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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund.  Arbetet som distriktssjuksköterska på vårdcentral innebär att en stor del av 

arbetstiden utgörs av telefonrådgivning. Telefonsjuksköterskan behöver bedöma, ge råd, 

stödja, stärka, undervisa och underlätta den vårdsökandes förståelse, hänvisa denne till rätt 

vårdnivå samt förväntas agera både som vårdgivare och grindvakt till hälso- och sjukvårdens 

resurser. Svårigheter i arbetet med sjukvårdsrådgivning kan uppstå när vårdsökande ringer 

ofta. 

 

Syfte. Syftet är att beskriva telefonsjuksköterskors erfarenheter av samtal med vårdsökande 

som ringer ofta. 

 

Metod. En kvalitativ intervjustudie med beskrivande design och induktiv ansats. Tio 

telefonsjuksköterskor intervjuades på vårdcentral. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat. Resultatet av telefonsjuksköterskornas erfarenheter med vårdsökande som ringer 

ofta beskrevs fyra kategorier: Vill förstå orsaker, Vill möta människan, Använder strategier 

och Möter hinder med tillhörande underkategorier.  

 

Slutsats. De underliggande orsakerna till att vårdsökande ringer ofta beskrivs som psykisk 

ohälsa, ensamhet, missbruk eller rädsla och oro. I mötet med den vårdsökande behöver 

telefonsjuksköterskan tålamod, pedagogisk kompetens och olika strategier. Strategier som 

används är individuell planering för att identifiera vårdsökandes behov och samarbete 

mellan olika yrkesgrupper. Telefontillgänglighet för vårdsökande är viktigt. Hinder för ett 

gott omhändertagande vid sjukvårdsrådgivning till vårdsökande som ringer ofta är 

telefonsjuksköterskans rädsla för att göra felbedömning vid slentrianmässiga samtal, stress 

och otillräckliga resurser.  Arbetet med sjukvårdsrådgivning till vårdsökande som ringer ofta 

kräver samarbete mellan olika yrkesgrupper och instanser. Telefonsjuksköterskorna 

efterlyser fler yrkesgrupper som tar ansvar för denna patientgrupp. Slutsatsen är att 

telefonsjuksköterskor känner sig ensamma i arbetet med vårdsökande som ringer ofta och ett 

mer strukturerat omhändertagande är önskvärt. 

 

Nyckelord. Bemötande, Telefonsjuksköterska, Tillgänglighet, Vårdsökande som ringer ofta 

 

 



 

ABSTRACT  

 
Background. A large part of work for a telephone nurse at Primary Healthcare Centers is 

providing medical advice for health care seekers. The nurse has to assess, advice, support, 

strengthen, educate and facilitate the care seekers understanding prior to referral to the 

appropriate level of care, and is expected to act as both a healthcare provider and a gate 

keeper to healthcare resources. Difficulties in the process of health counseling can occur with 

frequent callers. 

 

Aim. The aim is to describe telephone nurses experiences of calls made by frequent callers.  

  

Method. A qualitative interview study of descriptive design and inductive approach. Ten 

telephone nurses at Primary Healthcare Centers were interviewed. The interviews were 

analyzed using qualitative content analysis. 

 

Results. The nurses’ experience of the counseling with frequent callers were categorized in 

four categories: Wanting to understand the reasons for calling, Wanting to support the care 

seeker, Using strategies, Facing the obstacles and associated subcategories. 

 

Conclusion. The underlying reasons for the care seekers being frequent callers were 

described as mental health problems, loneliness or fear and anxiety. The nurse need patience, 

teaching skills and strategies in handling the telephone calls. Strategies used are individual 

planning to identify care needs and cooperation between different professions. Telephone 

availability for health care seekers are important. The nurses’ fear of making wrong 

assessment, stress and inadequate resources are the main barriers for providing good care 

and advice to frequent callers. Handling medical advice to health care seekers who call often 

require collaboration between various professional groups and instances. Better guidelines 

are needed in order to prevent frustration of the telephone nurses.  

  

Keywords. Content analyses, Frequent caller, Primary care, Telephone nurse 
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1  INLEDNING 

 

Sjukvårdsrådgivning per telefon ges främst av sjuksköterskor som arbetar på den nationella 

sjukvårdsupplysningen 1177, vårdcentral, olika mottagningar och avdelningar. Målsättningen 

med samtalen är att ge den som ringer snabb och lättillgänglig hälso- och 

sjukvårdsrådgivning genom att bedöma vårdbehov, ge egenvårdsråd och att hänvisa eller 

boka tid till optimal vårdnivå. Telefonrådgivning är ett komplext och expansivt fält som 

ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. Idag finns kortare poänggivande 

utbildningar men en enhetlig utbildning i telefonrådgivning saknas. Arbetet som 

distriktssköterska på vårdcentral innebär att en stor del av arbetstiden utgörs av 

telefonrådgivning. I den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentral upplevdes 

distriktssköterskorna hantera olika typer av samtal i samband med telefonrådgivning. Ett 

sorts samtal är när samma vårdsökande ringer ofta och blir känd på vårdcentralen. 

Nyfikenhet väcktes för hur distriktssköterskor hanterar dessa samtal. Med denna studie vill 

vi beskriva vilka erfarenheter telefonsjuksköterskor har av samtal med vårdsökande som 

ringer ofta till vårdcentralen. 

 

        

2  BAKGRUND 

 

I bakgrunden presenteras först definitioner och centrala begrepp sedan följer en presentation 

av sjukvårdsrådgivning per telefon i Sverige med utgångspunkt i fem områden. Det första 

området ger en kortfattad historik. Det andra området handlar om telefonsjuksköterskans 

kompetensområde. Det tredje behandlar vårdsökaren perspektiv. Det fjärde berör 

svårigheter och etiska dilemman som kan uppstå vid sjukvårdsrådgivning och slutligen 

berörs maktförhållanden i samband med sjukvårdsrådgivning. 

 

2.1  Definitioner och centrala begrepp  

 
Telefonrådgivning är ett generellt begrepp som inte enbart innebär telefonrådgivning inom 

hälso- och sjukvård utan kan även innefatta den rådgivning som ges av andra instanser. 

Därför används i denna studie begreppet sjukvårdsrådgivning som definieras enligt 

Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård (TRIHS) och Svensk 
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Sjuksköterskeförening (SSF, 2011) ur ett sjuksköterskeperspektiv att bedöma vårdbehov, ge 

råd, stöd och undervisning, hänvisa till lämplig vårdnivå, bistå med hälso- och 

sjukvårdsinformation samt samordna vård- och omsorgsresurser. Begreppet avser också den 

centrala enhet där sjukvårdsrådgivning per telefon utförs. 

