinska problem (ca 60 procent) 

tidsbokning (12 procent), förebyggande hälsovård (8 procent), recept (7 procent), 

förfrågningar om högkostnadskort och fakturor (5 procent), provsvar (4 procent) till intyg 

eller remisser (3 procent) (Leppänen, 2008). 

I många fall måste medicinska bedömningar göras utifrån andrahandsinformation eftersom 

det inte är den sjuka/vårdsökande själv som ringer. Detta upplevs som försvårande av 

telefonsjuksköterskor (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Andra förhållanden som 

upplevs som problematiska är att vara under tidspress, brist på resurser i vården (exempelvis 

brist på läkartider) (a.a.) samt att ha dubbelt uppdrag både som vårdare och ”grindvakt” för 

hälso- och sjukvården (Holmström & Dall´Alba, 2002).)
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2.4 Sjukfrånvaro och sjukskrivning 

Sjukfrånvaron i Sverige har varierat de senaste årtiondena både mellan olika tidsperioder och 

mellan olika grupper i samhället (SBU, 2003). År 2008 var, varje dag, 4 procent av 

befolkningen sjukskrivna. Sedan 1970-talet har den totala kostnaden för sjukskrivningar och 

förtidspensionering ökat (Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Av den Svenska 

arbetskraften var år 2008 ca 10 procent beviljade aktivitets- eller sjukersättning (Wallman, 

2008). 

De tre största diagnosgrupperna vid sjukskrivning är i nämnd ordning rörelseorganens 

sjukdomar, psykiska sjukdomar och cirkulationsorganens sjukdomar (SBU, 2003). 

Sjukfrånvaron mäts på olika sätt. Ohälsotalet är ett mått som infördes 1998 (Sveriges 

kommuner och landsting, 2008). Det innebär antalet frånvarodagar per person och år som 

ersatts från sjukförsäkringen. År 2002 var ohälsotalet i Sverige 54 dagar, år 2007 var det 40 

dagar, år 2008 var det 35,8 dagar och augusti år 2009 var det 33,8 dagar. I Södermanland var 

ohälsotalet 36,2 i augusti år 2009, vilket är lite över riksgenomsnittet (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2009). 

Minskningen av ohälsotalet som skett de senaste åren beror delvis på en överenskommelse 

som slöts år 2006 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Regeringen. 

Överenskommelsen som är benämnd Miljardsatsningen eller Sjukskrivningsmiljarden innebar 

att kommuner och landsting arbetat aktivt med att minska sjukskrivningar (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2006). Satsningen var planerad att pågå under en två års period, 

men har förlängts ytterligare två år fram till år 2010. 

Åtgärder som påverkat ohälsotalet i positiv riktning anses bl.a. vara Försäkringskassans 

tydliga tillämpning av sjukförsäkringsreglerna, ökad samverkan, attitydförändringar hos 

anställda och arbetsgivare samt det försäkringsmedicinska beslutsstödet för läkare (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2009). 

Bergendorff (2003) har genomfört en jämförande studie av sjukfrånvaro mellan åtta länder 

(Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien). 

Han konstaterar att sjukfrånvaron är signifikant högre och varierar mer i Sverige, 

Nederländerna och Norge än i de övriga länderna. Kvinnor är sjukfrånvarande i högre grad än 

män i alla länder förutom Tyskland. 

En annan studie av sjukfrånvaro i hela EU visar dock att i de flesta länder (förutom Sverige 

och Finland) är sjukfrånvaron något högre för män än kvinnor (Gimeno, Benavides, Benach 

& Amick, 2004).
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2.4.1 Den svenska socialförsäkringen 

Den svenska socialförsäkringen ger ersättning för inkomstbortfall om en person av olika 

anledningar inte kan försörja sig genom eget arbete. Inkomstbortfall vid sjukdom är en av de 

delar som socialförsäkringen ersätter. Andra anledningar till att inte kunna arbeta kan vara 

handikapp, vård av barn och ålderdom (pension) (Socialdepartementet, 2007b). För att få 

ersättning vid sjukdom krävs att arbetsförmågan hos den sjuka eller skadade är nedsatt till 

minst en fjärdedel (Försäkringskassan, 2009a). 

År 2006 uppgick socialförsäkringens utgifter till 447 miljarder kronor (Försäkringskassan, 

2007). Drygt 30 procent av detta går till ersättningar vid sjukdom (Socialdepartementet, 

2007b). 

Den 1 juli 2008 infördes nya regler för ersättning vid sjukdom (Försäkringskassan, 2008a). 

Ändringarna innebar att sjukpenning begränsades till ett år med möjlighet till förlängning, att 

rätten till sjukpenning bedöms genom Rehabiliteringskedjan (Figur 1) att tidsbegränsad 

sjukersättning upphörde och att nya regler för sjuk- och aktivitetsersättning infördes 

(Försäkringskassan, 2008a). 

 

 

 

 

Figur 1: Rätten till sjukpenning bestäms genom Rehabiliteringskedjan. Källa: Regeringskansliet, 2008 
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Ersättning vid sjukdom kan beviljas i form av: sjukpenning, aktivitetsersättning eller 

sjukersättning. De olika ersättningarna innebär följande: 

Sjukpenning: Kan beviljas till personer som är 19-64 år som inte kan arbeta på grund av 

sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ersättningen är begränsad till 364 dagar med 

möjlighet till förlängning i högst 550 dagar. 

Aktivitetsersättning: Kan beviljas till person som är 19-29 år och som bedöms troligen inte 

kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 

Sjukersättning: Kan beviljas till person som är 30-64 år och som bedöms ha stadigvarande 

nedsatt arbetsförmåga för all överskådlig framtid. (Försäkringskassan, 2008a). 

 

2.4.2 Sjukskrivningsprocessen 

När en person blir sjuk och arbetsförmågan nedsätts startar en process som kan benämnas 

sjukskrivningsprocessen. Processen blir komplex vid långa sjukskrivningar, där olika aktörer 

interagerar för att möjliggöra återgång till arbete (Figur 2). Hälso- och sjukvården, framför allt 

primärvården, har stort ansvar i denna process tillsammans med Försäkringskassa, 

Socialtjänst, arbetsgivare och/eller Arbetsförmedling samt den sjuka personen (SOU 

2000:72). 

 

 Figur 2: Faktorer och aktörer som påverkar sjukfrånvaro och återgång till arbete. Källa: SBU, 2003, s. 37 
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Processen för den försäkrade kan beskrivas enligt följande: 

Vid insjuknandet sjukanmäler sig den försäkrade till arbetsgivaren. Från åttonde sjukdagen 

måste den försäkrade lämna ett medicinskt underlag utfärdat av läkare (sjukintyg/läkarintyg) 

till sin arbetsgivare (SOU 200:72). Om ”särskilda skäl” finns (kontroll- eller 

rehabiliteringsskäl) har arbetsgivaren rätt att begära förstadagsintyg. Begäran ska vara 

skriftlig (Försäkringskassan, 2009b). Arbetsgivaren betalar ut sjukpenning till 14:e dagen. Om 

sjukperioden blir längre än 14 dagar anmäler arbetsgivaren detta till Försäkringskassan och 

den försäkrade får lämna in en begäran om sjukersättning till försäkringskassan. Vid fortsatt, 

längre, sjukskrivning görs en fördjupad bedömning av rätten till ersättning och 

rehabiliteringsbehov. (SOU 2000:72). 

 

2.4.3 Ansvarsfördelning i sjukskrivningsprocessen 

Rättigheter, skyldigheter och ansvar i sjukskrivningsprocessen är fördelat mellan den 

försäkrade, behandlande läkare, Socialtjänst, arbetsgivare och/eller Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa (Socialstyrelsen, 2007a). Ansvaret fördelar sig enligt följande: 

Den försäkrade: Lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) fastslår att den försäkrade 

har rätt till sjukpenning. Rätten till sjuklön för en anställd regleras i sjuklönelagen (SFS 

1991:1047). För att få ersättning är den försäkrade skyldig att lämna de upplysningar som 

behövs för att klarlägga vilket behov av rehabilitering som föreligger, efter bästa förmåga 

aktivt själv medverka i rehabiliteringen samt lämna in de försäkringar och intyg som begärs. 

Behandlande läkare: Behandlande läkare har medicinskt ansvar samt skyldighet att utfärda 

medicinska underlag som ligger till grund för Försäkringskassans bedömning av rätten till 

ersättning vilket är lagstiftat i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområde 

(SFS, 1998:531). Underlaget ska innehålla diagnos, bedömt funktionstillstånd, uppgivna 

arbetskrav och bedömd arbetsförmåga (Socialstyrelsen, 2007a). 

Försäkringskassan: Försäkringskassan ansvarar för att bedöma rätten till sjukpenning samt 

för att de försäkrade som är i behov av rehabilitering bereds möjlighet att få det. Detta 

regleras i Lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381). Försäkringskassan ansvarar vidare för 

samordningen av den rehabiliterande åtgärder som behövs. 

Arbetsgivaren och/eller Arbetsförmedlingen: Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön till 

den försäkrade de första 14 dagarna av sjukperioden enligt sjuklönelagen (SFS 1991:1047). 

Därefter är arbetsgivaren skyldig att anmäla fortgående sjukfall till Försäkringskassan. Vidare 

har arbetsgivaren skyldighet att klarlägga rehabiliteringsbehov samt att vidta åtgärder för 

effektiv rehabilitering. 
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Socialtjänsten: Socialtjänsten ansvarar för social rehabilitering, som exempelvis att ge råd, 

upplysning och bistånd i personliga angelägenheter (SOU 2006:107). Detta regleras enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

 

2.4.4 Rehabilitering i samverkan i Sörmland 

Den sjukskrivna personen har rätt till rehabilitering för att återfå arbetsförmågan, vilket 

innebär medicinska, arbetslivsinriktade, psykologiska och sociala insatser (Försäkringskassan, 

2008b).  

I Sörmland arbetar Landstinget tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och kommunen utifrån en process som kallas för Rehabskelettet för att säkerställa tidig och 

effektiv rehabilitering (Figur 3). Som ett led i detta arbetssätt arbetar sedan hösten 2006 

rehabkoordinatorer på varje vårdcentral med att övervaka och samordna rehabiliteringen 

tillsammans med övriga parter. Rehabkoordinatorn, som kan vara sjukgymnast, 

kurator/beteendevetare, arbetsterapeut eller distriktssköterska/sjuksköterska, arbetar deltid 

med sitt uppdrag och övrig tid med sitt ordinarie arbete på vårdcentralen. 

 Figur 3: Rehabskelettet i Sörmland, ett samarbete mellan Landstinget, Försäkringskassan, kommunerna och 
Arbetsförmedlingen i Sörmland. Källa: Landstinget Sörmland, 2009 
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2.5 Hantering av sjukskrivningar 

Utifrån beskrivningen av sjukskrivningsprocessen och dess ansvarsfördelning kan konstateras 

att vissa sjukskrivningar är komplexa och innefattar åtgärder från flera yrkeskategorier inte 

minst i den rehabilitering som följer. Hanteringen av sjukskrivningar beskrivs här utifrån tre 

olika perspektiv: patientens, läkarens och sjuksköterskans. 

 

2.5.1 Patientens perspektiv på hanteringen av sjukskrivningar 

Det finns få studier som beskriver patientens upplevelser av hanteringen av sjukskrivningar. 

En engelsk studie (O´Brien, Cadbury, Rollnick & Wood, 2008) visade att patienters besök hos 

läkare sällan enbart handlade om att få ett intyg utskrivet. Besöken handlade ofta om att få 

tillfälle att ställa frågor, eller att få råd. Studiens visade också att patienter oftast inte känner 

sig ifrågasatt av sin läkare när de begär sjukintyg och att diskussion gällande återgång till 

arbete inte påverkade relationen patient-läkare på ett negativt sätt. Många patienter upplevde 

dock att läkaren inte hade tid eller tillräcklig kunskap om patienten för att kunna handlägga 

ärendet på tillfredsställande sätt vilket ökade patientens känslor av oro (O´Brien, Cadbury, 

Rollnick & Wood, 2008). 

I en intervjustudie med patienter med erfarenhet av långtidssjukskrivning framkom att 

intervjuade patienter ansåg att positiva möten med rehabiliteringspersonal gynnar återgång till 

arbete efter långtidssjukskrivning (Müssener, Svensson, Söderberg & Alexanderson, 2008). 

