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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Telefonrådgivning på vårdcentral utgör en stor del av distriktssköterskors arbete. 

När distriktssköterskor saknar visuell kontakt med vårdsökare i telefonen ställs andra krav på 

kommunikationen mellan distriktssköterskor och vårdsökande. I takt med den ökade 

invandringen i Sverige träffar distriktssköterskor på utlandsfödda vårdsökande med 

språkförbistring i allt större utsträckning. Det behövs därför mer forskning inom detta område. 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning på vårdcentral till vårdsökande som inte har svenska som modersmål. 

Metod: Designen på studien är en kvalitativ deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats. 

Datamaterialet utgjordes av tio intervjuer med distriktssköterskor på vårdcentral. Analys 

gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Ur analysen framträder fyra kategorier Att främja samspel i kommunikationen, Att 

träffa på svårigheter/ hinder i samtalet, Att använda organisatoriska strategier, Att använda 

sin kompetens. 

Slutsats: Att nå överensstämmelse i kommunikationen ansågs som något av det viktigaste i 

arbetet med telefonrådgivning.  Kulturella skillnader och språkförbistring gjorde 

telefonrådgivningen utmanande. Andrahandsinformation gjorde det svårt att veta att korrekt 

information gavs samt att sekretessen upprätthölls. Distriktssköterskorna beskrev oro för 

felbedömning vid samtal med uppringare med språkförbistring. Att förmedla trygghet ansågs 

viktigt vid telefonrådgivning till utlandsfödda vårdsökare. Distriktssköterskorna i studien 

eftersökte organisatoriskt stöd och utbildning för att lättare kunna arbeta med 

telefonrådgivning.  

Nyckelord: Distriktssköterskors erfarenheter, Kommunikation, Kvalitativ innehållsanalys, 

Telefonrådgivning, Utlandsfödda vårdsökare, Vårdcentral.  

 



 
ABSTRACT  

 

Background: Telephone advice and triage at health care centers constitutes a big part of the 

daily tasks a district nurse perform. As the tele nurses lacks visual contact with their patients, 

there are greater demands in the communication as opposed to face-to-face encounters. As the 

immigration increases in Sweden, the district nurse encounters an increasing amount of 

foreign born callers with language barriers. Therefore, more research in this area is necessary. 

Aim: The aim of this study is to describe distric nurses experiences of telephone nursing to 

healthcare seekers with other native language than Swedish. 

Method: The study design is a qualitative descriptive interview study with an inductive 

approach. Data was collected through ten individual interviews with district nurses in health 

center and the data was analyzed by content analysis. 

Results: Four categories emerged from the analysis: To encourage synergetic 

communication, To encounter obstacles in the conversation, To practice organizational 

strategies, To utilize one's competence. 

Conclusion: To pursue mutuality in communication and to conclude a common decision was 

seen among the most important aspects of the telephone nursing advisory. Cultural 

differences and language barriers caused the telephone nursing to become a challenging task 

for the nurses. Secondary information received through friends and relatives introduced an 

uncertainty to determine information correctness and whether the secrecy remained upheld. 

The district nurses expressed concern of misjudgment during conversations with callers who 

showed language inabilities. To bring security was noted as crucial in telephone nursing for 

foreign born callers. Furthermore, the district nurse needs to be confident in oneself. The 

district nurses in this study sought for organizational support and education.  

Keywords: Communication, District nurse experiences, Foreign born healthcare seekers, 

Medical center, Qualitative content analysis, Telephone nursing.  
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1 INLEDNING  

 

Telefonrådgivning utgör en central del i distriktsköterskors arbete på vårdcentral och är därför 

ett angeläget ämne att utforska vidare. Då distriktsköterskor inte ser den vårdsökande i 

telefonrådgivningen ställs andra krav i kommunikationen mellan dem för att få rätt 

information och kunna ge råd och stöd.  

Som distriktssköterskestuderande har författarna i samband med verksamhetsförlagd 

utbildning på vårdcentral fått erfara distriktssköterskors komplexa arbete i 

telefonrådgivningen. Med den ökande invandringen i Sverige kommer distriktssköterskor i 

allt större utsträckning i kontakt med patienter med annat modersmål än svenska. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras distriktssköterskors uppdrag, kommunikation, telefonrådgivning 

samt utlandsfödda och hälsa. 

 

2.1 Definitioner 

I studien använder författarna benämningen vårdsökande som enligt TRIHS & svensk 

sjuksköterskeförening (2011) definieras som en person som tar kontakt med vården angående 

aktuellt eller eventuellt hälsoproblem. Författarna använder också uppringare utifrån 

Holmström (2008) då det kan vara någon annan som ringer för den vårdsökande. 

Sjuksköterskor och distriktssköterskor används likvärdigt i studien och de benämns också 

telefonsjuksköterskor. 
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Författarna har valt benämningarna utlandsfödda eller med annat modersmål än svenska när 

det handlar om utländska vårdsökande. Enligt Regeringskansliet (2000) är definitionen på 

utlandsfödd en person med annan etnisk bakgrund än den som sedvanligt uppfattas som 

svensk och som har ett annat modersmål än svenska.  

När det handlar om denna typ av svårigheter med det svenska språket benämner författarna 

det språkförbistring. 

 

2.2 Distriktssköterskors uppdrag  

Distriktssköterskor har sjuksköterskeutbildning som grundutbildning med specialistutbildning 

till distriktssköterskor. Det innebär att deras kompetens är bred och fördjupad utifrån 

befolkningens specifika behov. Distriktsköterskors arbetsområden är inom primärvård vilket 

innefattar vårdcentral, hemsjukvård, skolhälsovård och barnhälsovård. På vårdcentraler sker 

kontakten med patienter antingen via distriktssköterskemottagning eller rådgivning per 

telefon (Distriktssköterskeföreningen, 2008a).  

Distriktssköterskors uppdragsområden inrymmer folkhälsa, socialt synsätt, omvårdnad och 

medicin. Arbetet inkluderar bland annat att stödja det friska och att individers egna 

möjligheter och resurser främjas (Distriktssköterskeföreningen, 2008a). Vidare uttrycks att 

det saknas dokumenterade styrande riktlinjer för distriktsköterskors uppdrag i nuläget och att 

forskning inom distriktssköterskors specifika områden som innefattar omvårdnad, 

allmänmedicin, folkhälsa och pedagogik är betydelsefull. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet att vård ska ges på lika villkor för 

alla patienter. Med detta menas att alla har rätt till samma vård oavsett kön, ålder eller 

etnicitet. International Council of Nurses, (ICN) har utvecklat en internationell etisk kod för 

sjuksköterskor som vägleder världens sjuksköterskor till ett unisont förhållningssätt oavsett 

vilket land de arbetar i och vilka nationella lagar som råder. ICN tar bland annat upp att 

sjuksköterskor ska verka för mänskliga rättigheter i sitt arbete. Omvårdnad ska ges på ett 

respektfullt sätt oberoende av ålder, kön, etnisk härkomst, religion, funktionsnedsättning, 

politiska uppfattningar eller sociala förhållanden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

I distriktsköterskans kompetensbeskrivning står det beskrivet att distriktssköterskor ska kunna 

förmedla trygghet, inneha mod, ha adekvat självuppfattning och självkänsla. Dessa 
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egenskaper betraktas vara av stor betydelse för att vården ska kunna anpassas efter individens 

och organisationens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008b).  

 

2.3 Telefonrådgivning 

Under slutet av 1960-talet etablerades sjukvårdsupplysningen i Stockholm och flera städer i 

Sverige följde snart efter och på 1970-talet öppnades telefonrådgivningar inom primärvården. 

Primärvården växte också kraftigt under 1970-talet och det rådde brist på läkare. För att spara 

resurser och minska ner belastningen på läkarna och samtidigt öka vårdkvalité och 

tillgänglighet kom telefonrådgivningar att betraktas som en tillgång och en given lösning. 

Telefonrådgivning sker nu på olika instanser inom hälso- och sjukvård, några av dem är 

sjukvårdsrådgivning, SOS alarm och vårdcentral (Leppänen, 2008). Uppgiften för 

distriktssköterskor i telefonrådgivning är att bedöma, identifiera och ge råd angående 

patientens aktuella eller möjliga hälsoproblem samt att hänvisa till rätt vårdnivå (Wahlberg, 

2008).  

2.3.1 Att arbeta med telefonrådgivning 

I tidigare forskning beskriver distriktsköterskor telefonrådgivningen som ett omväxlande 

arbete då varje patient är unik med sina individuella hälsoproblem. Många patienter som 

ringer till telefonrådgivningen har dålig kunskap om kroppen och sjukdomar. Förväntningar 

på distriktsköterskor är att de ska vilja och kunna ge adekvat information och undervisa 

patienter i egenvård (Ström, 2009; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Forskning visar 

också att distriktssköterskor erfar det utmanande att inte ha visuell kontakt med patienter som 

ringer. De beskriver det som problematiskt att fatta adekvata beslut utan hjälp av bland annat 

patienters kroppsspråk (Holmström & Dall´Alba, 2002; Pettinari & Jessopp, 2001; Röing, 

Rosenquist, Holmström, 2013; Wahlberg et al., 2003). I likhet med detta säger Holmström 

och Höglund (2007) att det är en skör process att inte kunna läsa av patienters ansiktsuttryck, 

för att veta om de kan ta till sig informationen som ges. Samtidigt är det en avvägning att ge 

patienter korrekt och lämplig information som de har rätt till.  

Något som kan försvåra bedömningen ytterligare är när patienter har annat modersmål och 

kommer från andra kulturer. Kulturella skillnader kan påverka hur information tolkas och 
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uppfattas mellan distriktssköterskor och patienter (Holmström & Höglund, 2007; Röing et al., 

2013; Wahlberg et al., 2003).  

Ström (2009) skriver i sin avhandling att sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning 

upplever sitt arbete som kunskapskrävande. Det ställs höga krav på att sjuksköterskors 

kunskap är evidensbaserad, tillförlitlig och aktuell, de måste ständigt hålla sig uppdaterade. 

En annan aspekt gällande detta nämner Röing, Hederberg & Holmström (2014) då bristen på 

kunskap och träning tycktes vara ett annat hinder för sjuksköterskorna, då det ansågs vara ett 

omöjligt uppdrag att vara uppdaterad inom alla områden. Vidare skriver Röing et. al. (2014) 

att fler telefonsjuksköterskor möjliggör tid för reflektion och vila mellan samtalen. Detta 

ansågs vara en nödvändighet för att kunna hantera alla telefonmöten med patienter och skapa 

en optimal telefonrådgivning oavsett tid på dygnet.  

Vissa problem eller symtom som vårdsökande ringer om är omöjliga att bedöma över telefon 

då de inte lyckas beskriva symtomen effektivt (Pettinari & Jessopp, 2001; Röing et al., 2013; 

Wahlberg et al., 2003). Telefonsjuksköterskor upplever att vårdsökande inte alltid blir 

tillfredsställda med egenvårdsråd (Holmström & Dall ´Allba, 2002; Wahlberg et al. 2003). En 

annan aspekt med detta tar Holmstöm och Dall ´Alba (2002, Röing et al., (2013), Röing et al., 

(2014), Wahlberg et al. (2003) upp gällande att sjuksköterskorna ansåg att tidsbristen vid 

telefonrådgivning bidrog till svårigheten att kunna ge egenvårdsråd till patienterna, detta då 

samtalen skulle vara korta och effektiva. Ledin, Olsen och Josefsson (2011) tar upp att 

sjuksköterskor på vårdcentral erfar det påfrestande när resurserna i den egna verksamheten 

inte räcker till. Som till exempel att det inte finns tillräckligt med läkartider att erbjuda till 

vårdsökare som är i behov av det.  