 I studien används begreppet vårdsökande vilket enligt TRIHS & SSF (2011) definieras som 

den person som kontaktar en sjuksköterska med frågor angående egna eller någon annans 

hälsoproblem. Begreppet vårdsökande som ringer ofta definierades i samråd med 

informanterna vid inledning av intervjun och presenteras i resultatet. 

Begreppet telefonsjuksköterska innebär en sjuksköterska som arbetar med 

sjukvårdsrådgivning per telefon under majoriteten av sin arbetstid (TRIHS & SSF, 2011). 

Sjuksköterskorna är grundutbildade och kan ha någon specialist utbildning men det är inte 

ett krav. I studien används begreppet telefonsjuksköterska och kan innefatta en 

sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska. Distriktssköterska är enligt 

Distriktssköterskeföreningen (DSF, 2008) en legitimerad sjuksköterska som har 

specialistutbildning distriktssköterska med fördjupat ansvar för att leda och utveckla 

omvårdnaden i primärvård oavsett huvudman. Yrket ställer stora krav på förmåga till 

självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och 

professionalitet. I distriktssköterskans kompetensområde ingår att ge information och råd 

via telefon (DSF, 2008).  

 

2.2  Sjukvårdsrådgivning per telefon 

 

2.2.1 Historik i Sverige 

 

Enligt Wahlberg (2004) var det på 1930-talet när patienterna började uppsöka sjukhusen, för 

att bli varse om och varför de var sjuka som ledde till att den första sjukhuscentralen 

öppnades i Stockholm. På sjukhuscentralen kunde patienterna slussas vidare till olika 

sjukhus i staden. 1968 öppnades den första sjukvårdsupplysningen där sjuksköterskor 

svarade på frågor från befolkningen. Vid slutat av 1990-talet hade fortfarande endast fem 

regioner sjukvårdsupplysning men redan 2003 hade 17 av 21 regioner Hälso- och 

sjukvårdsrådgivning 24 timmar per dygn, året runt (Wahlberg, 2004). Sedan 2013 erbjuder 

alla 21 regioner Hälso- och sjukvårdsrådgivning under hela dygnet, året runt (Kaminsky, 

2013). Vårdcentralerna bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning endast dagtid. 

Telefonsjuksköterskorna kan använda ett datoriserat beslutsstöd som består av programvara 

med information om olika tillstånd och sjukdomar med symtom hos barn, vuxna och äldre 
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vars syfte är att ge patientsäkerhet och enlighet i råd som ges till vårdsökaren (Ernesäter, 

Holmström & Engström, 2009). 

Enligt Holmström och Höglund (2007) har sjukvårdsrådgivningen per telefon ökat i 

västvärlden under senare år, sannolikt på grund av sviktande ekonomi och att tillgängliga 

resurser måste utnyttjas så effektivt som möjligt. Välutbildade och specialtränade 

sjuksköterskor bemannar dagens sjukvårdsrådgivning (Holmström & Höglund, 2007). Den 

nationella sjukvårdsrådgivningen 1177 tar emot omkring sex miljoner samtal per år 

(Vårdguiden 1177, 2015). Nationell statistik över hur många samtal vårdcentralerna tar emot 

per år saknas. Telefonsjuksköterskan förväntas administrera sex till åtta samtal per timma 

vilket motsvarar sju till tio minuter per samtal (Kaminsky, 2013). Alla samtal till 1177 spelas 

in och kan vid behov lyssnas på av chefer och telefonsjuksköterskor för att kontrollera 

varaktighet och kvalitet (Kaminsky, Carlsson, Holmström, Larsson & Fredriksson, 2014).  

Att vara telefonsjuksköterska är ett kunskapsintensivt arbete som ställer stora krav på 

kompetens.   

 

2.2.2 Telefonsjuksköterskans kompetensområde 

 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och 

den med största behovet av vård skall ges företräde. Primärvården ska bedriva 

folkhälsoarbete som verkar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Enligt 

Socialdepartementet (2008) innebär folkhälsoarbete att människans behov av integritet och 

valfrihet står som grund samt att den bygger på samband mellan hälsans villkor och 

individens förutsättningar, den ska uppnå förändring, ha stöd i forskning och bör utvärderas. 

Sedan 2011 finns en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar med 

sjukvårdsrådgivning per telefon som beskriver den unika och professionella kompetens som 

behövs vid sådan rådgivning för att ge den vårdsökande god och säker vård. 

Kompetensbeskrivningen beskriver sjuksköterskans kunskapsområde i ett 

omvårdnadsperspektiv inom kommunikation, pedagogik, medicin, teknologi, samhälle och 

etik (TRIHS & SSF, 2011).  

Enligt Kirkevold (2000) menar omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee att kommunikation 

är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap, en ömsesidig process där känslor och tankar 

delas och en förutsättning för att uppnå målet att kunna hjälpa patienten. Vissa 

förutsättningar behövs i kommunikationsprocessen, bland annat kunskap och förmåga att 

tillämpa den, sensitivitet och ett utvecklat sinne för "timing". Kommunikation kan antingen 

lindra eller stärka den sjukes isolering eller ensamhet (Kirkevold, 2000). 
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Även Röing, Rosenqvist och Holmström (2013) menar att kommunikationen mellan 

telefonsjuksköterskan och den vårdsökande är nyckeln till en god och säker vård. Hörnsten, 

Lindahl, Person och Edvardsson (2014) beskriver att strategin i kommunikationen bör vara 

patientcentrerad. Enligt Johnson, Wilhelmsson, Börjeson och Lindberg (2014)  ökar 

patientens tillfredsställelse och ger andra positiva hälsoeffekter vid ett patientcentrerat 

bemötande. Patientcentrerad kommunikation beskrivs som stödjande och inspirerande med 

motivering och guidning som stärker patientens egenmakt. I den sjuksköterskecentrerade 

kommunikationen styr sjuksköterskan samtalet och vill pressa patienten att ta sitt ansvar 

vilket kan ingjuta rädsla hos patienten (Hörnsten et al., 2014).  

Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2008) menar att hur telefonsjuksköterskan upplever 

sin arbetssituation är avgörande för utfall av vård och patientsäkerhet. Den kompetenta 

telefonsjuksköterskan behöver bedöma, ge råd, stödja, stärka, undervisa och underlätta den 

vårdsökandes förståelse samt hänvisa denne till rätt vårdnivå (Kaminsky et al., 2008). 

Forskning visar att när telefonsjuksköterskan känner att arbetet kan utföras med hög 

egenkontroll med utrymme för användning av sina färdigheter och kunskap leder det till en 

stimulerad arbetssituation. Upplever telefonsjuksköterskan däremot att arbetet innebär höga 

krav tillsammans med låg egenkontroll kan det skapa en arbetssituation som kan leda till 

stress och ohälsosamma effekter (Ledin, Olsen & Josefsson, 2011).  