Långvarig sjukskrivning har visat sig ge övervägande negativa konsekvenser på den 

självuppskattade hälsan, särskilt gällande fritidsaktiviteter, sömn och psykologiskt välmående 

(Floderus, Göransson, Alexanderson & Aronsson, 2005). Studier gällande förtidspension och 

hälsoeffekter har bl.a. visat att personer som sjukpensioneras tidigt i livet löper kraftigt ökad 

risk för förtida död, samt har självrapporterad lägre livskvalitet, större lidande och lägre 

aktivitetsnivå än icke-pensionerade. (Wallman et al, 2006; Eriksson et al 2008).  

 

2.5.2 Läkarens perspektiv på hanteringen av sjukskrivningar 

Att sjukskriva är en av primärvårdsläkarens arbetsuppgifter. Läkares hantering av 

sjukskrivningar finns beskriven i skandinaviska och engelska studier men även från övriga 

Europa. Mätningar som gjorts i primärvården i Sverige visar att i 8,8 procent av alla besök 

hos läkare hanteras sjukskrivningar (Englund & Svärdsudd, 2000). 
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Flera studier visar att läkare upplever hantering av sjukskrivningar som svåra och komplexa. 

Svårigheterna är bland annat relaterade till läkares upplevelse av en konfliktskapande roll dels 

som patientens företrädare och dels som grindvakt (gatekeeper) till försäkringsförmåner 

(Hussey, Hoddinott, Wilson, Dowell, & Barbour, 2004; Swartling, Alexanderson, & 

Wahlström, 2008; Gerner, & Alexandersson, 2009). 

Andra svårigheter är relaterade till olika uppfattningar om behovet av sjukintyg och 

bedömningen av arbetsförmågan (Arrelöv, Alexandersson, Hagberg, Löfgren, Nilsson, & 

Ponzer, 2007; von Knorring, Sundberg, Löfgren, & Alexanderson, 2008; Swartling et al, 

2008). 

Organisationen, arbetssituationen, socialförsäkringssystemet samt andra aktörer i systemet 

är ytterligare faktorer som beskrivs som försvårande vid hanteringen (Hussey et al, 2004; 

Arrelöv et al, 2007; Swartling et al, 2008; von Knorring et al, 2008). 

En studie visar att läkares upplevelser av hanteringen av sjukskrivningar varierar mellan 

olika grupper av läkare (Gulbrandsen, Hofoss, Nylenna, Saltyte-Benth & Aasland, 2007). 

Studien, som var en tvärsnittsstudie, studerade erfarenheter, attityder och hantering av 

sjukintyg. Via frågeformulär identifierades fyra grupper. En grupp (12 procent) upplever låg 

arbetsbörda, hög självkänsla, lite tvivel och tolerans vid hanteringen. Den andra gruppen (12 

procent) upplever hög arbetsbörda, låg självkänsla, mycket tvivel och lite tolerans. Båda dessa 

grupper hade liknande sociopolitisk uppfattning. En tredje grupp (32 procent) bestod av en 

biomedicinsk inställning1 till sjukskrivningar och en fjärde grupp representerade en 

mittenposition i alla undersökta dimensioner. Studien hittar inget samband mellan antalet 

sjukskrivningar och de olika grupperna men fastslår att läkare upplever hanteringen av 

sjukskrivningar på olika sätt. (Gulbrandsen, Hofoss, Nylenna, Saltyte-Benth & Aasland, 

2007). 

Vid en nyligen genomförd enkätundersökning till alla läkare i Sverige 2008 svarade hälften 

att de upplevde hanteringen av sjukskrivningar som ett psykosocialt arbetsmiljöproblem 

(Alexanderson et al, 2009). 

                                                 
1 Med biomedicinsk inställning till sjukskrivning  menas att sjukskrivning endast kan utfärdas när medicinska 
symtom på sjukdom föreligger. 
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2.5.3 Sjuksköterskans perspektiv på hanteringen av sjukskrivningar 

Sjuksköterskan är ofta den yrkeskategori inom verksamheten på en vårdcentral som först 

hanterar sjukskrivningsärenden genom att via telefonrådgivningssamtalet göra en första 

bedömning av rätten till läkarbesök för eventuell sjukskrivning. 

Sjuksköterskans hantering av sjukskrivningar är bristfällig i vetenskapligt publicerad 

forskning. En rapport gjord av Försäkringskassan & Landstinget i Östergötland (2005), har 

identifierats. Den visar hur sjuksköterskor, som genomgått en försäkringsmedicinsk 

utbildning, upplevt tillämpningen av sin nya kunskap. Sjuksköterskorna som deltog i studien 

arbetade med telefonrådgivning på vårdcentral eller sjukvårdsupplysning. De upplevde att 

utbildningen i försäkringsmedicinska frågor var mycket användbar i deras fortsatta 

telefonrådgivningsarbete. Det framkom att denna kunskap saknats tidigare. 

En sammanställning gjord av Alexanderson et al (2005) bekräftar att försäkringsmedicinsk 

kunskap saknas bland professionella inom sjukvården. 

Sjuksköterskorna i rapporten från Östergötland (Försäkringskassan & Landstinget i 

Östergötland, 2005) beskrev vidare att kontakten med patienterna förändrades efter 

utbildningen så tillvida att de informerade patienterna på ett annorlunda sätt om 

sjukförsäkringens regler. I telefonsamtalet togs nu information in om patientens hela 

livssituation i högre grad. Efter utbildningen hänvisades patienterna inte alltid till läkare i 

första hand utan i större utsträckning till andra yrkeskategorier som sjukgymnast och 

distriktssköterska. Samarbetet mellan yrkeskategorierna blev fördjupat eftersom man 

regelbundet avsatte tid för diskussion runt problem i samband med sjukskrivningar 

(Försäkringskassan & Landstinget i Östergötland, 2005).
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2.6 Problemformulering 

När en person söker kontakt med hälso- och sjukvården sker detta oftast via ett telefonsamtal 

till vårdcentralen. Vid detta samtal får vårdsökaren tala med en sjuksköterska som bedömer 

akut vårdbehov, ger råd, stöd och undervisning, bistår med hälso- och sjukvårdsinformation, 

hänvisar till lämplig vårdnivå samt samordnar vård- och omsorgsresurser. 

Vårdcentralens arbete med sjukskrivning innefattar läkarens utfärdande av olika typer av 

sjukintyg, medicinsk rehabilitering samt samarbetet med den sjukskrivna, 

arbetsgivare/Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst. 

Sjuksköterskans arbete med sjukskrivningar förekommer till största del i den rådgivning 

som ges via telefonen. Omvårdnaden vid telefonrådgivning består av att skapa förutsättningar 

för största möjliga hälsa, självständighet oberoende hos patienten. Detta kan ske genom att 

sjuksköterskan i bedömningar i telefonrådgivningen kombinerar helhetssyn, etiskt 

förhållningssätt och kunskap. 

Satsningar på utveckling av vården av sjukskrivna på vårdcentralen har tidigare i stort sett 

uteslutande vänt sig till läkare och rehabiliteringspersonal och inte inkluderat sjuksköterskor. 

Genom att beskriva arbetet med telefonrådgivning och hanteringen av sjukskrivningar 

synliggörs sjuksköterskans del i vården av sjukskrivna. Detta synliggörande kan vara till hjälp 

för sjuksköterskor i telefonrådgivning att förstå sitt omvårdnadsuppdrag i förhållande till 

övriga deltagare i vården av sjukskrivna. Genom ett förtydligande av sjuksköterskans 

omvårdnadsuppdrag skapas en utgångspunkt för vidareutveckling och förbättring av 

sjuksköterskans omhändertagande av sjukskrivna patienter på vårdcentralen. 

 

2.7 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning och 

speciellt hantering av sjukskrivningar vid telefonrådgivning på vårdcentralen. 

 

2.8 Metod 

Denna studie syftar till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. För att kunna beskriva en 

erfarenhet används med fördel kvalitativ metod eftersom målet med kvalitativ forskning är att 

identifiera variationer och egenskaper hos företeelser, händelser eller fenomen (Starrin, 1994). 

Genom att samla in och analysera kvalitativ information som beskriver subjektiva situationer 

och konkreta händelser, i detta fall telefonrådgivning och hantering av sjukskrivningar, kan 

erfarenheterna hos sjuksköterskorna beskrivas (Polit & Beck, 2008). 

Arbetssättet i denna studie är induktivt. Induktivt arbetssätt innebär förutsättningslös analys av 

material, utan användning av en i förväg utarbetad teori eller mall, och att gå från det 
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specifika till det allmänna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I denna studie innebär 

det att specifika erfarenheter hos sjuksköterskorna analyseras och tolkas så att mer allmänna 

principer kan beskrivas. 

 

2.8.1 Urval och genomförande 

Urval av deltagare till denna studie har skett strategiskt för att inkludera informanter med 

aktuell kunskap om att arbeta med telefonrådgivning på vårdcentral. Fokusgrupp valdes som 

metod för att generera information från flera individer under kort tid. Den valdes också för att 

gruppdeltagarna reagerar på varandras uttalanden vilket kan leda till fylligare eller mer 

information än vid individuella intervjuer (Polit & Beck, 2008). 

Urvalet gjordes genom att verksamhetschefer på tre vårdcentraler kontaktades med 

förfrågan om samtycke till sjuksköterskornas deltagande i studien (Bilaga 1). Förfrågan 

specificerade att sjuksköterskor som arbetade med telefonrådgivning på vårdcentral, minst 50 

procent av sin arbetstid vara önskvärda som deltagare. 

Efter godkännande från verksamhetschefer besöktes varje vårdcentral vid ett 

sjuksköterskemöte för att ge information om studien. Vid detta möte presenterades 

författaren, studien och dess syfte. En intresseanmälan fick fyllas i av sjuksköterskorna. 

Därefter bestämdes tidpunkt för intervjun. 

En vecka innan tidpunkten för intervjun, skickades en påminnelse ut, via e-post, till de 

sjuksköterskor som anmält intresse för deltagande. 

De tänkta intervjuerna genomfördes i form av samtal i tre fokusgrupper. Fjorton 

informanter inkluderades. En av grupperna hade fem deltagare (grupp A), en grupp hade tre 

deltagare (grupp B) och en grupp hade sex deltagare (grupp C). 

Samtalen genomfördes i konferensrum på respektive vårdcentral. Deltagarna satt placerade 

i halvcirkel, runt ett bord, med moderatorn (författaren) i mitten. Samtalen spelades in på en 

diktafon. Öppna frågeställningar användes som stöd vid samtalen (Bilaga 2). 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotintervju med sex deltagare 

(medstudenter), för att prova utrustning och frågor. Frågeformuläret ansågs relevant men 

justeringar på introduktionen till samtalet gjordes efter detta. Vid fokussamtalen deltog ingen 

observatör. Detta på grund av att ingen lämplig observatör fanns att tillgå under den 

begränsade tidsperiod som samtalen genomfördes. 

Vid ankomsten till intervjuerna fick varje deltagare fylla i en icke identifierbar blankett 

(Bilaga 3) gällande ålder, antal år inom yrket, yrkeserfarenhet gällande telefonrådgivning och 

ev. specialistutbildning samt underteckna en blankett för informerat samtycke (Bilaga 4). 
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Moderatorn startade samtalet genom att hälsa alla välkomna och återigen berätta om syftet 

med samtalet. Deltagarna uppmuntrades tala fritt om ämnet och att ta upp det som de själva 

ansåg vara viktigt. Under samtalen fördes stödanteckningar av moderatorn. Efter varje 

avslutat samtal skrev författaren ned en sammanfattning av de observationer som gjorts under 

samtalen. 

 

2.8.2 Analys av data 

Analysen startade genom transkription av fokusgruppssamtalen. Samtalen skrevs ned 

ordagrant av författaren. 

Texten är sedan analyserad med innehållsanalys utifrån Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008). Metoden används för att tolka texter, exempelvis utskrifter av intervjuer vilket passar 

uppsatsens design och arbetssätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Vid valet av analysmetod beslutades att gruppen som helhet skulle ses som analysenhet, 

inte enskilda individer i gruppen. Detta eftersom själva syftet med att samla gruppen är att 

individernas uttalanden påverkas av de andra gruppmedlemmarna och således inte kan 

analyseras enskilt (Polit & Beck, 2008). 