Studier ur vårdsökandes perspektiv beskriver att de flesta vårdsökande uppfattar 

telefonrådgivningen som lättillgänglig, professionell och pålitlig. De ser det som en trygghet 

att kunna vända sig till en tillförlitlig verksamhet som sjukvårdsrådgivningen. Bemötandet 

från telefonsjuksköterskor uppfattas i stor utsträckning som lugnt, vänligt och respektfullt 

(Ström, 2009). Liknande resultat framkommer i Kaminsky, Carlsson, Röing och Holmström 

(2013)´s studie där föräldrar som ringt sjukvårdsrådgivningen blivit intervjuade. Där 

poängteras vikten av att telefonsjuksköterskor visar respekt och förståelse. Föräldrar vill få sin 

oro stillad och söker trygghet hos telefonsjuksköterskan. Det framkom också att utlandsfödda 

föräldrar som har litet socialt nätverk och inte har någon närstående att fråga om råd känner 

trygghet i att kunna ringa sjukvårdsrådgivningen. Ström (2009) skriver att vårdsökande 
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upplever att telefonsjuksköterskor lägger vikt vid att dialogen blir en gemensam 

beslutsprocess och att råden som ges är personliga. Dock menar Ström (2009) att inte alla 

vårdsökande som deltog i studien var lika nöjda med samtalen. De beskriver att negativa 

känslor väcktes under samtalen och de kände sig inte så väl omhändertagna som de hade 

förväntat sig.  

Att ställa rätt frågor och fatta adekvata beslut ses som problematiska och svåra utmaningar för 

telefonsjuksköterskor. Det uppfattas även svårt att avgöra när vårdsökande ska hänvisas till 

annan vårdnivå eller ges egenvårdsråd (Holmström & Höglund, 2007; Wahlberg et al., 2003). 

I Ström (2009)´s avhandling beskrivs telefonsjuksköterskors upplevelse av arbetet som utsatt 

då de allena har ansvaret för råden och hänvisningarna som ges. Andra studier visar att 

telefonsjuksköterskor ofta upplever rädsla för att göra felbedömningar gällande råd och 

hänvisning till annan vårdnivå. Bedömningen baseras helt på vårdsökandes eller uppringarens 

beskrivning av tillståndet (Holmström & DallÁlba, 2002; Holmström & Höglund, 2007; 

Ledin et al., 2011; Pettinari & Jessopp, 2001;). Andrahandsinformation från till exempel en 

närstående till den vårdsökande försvårar bedömningen ytterligare för telefonsjuksköterskor 

och ökar risken för felbedömningar (Ledin et al. 2011; Wahlberg et al., 2003).  

2.3.2 Rådgivningsstöd 

Till sin hjälp har telefonsjuksköterskor det webbaserade rådgivningsstödet RGS webb som är 

framtaget för att stödja dem när de bedömer vårdbehov och vårdnivå över telefon. 

Rådgivningsstödet innehåller beslutsunderlag som är medicinskt kvalitetssäkrade och dessa 

granskas av läkare och sjuksköterskor och uppdateras regelbundet. Innehållet är detsamma 

som används på sjukvårdsrådgivningen 1177, detta för att råden och besluten ska bli så 

enhetliga som möjligt oavsett om den vårdsökande ringer vårdcentralen eller 1177.  

Rådgivningsstödet är symtombaserat och utformat för att hjälpa telefonsjuksköterskor att 

snabbt få överblick över problembilden som uppringaren beskriver. De kan då på ett 

strukturerat sätt ställa relevanta frågor till uppringaren och göra patientsäkra bedömningar. 

Stödet ger också underlag för dokumentation och motivering till bedömning och åtgärd. 

(Eklöf, 2013). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska patienter skyddas mot 

vårdskada. Med vårdskada menas fysisk och psykisk skada som kunnat förhindras om 

adekvata åtgärder gjorts i samband med patientens kontakt med hälso- och sjukvården.  
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I studier om hur telefonsjuksköterskor ser på att använda webbaserat rådgivningsstöd vid 

telefonrådgivning menar telefonsjuksköterskor att det underlättar deras arbete på flera plan. 

De får till exempel en snabbare överblick över problemet samt att beslutsprocessen och 

dokumentationen underlättas. Rådgivningsstödet kan också ses som ett adekvat komplement i 

de fall där kunskap och erfarenhet är begränsad (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009; 

O´Cathain, Sampson, Munro, Thomas & Nicholl, 2004). Telefonsjuksköterskor beskriver 

också en känsla av professionell säkerhet och en garanti för att de inte ska missa några viktiga 

frågor när de har rådgivningsstödet att luta sig mot. Rädslan för att göra felbedömningar 

minskar därmed och rådgivningsstödet beskrivs av telefonsjuksköterskor som ett slags 

skyddsnät. Det främjar också enlighet bland sjuksköterskor, vilket innebär att oberoende av 

vilken erfarenhet och klinisk bakgrund sjuksköterskor har bör den vårdsökande få samma svar 

och råd (O´Cathain et al. 2004).  

Dock upplevs rådgivningsstödet ofullständigt gällande innehåll och teknik då vissa 

hälsoproblem inte omfattas av rådgivningsstödet och det uppfattas ibland svårt hinna läsa all 

text (Ernesäter et al., 2009; Ledin et al., 2011; O´Cathain et al., 2004). Oenighet mellan 

telefonsjuksköterskor och rådgivningsstödet kom också upp i Ernesäter et al. (2009) och 

O´Cathain et al. (2004)´s studier så som att rådgivningsstödet hänvisar till för låg eller för hög 

vårdnivå jämfört med vad telefonsjuksköterskor vill göra eller att det råder oenighet gällande 

egenvårdsråd. Ström (2009) skriver att råd som ges från sjukvårdsrådgivningen är av hög 

kvalitet och vårdsökande följer i stor utsträckning de råd som ges. Studien visar också att 

vårdsökande blev hänvisade till lämplig vårdnivå i 98 procent av fallen när beslutsstödet 

använts. Resterande två procent står för vårdsökande som hänvisades till för avancerad 

vårdnivå än vad som ansågs nödvändigt. 

2.4 Kommunikationens betydelse 

En del i distriktsköterskors kompetensbeskrivning innefattar en fördjupad kunnighet i 

kommunikation och samtalsmetodik för kunna ge råd och handleda den enskilde patienten i 

dialogen (Distriktssköterskeföreningen, 2008b). I likhet med detta säger Kaminsky, 

Rosenqvist och Holmström (2008) att telefonsjuksköterskor söker fakta genom 

kommunikationen med patienter. De liknar det med att utföra detektivarbete där 

distriktssköterskor letar efter ledtrådar i det som sägs. En väsentlig del av distriktssköterskors 

kommunikation med patienter är i telefonrådgivningen och den kan i vissa fall vara den enda 
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kontakten med patienter (Wahlberg, 2008). Som stöd i kommunikationen kan 

distriktssköterskor använda sig av samtalsprocessen som delas in i följande faser: öppna 

samtalet, lyssna aktivt på patienter, analysera och bedöma informationen, motivera patienter 

och slutligen avsluta samtalet (Runius, 2015). Vad gäller information fastställer Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att patienter har rätt att få information som är individuellt 

anpassad.  

Kommunikationen mellan distriktssköterskor och patienter behöver vara tydlig för att kunna 

avgöra när patienter ska hänvisas vidare eller ges egenvårdsråd. Det ses som en utmaning att 

lyssna aktivt på patienter samtidigt som distriktssköterskor förväntas att snabbt göra en 

bedömning. Distriktssköterskor behöver ställa adekvata frågor för att säkerställa att patienter 

ska förstå vilken information som distriktssköterskor vill ha (Kaminsky et al., 2008; 

Wahlberg, et al., 2003). Studier har också visat att språksvårigheter hos patienter ses av 

sjuksköterskor som ett hinder i kommunikationen mellan dessa (Nielsen & Birkelund, 2009; 

Samarasinghe, Fridlund & Arvidsson, 2010). Vidare nämner Nielsen och Birkelund (2009) 

och Eklöf, Hupli och Leino-Kilpi (2014) att tolkanvändning vid kommunikation med 

patienter ibland väljs bort av sjuksköterskor på grund av kostnadseffektivitet. Eklöf et. al. 

(2014) menar också att då en familjemedlem används som tolk kan etiska dilemman 

uppkomma. Detta dels på grund av att patientens integritet kan äventyras och att dynamiken i 

familjen kan förändras, särskilt då ett barn ska tolka.  

Travelbee (1972) beskriver att vid varje möte mellan sjuksköterskan och den hon vårdar 

uppstår kommunikation. Det sker vid samtal mellan sjuksköterskan och den sjuke personen 

men också vid tystnaden dem emellan. Genom sitt uppträdande och uppförande, attityder, 

ansiktsuttryck samt rörelsemönster kommunicerar sjuksköterskan och den hon vårdar något 

till varandra. Kommunikation mellan sjuksköterskan och den hon vårdar är ständigt påtaglig 

oavsett deras medvetenhet om det. Vidare menar Travelbee (1972) att kommunikation är en 

process där meningsutbyte sker och för att kunna kommunicera med varandra krävs att det 

finns en sändare och en mottagare och slutligen att de båda individerna sedan förstår dessa 

meningar eller meddelanden. Travelbee (1972) anser att kommunikation kan ses som ett 

förlopp genom delande eller överföring av tankar och känslor. Hon menar också att om 

individen inte känner sig säker på att det som delas kommer att accepteras och inte ignoreras, 

avfärdas, undervärderas eller förlöjligas, så kommer inget meningsfullt att yttras från denne.  
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2.5 Utlandsfödda och hälsa 

Invandringen i Sverige har ökat markant de senaste åren på grund av oroligheter i andra delar 

av världen (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). År 2014 hade Sverige en folkökning på 

över 100 000 människor, detta förklaras med att födelseantalet var högre än andra år samt att 

antalet invandrade personer var större än antalet utvandrade. Drygt 16 procent av befolkning i 

Sverige är född utomlands, detta motsvarar ca 1,6 miljoner människor (SCB, 2015). Förutom 

dessa tillkommer immigranter och asylsökande som saknar uppehållstillstånd och de räknas 

inte in i befolkningsstatistiken (Socialstyrelsen, 2009).  

Studier har gjorts som visar att invandrargrupper tenderar att ha sämre självuppskattad hälsa 

än svenskfödda studiedeltagare (Leão, Sundquist, Johansson & Sundquist, 2009; Lindström, 

Sundquist & Östergren, 2000; Sungurova, Johansson & Sundquist, 2006). Vidare skriver 

Leão et al. (2009) att individer med sämre socialt nätverk, låg självkänsla och kvinnor har 

benägenhet att ha sämre självuppskattad hälsa i större utsträckning. Den självuppskattade 

hälsan blev lägre ju äldre personen var vid invandringen till Sverige. Andersen, Bak, 

Vangsgaard, Dokkedal och Larsen (2011) hittar i sin studie inget samband för att etnicitet och 

kultur är de primära orsakerna för olikheter i självuppskattad hälsa, utan påverkas mer av 

individens livsresurser. Andersen et al (2011) skriver om faktorer som används för att mäta 

individens livsresurser, dessa faktorer är om individen bor med andra, har barn, har utbildning 

över grundskola, har en arbetsinkomst, är tjänsteman eller egenföretagare, har månadsinkomst 

på minst 3000 danska kronor, motsvarande 3750 SEK enligt Sveriges riksbank (2015), samt 

att individen inte lidit av någon ekonomisk förlust. Vidare skriver Andersen et.al (2011) att 

individens livsresurser påverkar hur denne skattar sin egen hälsa. En lägre självskattat hälsa 

visar sig vara 14 gånger högre hos de med ingen eller endast en livsresurs, jämfört med de 

individer med flera livsresurser. 