Enligt Ledin et al. (2011) varierar frågorna vid sjukvårdsrådgivning brett och mer än 60 

procent berör medicinska problem. Telefonsjuksköterskan ska lösa små och stora problem, 

ge egenvårdsråd, lugna och dämpa oro och ångest, vilket innebär att det ställs stora krav på 

telefonsjuksköterskans kompetens (Ledin et al., 2011). Telefonsjuksköterskan ska också ge 

vårdsökaren råd och stöd med syfte att förebygga onödiga sjukvårdsbesök (Hakimnia, 

Holmström, Carlsson & Höglund, 2014). Kaminsky, Carlsson, Holmström, Larsson och 

Fredriksson (2014) menar att telefonsjuksköterskorna vill främja vårdsökarens lärande och 

verka hälsofrämjande som står i linje med Socialdepartementents (2008) 

rekommendationer. Rahmqvist, Ernesäter och Holmström (2011) rapporterar att 

telefonsjuksköterskan förväntas agera både som vårdgivare samt vara den grindvakt som 

slussar vårdtagaren vidare inom hälso- och sjukvårdens organisation. 

 

2.2.3 Vårdsökaren 

 

Enligt Nationell vårdgaranti 1177 (2015) ska vårdsökaren få kontakt med primärvården 

samma dag som den söker hjälp via telefon med sjukvårdsrådgivning eller genom besök på 

vårdcentral. Inom primärvården kan vårdcentraler ha ett telefonuppringningssystem som 

innebär en automatisk telefonsvarare som svarar när vårdsökaren ringer och ber denne att 
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knappa in telefon- och personnummer. Vårdsökaren får en tid då telefonsjuksköterskan 

ringer upp (Ledin et al., 2011).  

Studier visar att vårdsökande är nöjda med sjukvårdsrådgivning per telefon och anser det 

viktigt att känna att sjuksköterskan förstår deras problem, att råden de får är lätta att förstå 

och att språket som används är på lekmannanivå (Ström, Marklund & Hildingh, 2009); 

(Wahlberg & Wredling, 1999).  Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) betonar vikten 

av att telefonsjuksköterskan har kunskap om andra kulturer för ett gott bemötande 

av vårdsökande med annan etnisk bakgrund.  Även Ledin et al. (2011) menar att det 

viktigaste för att vårdökaren ska känna sig nöjd med samtalet är att få god råd, bli trevligt och 

sympatiskt bemött samt att snabbt få en läkartid. 

Höglund och Holmstöm (2008) rapporterar att vårdsökandes kön kan påverka vilket 

bemötande de får när de ringer sjukvårdsrådgivningen. Studien visar bland annat att 

telefonsjuksköterskan riskerar att bemöta vårdsökare stereotypt på ett sätt när det gäller 

kommunikation och förklarande av symtom som verkar passa kvinnliga vårdsökare bättre än 

manliga vid kontakt med vårdnadshavare till små barn. 

Följsamheten till information och råd ökar då vårdsökaren känner sig delaktig i samtalet 

(Holmström & Höglund, 2007). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja 

hög patientsäkerhet och betonar att vården så långt som möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Även Ström et al. (2009) påtalar att vårdsökaren 

förväntar sig att bli bekräftad och bemött med respekt samt att vara delaktig i besluten som 

fattas under dialogen med telefonsjuksköterskan och att få sina känslor bekräftade. En 

vårdsökande som ringer ofta kan ställa stora krav på telefonsjuksköterskans förmåga att 

hantera svårigheter och etiska dilemman.   

 

2.2.4 Svårigheter och etiska dilemma 

 

Holmström och Höglund (2007) anser att hantering av olika etiska dilemman kan leda till 

ökad stress hos telefonsjuksköterskan. Forskning belyser etiska dilemman med 

sjukvårdsrådgivning per telefon ur flera perspektiv, rådgivning till tredje part, dialog om 

personliga och känsliga problem, brister i organisatoriska resurser, svårigheter att balansera 

vårdsökarens informationsbehov med professionellt ansvarstagande samt hantering av 

vårdsökarens trovärdighet (Holmström & Höglund, 2007). Holmström och Dall´Alba(2002) 

och Lännerström, Wallman och Söderbäck (2013) påpekar att telefonsjuksköterskor som 

arbetar på vårdcentral kan hamna i etisk konflikt då de både ska vara vårdgivare och agera 

grindvakt för hälso- och sjukvårdens organisation. I likhet menar Ström, Marklund och 

Hildingh (2006) att telefonsjuksköterskorna är beroende av att hälso- och 

sjukvårdsorganisationen fungerar tillfredsställande. Brister i organisationen, att känna sig 
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ensam i beslutsfattandet, tidspress och risken att göra felbedömning är faktorer som 

påverkar telefonsjuksköterskans arbete negativt (Ström et al. 2006). Ledin et al. (2011) 

betonar vikten av att telefonsjuksköterskan får stöd från arbetsledning 

och arbetskamrater när det ställs höga krav. 

Telefonsjuksköterskan behöver bedöma vårdsökandes hälsoproblem osedd och behöver 

uppfatta det som inte sägs i samtalet och tolka det icke-verbala till exempel rädsla, samtidigt 

som samtalets längd är begränsad vilket kan skapa rädsla hos telefonsjuksköterskan för 

missbedömning (Holmström & Dall´Álba, 2002).  Holmström och Höglund (2007) menar 

därför att det är viktigt att lyfta de etiska aspekterna inom sjukvårdsrådgivningen och belyser 

behovet av ökat fokus på etiska dilemman och strategier inför dessa för att höja kompetensen 

och minska osäkerheten bland telefonsjuksköterskorna. Ett sätt kan vara att tydliggöra 

maktförhållandet mellan telefonsjuksköterska och vårdsökande. 

 

2.2.5 Maktförhållande 

 

Leppänen (2008) menar att maktutövning är en central del i mötet mellan sjuksköterskan 

och den vårdsökande inom sjukvårdsrådgivning som ges inom primärvården. I 

telefonsamtalet avgör sjuksköterskan vilken information som ska förmedlas till den 

vårdsökande och utövar därför makt över de beslut som vårdsökaren ska göra. 

Sjuksköterskan fattar även beslut om vilka som ska få tillgång till sjukvårdens olika resurser.  

En studie gjord i England av Hewison (1994) visade att sjuksköterskorna upprättade en 

kontrollerande roll genom sitt sätt att kommunicera med patienten. Studien visade också att 

det sjuksköterskecentrerade förhållningssättet accepterades av patienterna.  

Maktutövningen kan vara produktiv med ett önskvärt resultat till exempel när det leder till 

ökade möjligheter, lindring och bot för den vårdsökande. Maktutövningen kan också 

innebära något icke önskvärt som minskar den vårdsökandes möjligheter till lindring och bot 

(Leppänen, 2008). Leppänen (2010) menar att sjuksköterskan troligen praktiserar mer 

maktutövning mot vårdsökande som är svåra att hantera. Att arbeta som 

telefonsjuksköterska kan upplevas svårt på grund av känsla av osäkerhet, 

kommunikationsproblem samt otillräckliga resurser (Leppänen, 2010).  