Efter transkriberingen lästes varje samtal (analysenhet) igenom flera gånger för att 

författaren ytterligare skulle bli bekant med materialet. Två domäner identifierades i texten: 

att arbeta med telefonrådgivning och att hantera sjukskrivningar. 

Varje domän analyserades sedan var för sig. Författaren läste analysenheterna ytterligare 

en gång och markerade då text som ansågs tillhöra domänerna. 

De markerade textdelarna, meningsenheterna, behandlades i datorn genom att klistras in i 

ett nytt dokument. Meningsenheterna förkortades, kondenserades, för att sedan kodas. 

Kodningen bildade en etikett för meningsenheten. 

Efter kodningen sorterades koder, med liknande innehåll, ut och dessa fick bilda kategorier 

som beskriver sjuksköterskornas erfarenheter. I de fall där en kategori bestod av flera tydligt 

avgränsade delar gjordes underkategorier. Kategorierna sorterades därefter utifrån liknande 

erfarenheter vilka utgjorde teman. 

När den grundläggande analysen var genomförd genomlästes återigen analysmatriserna för att 

kontrollera logik och uppbyggnad och för att upptäcka eventuella meningsenheter som 

missats. Validering av kategorier har även skett med stöd av handledaren.
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2.8.3 Etiska ställningstaganden 

I denna studie har forskningsetiska principer gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning fastställda av Vetenskapsrådet (2002) beaktats. Detta har skett genom följande 

åtgärder: 

Forskningskravet är beaktat genom att författaren har följt de kvalitetskrav som ställts från 

Mälardalens Högskola samt genom att arbetet inriktats på sjukskrivningar vilket är en 

prioriterad fråga för Svensk hälso- och sjukvård. 

Individskyddskravet beaktas genom de fyra allmänna huvudkraven: Informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. 

Informationskravet är uppfyllt genom att deltagarna i studien har fått muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte, genomförande och deltagandets innebörd. Deltagarna har 

informerats om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Genom att varje 

deltagare innan studiens start fått underteckna ett informationsbrev där information gällande 

etiska aspekter, studiens syfte, genomförande och omfattning finns beskrivna uppfylldes 

samtyckeskravet. 

Författaren har strävat efter att uppfylla konfidentialitetskravet genom att inte avslöja 

deltagarnas identitet. Deltagare i studien har även informeras om att resultatet av studien 

endast kommer att användas i examensarbetet i enlighet med nyttjandekravet. 

 

 

3 RESULTAT 

 

Sjuksköterskorna som deltog i fokusgruppssamtalen är mellan 31 till 65 år. De har arbetat 

som sjuksköterskor från ett år till mer än 30 år. Deras erfarenhet av telefonrådgivning på 

vårdcentral varierar mellan ett år och 30 år. Alla inkluderade sjuksköterskor har 

telefonrådgivning som sin arbetsuppgift och sex av dem arbetar 26 till 50 procent av sin 

arbetstid med detta. Övriga åtta arbetar mer än 50 procent med telefonrådgivning. 

Resultatet presenteras utifrån två domäner. Den första domänen beskriver 

sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning. Den andra beskriver 

deras specifika erfarenheter av att hantera sjukskrivningar. Domänerna är relaterade till 

varandra på så sätt att hanteringen av sjukskrivningar ingår i arbetet med telefonrådgivning på 

vårdcentralen. I resultatbeskrivningen markeras teman med kursiv formatering, kategorier 

som fet formatering och underkategorier som kursiv och fet formatering. 
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3.1 Att arbeta med telefonrådgivning 

Sjuksköterskans arbete med telefonrådgivning beskrivs i fyra teman. Arbetet är kvalificerat 

och stimulerande samt innehåller både hindrande och möjliggörande omständigheter. 

I figur 4 illustreras förhållandet mellan dessa erfarenheter. 

 
 

 

3.1.1 Kvalificerat 

Att arbeta med telefonrådgivning är kvalificerat. Det krävs professionalitet, lyhördhet, 

flexibilitet och kunskap av sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivning. 

Professionalitet innebär att sjuksköterskan måste bemöta patienterna med tålamod, fokus 

och närvaro. Sjuksköterskans egna känslor och behov måste läggas åt sidan för att kunna 

möta patienten och förstå dennes behov. En sjuksköterska beskriver professionellt bemötande 

så här: 

Figur 4. Molnet representerar arbetet med telefonrådgivning som påverkas av hindrande och möjliggörande 
omständigheter. 
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”…man ska försöka att bemöta alla med den dagsform man själv har, att försöka att 

inte det lyser igenom att man kan ha en dålig dag, men att man fortfarande försöker 

bibehålla sin profession. Även om kan kanske inte känner att man vill vara trevlig så 

ska man vara trevlig i alla fall och tillmötesgående. Det kan vara svårt ibland när man 

möter besvärliga patienter.” (Fokusgrupp A) 

Varje samtal är unikt. Samma symtom hos olika personer kan utmynna i olika åtgärder, därför 

krävs det att sjuksköterskan är lyhörd för patienten. En sjuksköterska beskriver lyhördheten 

som att man ” måste vara en bra lyssnerska” (Fokusgrupp A). Genom att försöka förstå vad 

patienten säger och ställa rätt frågor kan mer framkomma vid samtalet än vad patienten först 

uttryckt. 

Vid intervjuerna framkom att varje arbetsplats har sina rutiner vilket innebär att 

sjuksköterskan måste ha flexibilitet för att kunna utföra arbetet med telefonrådgivning. 

Flexibilitet behövs också för att kunna bedöma och åtgärda ärenden som sjuksköterskan inte 

träffat på tidigare. 

Kunskap är en förutsättning och ett krav för att klara arbetet med telefonrådgivning. 

Kunskapen beskrivs dels bestå av kännedom om arbetsplatsens rutiner och scheman, och dels 

av kännedom på vilket sätt olika yrkesgrupper arbetar på arbetsplatsen. Kunskap gällande 

områden som tillhör själva rådgivningen nämns också. Arbetet med telefonrådgivning 

beskrivs av en sjuksköterska som ”spetsen av jobbet, i den svårare dimensionen” 

(Fokusgrupp A). Arbetet med telefonrådgivning är kvalificerat och kräver en spetsfunktion. 

 

3.1.2 Stimulerande 

Att arbeta med telefonrådgivning beskrivs av sjuksköterskorna som stimulerande. Arbetet är 

omväxlande, roligt och problemlösande. 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att arbetet med telefonrådgivning är omväxlande. Varje 

samtal är olika. Det finns områden sjuksköterskan inte vet tillräckligt om eller problem som 

sjuksköterskan inte stött på tidigare som behöver diskuteras med kollegor. Detta synliggörs av 

en sjuksköterska genom följande uttalande: 

”Trots att man jobbat med det ganska länge kan det komma upp saker som man tycker 

att ja men det här det har jag inte stött på tidigare.” (Fokusgrupp A) 
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Sjuksköterskornas erfarenhet är att arbetet är både ”roligt” och utmanande. Arbetet upplevs 

som problemlösande för att många av de ärenden patienten söker för kan lösas direkt vid 

telefonsamtalet. Sjuksköterskornas erfarenheter är att vid telefonsamtalet kan patienten 

hjälpas och ”styras” (Fokusgrupp A) till rätt åtgärd. Detta uttrycks av en sjuksköterska som 

att ” man har makt över de som ringer”. (Fokusgrupp B). 

 

3.1.3 Hindrande omständigheter 

Sjuksköterskorna beskriver hindrande omständigheter för arbetet med telefonrådgivning. 

Dessa hinder är relaterade till patienten, organisationen och sjuksköterskan själv. 

Hinder relaterade till patienten består av kommunikationshinder, och brist i egenvård 

hos patienten. 

Kommunikationshinder, framför allt språksvårigheter, beskrivs som försvårande vid 

bedömningen som görs vid telefonsamtalet. Det beskrivs till och med som direkt farligt av en 

sjuksköterska eftersom bedömningen kan bli fel. Sjuksköterskan säger:  

” Ja, det kan vara riktigt farligt. Man kan se i en anteckning ibland som man gjort 

utifrån en telefonrådgivning vad man har uppfattat att problemet var. Och så har man 

bokat till doktorn utifrån vad man faktiskt har uppfattat och sen när de kommer till 

doktorn, ja, det fanns inte ett rätt.” (Fokusgrupp C) 

Sjuksköterskorna beskriver också brister i egenvård hos patienten. Patienter tar inte hand om 

sig själva och de känner inte till eller provar inte egenvård. Sjuksköterskorna uttrycker 

frustration över att så mycket tid av telefonrådgivningen går till att förklara sånt som patienten 

borde klara själv. En sjuksköterska säger:  

”Men sen tycker jag, inte för att vara elak, att många lägger sig platt fall och säger ta 

hand om mej, hjälp mej, gör vad som helst, Dom tar inte ansvar för sig själva längre.” 

(Fokusgrupp C) 

Hinder relaterade till organisationen innefattar att organisationen upplevs hindrande i 

arbetet eftersom det ofta är brist på läkartider. Detta orsakar stress hos sjuksköterskorna. 

Något annat som upplevs som stressande och ”tufft” (Fokusgrupp C) är att arbeta när 

bemanningen i telefonrådgivningen är låg och när telefonkön blir fylld. 
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Hinder relaterade till sjuksköterskan innefattar sjuksköterskornas egna känslor av oro i 

samband med telefonrådgivningsarbetet. Sjuksköterskornas erfarenheter är att det känns svårt 

att neka läkartid till en patient som bedöms behöva läkartid. ”Det är ett jättesvårt jobb när vi 

ska sitta och neka alla som inte, som vi tycker kanske skulle hit men inte kan få komma hit.” 

(Fokusgrupp C). Sjuksköterskorna har också erfarenheter av oro över att fel bedömning görs 

(eller har gjorts), samt att fel råd givits. Detta beskrivs av två olika sjuksköterskor: 

”Det är jättesvårt att göra bedömningar, ibland går man hem och är orolig att man har 

sagt något fel eller så.” (Fokusgrupp C) 

”Det här att ger jag rätt råd, gör jag rätt till patienten, gömmer det sig någonting 

bakom det här samtalet. Det tycker jag är svårt, ställer stora krav på oss.” (Fokusgrupp 

A) 

En annan sak som upplevs som jobbigt av sjuksköterskorna är att patienter kräver att de ska få 

komma trots att sjuksköterskan bedömt att de inte behöver det. 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att patienter ringer om saker som inte ligger inom sjukvårdens 

ansvarsområde. Det finns förväntningar hos patienten som inte kan infrias. Detta uttrycks av 

en sjuksköterska på följande sätt: 

”Här ringer man alltså om...mycket om småsaker, om allt och även sådana saker som 

egentligen inte är sjukvård, det skulle gå till någon annan. Dom tror att 

vårdcentralerna kan lösa alla problem. Har du problem på jobbet, då ska 

vårdcentralen lösa det, och så är det ju inte. Och har du problem hemma så kan ju inte 

vårdcentralen heller lösa det. Doktorn kan ju inte skriva ut någon medicin för att du 

har jobbigt hemma. Så det är...jag vet inte…det finns någon otrygghet i samhället på 

något vis, upplever jag.” (Fokusgrupp B). 

Att försöka hjälpa dessa patienter tar mycket tid i anspråk och det skapar också känslor av 

stress, oro och uppgivenhet hos sjuksköterskorna. 

 

3.2.4 Möjliggörande omständigheter 

Sjuksköterskorna beskriver möjliggörande omständigheter för arbetet med telefonrådgivning. 

Rutiner i form av ett datorbaserat rådgivningsstöd, RGS-webb nämns som ett ”stöd” 

(Fokusgrupp A) för arbetet. 
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3.2 Att hantera sjukskrivningar 

Sjuksköterskans specifika hantering av sjukskrivningar beskrivs i tre teman. Dessa är 

handläggande av sjukskrivningar, samt hindrande och möjliggörande omständigheter. 

I figur 5 illustreras förhållandet mellan dessa erfarenheter. 

  
 

3.2.1 Handläggande 

Arbetet med handläggningen av sjukskrivningar beskrivs av sjuksköterskorna som en 

kombination av att göra bedömning, ge information och bevaka patientens rättigheter. 