Nielsen och Birkelund (2009) tar i sin studie upp att sjuksköterskorna upplevde att patienter 

från minoritets etnisk bakgrund, uppfattar sitt sjukdomstillstånd på ett sätt som skiljer sig från 

sättet danska patienter uppfattar sitt sjukdomstillstånd. Deras erfarenheter är att dessa 

patienter ofta uttrycker smärta på ett starkare sätt jämfört med danska patienter. I likhet med 

detta menar Nukulu Kalengayi, Hurtig, Ahlm och Ahlberg (2012) att en del invandrargrupper 

med lägre utbildningsnivå har lite kunskap om kroppen och hur den fungerar, de har också 

svårare att ta till sig och använda sig av information som ges. 
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3 PROBLEMFORMULERING  

 

Forskning beskriver telefonrådgivning som ett komplext område som ställer krav på 

distriktssköterskors kompetens. Då den visuella kontakten med vårdsökande saknas, kan 

distriktssköterskor inte läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck för att få uppfattning om deras 

hälsotillstånd. Genom kommunikationen söker distriktssköterskor fakta genom ledtrådar 

förmedlade av patienter. Kommunikationen mellan distriktssköterskor och patienter behöver 

därmed vara tydlig för att kunna avgöra problemen. Distriktssköterskors bedömning kan 

försvåras när patienter har svårt att tala och förstå det svenska språket. De kulturella 

skillnaderna kan också ha inverkan på hur information tolkas mellan distriktssköterskor och 

patienter.  

 

Enligt lag ska vård ges på lika villkor oavsett ålder, kön, etnicitet och religion. Det kan vara 

mer utmanande för distriktssköterskor att möta utlandsfödda vårdsökande i telefonen på grund 

av att jämlikhet och patientsäkerhet kan vara svår att upprätthålla vid språkförbistring och 

andrahandsinformation. I takt med den ökade invandringen i Sverige är möjligheten större att 

distriktssköterskor träffar på utlandsfödda vårdsökande i telefonrådgivningen på vårdcentral. 

Det verkar finnas begränsat med forskning som rör distriktssköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning till utlandsfödda vårdsökande. Denna intervjustudie kan bidra till ytterligare 

kunskap och förståelse för dessa situationer. 

4 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av telefonrådgivning på 

vårdcentral till vårdsökande som inte har svenska som modersmål. 
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5 METOD 

I detta avsnitt presenteras design, urval och datainsamling samt analys. 

5.1 Design 

Designen på studien är en kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Ansatsen som valts är induktiv 

då författarna utgår ifrån distriktssköterskors erfarenheter. Med induktiv ansats menas att 

forskare på ett förutsättningslöst sätt beskriver människors erfarenheter och berättelser 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

5.2 Urval och datainsamling 

Studien genomfördes på olika vårdcentraler i Mellansverige och informanterna var tio 

personer, varav nio distriktsköterskor och en snart färdig distriktssköterska. Urvalet av 

vårdcentraler och informanterna gjordes strategiskt för att hitta de vårdcentraler med hög 

invandrartäthet. Därtill önskades variation i ålder, yrkeserfarenhet och kön på informanterna 

för att få variationsrika berättelser inom valt fenomen. Med strategiskt urval menas att 

författaren väljer ut informanter som borde kunna ge innehållsrika och eller variationsrika 

beskrivningar av det valda fenomenet och därmed skapa ett underlag som ska komma att 

svara på syftet (Henricson & Billhult, 2012). De informanter som anmälde sitt intresse var 

endast kvinnor. Informanterna hade olika lång erfarenhet av yrket, mellan två och 25 år. Den 

som ännu inte fått sin distriktssköterskeexamen hade arbetat med telefonrådgivning på 

vårdcentral i fyra år.  

Författarna önskar att belysa distriktssköterskors erfarenheter och inklusionskriterier var att ta 

med distriktssköterskor som arbetar regelbundet med telefonrådgivning på vårdcentral. Det 

vill säga att sjuksköterskor med endast grundutbildning exkluderas i studien. Rekryteringen 

av informanter började med att författarna tog kontakt per mail med verksamhetscheferna på 

de vårdcentraler som var av intresse då de låg i invandrartäta områden. Verksamhetscheferna 

ombads i sin tur att förmedla frågan om deltagande i studien till sina anställda 

distriktssköterskor. Då författarna fick dålig respons på mailen fortsatte rekryteringen av 

informanter med att författarna antingen ringde till vårdcentralen eller personligen besökte 

vårdcentralen för att få prata med någon verksamhetsansvarig. När verksamhetsansvariga 
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hade gett sitt medgivande att anställda distriktsköterskor fick delta i studien ringde eller 

mailade författarna de distriktssköterskor som enligt verksamhetscheferna visat intresse. 

Sedan mailades informationsbrevet till informanterna och tider bokades för intervjuerna.  

Författarna valde att göra enskilda intervjuer med informanterna för att få fram variation i 

erfarenheter. Intervju i grupp valdes bort då författarna inte ville att informanterna skulle 

påverkas eller hämmas av varandra i det som förmedlades. Insamling av data gjordes genom 

intervjuer utifrån semistrukturerade intervjufrågor. Enligt Danielsson (2012) innebär 

semistrukturerad intervju att forskaren har en intervjuguide med öppna frågor/frågeområden 

som används som stöd under intervjun. Frågorna behöver inte följa någon förutbestämd 

ordning utan forskaren anpassar sig efter vad som kommer upp under intervjun. En 

pilotintervju gjordes för att kvalitetssäkra intervjufrågorna. Pilotintervjun blev innehållsrik 

och intervjufrågorna behövde inte förändras (se bilaga C.). Pilotintervjun inkluderades i de tio 

intervjuerna som skulle genomföras. Författarna genomförde fem intervjuer var. Intervjuerna 

tog mellan 20 minuter och en timme att genomföra.  

5.3 Analys 

Datamaterialet i denna studie utgjordes av tio transkriberade intervjuer och dessa analyserades 

utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) skildring av kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) till att 

identifiera variationer i textmaterialet utifrån likheter och skillnader. Utifrån likheter och 

skillnader skapas kategorier och subkategorier. De tio transkriberade intervjuerna lästes 

igenom av båda författarna flera gånger för att få en helhetsbild av innehållet i texten. 

Meningsbärande enheter som författarna ansåg relevanta för syftet identifierades och 

plockades ut och bildade grunden för analysen. De meningsbärande enheterna kortades 

därefter ner men kärnan i texten behölls och skapades till koder. Koder som liknade varandra 

bildade kategorier och tillhörande subkategorier. Under analysprocessen gick författarna fram 

och tillbaka från meningsbärande enhet till kategori flera gånger för att minska risken att data 

feltolkades. Exempel på analysprocessen kan ses i bilaga D. Hela analysprocessen har 

författarna genomfört tillsammans. 
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid all forskning som rör människor finns ett grundläggande krav att skydda individen. Detta 

krav preciseras som fyra allmänna huvudkrav och dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att informanter har rätt till information om studiens syfte och 

genomförande, kontaktuppgifter till studiens ansvarige ska vara lättillgängliga, deltagandet är 

frivilligt och att informanter kan avbryta deltagandet utan närmare förklaring. 

Samtyckeskravet handlar om att informanter aktivt ska ge sitt samtycke till att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet går ut på att informanter i studien avidentifieras samt att 

personuppgifter och insamlat data förvaras säkert och oåtkomligt för obehöriga och förstörs 

efter avslutad studie. Med nyttjandekrav menas att all insamlad data från studien endast är till 

för forskningsändamål och får inte användas eller lånas ut i andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtliga ovanstående huvudkrav beaktades i studien för att göra studien vetenskapligt 

tillförlitlig. Informanterna informerades både skriftligt och muntligt om studien, att 

deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange 

skäl. I den här studien fick informanterna lämna skriftliga samtycken till författarna i samband 

med intervjutillfället. De fick även skriftlig information om att insamlat data från intervjuerna 

behandlas konfidentiellt och endast används i denna studies syfte. Samtliga informanter 

avidentifierades både gällande namn och arbetsplats och materialet som samlats in förstörs 

efter att examensarbetet blivit godkänt. 

7 RESULTAT 

I resultatet beskrivs distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentral till 

vårdsökande som inte har svenska som modersmål utifrån följande fyra kategorier: Att främja 

samspel i kommunikation, Att träffa på svårigheter/hinder i samtalet, Att använda 

organisatoriska strategier, Att använda sin kompetens. Nedan presenteras en figur över 

resultatets kategorier och tillhörande subkategorier. 
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Figur 1. Presentation av resultatets kategorier och subkategorier.  

 

7.1 Att främja samspel i kommunikationen 

Distriktssköterskorna beskrev vikten av att främja samspel i kommunikationen med 

utlandsfödda vårdsökande. I denna kategori presenteras subkategorierna Ömsesidighet med 

extra eftertänksamhet och Nå överensstämmelse. 

7.1.1 Ömsesidighet med extra eftertänksamhet 

En av de viktigaste aspekterna med telefonrådgivning till de vårdsökande som har annat 

modersmål än svenska som framkom i intervjuerna, var att sträva efter ömsesidighet i 

kommunikationen med vårdsökande. Distriktssköterskorna uppgav att detta var viktigt i alla 

samtal med vårdsökande och inte endast utlandsfödda. Dock poängterades att utlandsfödda 
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vårdsökare kräver mer eftertänksamhet och taktfullhet från distriktssköterskorna, på grund av 

språkförbistring och eventuella kulturella skillnader. Genom en ömsesidig kommunikation 

mellan distriktssköterskorna och vårdsökande, främjades möjligheten för distriktssköterskorna 

att få den information de behövde för att kunna bedöma vårdbehovet hos den vårdsökande. 

Samtidigt tyckte distriktssköterskorna att vårdsökande i sin tur öppnade sig mer i samtalet när 

distriktssköterskorna hade ett respektfullt och öppet förhållningssätt gentemot denne, samt att 

de visade ett genuint intresse för den vårdsökandes situation.  

För att kunna upprätthålla ett fungerande samtal vid telefonrådgivning ansågs det viktigt att 

distriktssköterskorna och vårdsökande lyssnade på varandra i samtalet och att det fanns en 

förståelse för varandra. Distriktssköterskorna tyckte att deras arbete underlättades om 

vårdsökande lyssnade på dem och tog till sig av råden de fick. Samtidigt förmedlade 

distriktssköterskorna utmaningen i att inte ställa så mycket frågor och att inte ha förutfattade 

meningar om vad de utlandsfödda vårdsökande vill förmedla, utan att istället lyssna och låta 

dem berätta med egna ord. Även om vårdsökande inte alltid fick den hjälp de önskade, så var 

erfarenheten hos distriktsköterskorna att de vårdsökande ändå var tacksamma att någon hade 

lyssnat på dem. 