Holmström och Dall´Alba (2002) menar att telefonsjuksköterskan vill vara lojal både till 

patientens behov och den rådande organisationen på arbetsplatsen. Forskning visar att 

telefonsjuksköterskor arbetar i samråd med vårdsökaren och vill uppmuntra vårdsökaren att 

ta det slutgiltiga beslutet i en situation men att hälsotillståndet hos vårdsökaren kan göra 

denne oförmögen till detta varför telefonsjuksköterskan behöver ta en mer aktiv roll i 

beslutsfattandet (Röing & Holmström, 2014).  
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3  PROBLEMFORMULERING 

 

I telefonsjuksköterskans arbete på vårdcentral ingår sjukvårdsrådgivning per telefon. Den 

vårdsökande förväntar sig att bli vänligt bemött med respekt och att få adekvata råd. 

Telefonsjuksköterskan kan praktisera maktutövning mot vårdsökande som är svåra att 

hantera. Svårigheter och etiska dilemman kan leda till stress för telefonsjuksköterskan. När 

en vårdsökande ringer ofta och blir känd på vårdcentralen kan det vara svårt att göra en 

adekvat bedömning varje gång. Mer kunskap behövs för förståelse av telefonsjuksköterskans 

arbete med telefonrådgivning till vårdsökande som ringer ofta. Därför har vi valt att studera 

telefonsjuksköterskors erfarenheter av sjukvårdsrådgivning till vårdsökande som ringer ofta 

för att öka förståelsen för de problem som kan uppstå vid dessa samtal. 

 

4  SYFTE 

 

Syftet är att beskriva telefonsjuksköterskors erfarenheter av samtal med vårdsökande som 

ringer ofta . 

 

5  METOD 

 

Metodavsnittet presenteras utifrån studiedesign, urval och datainsamling och analys. 

 

5.1 Studiedesign 

 

Detta är en kvalitativ intervjustudie med beskrivande design och induktiv ansats. Induktiv 

ansats innebär en förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

 

5.2 Urval 

 
Ett informationsbrev till verksamhetschef utformades (Bilaga A). Arbetet planerades genom 

inläsning av området, etiska överväganden och utformande av intervjuguide i enlighet med 

Danielsson (2014). Öppna intervjufrågor formulerades utifrån syftet och diskuterades 

tillsammans med författarnas handledare. 
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Genom ett strategiskt urval valdes sex vårdcentraler i Mellansverige, en på landsbygd och 

fem fördelade på tre städer. Vårdcentralerna bedrevs i både privat och offentlig regi. 

Strategiskt urval innebär att få en så god variation som möjligt i det studerade fenomenet 

(Henricson & Billhult, 2014). Telefonkontakt togs med verksamhetscheferna på 

vårdcentralerna och därefter skickades informationsbrev ut via e-post. Alla 

verksamhetschefer godkände att intervjuer fick utföras på arbetstid och gav namnförslag på 

telefonsjuksköterskor som kunde kontaktas. 

Inklusionskriterie var distriktssköterska med minst två års erfarenhet av sjukvårdsrådgivning 

per telefon. Urvalet bestod av nio distriktssköterskor med minst två års erfarenhet av 

sjukvårdsrådgivning per telefon samt en sjuksköterska med sex års erfarenhet av 

sjukvårdsrådgivning per telefon. Samtliga informanter var kvinnor och hade arbetat som 

telefonsjuksköterskor mellan två till 25 år. Telefonsjuksköterskorna kontaktades och 

informerades om att intervjun beräknades ta cirka 30 minuter och fick möjlighet att ställa 

frågor. Samtliga tio telefonsjuksköterskor ville delta i studien. Tid och plats planerades för 

intervjuerna. Innan intervjun skrevs informerat samtycke under av informanterna (Bilaga B). 

 

5.3  Datainsamling 

 
Datainsamlingen gjordes genom strukturerade intervjuer med öppna frågor, se intervjuguide 

(Bilaga C). Strukturerade frågeformulär innebär att författarna i förväg har formulerat frågor 

som ställs på samma sätt till alla informanter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). En 

pilotintervju utfördes för att testa frågornas användbarhet och utformning. Frågorna 

bedömdes vara relevanta och inga ändringar gjordes. Pilotintervjun ingick därför i studien. 

Författarna gjorde pilotintervjun tillsammans, därefter fyra respektive fem intervjuer var. 

Intervjuerna utfördes på telefonsjuksköterskornas arbetsplats under arbetstid. Sammanlagt 

gjordes tio intervjuer med telefonsjuksköterskor inklusive pilotintervjun. Intervjuerna 

spelades in och varade mellan sju och 21 minuter. De inspelade intervjuerna transkriberades 

ordagrant av författarna. 

 

 5.4   Analys 

 
För analysen valdes en kvalitativ innehållsanalys. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att 

beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll, dessa 

uttrycks i kategorier och teman på olika tolkningsnivåer. I varje text finns ett manifest 

innehåll. Det manifesta handlar om det uppenbara innehållet och uttrycks på en beskrivande 

nivå i form av kategorier. När kategorier skapas har kontexten betydelse, till exempel i vilket 

sammanhang studien genomförs och det sammanhang som omger texten. Det innebär att 
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delar av texten inte kan tas ur sitt sammanhang hur som helst utan måste förstås utifrån den 

text som kommer före och efter (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Författarna läste det transkriberade textmaterialet flera gånger var för sig. Skillnader och 

likheter identifierades och analyserades. Meningsbärande enheter bildades först utifrån den 

text som handlade om samma sak och dessa skrevs ned i ett nytt dokument. 

Meningsenheterna kondenserades vilket innebar att det centrala i texten bevarades och det 

oväsentliga togs bort. De kondenserade meningsenheterna lästes igenom och jämfördes med 

de ursprungliga meningsenheterna för att väsentligt textinnehåll inte skulle ha förlorats vid 

kondenseringen. De kondenserade meningsenheterna benämndes med en kod som beskrev 

det centrala innehållet. Koderna jämfördes och de med liknande innehåll bildade en 

underkategori. Till sist bildades kategorier utifrån underkategorierna som hade liknande 

innehåll (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). 

Exempel på analysens olika steg ses i tabell 1. Exempel på innehållsanalysens olika steg för 

samtliga kategorier och underkategorier ses i Bilaga D. 