Sjuksköterskorna gör en bedömning av vilken åtgärd som anses relevant vid 

telefonsamtalet. Denna bedömning görs utifrån socialförsäkringens regler, medicinska 

symtom och dokumentation. 

Figur 5. Molnet representerar hanteringen av sjukskrivningar som påverkas av hindrande och möjliggörande 
omständigheter. 
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Bedömning utifrån socialförsäkringens regler görs vid begäran av förstadagsintyg, intyg 

från åttonde sjukdagen och förlängning av sjukintyg. Bedömning utifrån medicinska symtom 

görs när patienten vill komma för sjukintyg innan åttonde sjukdagen. Bedömning utifrån 

dokumentation görs när läkaren uttryckligen skrivit i journalanteckning hur sjukintyg ska 

hanteras gällande patienten. 

Att ge information och vägleda patienten är en stor del av handläggningen av 

sjukskrivningar. Genom att ge information kan patienten till exempel få snabbare hjälp och 

besök hos läkaren kan undvikas. En typiskt patient beskrivs av en sjuksköterska: 

”Typexemplet när det gäller sjukskrivning för ont i ryggen, man har diskbråck eller tror 

sig ha eller att det är någonting sånt. Kommer man till läkaren, ja det blir ju tabletter i 

första hand, sen händer det inte så mycket mer….nej. Och sjukskrivning det kanske det 

blir några dagar eller en vecka och så kanske det blir en röntgen i slutänden. Däremot 

kan man då hänvisa dom direkt istället och slippa den här sjukskrivningen. Direkt till 

sjukgymnasten som kanske faktiskt kan hjälpa patienten med smärtan samma dag, så 

det är… Det är jätteviktigt att ge den här informationen. Det är ju många som inte 

känner till det utan de tycker att nej jag måste till en doktor.” (Fokusgrupp B) 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att en del patienter inte har kunskap om vilka regler som 

gäller för sjukintyg och vill komma innan sjunde sjukdagen passerat. Sjuksköterskan 

informerar dessa patienter om regler och krav som gäller. 

I handläggandet av sjukskrivningar ingår även bevakning av patientens rättigheter. 

Bevakningen innefattar att sjuksköterskorna hjälper missnöjda patienter med kontakt med 

läkare, Försäkringskassa och Rehabiliteringsteam. En sjuksköterska beskriver en sådan 

situation: 

”Sjuksköterska: Patienten kände sig väldigt kränkt för han tycker att det har kommit 

fram information till försäkringskassan som inte skulle komma fram. 

Moderator: Hur hanterade man det då? 

Sjuksköterska: Pratade med patienten och pratade med läkaren och pratade med 

Försäkringskassan. Och patienten fick också prata med läkaren.” (Fokusgrupp C) 

 

3.2.2 Hindrande omständigheter 

Sjuksköterskorna beskriver hindrande omständigheter för hanteringen av sjukskrivningar. 

Dessa är förväntningar hos patienten, bedömningshinder och kommunikationshinder. 
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Sjuksköterskornas erfarenheter är att det finns förväntningar hos patienterna gällande 

sjukskrivningar som de inte kan inbefria. Problem på jobbet, trötthet på grund av arbete, 

trötthet på grund av småbarn, ohållbar hemsituation, skilsmässa och bråkiga tonåringar är 

exempel på skäl som patienterna anser ger rätt till sjukskrivning. En sjuksköterska säger: 

”Men jag kan nog uppleva många gånger att man tror att man kan bli sjukskriven för 

att man orkar inte med livet och familjen och allt det här. Och det är ju liksom ingen 

sjukskrivningsdiagnos egentligen.” (Fokusgrupp C) 

Andra erfarenheter är att det finns förväntningar på sjukskrivningar och behandling som 

kommer av kulturella skillnader. Förväntningarna består av att patienterna önskar sig 

läkartider, blodprover och recept istället för råd från sjuksköterskan. En del patienter har i 

förväntningar på vilken behandling de ville ha, och av vem och förväntar sig bli bemötta på 

ett av dem bestämt sätt. Ett uttalande från en sjuksköterska beskriver detta: 

”Det är ju doktorn som är i fokus. Det duger inte så bra med en sjuksköterska, 

sjukgymnast eller beteendevetare. Blodprover är bra också. Recept och blodprover är 

väldigt bra och doktorn är bra.” (Fokusgrupp B) 

Bedömningshinder i hanteringen av sjukskrivningar är relaterade till läkaren och 

sjuksköterskan. 

Bedömningshinder relaterat till läkaren beskrivs av sjuksköterskorna när behandlande 

läkaren är ny på vårdcentralen. Sjuksköterskan vet inte då hur läkaren vill att hanteringen ska 

fungera och hur läkaren tänker runt sjukskrivningar generellt. Ett uttalande beskriver 

sjuksköterskans erfarenhet av detta: ”Men sen när det kommer in nya doktorer då vet man inte 

och då uppstår det problem igen.” (Fokusgrupp A) 

Bedömningshinder relaterat till sjuksköterskan beskrivs av sjuksköterskorna som att de 

saknar kunskap för att göra vissa bedömningar. Sjuksköterskorna uttrycker behov av 

utbildning och information runt sjukförsäkringsregler och rutiner för sjukskrivningar. 

Utbildning beskrivs av sjuksköterskorna som underlättande i hantering och bedömning av 

sjukskrivningar medan brist på utbildning upplevs som ett hinder. En sjuksköterska säger 

”man blir säkrare i sin roll när man vet svaret på frågorna.” (Fokusgrupp A). 

Bedömningshinder relaterat till sjuksköterskan berör också sjuksköterskornas uppfattning 

om ansvarsområde. Några sjuksköterskor tycker att eftersom sjukskrivningar är läkarens 

ansvarsområde så skulle man inte behöva bry sig om detta. En sjuksköterska säger: 

”Det är egentligen inte vårat problem med sjukskrivningar sitter jag och funderar här 

bara för mej själv. Jag bokar in patienten efter symtom, sen är det upp till doktorn att 

avgöra, ska den bli sjukskriven eller inte, sen struntar jag i det.” (Fokusgrupp A) 
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En annan sjuksköterska säger: 

”Det ska ju inte ligga på oss, vi bestämmer ju inte om folk ska få vara sjukskrivna.” 

(Fokusgrupp C) 

Sjuksköterskorna beskriver också hur de vill hålla ifrån sig ansvar i besvärliga situationer. Ett 

exempel på detta är om patienten kräver en läkartid så bokas patienten trots att sjuksköterskan 

bedömt att det inte behövs. Ett annat exempel är att om patienten är motvillig till 

sjuksköterskans råd så bokas en läkartid. Eller som en sjuksköterska uttrycker det ”ska det 

tjafsas då får dom tjafsa med doktorn i så fall.” (Fokusgrupp C). 

 

Kommunikationshinder i hanteringen av sjukskrivningar beskrivs av sjuksköterskorna som 

hinder i kommunikation mellan arbetskamrater och dokumentationsbrist. 

Sjuksköterskornas erfarenheter av hinder i kommunikation mellan arbetskamrater består 

av att inte ha tid att träffas och prata om sjukskrivningar mellan olika yrkeskategorier. Att inte 

få återkoppling på de bedömningar som gjorts beskrivs också av en sjuksköterska: 

”Vi blir ju inte indragna i det mer än att vi får frågan och sedan är den borta och så har vi 

ingen aning om resten. För det första så har vi inte den tiden att kunna följa upp, undrar hur 

det blev med patienten. Ingen aning, gjorde jag rätt, vad blev handläggningen av det här osv, 

osv. Så ibland kan man känna att man skulle vilja vara med.” (Fokusgrupp C) 

Dokumentationsbrist beskrivs också hindra hanteringen av sjukskrivningar. Bristen i 

dokumentation består framför allt i för knapphändiga eller obefintliga journalanteckningar 

från både läkare och rehabiliteringsteam angående planering i sjukskrivningsärenden. Detta 

upplevs fördröja bedömning och åtgärd i telefonrådgivningssituationen eftersom 

sjuksköterskan inte vet hur eller om hon ska boka patienten för läkarbesök. E sjuksköterska 

säger: 

”Och det saknar jag lite grand i journalerna de här, rehab, res-anteckningarna, att 

dom inte är tillräckligt informativa, jag kan inte gå in i en res-anteckning och veta vad 

jag ska göra. Och det där skulle jag jättegärna vilja ta upp med rehabteamet” 

(Fokusgrupp B) 

 

3.2.3 Möjliggörande omständigheter 

Sjuksköterskorna beskriver möjliggörande omständigheter för hanteringen av 

sjukskrivningar. Dessa är dokumentation, utbildning, rutiner och stöd av arbetskamrater.



  

 25

Sjuksköterskornas erfarenheter är att dokumentation gör det möjligt att veta hur en 

sjukskrivning ska hanteras: 

”Det har vi ju pratat väldigt mycket med doktorerna kring inte bara sjukskrivningar 

utan dokumentation men framför allt i sjukskrivningsärenden, att det är så viktigt, om 

dom vet att dom ska vara borta en månad, på semester eller nånting, att dom faktiskt 

tar för vana att dokumentera just det här att, det går via telefonsamtal, eller kan vänta 

tills jag är åter, så att det står väldigt tydligt hur patienten ska hanteras.” (Fokusgrupp 

B). 

Sjuksköterskan kan då ge besked åt patienten om åtgärd direkt vid rådgivningstillfället vilket 

underlättar arbetet och minskar tidsåtgången. 

Utbildning är möjliggörande för att kunna hantera sjukskrivningar eftersom detta gör att 

rätt information ges. En sjuksköterska beskriver att utbildningar förekommit. ”På 

arbetsplatsträffar hade man ju information till all personal. Där har väl de flesta fått 

information om vad jag förstår.” (Fokusgrupp B). Andra uttrycker att de aldrig blivit 

utbildade inom hantering av sjukskrivningar. 

Kända rutiner möjliggör en väl fungerade hantering. Exempel på rutiner är retroaktiv 

sjukskrivning av patienter vilket beskrivs av en sjuksköterska: 

”Ibland finns det ju inte en tid heller samma dag utan då får man göra en anteckning i 

journalen. Retroaktivt. Och be att patienten ringer igen nästkommande dag och hänvisa 

till den anteckning man har gjort”. (Fokusgrupp B). 

Införandet av Rehabkoordinatorerna på vårdcentralerna, och med dem tydligare rutiner, anses 

också ha förbättrat hanteringen av sjukskrivningar. 

Stöd från arbetskamrater möjliggör för sjuksköterskan att lösa olika problem runt 

sjukskrivningar. Stödet innebär exempelvis att kunna rådfråga behandlande läkare vid 

oklarheter i dokumentationen eller att kunna rådfråga kollegor eller Rehabkoordinator. En 

sjuksköterska säger: 

”Man kan prata med varandra eller man kan prata med läkare. I bästa fall samma om 

han finns här annars får man prata med någon annan, i alla fall så man löser 

problemet.” (Fokusgrupp B). 

I de flesta fall uttrycker sjuksköterskorna att de blir bra bemötta av läkare men att det finns 

fall där bemötandet inte varit bra. 
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3.3 Sammanfattning av resultat 

Samtalen med sjuksköterskorna ger en bild av telefonrådgivning som ett arbete som ställer 

stora krav på sjuksköterskan samtidigt som det är utmanande och stimulerande. I 

rådgivningssituationen kan många problem lösas och sjuksköterskan upplever att hon kan 

hjälpa patienten. Sjuksköterskorna beskriver att arbetet med telefonrådgivning har förändrats 

de senaste åren. Dels har antalet samtal ökat (med oförändrad bemanning) och dels söker 

patienterna i högre grad för saker som inte ligger inom verksamhetens ansvarsområde. 

Sjuksköterskorna beskriver också att bristen på läkartider och dålig bemanning orsakar stress 

och oro hos sjuksköterskan. 