"Det behöver inte vara att de fått exakt som de har tänkt sig men att de känner sig 

nöjda att det är någon som har lyssnat på mig och som förstod vad jag ville" 

(Informant 6)  

7.1.2 Nå överensstämmelse 

Ett bra samtal trots språkförbistringar var när distriktssköterskorna kände att den vårdsökande 

var nöjd med det som de hade kommit fram till och att beslutet om eventuell åtgärd eller att 

avvakta var gemensamt. Det ansågs viktigt att förklara för patienten varför distriktssköterskan 

bedömt som hon gjort, då vårdsökarna då lättare kunde acceptera detta. För att försäkra sig 

om att de var överens om de råd som getts vid telefonrådgivningen försökte 

distriktssköterskorna få uppringarna att upprepa det som bestämts. Det fanns annars en risk att 

uppringaren ringde tillbaka om samma besvär för att de inte förstått råden.  

" Ja det är att vi båda förstår varandra, att man avslutar samtalet och känner att 

man fått fram det man vill säga, jag ber patienten upprepa så att man vet att man är 

överens" (Informant 3) 
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Då besluten fattades i samspråk med uppringaren och att de var överens tyckte 

distriktssköterskorna att det fanns en tillfredsställelse i det egna arbetet.  

7.2 Att träffa på svårigheter/hinder i samtalet 

Distriktssköterskorna beskrev erfarenhet av att träffa på svårigheter och hinder i samtal med 

utlandsfödda vårdsökande i telefonrådgivningen. I denna kategori presenteras subkategorierna 

Språkförbistring ger inga svar, Kulturella skillnader påverkar uttryck av symtom, egenvård 

och tidsuppfattning, Får andrahandsinformation och Oro för felbedömning 

7.2.1 Språkförbistring ger inga svar 

Telefonrådgivning sågs av distriktssköterskorna som något av det svåraste i deras arbete. Alla 

distriktssköterskor i studien tyckte att språkförbistring försvårade telefonrådgivningen. Vid 

språkförbistring blev anamnesen ofta bristfällig, vilket gjorde det svårt att kunna göra en 

bedömning. Många av de som ringer kan bara enkla ord som till exempel "mycket sjuk" och 

"ont" och distriktssköterskorna såg det som svårt att få svar på sina frågor. Det sågs också 

som problematiskt då föräldrar med språkförbistring ringer om sina barn. Föräldrarna är ofta 

stressade och oroliga när de ringer, vilket gör det svårt att få svar på frågor om barnets 

allmäntillstånd. Flera av distriktssköterskorna uttryckte att det var både utmanande och 

spännande att möta utlandsfödda vårdsökande i telefonen.  

" Telefonrådgivning är svårt även när språket inte är några problem och det blir ju 

ännu svårare när patienten inte pratar så mycket svenska". (Informant 9) 

 

Det framkom oro för att göra felbedömningar i telefonrådgivningen när det fanns 

språkförbistring hos vårdsökande. Distriktssköterskorna kunde sällan känna sig helt säkra på 

att de fått rätt information från den vårdsökande eller att denne tagit till sig och förstått vad 

distriktssköterskan sagt. Utmaningen hos distriktssköterskorna låg i svårigheten att veta om de 

fått tillräckligt med information från den vårdsökande för att kunna göra en korrekt 

bedömning. 

"Eftersom anamnesen ofta blir väldigt kort…kort och kanske bristfällig också på grund 

av språkförbistringen så får man ibland gissa sig till vad det är de söker för och så får 

man hoppas att det var något sånär rätt." (Informant 3) 
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7.2.2 Kulturella skillnader påverkar uttryck av symtom, egenvård och tidsuppfattning 

Skillnaden i kultur och bakgrund påverkade sättet att uttrycka symtom, flera av 

distriktssköterskorna beskrev att utlandsfödda vårdsökande, i synnerlighet de som kommer 

från sydligare delar av Europa, var mer dramatiska i sitt sätt att beskriva symtom. De erfor 

också att en stor del av de utlandsfödda hade dålig kunskap om sjukdomar och om hur 

kroppen fungerar. En annan kulturell skillnad var att utlandsfödda vårdsökare kunde ha svårt 

att ta till sig av egenvårdsråd från en distriktssköterska i samma utsträckning som 

svenskfödda vårdsökare, de ville oftast träffa en läkare oavsett hur stort eller litet problemet 

var. Distriktssköterskorna beskrev det som problematiskt att få fram budskapet att 

vårdsökaren i vissa fall kunde avvakta, detta gällde speciellt när det var föräldrar till sjuka 

barn som ringde. Detta tros kunna bero på uppringarens erfarenheter från sitt hemland där till 

exempel feber eller diarré kan vara livshotande. Ofta litar inte utlandsfödda vårdsökare på 

egenvårdsråd och att kunna handla läkemedel receptfritt utan de vill ha ett recept på papper 

från en läkare och inte råd med recept från en distriktssköterska. 

"Kulturkrockar det upplever jag som svårt...att få fram budskapet...det är svårt att få 

fram det att man faktiskt kan avvakta. De är mycket för att de ska ha medicin". 

(Informant 10) 

 

Svenskfödda kunde lättare ta till sig egenvårdsråd och söka information på datorn på som till 

exempel 1177, vilket var svårt för vissa utlandsfödda, medan andra hade lätt för att söka 

information och använda sig av modern teknik. En annan kulturell skillnad var att många av 

de utlandsfödda vårdsökarna hade svårt för tidsuppfattning och även om distriktssköterskorna 

bad dem upprepa tiden de fått blev det ofta missförstånd. Erfarenheten var att många av de 

utlandsfödda inte ringde och bokade tid utan kom istället ner till mottagningen och väntade, 

vilket de kan vara vana vid från sina hemländer. 

"Det som mer kan vara lite lurigt när man pratar med dem i telefonen och ska förmedla 

det som vi kommit överens om så ser man ofta att de har väldigt svårt med det här med 

tidsuppfattning. Så det händer ju ganska ofta att de uppfattat tiden fel, kommer för sent 

eller kommer inte alls eller kommer en annan dag/.../det är många utav de här 
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patienterna som är analfabeter och inte kan klockan heller så det är ett problem" 

(Informant 3) 

 

7.2.3 Får andrahandsinformation 

Distriktssköterskorna uppgav att det oftast var den i familjen som kan bäst svenska som ringer 

åt den som är sjuk. Det ansågs inte optimalt att använda familjemedlemmar som tolk då det är 

svårt att veta vilken relation uppringaren har med den vårdsökande för att säkerställa att inte 

integritet och sekretess äventyras. Dock var det ibland nödvändigt att använda 

familjemedlemmar som tolk för att kunna göra en bedömning. Det kunde vara problematiskt 

om den som var sjuk inte var i närheten av den som ringde, vilket gjorde att 

distriktssköterskan ibland fick ringa tillbaka senare då uppringaren hade vårdsökaren hos sig.  

"Det är klart att det är lite besvärligt med andrahands eller tredjehandsinformation, så 

är det ju att du kan alltid gå miste om något och i vissa fall så är det ju en bekant som 

ringer för patienten i första hand som kan svenska och då om jag ger en fråga om hur 

patienten mår så kanske inte den vet det för det har den inte frågat den som är sjuk då". 

(Informant 1) 

 

Det kunde vara svårt vid telefonrådgivning då anhöriga tolkar att kunna veta om den anhörige 

ger korrekt information om vårdsökaren. Det är lätt att information missas vid bedömningen 

eller att informationen bedöms fel när det inte är den vårdsökande som ger informationen. 

Barn kunde även ringa för sina föräldrar eller far och morföräldrar, detta då barnen ofta kunde 

bättre svenska då de går i skolan. Det ansågs inte bra att barn användes som tolk för en vuxen. 

Det var svårt för distriktssköterskorna att veta vilka frågor som skulle ställas då barn inte kan 

hållas ansvariga för informationen på något sätt. Det sågs som lättare att tala med en anhörig 

till den vårdsökande då det gällde enklare saker som till exempel förkylning då egenvårdsråd 

kunde ges. 

" Ja alltså…det är ju lite svårt för att ja…kan den här anhöriga ge en korrekt bild av 

patientens problem då är det väl ok men det känns ju inte sådär väldigt bra tycker jag. 

Det är ju...jamen det är ju lite osäkert". (Informant 2) 
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7.3 Att använda organisatoriska strategier  

Distriktssköterskorna beskrev erfarenheter av att använda organisatoriska strategier i 

telefonrådgivningen till utlandsfödda vårdsökande. I denna kategori presenteras 

subkategorierna Ger tid, Använder rådgivningsstöd med förenklade frågor och Bokar besök. 

7.3.1 Ger tid  

Trots tidspressen som distriktssköterskorna ofta har i telefonrådgivningen ansåg de flesta att 

det är viktigt att samtalen får ta den tid det tar med utlandsfödda vårdsökande. 

Distriktssköterskorna hade intentionen att ge dem tid i samtalet för att skapa en förtroendefull 

kontakt och att de vårdsökande skulle få tid på sig att få fram det de ville trots 

språkförbistring. Det var dock svårt att alltid kunna ge uppringarna den tid de behövde på 

grund av organisatoriska krav med ett visst antal minuter per samtal. Det ansågs ändå vara en 

vinst både i tid och förtroende från vårdsökarna om distriktssköterskan låter samtalen få ta 

den tid det tar och lyssnar och försöker förstå det vårdsökarna förmedlar. Risken minskar då 

att de kommer ner till mottagningen eller ringer åter om samma problem.  

" Om man räknar  med att det tar lite längre tid så tycker jag att det brukar kunna lösa 

det mesta". (Informant 4) 

 

7.3.2 Använder rådgivningsstöd med förenklade frågor 

Fyra av fem vårdcentraler där de deltagande distriktssköterskorna arbetade använde det 

webbaserade rådgivningsstödet. Den vårdcentral som inte använde sig av stödet hade av 

okänd anledning valt att inte köpa in programvaran. Det fanns en variation hos 

distriktssköterskorna i användandet av det webbaserade rådgivningsstödet. De som arbetat 

länge använde inte stödet alls utan arbetade utifrån erfarenhet och magkänsla. De med mindre 

erfarenhet såg rådgivningsstödet som en trygghet och ett bra arbetsredskap. De ansåg dock att 

det var mer problematiskt att använda stödet när det fanns språkförbistring hos den 

vårdsökande. Detta då de vårdsökande ofta hade svårt att förstå varför så många olika frågor 

ställdes samt att distriktssköterskorna var tvungna att förenkla frågorna så att de vårdsökande 

lättare skulle förstå.  

”Ja, rådgivningsstödet försöker vi använda /…/ då missar jag inget viktigt... men det är 

klart att det är lättare att använda som stöd när det är någon svensk som ringer, då kan 
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jag ju till och med förklara varför jag ställer alla dessa frågor och att jag använder ett 

framarbetat rådgivningsstöd, det kan ju göra att de känner sig trygga... men det är ju 

inte så enkelt att förklara för någon med språksvårigheter.” (Informant 8) 

Dock ansåg distriktssköterskorna att rådgivningsstödet saknar information om vissa tillstånd 

och att det inte alltid är användarvänligt. Några av distriktssköterskorna använde inte 

rådgivningsstödet i bedömningen för att ställa relevanta frågor utan använde det mer som ett 

uppslagsverk. 