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Någon form av oro 

ligger bakom 

antingen för den 

egna hälsan, om 

misstänkta 

sjukdomar (D) 

Någon form av 

oro ligger 

bakom 

telefonsamtalen 

Orosproblematik Rädsla/oro hos 

vårdsökaren 

Vill förstå 

orsaker 

...en del kan till och 

med vara så arga 

att de upplevs som 

hotfulla...då är det 

jättejobbigt..gå och 

prata med läkaren 

och ringer upp 

igen..då har oftast 

patienten lugnat 

sig..det är svåra 

samtal (C) 

Kan vara arga 

och upplevas 

som hotfulla 

Jobbigt med 

ilska 

Tålamod Vill möta 

människan  
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6  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Enligt Helsingforsdeklarationens (2013) forskningsetiska principers huvudkrav beaktas i 

denna studie informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Med hänsyn till informationskravet har telefonsjuksköterskorna fått skriftlig information om 

studiens syfte. De informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas 

utan att de behövde ange skäl. Informanterna fick kontaktuppgifter till de för studien 

ansvariga författarna och deras handledare. Samtyckeskravet följdes genom att 

telefonsjuksköterskorna gav sitt skriftliga samtycke att delta i studien samt att 

verksamhetschef gav sitt muntliga samtycke. Konfidentialitetskravet följdes då insamlad data 

behandlades av författarna på ett etiskt korrekt sätt som gjorde att telefonsjuksköterskornas 

integritet inte kränktes och genom att det de sagt avidentifierades. Nyttjandekravet följdes 

genom att insamlad data endast används för studiens syfte (Helsingforsdeklarationen, 2013).   

 

 

 

7 RESULTAT 

 

Nedan redogörs först hur telefonsjuksköterskorna definierar en vårdsökande som ringer ofta, 

sedan följer en presentation av resultatet om vilka erfarenheter telefonsjuksköterskorna har 

av vårdsökande som ringer ofta i fyra kategorier: Vill förstå orsaker, Möter människan, 

Använder strategier och Möter hinder (se figur 1). Respektive informant anges inom parentes 

efter varje citat. 

 

 

7.1  Definitioner av vårdsökande som ringer ofta 

 
Enligt telefonsjuksköterskorna var en vårdsökande som ringer ofta en person som kunde 

ringa alltifrån flera gånger per dag till en gång i månaden. Telefonsjuksköterskorna beskrev 

en vårdsökande som ringde ofta som en person som ringde en till flera gånger per vecka. En 

telefonsjuksköterska angav att en vårdsökande kunde ringa flera gånger i veckan under en 

period utan att räknas som en vårdsökande som ringer ofta. Ibland kunde en vårdsökande 
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som ringde ofta kombinera flera samtal om dagen med att plötsligt dyka upp på 

vårdcentralen. 

 

 

 

 

  Figur 1. Presentation av kategorier och underkategorier.  

 

 

 

 

 

7.2  Vill förstå orsaker 

 
Den underliggande orsaken till att vårdsökande ringde ofta till vårdcentralen beskrevs av 

telefonsjuksköterskorna vara rädsla och oro, psykisk ohälsa, ensamhetsproblematik samt 

missbruksproblematik. 

 

•Individuell planering

•Samarbete

•Tillgänglighet

•Rädsla för att göra 
felbedömning

•Stress

•Otillräckliga 
resurser

•Tålamod 

•Pedagogisk 
kompetens

•Rädsla och oro hos 
vårdsökaren

•Psykisk ohälsa

•Ensamhet 

•Missbruksproblem

Vill

förstå 
orsaker

Vill

möta 
människan

Använder 
strategier

Möter 
hinder
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7.2.1 Rädsla och oro  

 

Telefonsjuksköterskorna beskrev att den bakomliggande orsaken till att vårdsökande ringer 

ofta bottnade i rädsla och oro hos vårdsökande. En telefonsjuksköterska beskrev att föräldrar 

med utländsk härkomst kunde ringa ofta när deras barn hade feber på grund av att feber i 

deras kultur kunde innebära farlig sjukdom. Telefonsjuksköterskorna beskrev att vissa 

vårdsökande som ringde ofta hade hittat sina symtom på internet och ansåg detta vara ett 

problem. Genom att söka på internet fann vårdsökanden information som den inte förstått, 

vilket i sin tur gjorde vårdsökanden mer orolig. Telefonsjuksköterskorna beskrev 

vårdsökande som ringde om igen, ville höra om de fick samma svar när de ringde upp igen 

eller så hade de något nytt att fråga om. Vårdsökande som inte tyckte att de fått den hjälp de 

ville ha ringde återkommande. Telefonsjuksköterskorna beskrev även en allmän 

orosproblematik hos vårdsökande som var svår att komma åt.  

 

 "Handlar om mycket oro hos patienten……något bakomliggande som gör att de 

ringer ofta "(H).   

 

  "En mamma ringde om sitt barn som hade alla möjliga symtom, det var inga fel på 

barnet...sådana situationer är otroligt svåra när det drabbar tredje person" (D).  

  

 

 

7.2.2 Psykisk ohälsa 

 

Telefonsjuksköterskorna uppgav vårdsökande som ringde ofta med värk i kroppen där några 

fysiska problem inte gick att fastställa trots flera utredningar. Dessa vårdsökande var 

välkända och väl undersökta men steget till kuratorskontakt kunde vara svårt för många att 

ta enligt telefonsjuksköterskorna. Trots erbjudande om samtal med kurator tackade vissa 

vårdsökande nej och fortsatte istället ringa ofta till vårdcentralen vilket var frustrerande 

enligt några telefonsjuksköterskor som menade att det inte gick att tvinga en vårdsökande till 

hjälp om de inte själva insåg orsaken till sina problem. En telefonsjuksköterska beskrev att 

vårdsökande ringde ofta för att förlänga sin sjukskrivning för att de inte ville gå tillbaka till 

sitt arbete. Telefonsjuksköterskorna beskrev att det var svårt när de och den vårdsökande 

hade olika uppfattning om vilken vård den vårdsökande behövde. ”Det är något som stör och 

är svårt att komma åt” (B) hos de vårdkrävande patienterna menade en telefonsjuksköterska.  
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  "Den här personen upplever att den har det här och det här problemet och jag som 

vårdgivare kanske kan uppfatta det som att det står för något annat…” (F) 

 

 

 

7.2.3 Ensamhet 

 

Telefonsjuksköterskorna angav att anledningen till att vårdsökande ringde ofta kunde bero 

på ensamhetsproblematik. De ringde för att de inte hade någon att fråga eller för att de ville 

prata med någon. Vårdcentralen fanns där hela tiden och vårdsökande som ringde ofta lärde 

till sist känna personalen och kände sig trygga, de ville bli sedda, ha någon att prata med och 

som lyssnade på dem. Enligt telefonsjuksköterskorna kunde vårdsökande som ringde ofta 

vara utländska kvinnor med värk i kroppen där inga kroppsliga fel hittades, istället verkade 

de vara ensamma och behövde stöd. Många av vårdsökande som ringde ofta hade flyttat långt 

från sina hemländer och även inom Sverige och saknade nätverk av vänner eller släktingar. 