Det specifika arbetet med sjukskrivningar beskrivs ha minskat de senaste åren efter 

Rehabiliteringsteamens införande. Rehabiliteringsteamet och Rehabiliteringskoordinatorn har 

tagit över ansvaret för många av det patienter som tidigare vände sig till 

telefonrådgivningssköterskan för hjälp med sjukskrivningsärenden. Sjuksköterskornas 

erfarenheter är att hanteringen av sjukskrivningar fungerar bra i de fall när det finns rutiner 

och ett fungerande Rehabiliteringsteam. Hanteringen beskrivs som svår när det saknas 

läkartider, när dokumentationen är oklar och när sjuksköterskan inte har klart för sig vilka 

regler som gäller för sjukskrivning. Sjuksköterskorna uttrycker en önskan om mer utbildning 

runt försäkringsmedicinska frågor för att känna sig säkrare i bedömningarna i 

rådgivningssituationen. Samarbete och diskussion med andra yrkeskategorier efterlyses också. 

Sjuksköterskorna beskriver också att de inte vill ta ansvar i vissa situationer som upplevs som 

besvärliga. 

Arbetet med telefonrådgivning och hanteringen av sjukskrivningar är nära sammanbundna 

eftersom sjuksköterskans hantering till största del sker inom ramen för 

telefonrådgivningssamtalet. Detta innebär att hanteringen av sjukskrivningar påverkas både av 

de hindrande och möjliggörande omständigheter som är beskrivna i arbetet med 

telefonrådgivning och de specifika omständigheter som framkommit gällande 

sjukskrivningar. Förhållandet mellan erfarenheterna av arbetet med telefonrådgivning och 

hanteringen av sjukskrivningar illustreras i Figur 6. 
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Metoddiskussion 

I denna studie har en kvalitativ metod med induktiv ansats använts. Författaren anser att 

kvalitativ metod har lämpat sig väl för syftet med undersökningen. Sjuksköterskornas 

erfarenheter av telefonrådgivning och speciellt deras hantering av sjukskrivningar har kunnat 

beskrivas genom information från fokusgruppssamtalen. 

Enligt Polit och Beck (2008) är det ideala antalet medlemmar i ett fokusgruppssamtal sex 

till 12 deltagare. Målet var att ha så många deltagare som vårdcentralernas verksamhet kunde 

erbjuda utifrån uppsatta kriterier. Det strategiska urvalet av informanter baserades på att det 

var önskvärt att sjuksköterskorna skulle arbeta med telefonrådgivning minst 50 procent av sin 

arbetstid. Detta visade sig i praktiken inte vara möjligt för att få tillgång till tillräckligt många 

informanter i grupperna under tiden som studien pågick. De sjuksköterskor som arbetar mest 

med telefonrådgivning inkluderades och åtta av 14 informanter arbetade 50 procent eller mer 

Figur 6. Förhållandet mellan telefonrådgivning och hanteringen av sjukskrivningar med hindrande och 
möjliggörande omständigheter. 
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med telefonrådgivning och sex av 14 informanter arbetade 26 till 50 procent av sin arbetstid 

med detta. Grupperna fördelade sig i antal deltagare som 5/3/6. 

Författaren upplevde att den minsta gruppen med bara tre deltagare var den grupp som 

dynamiskt fungerade bäst i samtalet. Alla deltagare fick lika stort utrymme. Den största 

gruppen med sex deltagare upplevdes mer rörig med många som talade i munnen på varandra. 

Deltagarna upplevdes mindre koncentrerade. 

Att resultatet påverkats av att några informanter hade mindre än 50 procent av sin arbetstid 

i telefonrådgivning är dock inte troligt. Av de inkluderade som jobbar 26 till 50 procent har 

två av deltagarna sex till 10 års erfarenhet av telefonrådgivning på vårdcentral och en hade 21 

till 30 års erfarenhet. Tre sjuksköterskor av dem som jobbar 26 till 50 procent har en till fem 

års erfarenhet. Dessa var utspridda i alla tre grupper och således finns både lång och kort 

erfarenhet inom alla grupper. Detta bör ha genererat varierade erfarenheter i grupperna. 

Indelningen av tidsintervallen på demografifrågorna som lämnades till informanterna var 

inte optimal. Alla lägsta intervall hade med fördel börjat på ett år inte noll år. Intervallet för 

del av arbetstid i telefon kunde ha varit 25 till 49 istället för 26 till 50. Ursprungskriteriet för 

urval var minst 50 procent i telefonen. Om inte intervallet 26 till 50 inkluderats kunde flertalet 

som arbetade 50 procent ha missats. 

Valet av fokusgruppssamtal har genererat rikligt med information som Polit och Beck 

beskrivit (2008). Öppna frågeställningar har gett informanterna möjlighet att själva välja ut 

vad de tycker är viktigt gällande området. Individuella intervjuer med öppna frågeställningar 

hade också kunnat användas men hade troligtvis inte genererat samma mängd information. 

Gruppmedlemmarnas uttalanden influerade varandra under samtalen. Detta visade sig 

framför allt i en fokusgrupp där den första som tog till orda om ”hur det är att arbeta med 

telefonrådgivning” var negativt inställd. Därefter uttryckte flertalet av övriga 

gruppmedlemmar samma sak. Detta kan ses som ett exempel på hur gruppdynamiken 

påverkar uttalanden i en hel grupp. Vid de andra två fokussamtalen uttrycktes mer positiva 

erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning. 

Rollen som moderator var ny för författaren. Detta medförde att en del av 

uppmärksamheten från moderatorn ägnades åt det nya arbetssättet istället för åt 

informanterna. En observatör hade varit värdefull då denna hade kunnat återföra en del av 

gruppdynamiken till studien. 

Författarens egna erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning har upplevts 

användbara. De har möjliggjort en förförståelse för vårdcentralens verksamhet som helhet 

liksom telefonsjuksköterskans arbetsuppgifter och speciella förutsättningar. Detta har också 

sannolikt medfört positiva effekter så till vida att författaren känt sig mer avslappnad i rollen 
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som moderator. Författarens personliga erfarenhet kan dock ha påverkat förståelsen av det 

insamlade materialet i en viss riktning. Författaren har egna erfarenheter av svårigheter med 

arbetet med telefonrådgivning och hanteringen av sjukskrivningar. Detta kan ha orsakat 

fokusering på sjuksköterskornas uttalanden om svårigheter med och negativa sidor av arbetet 

och hanteringen. Författaren är dock medveten om detta och har försökt att distansera sig från 

sina egna upplevelser vid analysen av materialet. 

Resultatet av samtalen med sjuksköterskorna har uppfyllt studiens syfte. Sjuksköterskors 

erfarenheter av telefonrådgivning och hantering av sjukskrivningar har beskrivits. Domäner, 

teman och kategorier är genererade direkt från informanternas beskrivning av sina 

erfarenheter i de transkriberade samtalen. Detta tillsammans med noggrann redovisning av 

urval och analysförfarande och bifogade analysmatriser (Bilaga 5) möjliggör för läsaren att 

bedöma studiens giltighet. Detta bekräftas ytterligare genom att citat från samtalen har 

redovisats i resultatet. Tillförlitligheten har stärkts genom att handledaren har granskat 

genomförd analys av materialet. Verksamheten vid vårdcentralerna kommer också att få ta del 

av resultatet. Författarens förförståelse samt stegen i undersökningen och avgörande beslut i 

processen har redovisats. 

Telefonrådgivning och hantering av sjukskrivningar är en idag pågående verksamhet på 

alla vårdcentraler i Sverige. Resultatet bör kunna användas på andra vårdcentraler än de 

inkluderade för att diskutera och förbättra hanteringen av sjukskrivningar. Studien anses 

därför ha viss överförbarhet under liknande förhållanden som denna. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Sjuksköterskans erfarenheter av hanteringen av sjukskrivningar 

Utifrån resultatet kan konstateras att sjuksköterskornas erfarenhet är att det specifika arbetet 

med hantering av sjukskrivningar har minskat. Det antas bero på den aktiva satsning som 

pågått i Sverige de senaste åren för att få ned antalet sjukskrivningar (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2009). Rehabiliteringsteamen har i ökad grad tagit över ansvaret för de 

långtidssjukskrivna på vårdcentralerna. Detta har resulterat i att sjuksköterskan till största 

delen inte längre träffar på de långtidssjukskrivna patienterna i telefonrådgivningsarbetet. Om 

de som är långtidssjukskrivna skulle kontakta vårdcentralen via telefonrådgivningen finns 

möjlighet för sjuksköterskan att direkt kontakta Rehabkoordinatorn eller annan medlem i 

Rehabteamet. Sjuksköterskorna vet numera var de ska vända sig för att få hjälp vilket gör 

hanteringen lättare och smidigare. 
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I Sörmland har arbetssättet som benämns Tidig rehabilitering i samverkan – Rehabskelettet 

inneburit att Sörmland är framstående inom arbetet med sjukskrivningar (Landstinget 

Sörmland 2009; Alexanderson et al, 2009). 

Införandet av Rehabkoordinatorer har medfört positiva effekter. Det finns en person som 

har ett samordnande ansvar för sjukskrivningsfrågor. 

Sjuksköterskorna beskriver att de önskar mer utbildning runt försäkringsmedicinska frågor. 

Deras erfarenheter är att bristen på utbildning gällande försäkringsmedicinska regler och 

villkor orsakar en osäkerhet vid bedömningen om vilken åtgärd som ska åtas i 

telefonrådgivningssituationen. I rapporten från Försäkringskassan och Landstinget i 

Östergötland (2005) beskrivs att efter utbildningen i försäkringsmedicin upplevde 

sjuksköterskorna att de gav information på ett annorlunda sätt och att de kunde hänvisa till 

andra yrkeskategorier i utökad omfattning. 

Osäkerheten runt regler har också resulterat i att sjuksköterskorna beskriver hanteringen av 

förstadagsintyg som svår eftersom de inte vet vilka regler som gäller för detta. 

Sjuksköterskorna beskriver vidare att bristen i dokumentation skapar osäkerhet runt 

bedömningen om patienten ska bokas in till läkaren eller ej. Läkares anteckningar liksom 

rehabiliteringspersonalens beskrivs ofta sakna uppgifter om hur sjukfallet förväntas utveckla 

sig framöver, om patienten förväntas gå tillbaka i arbete efter sjukskrivningsperioden och om 

patienten ska bokas in vid nästa förlängning eller ej. Bristen på dokumentation tror jag kan 

avhjälpas genom regelbundna träffar mellan olika yrkeskategorier där vikten av 

dokumentation tas upp. Vid någon av de deltagande vårdcentralerna hade man diskuterat detta 

”mycket” och de sjuksköterskorna beskriver att detta avsevärt underlättat hanteringen. 

Sjuksköterskorna beskriver inte vad omvårdnadsansvaret får för konsekvenser i 

hanteringen av sjukskrivna utan ser sin del i sjukskrivningsprocessen mer som 

läkarassisterande. 

 

4.2.2 Sjuksköterskans erfarenheter av telefonrådgivning 

Det samlade intrycket av sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med telefonrådgivning är 

att de är stolta över att de klarar ett svårt och krävande jobb. De beskriver det som lätt och 

roligt när de kan göra en bedömning och utföra en åtgärd utifrån bedömningen. Den stora 

mängd kunskap som krävs upplevs både stimulerande och besvärlig att hålla uppdaterad. Att 

kunna hjälpa patienten utifrån den bedömning man gjort är stimulerande. När hinder försvårar 

bedömningen skapas känslor av frustration, att det är jobbigt, tufft, stressande, krävande och 

tråkigt. Liknande erfarenheter beskrivs i andra studier gällande telefonrådgivning (Holmström 

& Dall´Alba, 2002; Wahlberg, Cedersound & Wredling, 2003). Mycket av tiden i telefonen 
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går åt till patienter som kommer med problem som inte är sjukvårdens ansvarsområde eller 

med förväntningar som inte går att infria. Detta skapar också känslor av frustration hos 

sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna beskriver rutiner som möjliggörande före arbetet med telefonrådgivning. 

I förhållande till omvårdnadsansvaret kan rutiner även vara hindrande för arbetet. Några 

sådana hindrande rutiner skulle kunna vara att på vårdcentralen finns det outtalade rutiner som 

styr sjuksköterskornas handlande. En av dessa outtalade rutiner är att det är medicinska 

symtom som styr sjuksköterskan i bedömningen om åtgärd och inte helhetssynen på 

patientens situation som omvårdnadsansvaret säger. 