 

7.3.3 Bokar besök 

När distriktssköterskorna kände att de inte kom längre i samtalet med den vårdsökande på 

grund av språkförbistring var det enda alternativet att boka ett besök åt den vårdsökande. 

Oftast bokades ett besök till distriktssköterskemottagningen med telefontolk för att kunna få 

en mer utförlig anamnes.  

Det fanns en skillnad i hur distriktssköterskorna tänkte angående att boka besök beroende på 

vilken erfarenhet de hade av telefonrådgivning. De som hade längst erfarenhet tenderade att 

lyssna mer på uppringaren och ge denne längre tid i telefonen. Detta för att stärka att denne 

trots svårigheter med svenska språket klarar av att söka hjälp via telefon samt att undvika att 

denne kommer ner oanmäld till receptionen med sina problem. De distriktssköterskor med 

kortare erfarenhet var i regel snabbare i sin strategi att boka en tid till den vårdsökande så fort 

de upptäckte att det fanns språkförbistring hos denne. Gemensamt för distriktssköterskorna 

var att när de tyckte att det fanns en osäkerhet i telefonrådgivningen med vårdsökande, tog de 

hellre ned denne till mottagningen för att göra en bedömning. En patientgrupp som i stor 

utsträckning fick tid bokad samma dag var barn till utlandsfödda föräldrar då dessa föräldrar 

tenderade att vara oroliga och stressade. 

"Speciellt om det är en förälder som ringer om sitt barn, de är ju ofta oroliga och 

stressade i telefonen och om de har svårt med svenska så brukar jag ta ned dem till 

vårdcentralen...så att man får titta på barnet, allmäntillståndet och så". (Informant 8) 

 

När utlandsfödda vårdsökare inte kunde göra sig förstådda i telefonen eller spontant kom ner 

till receptionen ställde detta krav på organisationen att ha tillräckligt med resurser och att 

tillräckligt med tider fanns att boka. Distriktssköterskorna uppgav att deras arbetsbelastning 
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ökade på grund av detta och att andra vårdsökande som kanske hade behövt tiden bättre fick 

vänta. 

 

7.4 Att använda sin kompetens 

Distriktssköterskorna beskrev vikten av att använda sin kompetens i telefonrådgivningen till 

utlandsfödda vårdsökande. I denna kategori presenteras subkategorierna Vill förmedla 

trygghet, Förenklar språket och Använda intuition för att bedöma och prioritera. 

7.4.1 Vill förmedla trygghet 

Distriktssköterskorna uttryckte vikten av att förmedla trygghet till vårdsökande och speciellt 

då utlandsfödda föräldrar ringde för sina barn eftersom erfarenheten var att de föräldrarna 

kunde vara mycket oroliga. Om distriktssköterskan kunde förmedla lugn och trygghet sågs det 

som lättare att få föräldrarna att öppna sig gällande barnets besvär, samt att 

distriktssköterskorna kände att föräldrarna litade på att de råd som gavs var professionella och 

tillförlitliga. Distriktssköterskorna såg det som en utmaning att förmedla trygghet och lugn till 

utlandsfödda vårdsökande då de kan ha en traumatisk bakgrund och kan ha varit utsatta för 

hemska saker. Detta gjorde det viktigt att distriktssköterskorna förmedlade lugn och 

informerade om att symtom som till exempel feber i regel inte är livshotande eftersom de kan 

ha andra erfarenheter från sina hemländer angående sjukdomar. Ett annat sätt att förmedla 

trygghet var att följa upp den vårdsökande senare under dagen eller någon dag efter för att 

höra hur tillståndet var.  

"Sen kanske man bestämmer att vi följer upp om någon dag och att de kommer hit eller 

den som träffat barnet kanske ringer upp och kollar läget, jag tror man kan vinna på 

det, det kanske tar lite extra tid, de måste få känna sig trygga med oss att vi tar dem på 

allvar/…/de är ju en utsatt grupp och de har ofta varit med om hemska saker."  

(Informant 8) 

Det poängterades även att för att kunna förmedla trygghet till vårdsökande behöver 

distriktsköterskan vara trygg i sig själv och i sin yrkesroll.  
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”Sen måste man komma ihåg att alltid, alltid lämna dörren öppen, att återkom om det 

inte blir bättre eller om tillståndet ändras, att man försäkrar sig om att de förstår att de 

kan ringa tillbaka.” (Informant 10) 

 

7.4.2 Förenklar språket 

Vid kommunikation med utlandsfödda vårdsökare använde distriktssköterskorna sig av olika 

sätt för att underlätta kommunikationen. Till att börja hörde de sig för hur mycket svenska den 

vårdsökande kunde. Om det fanns språkförbistring hos den vårdsökande förenklades språket 

med enkla ord och korta frågor. Distriktssköterskorna frågade i vissa fall när det var mycket 

svårt med svenska språket om uppringaren kunde engelska, i så fall kunde samtalet föras på 

engelska.  

" Jag brukar tänka att nu måste jag tala tydligt och sakta, lyssna noga. Jag försöker 

förenkla språket, ställa korta frågor, enkla ord som de brukar förstå. Ibland frågar jag 

engelska? english?" (Informant 8) 

De yngre distriktssköterskorna hade lättare att använda engelska språket i telefonen med dessa 

vårdsökare medan de äldre inte kände sig lika bekväma med att använda sig av engelska i 

arbetet. Det fanns också en önskan hos några av distriktssköterskorna att läsa en kurs i 

medicinsk engelska för att utöka sin kompetens och vid behov kunna samtala med vårdsökare 

på engelska.  

 

7.4.3 Använda intuition för att bedöma och prioritera 

I de fall då de vårdsökande hade tillräckliga svenskkunskaper och kunde ge en bild av sina 

besvär var det möjligt för distriktssköterskan att identifiera problemet, bedöma och göra en 

prioritering. När språkförbistringen blev ett problem behövde distriktssköterskorna vara 

lyhörda och lita på sin erfarenheter och sin intuition för att kunna få fram vad den 

vårdsökande ville förmedla. De distriktssköterskor som uttryckte detta var de med lång 

erfarenhet. 

" Att få fram det man vill så att man själv har fått svar på frågorna så att man kan göra 

en prioritering". (Informant 5) 
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De distriktssköterskor med kortare erfarenhet ansåg att det var lättare att hjälpa utlandsfödda 

vårdsökande i telefonen om det gällde tid för enklare saker som provtagning eller 

blodtryckskontroll än om det var egenvårdsråd som skulle ges. Då den vårdsökande hade 

svårt att förmedla vad den sökte för på grund av språkförbistringar underlättade bedömningen 

för distriktssköterskorna när de hade lång erfarenhet.  

"Man har ju på något vis en slags magkänsla när man har jobbat länge att ibland så 

känner man att det är något mer än vad de får fram eller tvärsom det här är nog inte så 

allvarligt. Det är svårt att beskriva vad det är men man lär sig efter några år att känna 

det där. Och ganska ofta får man ett kvitto att jamen vad bra att jag tog hit dem för det 

var ju så såsom jag trodde".  (Informant 6.) 

8 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras metod, resultat och etik och resultatet kommer kontrasteras med 

tidigare forskning. Sist i diskussionen ges förslag på vidare forskning.  

8.1 Metoddiskussion 

Studien utgick ifrån en kvalitativ design med induktiv ansats. Syftet var att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning till de vårdsökande som har annat 

modersmål än svenska. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) lämpar sig kvalitativ 

design med induktiv ansats när forskare önskar att förutsättningslöst analysera texter som till 

exempel baseras på människors berättelser om sina erfarenheter. En kvantitativ metod ansågs 

inte lämplig då den är ämnad att kvantifiera och analysera proportioner inom ett bestämt 

område (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Som analysmetod valde författarna 

kvalitativ innehållsanalys som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) syftar till att 

få fram variationer utifrån likheter och skillnader i datamaterialet. 

En intervjuguide med semistrukturerade frågor valdes då författarna hade lite erfarenhet av att 

intervjua och ville ha struktur och stöd under intervjun. Intervjuguiden gjordes i samråd med 

handledaren. Semistrukturerad intervju innebär enligt Danielson (2012) att forskaren 

använder en intervjuguide med öppna frågor som stöd under intervjun. En pilotintervju 
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genomfördes först för att kvalitetssäkra intervjufrågorna. Pilotintervjun ansågs av författarna 

som innehållsrik och författarna behövde inte ändra frågorna. Eftersom intervjuerna skedde på 

informanternas arbetstid fick de själva bestämma tid och plats för intervjun så att det 

fungerade för verksamheten och att informanterna kunde känna sig avslappnade och bekväma 

med situationen. Det hände endast vid ett fåtal tillfällen att informanterna blev störda av att 

det till exempel knackade på dörren och intervjun fick då pausas en stund. Något som 

författarna lärde sig med pilotintervjun var att när de informerade om att inspelningen startade 

och att telefonen som inspelningen gjordes på låg synlig på bordet, blev informanten nervös 

av detta till en början. Vid övriga intervjuer slogs inspelningen på direkt vid mötet mellan 

informanten och författarna och telefonen förvarades mindre synligt. Därefter småpratade 

författaren och informanten en stund innan intervjun började för att båda skulle bli mer 

bekväma med situationen. Enskilda intervjuer valdes att göra, för att få så olika berättelser 

som möjligt utan att informanterna skulle påverkas av varandra. 

Författarna stötte på några hinder under tiden för genomförandet av intervjuerna, en intervju 

avbokades på grund av tidspress på arbetet och en intervju flyttades fram på grund av 

sjukdom. Detta gjorde att författarna fick ont om tid att hitta den sista informanten att 

intervjua. I efterhand kan författarna se att de sista intervjuerna inte blev lika uttömmande 

som de första. Detta tros kunna bero på att informanterna fick kort tid på sig att förbereda sig 

inför en intervju och kunde upplevas som stressade under intervjun. 

Förförståelse ska enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beaktas i kvalitativa studier 

för att bevisa trovärdigheten i resultaten. Bland annat innefattar förförståelsen tidigare 

erfarenheter, teoretiskt kunnande samt förutfattade meningar. Eftersom författarna arbetade på 

vårdcentral två månader denna sommar kom de i kontakt med utlandsfödda vårdsökande både 

på mottagning och i telefonrådgivning. Detta gjorde att det fanns en viss förförståelse hos 

författarna innan studiens start. Även om författarna försökte lägga förförståelsen åt sidan kan 

den ha präglat analysen. Dock tror inte författarna att resultatet skulle ha blivit annorlunda om 

förförståelsen inte fanns med. 

Andra begrepp som ska beaktas inom kvalitativa studier är giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet samt delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ett resultats 

giltighet handlar om hur sanna resultaten i studien är. Det anses giltigt om resultatet lyfter 

fram de karaktäristika som är lämpliga för det som studien ämnat att beskriva (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Resultatet i studien anses av författarna som rimligt och det lever 
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upp till syftet genom att distriktssköterskors erfarenheter lyfts fram. För att tydliggöra och 

göra resultatet verkligt för läsaren har författarna valt att använda citat från informanterna. I 

likhet med detta menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att giltigheten kan stärkas 

genom att använda citat. Vidare menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att urvalet 

av informanter har betydelse för resultatets giltighet eftersom kvalitativ innehållsanalys syftar 

till att beskriva variationer. I denna studie deltog tio informanter och det anses av författarna 

som tillräckligt för att få variationer i erfarenhet inom området som valts för studien. 