Därför blev vårdcentralen och telefonsjuksköterskorna det redskap som användes när det 

inte fanns någon annan att prata med. 

 

"Ensamboende och hjälpsökande ringer för att kanske bara få prata med någon" (E) 

 

 

7.2.4  Missbruksproblem 

 

Flera telefonsjuksköterskor beskrev att vårdsökande med tablettmissbruk ringde ofta på 

grund av att de ville förnya recept tidigare är beräknat. Telefonsjuksköterskorna angav att 

vårdsökande med missbruksproblematik var energikrävande och kände frustration över att 

vårdcentralen inte hade tillräckliga resurser och kompetens för denna patientgrupp. När 

vårdsökande ringde ofta för recept på sömnmedel och smärtstillande tabletter beskrev en 

telefonsjuksköterska att det skulle bli en diskussion som inte var enkel att hantera. En annan 

telefonsjuksköterska menade att tablettmissbrukare kunde vara påstridiga och hon 

bekymrade sig över att vårdsökande inte mådde bra av att äta tabletter. 

 

                "De jag tänker på har nog alla tablettmissbruk"(C) 
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7.3  Vill möta människan  

 

När vårdsökande ringde upprepade gånger under kort tid till vårdcentralen beskrev 

telefonsjuksköterskorna att de behövde ha tålamod när de förväntades lyssna till samma sak 

igen utan att komma vidare i samtalet. Telefonsjuksköterskorna ansåg att pedagogisk 

kompetens var viktigt i detta vårdmöte. 

 

7.3.1  Tålamod 

 

Telefonsjuksköterskorna uppgav att samtalen kunde ta mycket kraft och var jobbiga när 

vårdsökaren blev arg eller upplevdes hotfull. Telefonsjuksköterskorna angav att dagsformen 

avgjorde hur bra samtalet blev. När dagsformen inte var på topp kunde de be en kollega ringa 

upp vårdsökaren. En telefonsjuksköterska menade att tålamodet tröt när det var fjärde 

gången med kort intervall hon pratade med samma person om samma sak. 

Telefonsjuksköterskor "är inte mer än människor" (F) och det var tålamodsprövande när det 

inte fanns någon gräns för hur mycket tid en del vårdsökande behövde. Det krävdes tålamod 

att sätta sig in i en vårdsökande som ringde ofta, telefonsjuksköterskorna menade att de 

alltid försökte vara professionella trots att de var jagade av tiden. Telefonsjuksköterskorna 

uttryckte en vilja att förstå den vårdsökande genom att de tänkte att det fanns en anledning 

eller bakgrund till varför de ringde och försökte fånga upp det. 

 

 "Man kanske inte har det humöret för att ringa och kanske lyssna en halv timma på 

samma igen"(E) 

 

7.3.2  Pedagogisk kompetens 

 

Telefonsjuksköterskorna beskrev sina färdigheter att lyssna, lugna och visa förståelse var 

nödvändiga för att kunna bemöta vårdsökande på ett bra sätt. De lyssnade noga och 

sammanfattade det som den vårdsökande berättade om för att förvissa sig om att de förstått. 

Telefonsjuksköterskorna berättade att det var viktigt att hålla det som lovats och att hålla en 

glad ton i samtalet. En telefonsjuksköterska menade att den vårdsökande tog ett större 

ansvar för sig själva om de verkligen förstod vad telefonsjuksköterskan menade. Uppföljning 

och återkoppling till vårdsökande var något som telefonsjuksköterskorna menade vara 

viktigt, om uppföljningen fungerade kunde många nya samtal från vårdsökande som ringde 

ofta undvikas. Att kunna förklara för en vårdsökande vad som var medicinskt befogat att göra 

och varför inte mer kunde utföras menade en telefonsjuksköterska krävde pedagogisk 

kompetens. Telefonsjuksköterskorna menade att invandrare och unga människor hade dålig 
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kroppskännedom varför telefonsjuksköterskorna fått en pedagogisk, uppfostrande och 

lugnande roll.      

              

             "Mycket pedagogiskt uppfostrande roll att lära ut och lugna hela tiden"(I) 

 

 

 

7.4  Använder strategier 

 
Telefonsjuksköterskorna beskrev olika sätt att hantera vårdsökande som ringde ofta. 

Individuell planering användes för att identifiera vårdsökandes behov, ett arbete som gjordes 

genom samarbete mellan olika yrkesgrupper. Tillgängligheten att komma fram på telefonen 

när vårdsökande ringde till vårdcentralen ansågs vara viktigt. När vårdsökande visste att de 

kom fram ringde de mer sällan. 

 

7.4.1  Individuell planering 

 

Telefonsjuksköterskorna angav att de kunde göra en samordnad planering med olika 

professioner för att klargöra vilka behov den vårdsökande som ringer ofta hade. 

Telefonsjuksköterskorna arbetade med stående uppringningstid för vårdsökande som ringde 

ofta, då visste vårdsökande att någon ringde upp en gång i veckan på utsatt tid.  Detta gjorde 

att dessa vårdsökande inte behövde ringa flera gånger om dagen. Telefonsjuksköterskorna 

bokade ibland in ett besök hos distriktssköterskan då vårdsökande kunde prata av sig om alla 

problem vilket gjorde att telefonsamtalen minskade. En telefonsjuksköterska menade att 

arbetet med en patientansvarig sjuksköterska till de vårdsökande som ringde ofta, gjorde 

vårdsökande tryggare och hjälpte sjuksköterskan att komma längre i varför de sökte ofta. 

Telefonsjuksköterskorna erbjöd ibland vårdsökande ett samtal i slutet av veckan för 

uppföljning, nästan alla vårdsökande mådde då bättre och uppskattade vetskapen om att de 

skulle bli uppringda. 

 

 "Vi har ju sådana multimodalteam...varje vecka..sjukgymnast, kurator och läkare 

som sitter tillsammans och bedömer en patient"(H) 

 

Efter en samordnad planering kunde den vårdsökande hänvisas till olika grupper och 

professioner exempelvis kurator, sjukgymnast eller en grupp med fokus på det underliggande 

problemet hos vårdsökaren. På en vårdcentral fanns en äldresjuksköterska dit 

telefonsjuksköterskan kunde hänvisa multisjuka vårdsökande med mycket mediciner. 
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"Sen har vi en livsstilsgrupp...en sorggrupp...hänvisar till kurator eller 

sjukgymnast"(J) 

 

Telefonsjuksköterskorna beskrev att utförliga läkaranteckningar i journalen underlättade 

hanteringen av samtal med vårdsökande som ringde ofta för att veta vad som sagts. En 

telefonsjuksköterska berättade att deras MAL (medicinskt ansvarig läkare) gått igenom och 

skrivit i uppmärksamhetssymbolen i journalen på de vårdsökande som ringde ofta för recept 

på tabletter. Då kunde telefonsjuksköterskorna och läkaren se hur ofta ett läkemedel kunde 

skrivas ut och diskussioner blev enklare att ta med vårdsökande.  