Hanteringen av sjukskrivningar i telefonrådgivningssituationen beskrivs av 

sjuksköterskorna som en kombination av att bedöma, ge information och bevaka. Wahlbergs 

(2007) och Kaminsky, Rosenqvist och Holmströms (2009) forskning runt telefonrådgivning 

visar liknande fynd. Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2009) har även identifierat delar 

som inte finns i denna studie. Dessa är att telefonrådgivningens uppgift också är att stärka och 

bekräfta patienten samt att handla utifrån vårdsökarens förståelse av problemet. Dessa 

tydliggör hur omvårdnadsansvaret kan beaktas i telefonrådgivningssituationen. 

I samtalen med sjuksköterskorna beskrevs inte omvårdnadsansvaret och 

helhetsbedömningen som viktigast i telefonrådgivningssituationen utan mer den medicinska 

bedömningen. Detta anser jag är en följd av att vårdorganisationen har en tradition av att vara 

medicinskt fokuserad där organisationen förespråkar mediciniska symtom som högst 

prioriterade. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att det föreligger ett behov av att stärka sjuksköterskans 

uppfattning om vad uppdraget som omvårdnadsansvarig innebär. Om sjuksköterskan uttalar 

och reflekterar omvårdnadsansvarets innebörd och konsekvenser i arbetet med 

telefonrådgivning kan detta leda till att det mer medicininriktade arbetssätt som råder idag 

omprioriteras. 

 

4.2.3 Makt och ansvar i sjuksköterskans arbete och hantering 

Erfarenheten av att kunna hjälpa patienten och kunna lösa problem beskrivs av en 

sjuksköterska som att det ger en känsla av makt över patienten i 

telefonrådgivningssituationen. Patientens enda väg till kontakt med vårdcentralen är genom 

telefonen. Situationen gör att sjuksköterskan rent tekniskt är ”grindvakt” för patientens 

tillgång till primärvården. Bedömningen i rådgivningssituationen påverkas av omständigheter 

som organisationens mål och resurser och patientens rättigheter där sjuksköterskan har ett 

omvårdnadsansvar. Sjuksköterskan har dubbla uppdrag: att tillvarata både patientens och 



  

 32

organisationens intressen. Flera studier visar att arbeta utifrån flera uppdragsgivare upplevs 

problematiskt av både sjuksköterskor och läkare liksom annan personal som arbetar med 

människors hälsa, livssituation eller utbildning (Holmström & Dall´Alba, 2002; Hussey et al, 

2004; Arrelöv et al, 2007; Swartling et al, 2008 & von Knorring et al, 2008; Gerner & 

Alexandersson, 2009; Skau, 2007) 

Erfarenheten som sjuksköterskorna i denna studie beskriver som makt innehåller dels att 

kunna vägleda och hjälpa patienten dels att kunna lösa problem i telefonrådgivnings-

situationen. Att skapa möjligheter för största möjliga hälsa, självständighet och oberoende hos 

patienten utifrån helhetsbedömningen är målet med omvårdnaden och det beskrivs som 

stimulerande när sjuksköterskorna upplever att möjligheter finns för detta. 

När organisationen, eller andra omständigheter exempelvis brist på kunskap, begränsar 

sjuksköterskornas möjligheter upplevs samma makt som betungande. Sjuksköterskorna 

beskriver då hur de vill avstå från ansvar eller avsäger sig organisationens krav på ansvar. 

En situation när sjuksköterskan vill avstå från ansvar är när patient och sjuksköterska har 

olika åsikter om patientens behov av läkartid. Sjuksköterskan orkar inte ”tjafsa” och patienten 

får en tid. Att patienten som kräver en tid får en tid innebär att sjuksköterskan respekterar 

patientens rätt till självbestämmande och trygghet och borde ses av sjuksköterskan som att ta 

ansvar för omvårdnadsuppdraget och som att uppfylla kraven i Hälso- och sjukvårdslagen. 

Ett annat exempel är när sjuksköterskorna beskriver att de inte ska behöva hantera 

sjukskrivningar eftersom rätten att besluta om sjukskrivning inte ligger på 

sjuksköterskeprofessionen. I detta fall vill inte sjuksköterskan ta ansvar för organisationens 

rutiner gällande hanteringen och ansvaret skjuts över på läkaren. 

För att förstå och beskriva vad som påverkar relationen mellan att ha makt och hjälpa och 

ta ansvar utgår jag från Skau (2007). Hon har konstruerat en modell som beskriver det 

komplicerade förhållandet mellan organisation och hjälpare (sjuksköterskan) och 

ansvarsfrågan i relationen mellan hjälpare och klient (patient). 

Skau beskriver att hjälprelationen har två olika nivåer: en systemnivå och en personnivå 

och hon beskriver också hur dessa nivåer är relaterade till varandra (Figur 7). 
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Systemnivån kan ses som ramen för det personliga mötet mellan sjuksköterska och patient. 

Systemnivån innehåller organisationens normer och regler, värdegrund, ekonomiska resurser, 

roller, formell kompetens och strategier för vården. Ramen kan vara mer eller mindre flexibel, 

trång eller vid. Systemet kan variera längs en axel från hierarkisk orientering till 

jämlikhetsorientering. 

Personnivån innehåller personlig kompetens, inlevelseförmåga, förhållningssätt och 

handlingskraft hos den enskilda sjuksköterskan. Personens förhållningssätt varierar också 

längs en axel från hierarkisk orientering till jämlikhetsorientering. Potentialen varierar mellan 

olika sjuksköterskor och även över tid. 

Systemnivån och personnivån har ett dialektiskt förhållande. Systemet kan inte existera utan 

att innehålla personer och personerna i systemet är beroende av systemets ramar för att kunna 

fungera tillsammans. 

I denna studie representeras personnivån av sjuksköterskan och systemnivån av 

vårdsystemet. 

Figur 7. Förhållandet mellan personnivå och systemnivå och förhållningssätt. Grafens yta representerar 
hjälparens förhållningssätt mot klienten. Källa: Skau, 2007 
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Mötet i telefonrådgivningssituationen mellan patient och sjuksköterska kan placeras i Skaus 

modell (figur 7) i någon av grafens fyra ”rum”. I de fyra olika rummen kan sjuksköterskan 

inta fyra varierande förhållningssätt mot patienten. Förhållningssättet påverkas av 

sjuksköterskans orientering dvs. om sjuksköterskan har ett jämlikt eller hierarkiskt 

förhållningssätt mot patienten. Det påverkas också av vårdsystemets orientering: om 

vårdsystemet tillhandahåller jämlika eller hierarkiska förutsättningar. 

I rum 1 (se Figur 7) i modellen befinner sig ”den räddande ängeln”. ”Den räddande 

ängeln” är en jämliksorienterad sjuksköterska som arbetar inom ett hierarkiskt orienterat 

vårdsystem. Denna sjuksköterska är beredd att stå ut med personligt obehag för att klara av att 

ha ett tillitsfullt och respektfullt förhållande till patienten. 

Ett exempel på från denna studie är när organisationen inte kan erbjuda tillräckligt med 

läkartider. När en patient kontaktar telefonrådgivningen och sjuksköterskan bedömer att 

patienten är i behov av en tid ställs hon inför olika val. Att försöka ordna en läkartid eller att 

säga att det inte finns tid. Om sjuksköterskan upplever att det är oetiskt att inte hjälpa 

patienten och försöker ordna med en läkartid fast det inte finns agerar hon som ”den räddande 

ängeln” som är beredd att gå igenom personligt obehag (exempelvis läkare som uppträder 

otrevligt för att sjuksköterskan ”stör”) för att hjälpa patienten. 

I rum 2 i modellen finns ”den goda sjuksköterskan”. ”Den goda sjuksköterskan” är 

jämliksorienterad och arbetar i ett vårdsystem som har ett jämlikhetsorienterat 

förhållningssätt. Följden av detta förhållningssätt blir att förhållandet mellan sjuksköterskan 

och patient är respektfullt och tillitsfullt. Även mellan olika sjuksköterskor och andra 

professioner inom vårdsystemet råder ett respektfullt och tillitsfullt förhållande. 

Ett exempel från denna studie är en sjuksköterska som i fokusgruppssamtalet beskrev 

arbetet med telefonrådgivning som roligt och lätt. Sjuksköterskan beskrev en situation när 

organisationen hade resurser i form av läkartider och när sjuksköterskan personligen upplevde 

att hon hade tillräcklig kunskap för att bedöma ärendet. Hon kunde sedan handla utifrån sin 

bedömning och kunde vara ”den goda sjuksköterskan” som kunde tillgodose patientens behov 

i en tillåtande organisation. 

I rum 3 i modellen finns ”torteraren”. ”Torteraren” är en sjuksköterska som är hierarkiskt 

orienterad och arbetar i ett hierarkiskt orienterat vårdsystem. Förhållandet mellan 

sjuksköterska och patient domineras av att sjuksköterskan har kontroll och makt över 

patienten som får finna sig i sjuksköterskans behandling. I denna studie har inget exempel på 

detta förhållningssätt identifierats.  

I rum 4 i modellen finns ”maktmissbrukaren”. ”Maktmissbrukaren” är en sjuksköterska med 

hierarkisk orientering som arbetar i ett jämliksorienterat vårdsystem. Förhållandet mellan 
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sjuksköterska och patient domineras av att sjuksköterskan njuter av att bestämma över 

patienten och utnyttjar sin ställning till att förtrycka eller ”fostra” patienten. Inte heller detta 

förhållningssätt har kunnat identifieras i sjuksköterskornas beskrivningar av sina erfarenheter. 

De omständigheter som påverkar sjuksköterskornas arbete med telefonrådgivning och 

hantering av sjukskrivningar har i denna studie kunnat beskrivas som hindrande eller 

möjliggörande. Dessa omständigheter är också hindrande eller möjliggörande för ett 

jämliksorienterat förhållningssätt i mötet med patienten. Genom att kombinera illustrationen 

av denna studies resultat (figur 6) och Skaus modell (figur 7) bildas en ny modell (figur 8) 

som kan ge förståelse för hur de hindrande och möjliggörande omständigheterna i arbetet med 

telefonrådgivning och hanteringen av sjukskrivningar påverkar sjuksköterskans 

förhållningssätt i telefonrådgivningssituationen. 

 

Figur 8: Hindrande och möjliggörande faktorer påverkar sjuksköterskans förhållningssätt i 
telefonrådgivningssituationen. Ängeln representerar sjuksköterskan och dennes förhållningssätt i vårdrelationen och 
ängelns placering är beroende av vårdsystemets och sjuksköterskans orientering. I denna graf befinner sig 
sjuksköterskan i rum 2 och kan vara ”den goda sjuksköterskan”.
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Hindrande omständigheter i denna studie är exempelvis brist på läkartider eller låg bemanning 

bland sjuksköterskorna. Dessa två hinder finns inom organisationen dvs. vårdsystemet och 

leder till att vårdsystemet får en mer hierarkisk orientering eftersom patienten inte kan få en 

läkartid om det behövs eller att patienten inte kommer fram på telefonen. 

Hindrande omständigheter hos sjuksköterskan är exempelvis rädsla och oro över att göra 

fel bedömningar. Detta hinder finns inom sjuksköterskan (personnivån) och kan orsaka 

nedsatt inlevelseförmåga och nedsatt handlingskraft vilket i sin tur leder till att sjuksköterskan 

omedvetet blir mer hierarkiskt orienterad. Oron och rädslan leder till en fokusering på 

sjuksköterskan själv istället för på patienten. 

Möjliggörande omständigheter påverkar också orienteringen hos vårdsystemet och hos 

sjuksköterskan. 

Organisationens rutiner är ett exempel på omständighet som leder till att hanteringen av 

sjukskrivningar underlättas och detta leder till att vårdsystemet blir mer jämliksorienterat. I ett 

fokusgruppssamtal beskrevs att man på en vårdcentral infört sådana rutiner på vårdcentralen 

när det var brist på läkartider och patienten var i behov av tid för sjukskrivning. Under 

förutsättning att sjuksköterskan dokumenterat kunde då retroaktiv sjukskrivning utfärdas, trots 

att detta annars inte ska få förekomma. Detta är ett exempel på att ”brister” i vårdsystemet 

kompenseras med möjliggörande rutiner så att vårdsystemet kan kvarstanna i 

jämliksorientering. 