Författarna försökte att få till en geografisk spridning på informanterna men på grund av 

tidsbrist under rekryterandet av informanter och svårigheter att få kontakt med 

verksamhetschefer blev det tio informanter från fem vårdcentraler i endast två län i 

Mellansverige.  

En styrka var variationen i ålder och yrkeserfarenhet hos informanterna. Att få en jämn 

könsfördelning bland informanterna var inget som författarna la någon vikt vid då de av 

erfarenhet visste att det är brist på manliga distriktssköterskor. De som anmälde sitt intresse 

att medverka i studien var endast kvinnor. Detta kan se som en svaghet då en jämnare 

könsfördelning kunde ha bidragit till ytterligare nyanser i beskrivningen av erfarenheter. En 

annan svaghet var att ingen av informanterna hade utländsk bakgrund vilket kunde ha varit 

önskvärt för studien då detta eventuellt kunde bidra med andra nyanseringar i erfarenheter av 

det valda ämnet.  

För att stärka tillförlitligheten krävs att analysen är noggrant beskriven. Tillförlitlighet innebär 

också att författaren till studien noggrant bestyrker sina ställningstaganden genom hela 

processen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I denna studie genomförde författarna 

fem intervjuer var, samtliga intervjuer lästes av båda författarna flera gånger och därefter 

genomfördes hela analysen tillsammans. Författarna har under hela studiens gång haft täta 

träffar och reflekterat och diskuterat kring innehållet i det insamlade materialet och analysen 

gjordes utifrån en förutbestämd metod. Diskussion med handledare har förts under 

analysprocessen samt att författarna under studieperioden deltagit vid ett halvtidsseminarium 

där de fått synpunkter på analysen. Ett utdrag av analysprocessen visas som bilaga med 

meningsenhet, kondensering och kodning till subkategorier och kategorier (se bilaga D). Med 

tanke på ovanstående bedömer författarna att tillförlitligheten i denna studie är 

tillfredsställande. 
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Med överförbarhet menas i vilken grad som resultatet kan överföras till andra situationer eller 

grupper. Läsaren är den som avgör om resultatet kan vara överförbart eller inte, det forskare 

kan göra är att ge förslag till och skapa möjligheter för överförbarhet. Bedömning av 

överförbarhet underlättas också om urval, datainsamling och analys är noggrant beskrivet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna anser att resultatet i denna studie är 

överförbart till andra vårdverksamheter som arbetar med telefonrådgivning till exempel 

sjukvårdsrådgivningen 1177. Delar av resultatet kan även vara överförbart i andra 

vårdsammanshang som inte handlar om telefonrådgivning. Studien väckte stort intresse hos 

flera av informanterna och deras kollegor och de ville ta del av arbetet när det är klart.  

I en kvalitativ intervjustudie blir författaren delaktig och medskapare av texten eftersom det 

blir ett samspel mellan intervjuaren och informanten. Författaren kan ha påverkan på det som 

ska studeras och resultatet kan därför inte ses som oberoende av författaren (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har i den här studien försökt lägga förförståelsen åt 

sidan och hålla sig neutrala under intervjuerna. Författarna har låtit informanterna berätta och 

reflektera kring sina erfarenheter med hjälp av öppna frågor utan att leda informanterna. I de 

fall som informanterna avvek allt för mycket från ämnet var författarna tvungna att leda 

tillbaka dem till ämnet. Författarnas bristande erfarenhet i att genomföra intervjuer kan ha 

påverkat hur frågor ställts och att ledande frågor ställdes oavsiktligt vid ett fåtal tillfällen 

under intervjuerna.  

För att fördela arbetet med intervjuer och analys så lika som möjligt genomförde författarna 

fem intervjuer var och transkriberade dessa var för sig. Därefter läste författarna varandras 

intervjuer och hela analysförfarandet genomfördes tillsammans för att få fram kategorier och 

subkategorier som utgjorde resultatdelen. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av telefonrådgivning 

på vårdcentral till vårdsökande som inte har svenska som modersmål. Studier som tidigare 

gjorts om telefonrådgivning beskrev generellt distriktssköterskors erfarenheter vid 

telefonrådgivning på vårdcentral, dock hittades få studier som belyste telefonrådgivning med 

vårdsökare som har annat modersmål än svenska. Studien kändes för tiden aktuellt och 

relevant att skriva om med tanke på den ökade invandringen och den rådande flyktingkrisen. 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån resultatets kategorier. 
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8.2.1 Att främja samspel i kommunikationen 

Det valda ämnet för studien tror författarna kan göra att läsaren omedvetet börjar tänka på 

svårigheter och problem för distriktssköterskor i telefonrådgivning. I denna studie framkom 

glädjande nog att distriktsköterskorna tyckte att det trots utmaning var spännande och att det 

fanns positiva aspekter vid mötet med utlandsfödda vårdsökande i telefonen. Författarna 

uppfattade att distriktssköterskorna försökte se möjligheterna i samtalen med utlandsfödda 

vårdsökande hellre än att se problemen som kan uppkomma vid språkförbistring i telefonen. 

Distriktssköterskorna i denna studie uppgav att det var viktigt att sträva efter ömsesidighet i 

alla samtal med vårdsökare. Det poängterades att vårdsökande med annat modersmål än 

svenska kräver mer taktfullhet och eftertänksamhet på grund av språkförbistring och 

eventuella kulturella skillnader. Då kommunikationen mellan distriktssköterskorna och 

uppringaren var ömsesidig främjades möjligheten för att distriktssköterskorna skulle få den 

information som eftersöktes av uppringaren för att kunna göra en bedömning.  Det var viktigt 

att distriktssköterskan och uppringarna hade ett ömsesidigt lyssnande och en förståelse för 

varandras situation för att telefonmötet skulle bli bra. Travelbee (1972) skriver att 

kommunikationen är en process där meningsutbyte sker och det krävs vidare en sändare och 

en mottagare för att kommunikation ska uppstå, samt att båda parter förstår det som 

förmedlas. Hon menar också att kommunikation kan ses som ett förlopp genom delning och 

överföring av känslor och tankar. Med detta i åtanke anser författarna att telefonrådgivning 

ställer krav på kommunikationen mellan distriktssköterska och vårdsökande, i synnerhet om 

det finns språkförbistring som kan försvåra kommunikationen ytterligare. Eftersom den 

visuella kontakten saknas vid telefonrådgivning har de ingen möjlighet att tolka information 

utifrån varandras kroppsspråk och ansiktsuttryck. Distriktssköterskan får istället vara lyhörd 

för det som sägs i samtalet, använda sin intuition och magkänsla i en eventuell rådande 

tystnad för att bedöma problemet hos den vårdsökande.  

I denna studie poängterades att det var viktigt att inte ställa så mycket frågor och att inte ha 

förutfattade meningar om vad uppringarna ville förmedla, utan istället lyssna och låta 

uppringaren berätta. I likhet med detta skriver Kaminsky et al (2008) och Wahlberg et al. 

(2003) att kommunikationen mellan distriktssköterskor och vårdsökande behöver vara tydlig, 

samtidigt behöver distriktssköterskorna lyssna aktivt och ställa adekvata frågor för att 

säkerställa att vårdsökarna har förstått frågorna som ställs och informationen som ges av 

distriktssköterskorna. Vårdhandboken (2015) skriver om samtalsprocessen som 

distriktssköterskor kan använda sig av som stöd vid telefonrådgivning. I denna ingår att bland 

annat lyssna aktivt på uppringarna, analysera och bedöma informationen. I denna studie 
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nämnde ingen av distriktssköterskorna att de arbetade utifrån samtalsprocessen, dock tycker 

författarna att detta ändå framkom i deras beskrivning av hur de arbetade.  

 

Erfarenheter från distriktssköterskorna om ett samtal som varit bra med uppringarna var när 

denna trots språkförbistring kände sig nöjd med det gemensamma beslutet. Det var viktigt att 

distriktssköterskorna förklarade varför hon bedömt som hon gjort då vårdsökaren lättare 

kunde acceptera detta. Erfarenheten var att vårdsökare ändå var tacksamma att någon hade 

lyssnat på dem trots att de kanske inte alltid fick den hjälp de först hade önskat. 

Distriktssköterskorna ville gärna att uppringaren skulle upprepa det som bestämts för att 

försäkra sig om att de var överens. Ström (2009) skriver att studier visar telefonrådgivning 

sågs av de flesta vårdsökande som bland annat lättillgänglig och pålitlig. Telefonsköterskorna 

uppfattas för det mesta som lugna, vänliga och respektfulla, samt att råden som ges är 

personliga och beslutet är gemensamt.  Vidare skriver Travelbee (1972) att kommunikation 

kan ses som ett förlopp med delande eller överföring av tankar och känslor. Författarna anser 

att distriktssköterskorna i denna studie var väl medvetna om vikten av beslut som tas sker i 

samråd med patienten, så att denna känner sig delaktig och fått ett respektfullt bemötande. 

Distriktssköterskor poängterade att uppringarna tenderade att öppna sig mer i samtalet när 

distriktssköterskorna visade ett öppet förhållningssätt och bemötte uppringaren respektfullt. I 

likhet med detta tar Travelbee (1972) upp att om individen inte är säker på att det som yttras 

kommer att accepteras och inte undervärderas så kommer individen inte förmedla någon 

meningsfull information. 

 

8.2.2 Att träffa på svårigheter/hinder i samtalet 

I denna studie framkom av distriktssköterskornas beskrivning att svårigheten med 

telefonrådgivning först och främst beror på att de inte kan se vårdsökarna och kan därmed inte 

läsa av mimik och kroppsspråk. Då det förekommer språkförbistring tyckte samtliga 

distriktssköterskor att detta försvårade arbetet ytterligare. Anamnesen blir ofta bristfällig och 

bedömningen kan därför bli problematisk. Ledin et al. (2011), Nielsen och Birkelund (2009) 

och Samarasinghe et al. (2010) menar att språksvårigheter hos vårdsökare utgör ett hinder i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och vårdsökare.  

Distriktssköterskorna erfor att utlandsfödda vårdsökande, speciellt de som kommer från 

sydligare delar av Europa, har ett mer dramatiskt sätt att beskriva symtom. Erfarenheten var 
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också att utlandsfödda vårdsökande ofta har bristande kunskap om hur kroppen fungerar. 

Liknande resultat har framkommit i tidigare studier (Nielsen & Birkelund, 2009; Nukulu 

Kalengayi et al., 2012; Ström, 2009; Wahlberg et al. 2003). Det framkom i studien att det 

kunde vara problematiskt för distriktssköterskorna att få utlandsfödda vårdsökare att förstå att 

de i vissa fall kan avvakta och att det inte är livshotande att ha till exempel feber. Detta tros 

kunna bero på vårdsökares erfarenheter från sina hemländer. Holmström och Höglund (2007), 

Röing et al. (2013) och Wahlberg et al. (2003), menar att tolkning av information mellan 

distriktssköterskor och vårdsökare kan påverkas av kulturella skillnader. En annan kulturell 

skillnad som författarna inte träffat på i någon tidigare studie var att en del av de utlandsfödda 

vårdsökande hade svårt med tidsuppfattning när de fått en bokad tid på vårdcentralen. Enligt 

distriktsköterskorna uppfattade de ofta tiden fel, kom för sent, kom en annan dag eller uteblev 

helt. Författarna tror att detta kan medföra problem i flera led då det på många vårdcentraler 

kan vara ont om tider att boka och att vårdsökare som kan vara i större behov av tider blir 

drabbade, samt att det då eventuellt blir kortare tid för besöket. Detta kan i sin tur leda till en 

stressituation och irritation för både vårdpersonal och vårdsökare. 