 

 

"Skönt när man har anteckning från läkaren...det är ju svårt för de är väldigt 

hjälpsökande"(D)  

 

 

7.4.2  Samarbete 

 

En telefonsjuksköterska beskrev att hon på en vårdcentral där hon arbetat använde sig av en 

10-i-topp-lista i arbetet med vårdsökande som ringde ofta. Vårdsökande fick komma på 

läkarbesök för att bland annat gå igenom aktuella mediciner och på arbetsplatsträffar (ATP) 

gavs feedback och uppdatering. Oftast behövdes detta under en kort tid från några veckor till 

någon månad tills den vårdsökande hade blivit lugn. 

 

"På andra ställen där jag har jobbat så hade vi 10-i-topp-lista med så här 

vårdkrävande patienter..gick igenom varje ATP så hade man feedback och 

uppdaterade"(I)    

 

Telefonsjuksköterskorna beskrev att de delat upp sig i team med en eller två 

kontaktsjuksköterskor som hade huvudansvaret för kontakten med vårdsökande som ringde 

ofta. Telefonsjuksköterskorna beskrev att de pratade mycket med varandra och kunde ge 

varandra handledning och stöd i hanteringen av vårdsökande som ringde ofta. En 

telefonsjuksköterska beskrev att hon ibland behövde "gå ifrån och pysa ut" (G) efter ett tufft 

samtal innan nästa samtal påbörjades, hon efterlyste någon form av debriefing för 

telefonsjuksköterskor som t.ex. barnmorskor och kuratorer har.  De beskrev också att det var 

viktigt att följa upp arbetet och reflektera problemen i personalgruppen och med läkare. 

Kontinuiteten ansågs vara viktigt men att detta var ett problem när de hade många hyrläkare.  
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"Vi har stafettläkare, det är problemet, som stafettläkare tar dom det som är just nu, 

örat, men det finns mycket mer i sin helhet då"(I) 

 

En telefonsjuksköterska uttryckte att det var svårt med kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare när det gällde vårdsökande som ringde ofta, önskemål fanns att de 

tillsammans skulle komma fram till en gemensam strategi som underlättade för både 

telefonsjuksköterskan och den vårdsökande.  

 

"Vi ska försöka ha sånahär samordnade planeringar för dehär patienterna som har 

ett stort vårdbehov……kan ju också vara att kommunen kan komma"(B)    

  

 Telefonsjuksköterskorna uppgav att de saknade flera yrkesgrupper i arbetet med 

vårdsökande som ringer ofta och att de saknade bättre samarbete mellan öppen- och 

slutenvården. En telefonsjuksköterska beskrev frustration när en vårdsökande hade fast 

sjukhuskontakt men vände sig till vårdcentralen med olika frågor som inte gick att besvara,  

"vi var ju fel instans"(G). Vårdsökande fick ofta besked från sjukhuset att vända sig till 

primärvården och när de ringde till vårdcentralen hänvisades de till mottagning på sjukhuset. 

Enligt en telefonsjuksköterska skapade detta oroliga och frustrerade vårdsökande som ringde 

ofta. 

 

 "Bättre samarbete mellan öppenvården och slutenvården därför att det är där som 

också problemen skapas, vi bollar patienten fram och tillbaka…….så saknar jag att 

inte fler yrkesgrupper är involverade, att det bara är distriktssköterskorna som ska 

lösa situationerna (A).  

  

 

7.4.3  Tillgänglighet 

 

En telefonsjuksköterska beskrev att hon erbjöd att ringa upp på en annan tid då det var svårt 

att hinna med ett långt samtal när telefonlistan var full, det gjorde att samtalet kunde vara 

längre och blev bättre.  När vårdsökande inte kom fram på telefon, prövades akuttelefonen 

och lyckades inte det kom vårdsökande ner till vårdcentralen. En telefonsjuksköterska 

beskrev att när telefontillgängligheten hade förbättrats på vårdcentralen resulterade det i att 

vårdsökande inte ringde lika ofta och att det till och med fanns telefontider över på 

eftermiddagen. Samma telefonsjuksköterska menade att det tog tre månader för 

befolkningen att förstå att möjligheten att komma fram på telefon hade förändrats till 100 
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procents tillgänglighet. Detta gjorde att det fanns utrymme för att erbjuda längre 

samtalstider för vårdsökande som ringde ofta.  

 

  "Vi har förbättrat våran telefontillgänglighet så vi har 100%, så nu är det inte 

svårt att nå oss. Trygghetsparadoxen...man ringer inte lika ofta när man vet att 

man kommer fram"(D) 

 

 

7.5  Möter hinder 

 

Telefonsjuksköterskorna beskrev svårigheter i arbetet med telefonrådgivning till 

vårdsökande som ringde ofta och som kunde utgöra ett hinder för ett gott omhändertagande. 

Telefonsjuksköterskorna kunde uppleva en rädsla för att göra felbedömning när kontakten 

med den vårdsökande blev slentrianmässig. Telefonsjuksköterskorna beskrev att stressen 

blivit större vilket påverkade arbetet negativt. Telefonsjuksköterskorna angav att de hade 

bristfälliga resurser i form av tid och personal. 

 

 

 

 

7.5.1  Rädsla för att göra felbedömning 

 

En telefonsjuksköterska beskrev rädslan att brista i lyhördhet när vårdsökande ringde ofta 

med risk för felbedömning ifall den vårdsökandes tillstånd ändrats och blivit alarmerande. 

Samma telefonsjuksköterska menade att det krävdes ödmjukhet för att lyssna noga varje 

gång och inte falla för kraven som ställdes från patienten. 

 

"Det obehagliga är ju att när de väl ÄR sjuka sen då kanske vi inte hör det för att vi 

är så trötta på dom"(B) 

 

En telefonsjuksköterska beskrev obehaget att tillmötesgå vårdsökande med tablettmissbruk 

med frekventa receptförskrivningar.  

 

"Någon som plockat ut för mycket tabletter...vi kan misstänka att de säljer 

tabletter.."(C) 
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7.5.2  Stress 

 

Telefonsjuksköterskorna beskrev att arbetet blivit stressigare. Det upplevdes stressigt att sitta 

i långa samtal när förväntningarna ur arbetsgivarsynpunkt var korta samtal omkring sju 

minuter, att vårdcentralerna hade hög belastning, att de kände sig pressade av 

dokumentation som tog allt mer tid och av tekniska problem med datorerna. Dessa faktorer 

påverkade arbetet negativt i form av brist på tid för telefonsjuksköterskorna att visa den 

medmänsklighet som de önskade i mötet med vårdsökande som ringde ofta.  