Stöd från arbetskamrater är en annan möjliggörande omständighet som kan hjälpa 

sjuksköterskan att finna känslomässigt stöd och stöd i bedömningar. Detta kan stärka 

sjuksköterskan att till exempel orka handla etiskt riktigt och vara en ”räddande ängel”. 

Hur en sjuksköterska reagerar när vårdsystemet tillfälligt, eller konstant, förskjuts mot en 

mer hierarkisk orientering, är individuellt. En del sjuksköterskor reagerar med oro och stress 

exempelvis vid brist på läkartider. Andra reagerar med dåligt bemötande av patienten eller 

genom att avsäga sig ansvaret för situationen och skjuta över det på någon annan i 

organisationen. Ytterligare andra undviker att reagera, ”stänger av” och vidtar inga åtgärder 

som orsakar personligt obehag. 

Skau (2007) menar att ett dålig bemötande mot en patient aldrig kan ursäktas av brister på 

systemnivå. Möjligtvis förklaras. Inom vårdsystemet har varje sjuksköterska ett visst spelrum 

för att individuellt förstå ramarna för arbetet. Inom sjuksköterskan styrs handlandet av de 

etiska ramar sjuksköterskeprofessionen och sjuksköterskan personligen har. 

Det finns alltså i sjuksköterskans individuella förståelse av ramarna för arbetet och i 

sjuksköterskans etiska och personliga ramar ett visst handlingsutrymme. Detta 
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handlingsutrymme anser jag består av att i varje möte, trots begränsade möjligheter, utifrån 

sina etiska ramar, skapa bästa möjliga förutsättningar för ett jämlikt möte med patienten. 

Jag tror att sjuksköterskor i telefonrådgivning idag upplever att organisationen begränsar 

jämlikhetsorienteringen och möjligheterna till att ge största möjliga hälsa, självständighet och 

oberoende hos patienten. På grund av begränsad bemanning, höga prestationskrav (antal 

samtal per timma), dåligt med läkartider, avsaknad av utbildning och avsaknad av 

uppmuntran hindras sjuksköterskan från att ge jämliksorienterad omvårdnad. Sjuksköterskan 

förskjuts av hindren från rum 2 ”den goda vårdaren” till rum 1 ”den räddande ängeln”. När 

sedan sjuksköterskan inte orkar ”rädda” patienten och ge jämliksorienterad vård skapar detta 

minskad känsla för ansvar, oro, stress och ”dåliga” möten med patienter. Dessa känslor av 

oro, och stress skulle kunna orsaka mer djupgående konsekvenser om de pågår under lång tid. 

En tänkbar konsekvens skulle kunna vara att sjuksköterskan av de hindrande 

omständigheterna skjuts ned i rum 3 och bli en ”torterare” för att själv ”överleva” den 

situation hon/han befinner sig i. Sjuksköterskan handlar på ett sätt som strider mot personliga 

och yrkesmässiga värderingar och mål för att skydda sig själv. Ett annat scenario är att 

sjuksköterskan ”går in i väggen” och själv blir sjukskriven eftersom hon/han inte längre orkar 

kompensera för de brister som finns i vården. 

För att skapa förutsättningar för ”en god vård” runt hanteringen av sjukskrivningar på en 

vårdcentral behöver organisationen se över de hinder som sjuksköterskorna upplever i sitt 

arbete. Sjuksköterskan behöver tydliggöra för sig själv och andra professioner vad 

omvårdnadsansvaret innebär i telefonrådgivningssituationen, vad organisationens mål är och 

få tid för reflektion över hur vården ska prioriteras. 

Samarbetet mellan de olika yrkesprofessioner som arbetar på vårdcentralen behöver 

fördjupas så att varje del kan utnyttja den andra till fullo. Bemötande av patienter behöver 

reflekteras mellan yrkesprofessioner så ett gemensamt förhållningssätt skapas. I Östergötland 

(Försäkringskassan & Landstinget i Östergötland, 2005) fördjupades samarbetet mellan 

yrkesprofessionerna genom regelbundna samtal runt problem med sjukskrivningar. Detta 

tillsammans med utbildning är viktigt för att förbättra hanteringen av sjukskrivningar och 

minska antalet sjukskrivningar. 

 

4.3 Etikdiskussion 

Forskningsetiska principer har beaktats i detta arbete. Verksamhetschef har godkänt 

deltagarnas medverkande i studien. Deltagarna har fått muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte, genomförande och deltagandets innebörd. De har även fått information om att 

deltagandet är frivilligt och när som helt kan avbrytas. Deltagarna har undertecknat blankett 
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för informerat samtycke. Författaren har strävat efter att inte avslöja deltagarnas identitet vid 

redovisningen av resultatet. Detta har exempelvis möjliggjorts genom att uttalanden har 

analyserats som grupp inte som individuella. 

I resultatbeskrivningen och framför allt i resultatdiskussionen synliggörs och diskuteras 

makt och ansvar. Detta kan upplevas provocerande mot sjuksköterskor som tar del av studien. 

Författarens tanke med att presentera dessa resultat är dels att enligt forskningsetiska principer 

inte undanhålla resultat dels att möjliggöra för sjuksköterskor att reflektera över följderna av 

att arbeta i ett hierarkiskt system. Detta anser författaren vara av så stor vikt att det uppväger 

det eventuella obehag som orsakas hos berörda sjuksköterskor. 

 

 

5 SLUTSATSER 

 

Arbetet med telefonrådgivning är kvalificerat. Det kräver professionalitet, lyhördhet, 

flexibilitet och kunskap av sjuksköterskan. Arbetet är också stimulerande och beskrivs som 

omväxlande, roligt och problemlösande. Det finns hindrande omständigheter som påverkar 

arbetet vilka kan vara relaterade till patienten, organisationen och sjuksköterskan. 

Möjliggörande omständigheter är rutiner. 

Hanteringen av sjukskrivningar består av att sjuksköterskan i telefonrådgivningen gör 

bedömning, ger information och bevakar patientens rättigheter. Det finns hindrande 

omständigheter som påverkar hanteringen. Dessa är förväntningar hos patienten, 

bedömningshinder och kommunikationshinder. Möjliggörande omständigheter är 

dokumentation, utbildning, rutiner och stöd av arbetskamrater. 

Svårigheter med arbetet och hanteringen leder ibland till att sjuksköterskan vill frånsäga 

sig ansvar för arbetsuppgifter. Studien har identifierat ett behov av att tydliggöra 

omvårdnadsansvaret för verksamma sjuksköterskor i telefonrådgivning på vårdcentral så att 

sjuksköterskans bedömningar i telefonrådgivningssituationen i högre grad baseras på 

omvårdnadens mål. 

 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

Resultatet av denna studie har visat att sjuksköterskor i telefonrådgivning beskriver att de har 

makt att hjälpa och vägleda. Denna makt kan i svåra eller pressade telefonrådgivnings-

situationer leda till att sjuksköterskan vill frånsäga sig ansvar för arbetsuppgifter. Fortsatta 

studier för att fördjupa förståelsen av förhållandet mellan ansvar och makt kunde vara med 

frågeställningar som: 
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Hur ser sjuksköterskor på makt och ansvar i relation till patienten? 

Vad innebär makt för sjuksköterskorna och vad innebär ansvar? 

 

Genom ytterligare fokusgruppssamtal med sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning 

skulle detta område kunna utforskas. 

Andra studier skulle kunna vara att undersöka hur olika yrkesprofessioner på en 

vårdcentral ser på makt i sjukskrivningsprocessen liksom patienters uppfattningar av makt 

inom vårdorganisationen i samband med sjukskrivningar. 
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 Bilaga 1 

 

Hej! 

 
Mitt namn är Linda Lännerström och jag studerar till distriktssköterska vid Mälardalens 
Högskola i Eskilstuna/Västerås. 
Under hösten 2009 kommer jag att skriva ett examensarbete som leder till magister som 
Distriktssköterska. Examensarbetet kommer att beskriva sjuksköterskors hantering av 
sjukskrivningsfrågor i samband med telefonrådgivning. För att kunna beskriva detta önskar 
jag intervjua sjuksköterskor/distriktssköterskor på vårdcentral, som arbetar med 
telefonrådgivning minst 50 % av sin arbetstid. Detta är en förfrågan till dig som 
verksamhetschef att få möjlighet att inbjuda distriktssköterskor/sjuksköterskor på din 
vårdcentral för ett deltagande i studien. Deltagandet är naturligtvis frivilligt. Alla uppgifter 
kommer att hanteras konfidentiellt. 
 
Jag önskar få komma på ett sjuksköterskemöte så snart som möjligt för att informera om 
studien och i samband med detta rekrytera sköterskor att delta i ett så kallat Fokussamtal. 
Fokussamtalet sker i grupp om 4-5 sköterskor och beräknas ta 1 – 1½ h. Samtalen kommer att 
spelas in för att sedan analyseras. Min önskan är att detta ska kunna genomföras under början 
av september månad. 
Jag vill sedan gärna återföra resultatet av mitt examensarbete till din verksamhet liksom till 
primärvårdsverksamheten i hela länet. Min förhoppning är att resultatet kommer att kunna 
användas för att utveckla sjuksköterskans deltagande i sjukskrivningsprocessen på 
vårdcentralen. 
 
Jag är tacksam om du vill godkänna att sköterskor inom din verksamhet kan delta i studien 
genom att underteckna denna blankett. 
Min handledare finns på Mälardalens Högskola och kontaktuppgifter till henne och mig finns 
nedan. 
 
Svara så snart som möjligt genom att skicka ett mail eller nedanstående blankett åter 
 
Vid frågor kontakta gärna mig: Handledare: 
NAMN  NAMN 
ADRESS TITEL 
TELEFON Mälardalens Högskola 
E-MAIL E-MAIL 
 
Med vänlig hälsning 
STUDENTENS NAMN 
 
 
 
Jag, Verksamhetschef på Xxxxxxx Vårdcentral, godkänner att ovanstående studie får 
genomföras under hösten 2009 
 
Ort Datum  Namn 



 Bilaga 2 

 

Frågeställningar 
 
 

Introduktion/uppvärmning (samtliga får svara kort på denna) 
Berätta för mig hur det är att arbeta med telefonrådgivning? 
(Vad är lätt och vad är svårt?) 
 
 

Vad och hur 
 

Hur kommer ni i kontakt med sjukskrivningar när ni arbetar i 
telefonen? 
 

Berätta vilka vanliga frågor du får gällande sjukskrivningar 
(vilka förekommer inte så ofta?) 
 
 

Erfarenheter 
 

Vilka sjukskrivningar är lätta att hantera? 
Vilka är svåra? 
 

Hur gör du när du inte vet hur du ska göra med sjukskrivningsärendet? 
 

Har ni diskuterat hur sjukskrivningar ska hanteras i er arbetsgrupp? 
Har ni skriftiga rutiner? 
 

Vilka andra yrkeskategorier tar del i hanteringen? 
Hur fungerar samarbetet med dem? 
 

Känner du att det finns något som skulle kunna ändras på för att du 
skulle kunna arbeta på ett bättre sätt med sjukskrivningar? Vad? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5-sek regeln              summera             lyssna           var intresserad 

 
Är det någon annan av er som tycker annorlunda, har en annan upplevelse? 
Ser ni det på ngt annat sätt? 
Kan du ge ett exempel på hur du menar 
Kan du beskriva hur du menar 
Berätta mer 



 Bilaga 3 

 

Vem är DU i gruppen? 
 

Hur gammal är du? 
 
 
 
 
 

 
Vilket kön har du? 

 
 
 

 
Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

 
 
 
 
 
 

 
Hur många år har du arbetat som sjuksköterska på vårdcentral? 

 
 
 
 
 
 
 

Hur många år har du arbetat med telefonrådgivning på vårdcentral? 
 
 
 
 
 
 

 
Hur stor del av din arbetstid sitter du i telefonrådgivning? 

 
 
 
 
 

 
Har du någon specialistutbildning, om ja skriv vilken 

 
 
 

Tack!! 

 20-30 år 
 31-40 år 
 41-50 år 
 51 år eller mer 

 kvinna 
 man 

 0-5 år 
 6-10 år 
 11-20 år 
 21-30 år 
 31 år eller mer 

 0-5 år 
 6-10 år 
 11-20 år 
 21-30 år 
 31 år eller mer 

 0-5 år 
 6-10 år 
 11-20 år 
 21-30 år 
 31 år eller mer 

 25% eller mindre 
 26-50 % 
 51-75 % 
 100 % 

 ja 
 nej 
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Informationsbrev till sjuksköterskor vid Xxxxxxxx Vårdcentral 
 
Mitt namn är Linda Lännerström och jag studerar till distriktssköterska vid 
Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås. 
 