I denna studie framkommer att det ofta är den som kan bäst svenska i en familj som ringer för 

den som är sjuk. Det sågs inte som optimalt att familjemedlemmar tolkar åt vårdsökare då 

distriktssköterskan inte kan veta vilken relation som vårdsökaren har med den som ringer. Vid 

andrahandsinformation är det också lätt att viktig information inte kommer fram. I likhet med 

detta menar Wahlberg et al. (2003) och Ledin et al. (2011) att andrahandsinformation 

försvårar bedömningen för telefonsjuksköterskor och risken för felbedömningar ökar. 

Distriktssköterskorna i studien uppgav också att det var vanligt att barn ringde för sina 

föräldrar eller mor/farföräldrar då barnen ofta kunde bättre svenska. Det uppstod då etiska 

dilemman för distriktssköterskorna eftersom barnet inte på något sätt kan hållas ansvarig för 

informationen som ges. Eklöf et al. (2014) tar också upp detta och menar att dynamiken i 

familjen riskerar att förändras när ett barn tolkar åt en vuxen. 

Distriktssköterskorna i studien uttryckte oro för felbedömningar vi telefonrådgivning till 

utlandsfödda vårdsökande. De uppgav att de sällan kunde vara helt säkra på att informationen 

de fått från vårdsökaren var korrekt eller att den vårdsökande hade förstått det 

distriktssköterskan förmedlat. Tidigare studier visar att telefonsjuksköterskor ofta upplever 

oro för felbedömningar (Holmström & DallÁlba, 2002; Holmström & Höglund, 2007; Ledin 

et al., 2011; Pettinari & Jessopp, 2001). Ledin et al. (2011) menar att när uppringaren har 

annat modersmål än svenska finns det risk att sjuksköterskan gör felbedömningar. I denna 
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studie framkom av distriktssköterskorna att det var viktigt att försäkra vårdsökarna om att de 

skulle återkomma vid försämring av tillståndet och att distriktssköterskans bedömning 

baserades på hur tillståndet var där och då. Ström (2009) skriver i sin avhandling att 

telefonsjuksköterskor upplever arbetet som utsatt eftersom de är ensamma om ansvaret för 

besluten och informationen som ges. Andra studier menar att bedömningen som 

telefonsjuksköterskor gör baseras helt på vårdsökaren eller uppringarens beskrivning av 

tillståndet, vilket ställer krav på tydlighet i kommunikationen (Holmström & DallÀlba, 2002; 

Holmström & Höglund, 2007; Pettinari & Jessop, 2001). Författarna tror att kulturella 

skillnader kan påverka sättet utlandsfödda vårdsökare beskriver sina symtom på jämfört med 

svenska vårdsökare. Det kan även vara svårt för utlandsfödda vårdsökare att acceptera att en 

distriktssköterska gör den första bedömningen i telefonen, då det kan skilja sig från hur de är 

vana vid från sina hemländer. 

8.2.3 Att använda organisatoriska strategier 

Trots att distriktssköterskorna arbetar under tidspress när de sitter i telefonrådgivningen var 

det flera som menade att det är viktigt att samtalen med utlandsfödda vårdsökare får ta den tid 

det tar. Detta ansågs viktigt för att skapa en förtroendefull kontakt med de vårdsökande. Ett 

argument för att låta samtalen ta lite längre tid var att det på sikt kunde vara tidssparande 

eftersom risken minskade att de ringde åter om samma problem eller kom ner oanmälda till 

vårdcentralen. Tidigare studier tar upp att tidsbristen försvårar möjligheten för 

telefonsjuksköterskor att ge vårdsökare egenvårdsråd då samtalen förväntas vara korta och 

effektiva (Holmström & Dall´Alba, 2002; Röing et al., 2013; Röing et al., 2014; Wahlberg et 

al., 2003). Författarna tror på att göra som distriktssköterskorna i studien strävar efter och låta 

samtalen ta lite längre tid än att alltid arbeta efter organisationens bestämmelser om hur lång 

tid samtalen bör ta.  

Angående det webbaserade rådgivningsstödet framkom det att distriktssköterskorna med 

mindre erfarenhet såg stödet som ett bra arbetsredskap och en trygghet medan de med längre 

erfarenhet tenderade att lita mer på sin erfarenhet och magkänsla. Det framkom också att 

rådgivningsstödet ibland användes som uppslagsverk när distriktssköterskorna sökte 

information. Ernesäter et al. (2009) och O´Cathain et al. (2004) menar liknande att 

rådgivningsstödet ses som ett komplement när kunskapen är begränsad. O´Cathain et al. 

(2004) menar också att telefonsjuksköterskor beskriver en känsla av säkerhet och garanti för 

att de inte missar något viktigt vid bedömningen när de använder rådgivningsstöd. I denna 
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studie ansåg distriktssköterskorna att det var svårare att använda rådgivningsstödet vid samtal 

med utlandsfödda vårdsökare eftersom de kunde ha svårt att förstå frågorna och varför så 

många frågor ställdes. Rådgivningsstödet fick även negativ kritik från distriktssköterskorna, 

de tyckte att det saknas information och att det inte alltid är användarvänligt. Detta var något 

som även framkom i tidigare studier (Ernesäter et al., 2009; Ledin et al., 2011; O´Cathain et 

al., 2004). En annan tanke som författarna har angående rådgivningsstöd är att det vore bra 

om det fanns egenvårdsråd och information om olika sjukdomar på olika språk som 

distriktssköterskan kan skriva ut och skicka hem till vårdsökande. Dock tror författarna att det 

kan vara utmanande att få uppringaren att förstå att de kommer få hem papper med 

information, samt att detta tar någon/några dagar.  

Distriktssköterskorna som hade kortare erfarenhet tenderade att snabbt boka en tid till 

patienten när det fanns språkförbistring hos denne medan distriktssköterskorna med längre 

erfarenhet tog sig mer tid med vårdsökande i telefonen. Distriktssköterskorna uttryckte att 

arbetsbelastningen ökar eftersom utlandsfödda vårdsökare ofta får en tid bokad på grund av 

att de har svårt att beskriva vad de söker för. Detta ställer krav på organisationen att ha 

tillräckligt med tider till läkare och distriktssköterskor. Tidigare studier tar upp att det kan 

vara påfrestande för sjuksköterskor i telefonrådgivningen när resurserna i den egna 

verksamheten inte räcker till och att de inte kan boka läkarbesök till de som är i behov av det 

(Ledin et al., 2011). Författarna anser att den ökade invandringen och den rådande 

flyktingsituationen bidrar till en stor utmaning för hälso- och sjukvården och samhället. De 

ska kunna ge vård till alla på lika villkor samtidigt som hälso- och sjukvården har begränsade 

resurser.  

När distriktssköterskorna i denna studie kände att de inte kom längre i samtalet med 

vårdsökare med språkförbistring, bokade de ofta ett besök med telefontolk. Enligt Eklöf et al. 

(2014) och Nielsen och Birkelund (2009) väljs ibland tolkanvändning bort vid 

kommunikation med utlandsfödda vårdsökare på grund av kostnadseffektivitet. Till skillnad 

från detta uppfattade författarna att de vårdcentraler som distriktssköterskorna i denna studie 

arbetade på var generösa med att använda tolk när behov fanns.  

Även tidigare studier visar att distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning erfar det 

utmanande att inte kunna se den vårdsökande och läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk 

(Holmström & Dall´Alba, 2002; Pettinari & Jessopp, 2001; Röing et al., 2013; Wahlberg et 

al., 2003). Författarna tror att inom en snar framtid kommer tekniken utvecklas så att det blir 
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möjligt för distriktssköterskor och telefonsjuksköterskor att ha videosamtal eller 

Skype/Facetime med vårdsökande, vilket kan underlätta bedömningen vid språkförbistring. 

Detta skulle kunna göra att distriktssköterskor i vissa fall inte behöver träffa vårdsökande på 

mottagningen utan i stället lättare kunna ge egenvårdsråd. 

8.2.4 Att använda sin kompetens 

Vid telefonrådgivning med utlandsfödda uppringare som ringde för sina barn var det viktigt 

att distriktssköterskorna ingav trygghet och lugn för att föräldrarna skulle känna tillit att 

berätta om sitt barn. Att förmedla lugn och trygghet till vårdsökande ansågs också som 

speciellt viktigt till utlandsfödda på grund av att de kunde ha mycket med sig sen tidigare i 

form av traumatiska upplevelser. Kaminsky et al. (2013) tar också upp trygghet som en viktig 

aspekt i telefonrådgivning. De skriver att föräldrar söker trygghet hos telefonsjuksköterskan. 

De menar också att utlandsfödda föräldrar ser möjligheten att kunna ringa 

sjukvårdsrådgivningen som en trygghet när de saknar nära anhöriga att söka stöd och råd hos.  

För att kunna förmedla trygghet till uppringarna, ansåg distriktssköterskorna i denna studie att 

de måste vara trygga i sig själva och i sin yrkesroll, detta framkom tydligare hos 

distriktssköterskor med längre erfarenhet. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning står 

det bland annat beskrivet att distriktssköterskor ska besitta egenskaper som att kunna inge 

trygghet och ha adekvat självuppfattning och självkänsla (Distriktssköterskeföreningen, 

2008b). Det framkom i studien att distriktssköterskorna gärna följer upp utlandsfödda 

vårdsökare som givits egenvårdsråd genom att de ringer tillbaka senare för att höra hur 

tillståndet är, detta för att försäkra sig om att bedömningen som gjorts är adekvat och för att 

öka patientsäkerheten. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska patienter skyddas mot 

vårdskada. En viktig aspekt med att distriktssköterskor följer upp vårdsökande som givits 

egenvårdsråd eller blivit ombedda att avvakta kan vara att eventuell vårdskada kan förebyggas 

samt att vårdsökare kan känna sig tryggare.  

 

I studien framkom också att distriktsköterskorna försökte förenkla språket och anpassa 

frågorna beroende på hur mycket eller lite svenska den vårdsökande kunde. De ställde korta 

frågor med enkla ord och i vissa fall användes engelska. Distriktssköterskeföreningen (2008b) 

skriver att distriktssköterskors kompetensbeskrivning involverar kunnighet i samtalsmetodik 

och kommunikation för att handleda den enskilde vårdsökaren i samtalet. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) har patienter krav på att få individuellt anpassad information.  
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Det framkom i studien att när vårdsökare kunde tillräckligt med svenska för att beskriva sitt 

problem var det möjligt för distriktssköterskorna att bedöma problemet och göra en 

prioritering. Kulturella skillnader och språkförbistringar kan påverka hur informationsutbytet 

tolkas mellan vårdsökare och distriktssköterska (Holmström & Höglund, 2007; Röing et al., 

2013; Wahlberg et al. 2003). När distriktssköterskorna förstod att språkförbistringen blev ett 

problem i samtalet behövde de vara lyhörda och lita på sin intuition och erfarenhet. Detta kan 

liknas med tidigare studier som menar att telefonsjuksköterskor ser sitt arbete som 

detektivarbete när de söker fakta i kommunikationen med vårdsökare, de letar efter ledtrådar i 

det som sägs (Kaminsky et al. 2008).  