Under hösten 2009 kommer jag att genomföra ett examensarbete i 
Vårdvetenskap. Examensarbetet kommer att beskriva sjuksköterskors hantering 
av sjukskrivningsärenden i samband med telefonrådgivning. För att kunna 
beskriva detta önskar jag intervjua sjuksköterskor/distriktssköterskor på Din 
vårdcentral, som arbetar med telefonrådgivning minst 50 % av sin arbetstid. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och sker anonymt, du kan när som helst dra 
dig ur studien. Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. 
 
Intervjun kommer att ske i ett så kallat Fokussamtal. Fokussamtalet sker i grupp 
om ca 5 sköterskor och beräknas ta 1 – 1½ h. Samtalen kommer att spelas in på 
band för att sedan analyseras. 
Min önskan är att detta ska kunna genomföras under början av september, vecka 
37 eller 38. 
Min förhoppning är att resultatet sedan kommer att kunna användas för att 
utveckla sjuksköterskans deltagande i sjukskrivningsprocessen på vårdcentralen. 
 
Verksamhetschefen på Xxxxxxx Vårdcentral har godkänt deltagande i studien. 
Min handledare finns på Mälardalens Högskola och kontaktuppgifter till henne 
och mig finns nedan. 
 
Jag kommer att kontakta de som anmält intresse inom kort för att bestämma 
tidpunkt för intervjun. 
 
 
Vid frågor kontakta gärna mig: Du kan även kontakta min handledare: 
NAMN NAMN 
ADRESS TITEL 
TELEFONNUMMER Mälardalens Högskola 
E-MAIL E-MAIL 
 
 
 
Jag har tagit det av ovanstående och samtycker till att delta i en intervju: 
 
Datum Namnteckning 
 
 
____________________________________________________________________ 
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Domän Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori  Tema 
Man ska försöka att bemöta alla med den 
dagsform man själv har att försöka att inte 
det lyser igenom att man kan ha en dålig 
dag men att man fortfarande försöker 
bibehålla sin profession. Även om kan 
kanske inte känner att man vill vara trevlig 
så ska man vara trevlig i alla fall och 
tillmötesgående. Det kan vara svårt ibland 
när man möter besvärliga patienter. 

Professionellt 
bemötande. 

  Professionalitet 

Vi måste vara en bra lyssnerska som 
lyssnar på varje samtal. 

Måste vara en bra 
lyssnerska. 

  Lyhördhet 

Det här andra runt omkring med rutiner, 
det beror ju på vilken arbetsplats man 
jobbar på varje arbetsplats har ju sin rutin, 
för bokningen av tiderna. 

Olika arbetsplatser 
har olika rutiner. 

  Flexibilitet 

Det krävs att man vet vad man håller på 
med, att man kan rutiner på sin arbetsplats, 
att man kan scheman, var alla är, hur de 
jobbar, på vilket sätt de jobbar. 

Krävs kunskap.   Kunskap 

Kvalificerat 

trots att man jobbat med det ganska länge 
kan det komma upp saker som man tycker 
att ja men det här det har jag inte stött på 
tidigare, så att det, 

Nya saker kommer 
upp. 

  Omväxlande 

Just den här vanliga rådgivningen när man 
får vara syster, den är ju lättare och 
roligare 

Lätt och roligt.   Roligt 

Man kan styra människor i telefonen. Kan lösa många 
problem. 

  

Så det känns lite som ett makt. Man har makt.   

Problemlösande 

Stimulerande 

Man kan se i en anteckning ibland som 
man gjort utifrån en telefonrådgivning vad 
man har uppfattat att problemet var. Och 
så har man bokat till doktorn utifrån vad 
man faktiskt har uppfattat, och sen när 
dom kommer till doktorn, ja det fanns inte 
ett rätt. 

Svårt vid 
kommunikationshin
der. 

Kommunikations-
hinder 

Man vet inte om Apoteket, man känner 
inte till vad det finns att ta till, folk provar 
inte alls. 

Patienter känner inte 
till vad det finns att 
ta till. 

Brist i egenvård 

Hinder relaterat till 
patienten 

Men det finns ju inte tider, det är ju 
mycket det svåra på grund av att det inte 
finns tider. 

Det svåra är bristen 
på läkartider. 

  Hinder relaterat till 
organisationen 

då ringde man ju för att man var redigt 
förkyld eller hade ont i halsen och då 
behövde man ju oftast en läkarkontakt. Det 
var inte så mycket råd att ge. Här ringer 
man alltså om…mycket om småsaker, om 
allt och även sådana saker som egentligen 
inte är sjukvård. 

Patienten ringer om 
saker som 
sjukvården inte kan 
lösa. 

  

Det är jättesvårt att göra bedömningar 
ibland, man är ju som, ibland går man hem 
och är orolig att man har sagt något fel. 

Oro över att man 
sagt fel. 

  

Hinder relaterat till 
sjuksköterskan 

Hindrande 
omständigheter

A
tt arbeta m

ed telefonrådgivning 

Sista tiden ändå fått ett litet stöd i RGS-
webben. 

Stöd i RGS-webb.   Rutiner Möjliggörande 
omständigheter
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Domän Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori Tema 

De har varit hemma en vecka och vill ha 
ett intyg. Det är det mesta vi kommer i 
kontakt med. 

Intyg efter att ha 
varit hemma en 
vecka. 

Bedömning 
utifrån social-
försäkringens 
regler 

Vi ska egentligen göra en medicinsk 
bedömning, och jag menar är det någon 
med en vanlig förkylning som är hemma 
för att dom inte orkar så har vi ingen 
skyldighet att ta hit dem därför att det är 
inte för oss medicinskt prioriterat med en 
vanlig förkylning eftersom det går över av 
sig självt.  

Vi ska göra en 
medicinsk 
bedömning för att få 
läkartid. 

Bedömning 
utifrån medicinska 
symtom 

Och då hade den doktorn skrivit 
uttryckligen att det skulle vara ett 
återbesök. 

Doktorn har skrivit 
att det skulle vara 
återbesök. 

Bedömning 
utifrån 
dokumentation 

Gör bedömning 

Typexemplet när det gäller sjukskrivning 
för ont i ryggen. Kommer man till läkaren, 
ja det blir ju tabletter i första hand, sen 
händer det inte så mycket mer….nej. Och 
sjukskrivning det kanske det blir några 
dagar eller en vecka och så kanske det blir 
en röntgen i slutänden. Däremot kan man 
då hänvisa dom direkt istället till 
sjukgymnasten som kanske faktiskt kan 
hjälpa patienten med smärtan samma dag, 
så det är… Det är jätteviktigt att ge den 
här informationen.  

Genom att informera 
kan patienten få 
snabbare hjälp. 

  Ger information 

Ja dom som har varit sjukskrivna mer än 
21 dagar eller upprepade perioder under 
tre månader, dom kallas för röd flagg 
patienter. Dom ska till rehab, så 
rehabkoordinatorn, det är väl (Namn) som 
tar hand om dom och kopplar in våran 
rehabläkare och då sköter dom det här med 
intygen och den här biten.  

Sjuksköterskan ska 
koppla in 
Rehabkoordinatorn 
vid behov. 

  Bevakar 

Hantering 

Det kan ju ha att göra med att man inte 
hinner träffas och prata om de här sakerna, 
man har ju inte tid. 

Man hinner inte 
träffas och prata 
mellan olika 
yrkeskategorier. 

Hinder i 
kommunikation 
mellan 
arbetskamrater 

Vissa är ganska så klara med vad det är 
dom gör och så även i journalanteckningen 
men det är ju mer sällan det är så än ofta 

Det är sällan tydligt 
i 
journalanteckningen 
vad som ska ske. 

Dokumentations-
brist 

Kommunikationshinder

Men jag kan nog uppleva många gånger 
att man tror att man kan bli sjukskriven för 
att man orkar inte med livet och familjen. 

Patienten tror att 
hon/han kan bli 
sjukskriven för 
problem i livet och 
med familjen. 

A
tt hantera sjukskrivningar 

Invandrare är ju mer såhär att det är ju 
doktorn som är i fokus, det duger inte så 
bra med en sjuksköterska, sjukgymnast 
eller beteendevetare. Blodprover är bra 
också. Recept och blodprov. Är väldigt bra 
och doktorn är bra 

Invandrare vill ha en 
läkartid, blodprov 
eller recept, inte råd. 

  Förväntning hos 
patienten Hindrande 

omständigheter
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Domän Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori Tema 

Problemet har ju blivit nu när vi har ehhh 
hyrdoktorer, att de ärver varann. Det är ju 
inte säkert att de bara förlänger på 
telefonen. Där tycker jag det är svårt. 

Svårt med 
hyrdoktorer man vet 
inte vilka som 
förlänger via telefon.

Bedömnings-
hinder relaterat 
till läkaren 

Nej det är säkert så att man skulle behöva 
en genomgång och förklaring. Vi också 
som sitter där som…Då kanske vi kunde 
se saker på en gång och säga att det här 
håller inte 

Vi behöver 
genomgång och 
förklaring för att 
veta hur vi ska göra. 

Jag bokar in patienten efter symtom, sen är 
det upp till doktorn att avgöra, ska den bli 
sjukskriven eller inte, sen struntar jag i det 

Jag struntar i 
bedömningen av 
rätten till 
sjukskrivning. Jag 
bokar efter symtom. 

 Egentligen skulle man ju inte behöva bry 
sig riktigt. Men det blir ju de här 
problemen som uppstår när dom ringer och 
ska jag boka in för en förlängning? Det är 
såna saker jag tycker kan vara knökigt. 
Men annars är det ju upp till doktorn att 
avgöra 

Det blir problem när 
man inte vet om 
patienten ska bokas 
in, då måste man bry 
sig. 

Asså har man någon som propsar på tid då 
har dom fått tid. Ska det tjafsas då får dom 
tjafsas med doktorn i så fall 

Ska det tjafsas får 
dom tjafsa med 
doktorn. 

Bedömnings-
hinder relaterat 
till sjuksköterskan 

Bedömningshinder 

Hindrande 
omständigheter

Det har vi ju pratat väldigt mycket med 
doktorerna kring inte bara sjukskrivningar 
utan dokumentation men framför allt i 
sjukskrivningsärenden, att det är så viktigt,  
att det står väldigt tydligt hur patienten ska 
hanteras. 

Sjuksköterskor och 
läkare har diskuterat 
vikten av 
dokumentation. 

  

Det är ju inte bara det att man ser res utan 
det är ju bra att veta vad som är på gång 
med patienten, att ärendet ligger hos FK 
till exempel. Och väntar på det och det, ja 
då är det ju mycket lättare att veta 

I 
rehabiliteringsanteck
ningarna ser man 
vad som är på gång i 
ärendet. 

  

Dokumentation 

Det beror helt på. Man kan prata med 
varandra eller man kan prata med läkare. I 
bästa fall samma om han finns här annars 
får man prata med någon annan, i alla fall 
så man löser problemet. 

Sjuksköterskorna 
kan diskutera med 
varandra eller 
läkarna. 

  Stöd av arbetskamrater

På arbetsplatsträffar hade man ju 
information till all personal. Men sen har 
det ju kommit nytt nu då den här nya 
sjukskrivningslagen men de här olika 
dagarna och att man mycket lättare kan bli 
utförsäkrad och det här, så det är ju 
ytterligare en bit. Och den har väl de flesta 
också fått information om vad jag förstår. 

De flesta har fått 
information om 
sjukskrivningar. 

  Utbildning 
A

tt hantera sjukskrivningar 

det jag har upplevt på vägen det är att 
sedan rehabkoordinatorerna kom så har ju 
sjukskrivningarna minskat drastiskt, 
åtminstone på ställen jag varit på tidigare, 
vet att det finns någon som samordnar, 
som tittar över, vad är det som dom är 
sjukskrivna för, för en del doktorer har ju 
bara varit lite bekväma också. 

Sjukskrivningarna 
har minskat efter att 
rehabkoor. kom. 

  Rutiner 

Möjliggörande 
omständigheter

 