Wahlberg et al., (2003) och Ström (2009) skriver att distriktssköterskor förväntas kunna ge 

lämplig och korrekt information till vårdsökare och ge egenvårdsråd. I denna studie framkom 

att distriktsköterskorna med kortare erfarenhet ansåg att det generellt var svårt att ge 

egenvårdsråd till vårdsökande med annat modersmål än svenska. Författarna anser att det är 

viktigt att distriktssköterskor ges möjlighet till kompetensutveckling i bland annat 

telefonrådgivning, kommunikation och möten med olika språk och kulturer i vården. Det 

framkom till exempel i denna studie önskemål om att gå kurs i medicinsk engelska för att 

lättare kunna kommunicera på engelska vid behov med vårdsökare. En annan viktig aspekt är 

att verksamheterna behöver ge distriktsköterskor tid till reflektion och diskussion med 

kollegor, detta för att ge stöd åt varandra i arbetet samt att dela med sig av kunskap och 

erfarenhet för att öka kompetensen.  

8.2.5 Förslag på vidare forskning.  

Författarna anser att det är av intresse att forska vidare i ämnet utlandsfödda vårdsökande då 

invandring och migration ökar i Sverige. Denna studie genomfördes med distriktssköterskor 

på vårdcentral, det vore intressant att göra en liknande studie med sjuksköterskor som arbetar 

på sjukvårdsrådgivningen 1177. Det vore även intressant att göra en studie om hur 

utlandsfödda vårdsökare upplever telefonrådgivningen när de ringer till sin vårdcentral eller 

till 1177. Ett annat område som kan vara av intresse att studera är distriktssköterskors 

erfarenheter av samtal med utlandsfödda vårdsökare med hjälp av telefontolk.  
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8.3 Etikdiskussion 

Författarna har följt de etiska kraven enligt Vetenskapsrådet (2002). Arbetet har fortlöpt utan 

några etiska svårigheter. Inför intervjuerna informerades informanterna om att det var 

frivilligt att delta i studien och att de närsomhelst kunde välja att avbryta intervjun eller sitt 

medverkande i studien. Telefonnummer till författarna delades vidare ut till informanterna om 

de hade frågor om studien eller om de ville avbryta sin medverkan. Ingen av informanterna 

har valt att hoppa av studien efter deltagande i intervjun. Författarna har även informerat om 

anonymitet i det som förmedlas samt att materialet behandlas konfidentiellt. En etisk aspekt 

som författarna tyckte var viktig var att ha den egna förförståelsen med i beaktande under 

intervjuerna, detta eftersom författarna var oerfarna intervjuare och omedvetet eventuellt 

kunde styra samtalet utifrån den egna förförståelsen. Författarna tyckte också att det var bra 

att ha en pilotintervju för att kvalitetssäkra intervjufrågorna och se att de fungerade i empirin. 

Materialet har hela tiden förvarats hos författarna utan att obehöriga haft tillgång till det. Efter 

att uppsatsen blivit godkänd kommer insamlat material från informanterna att förstöras. 

9 SLUTSATSER 

 

o Att sträva efter ömsesidighet i kommunikationen och att komma fram till 

gemensamma beslut ansågs som något av det viktigaste i arbetet med 

telefonrådgivning. Utlandsfödda vårdsökare kräver mer eftertänksamhet och 

taktfullhet från distriktssköterskorna på grund av språkförbistring och eventuella 

kulturella skillnader. 

o Kulturella skillnader och språkförbistring gjorde telefonrådgivningen utmanande för 

distriktssköterskorna. Andrahandsinformation gjorde det svårt att veta att korrekt 

information gavs samt att sekretessen upprätthölls. Distriktssköterskorna beskrev oro 

för felbedömning vid samtal med uppringare med språkförbistring. 

o Trots de organisatoriska kraven på korta och effektiva telefonsamtal poängterade 

distriktssköterskorna vikten av att låta samtalen få ta den tid de tar.  

o Att förmedla trygghet poängterades som viktigt vid telefonrådgivning till utlandsfödda 

vårdsökare. Distriktssköterskor behöver också vara trygga i sig själva för att kunna 

förmedla trygghet.  
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o Distriktssköterskorna i studien eftersökte organisatoriskt stöd och utbildning i bland 

annat medicinsk engelska för att lättare kunna arbeta med telefonrådgivning.  

 

10  KLINISKA IMPLIKATIONER 

I resultatet framkommer några kliniska implikationer som kan vara av relevans för 

distriktssköterskors arbete inom primärvård och ur ett samhällsperspektiv. 

o Telefonrådgivning till utlandsfödda vårdsökare ställer krav på distriktssköterskors 

kompetens, lyhördhet och flexibilitet. Distriktssköterskor behöver ges möjlighet till 

kompetensutveckling i bland annat kommunikation, telefonrådgivning, möten med 

andra språk och kulturer. De behöver också ha tid för att reflektera och diskutera med 

kollegor.  

o Det behövs mer resurser på vårdcentraler i form av till exempel fler läkartider och 

längre tid per samtal i telefonrådgivningen, då telefonrådgivning med utlandsfödda 

vårdsökare tenderar att ta längre tid och ofta resulterar i ett bokat besök. Detta också 

för att minska väntetider för andra vårdsökare.  

o Tekniken behöver utvecklas inom telefonrådgivning för att underlätta 

kommunikationen och bedömningen när det finns språkförbistring hos den 

vårdsökande, till exempel att kunna ha videosamtal.  

o Samhället behöver informera utlandsfödda vårdsökare som är nyanlända till Sverige 

om hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar. 
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BILAGA A. BREV TILL VERKSAMHETSANSVARIG 

Till verksamhetsansvarig 

i primärvården i Mellansverige 

 

Hej!  

Vi heter Therese och Cecilia och är distriktssköterskestudenter vid Mälardalens Högskola i 

Västerås. Hösten 2015 kommer vi att göra ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med 

vårt examensarbete är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning till 

patienter som inte har svenska som modersmål.  

Vi har valt att kontakta verksamhetschefer på vårdcentraler där vi tror att sannolikheten är 

stor att distriktssköterskor möter den nämnda patientgruppen. För att kunna genomföra 

studien behöver vi intervjua 10 distriktssköterskor som har erfarenhet av telefonrådgivning 

på vårdcentral och som arbetar kontinuerligt med detta. 

Intervjuerna önskar vi genomföra vecka 36 och 37. Varje intervju beräknas ta ca 40 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och kan utan närmare förklaring avbrytas när som helst. Endast vi 

och vår handledare har tillgång till materialet och all insamlat material behandlas 

konfidentiellt. Efter godkänt examensarbete får du gärna ta del av arbetet. 

Vi önskar med detta brev ett godkännande från dig att någon eller några 

distriktssköterskor på din vårdcentral får delta i studien.  

 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Författare:   Författare: 

Therese Kantergård  Cecilia Hagelin Bäcklund 

Leg. sjuksköterska  Leg. sjuksköterska  

07xx-xxxxxx   07xx-xxxxxx 

xxx@student.mdh.se  xxx@student.mdh.se 

Handledare: 

Inger K. Holmström  

Professor  

07xx-xxxxxx 

xxx@mdh.se 
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BILAGA B. BREV TILL INFORMANTER 

 

Hej! 

Vi heter Therese och Cecilia och är distriktssköterskestudenter vid Mälardalens Högskola i 

Västerås. Hösten 2015 kommer vi att genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet 

med vårt examensarbete är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning till patienter som inte har svenska som modersmål.  

För att kunna genomföra studien behöver vi intervjua 10 distriktssköterskor som har 

erfarenhet av telefonrådgivning på vårdcentral och som arbetar kontinuerligt med detta. 

Intervjuerna kommer genomföras vecka 36 och 37.  

Vi vill därför vända oss till dig med förfrågan om att delta i vår studie. Varje intervju 

beräknas ta ca 40 minuter och detta sker på arbetstid. Din verksamhetschef har gett sitt 

godkännande att du kan intervjuas på arbetstid. Deltagandet är frivilligt och kan utan 

närmare förklaring avbrytas när som helst. Endast vi som författare och vår handledare har 

tillgång till materialet och all insamlat material behandlas konfidentiellt. Du får gärna ta del 

av examensarbetet efter det blivit godkänt.  

Vill du ställa upp på en intervju hittar vi tillsammans en bra tid som passar för dig och 

verksamheten. Vänligen kontakta någon av oss så snart som möjligt om du vill delta i studien 

eller önskar mer information.  

 

 

Författare:   Författare: 

Therese Kantergård  Cecilia Hagelin Bäcklund 

Leg. sjuksköterska  Leg. sjuksköterska  

07xx-xxxxxx    07xx-xxxxxx 

xxx@student.mdh.se       xxx@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Inger K. Holmström 

Professor 

07xx-xxxxxx 

xxx@mdh.se 
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BILAGA C. INTERVJUGUIDE 

Öppningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Kan du berätta om din erfarenhet av telefonrådgivning med patienter som inte har svenska 

som modersmål? 

 

Ev följdfrågor 

Vad är svårt i samtalet? 

Kan du ge något exempel? 

På vilket sätt påverkar språksvårigheterna bedömningen? 

Vilka strategier använder du för att hantera detta? (tex fråga om med andra ord, talar med 

anhörig till patienten?) 

Vad är din uppfattning om att ge rådgivning och information gällande patienten till en 

anhörig? 

Vad tycker du karaktäriserar ett rådgivningssamtal som fungerat bra med en person som inte 

har svenska som första språk? 

 

 Avslutning 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA D. Exempel ur analysen 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Ja det är att båda 

förstår varandra, 

att man avslutar 

samtalet och 

känner att man 

fått fram det man 

vill säga/…/Ber 

patienten upprepa 

så att man vet att 

man är överens. 

(I.3) 

Att båda parter 

förstår varandra 

och att man är 

överens. 

Förstå varandra 

och vara överens. 

Nå överens-

stämmelse 

Att främja 

samspel i 

kommunikationen. 

Kulturkrockar det 

upplever jag som 

svårt.. att få fram 

budskapet att man 

faktiskt kan 

avvakta. De är 

mycket för att de 

ska ha medicin. 

(I.10) 

Det kan uppstå 

kulturkrockar, 

patienter förstår 

inte att det inte är 

farligt att ibland 

avvakta. 

Olika uppfattning 

om sjukdom 

beroende på 

kultur. 

Kulturella 

skillnader 

påverkar uttryck 

av symtom, 

egenvård och 

tidsuppfattning. 

Att träffa på 

svårigheter/ hinder 

i samtalet. 

Om man räknar 

med att det tar lite 

längre tid så 

tycker jag att det 

brukar kunna lösa 

det mesta. (I.4) 

Ge uppringaren 

tid i telefonen för 

att kunna möta 

denne på bästa 

sätt. 

Vara generös med 

tiden i telefonen. 

Ger tid. Att använda 

organisatoriska 

strategier. 

Jag brukar tänka 

att nu måste jag 

tala tydligt och 

sakta, lyssna 

noga. Jag försöker 

förenkla språket, 

ställa korta frågor, 

enkla ord som de 

brukar förstå. 

Ibland frågar jag 

engelska? 

English? (I.8) 

Tala tydligt, 

förenkla språket 

och ställa korta 

frågor. 

Sätt att underlätta 

kommunikationen. 

Förenklar språket. Att använda sin 

kompetens. 
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