 

 

"Mer och mer läggs på vårdcentraler och mer och mer patienter ….kommer med 

sånahär besvär"(G) 

 

 

7.5.3  Otillräckliga resurser 

 

Telefonsjuksköterskorna beskrev att de behövde mer tid generellt och fler läkartider. Enligt 

en telefonsjuksköterska ringde vårdsökande för att få läkartid upprepade gånger trots besked 

att inga tider fanns tillgängliga, varpå den fortsatte ringa flera gånger om dagen. De saknade 

otillräckliga resurser för psykisk ohälsa och missbruksproblematik i arbetet med 

vårdsökande som ringde ofta. De resurser som beskrevs var läkare med specifik utbildning i 

missbruksproblematik och andra instanser som kunde hjälpa personer med psykisk ohälsa.  

 

"Om man kunde ha öppet hus för sådana här saker, också att man kunde samla 

precis som kyrkan har, uppsökande verksamhet så kunde man ha någon grupp, 

någon aktivitet någonstans där dom får själslig näring också för dom är ju som 

torkade blommor, dom törstar efter någon som lyssnar."(I) 

 

 

 

 

8  DISKUSSION 

 

Diskussionen presenteras utifrån metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. 
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8.1  Metoddiskussion 

 
Meningen med all forskning är att finna ny kunskap. Att använda en kvalitativ metod för 

denna studie kändes naturligt då syftet är att beskriva erfarenheter. Det finns ofta inte en 

sanning utan flera alternativa tolkningar och för att stärka studiens resultat behöver 

begreppen förförståelse, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet diskuteras (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012).  

Innan den verksamhetsförlagda utbildningen hade ingen av författarna arbetat med 

sjukvårdsrådgivning på vårdcentral vilket innebar att författarnas förförståelse för 

vårdsökande som ringer ofta var knapp. Innan datainsamlingen synliggjordes förförståelsen 

genom diskussion med varandra, avsikten var att inte visa den under intervjuerna vilket 

författarna anser lyckades. I informationsbrevet till verksamhetschefer användes etiska 

dilemman i frågeställningen, detta ändrades under arbetets gång till erfarenheter.  

Giltighet handlar om hur sanna resultaten i studien är och om det är representativt för det 

som är avsett att beskrivas i syftet. Urvalet har också betydelse för giltigheten. Att göra ett 

strategiskt urval av vårdcentraler gav variation då både vårdcentraler med olika storlek i stad, 

på landsbygd, i privat och offentlig regi representerades. Det föll sig naturligt att 

verksamhetscheferna förmedlade kontakten med telefonsjuksköterskorna och författarna 

ansåg inte att det skulle påverka resultatet negativt.  Ett alternativ till att låta 

verksamhetscheferna utse informanter kunde varit att författarna hade gjort det själva. 

Att genomföra en pilotintervju ansågs nödvändigt för studien då det gav möjlighet att öva på 

intervjuteknik, prova intervjuguiden och kontrollera att tekniken med att spela in intervjun 

fungerade. Eftersom författarna var ovana intervjuare var det bra att vara två vid 

pilotintervjun. Med den erfarenheten gick det smidigt att utföra de resterande intervjuerna 

var för sig. Fördelarna med att spela in intervjuerna är att kunna lyssna på intervjuerna flera 

gånger och att slippa anteckna under intervjun och därför kunna fokusera på frågor och svar 

bättre.  

Tio telefonsjuksköterskor intervjuades men intervjuerna blev inte så omfattande i tid som 

författarna trott. De genererade ändå tillräckligt med material och var innehållsrika vilket 

kan ses som ett bevis på att frågornas utformning stämde överens med syftet. En informant 

saknade distriktssköterskeutbildning men hade lång erfarenhet av sjukvårdsrådgivning per 

telefon och då den intervjun var innehållsrik blev den värdefull att ta med i resultatet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2012) ökar en studies trovärdighet om intervjumaterialet har en 

rik variation.  

Tillförlitligheten i resultatet kan styrkas genom att noggrant redovisa analysprocessen 

(Graneheim & Lundman, 2012). Författarna har försökt att ge en heltäckande bild av 

analysprocessen och har också fått kontinuerlig handledning under analysen. 
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Enligt Graneheim och Lundman (2012) är det upp till läsaren att avgöra om resultatet kan 

överföras till andra sammanhang än det som studerats. För detta krävs en noggrann 

beskrivning av urval, datainsamling och analys vilket författarna anser att de gjort.   

 

 

  

8.2  Resultatdiskussion  

 

Vill förstå orsaker  

 

Resultatet visade att telefonsjuksköterskorna ansåg att psykisk ohälsa, 

ensamhetsproblematik, missbruksproblematik, rädsla och oro var vanliga orsaker till att 

vårdsökande ringde ofta.  Författarnas slogs av att ensamhet är vanligt och verkar vara 

grogrunden till att vårdsökande ringer ofta till vårdcentralen. För många är vårdcentralen 

den instans som finns tillgänglig för samtal med någon att framföra sina frågor och oro till. 

Vissa vårdsökande tycktes helt sakna sociala nätverk till följd av social isolering, 

immigration, att de flyttat inom Sverige eller att de kunde ha släkt långt bort.  

Resultatet visade att kulturella skillnader i synen på kroppen och olika sjukdomar kunde ge 

upphov till att vårdsökande ringde ofta, exempelvis kan feber tolkas som något allvarligt 

vilket ställer krav på telefonsjuksköterskans kunskaper om vårdsökandes bakgrund och 

livsvillkor.  Wahlberg et al. (2003) betonar vikten av att telefonsjuksköterskan har kännedom 

av olika kulturer för att kunna bemöta vårdtagare med annan etnicitet på ett bra sätt.  

Detta styrks i telefonsjuksköterskans kompetensbeskrivning (TRIHS & SSF, 2011) och ställer 

krav på arbetsgivaren att erbjuda fortbildning för arbetande telefonsjuksköterskor.  

Författarnas uppfattning är att förr hanterades enklare sjukdomar och problem inom 

familjen, i dagens informationssamhälle hittas istället mycket av informationen på internet 

vilket kan skapa ökad rädsla och oro. Informationen på internet är lättillgänglig och massiv 

men kan vara svår att hantera och tolka rätt för en redan orolig människa samtidigt som det 

är en fördel när vårdsökande är pålästa. Detta fenomen behöver telefonsjuksköterskor lära 

sig att hantera då författarna tror det kan komma att öka i framtiden. 

Vårdsökande med missbruksproblematik ringde ofta för att få sina recept förnyade då de 

förbrukat receptet tidigare än beräknat. Flera telefonsjuksköterskor efterlyste gemensamma 

strategier för att kunna hantera dessa vårdsökande på ett bättre sätt för att slippa onödiga 

diskussioner. Tydliga direktiv och tydlig dokumentation efterlystes 

av telefonsjuksköterskorna samt resurser dit vårdsökande kunde hänvisas när missbruk 

misstänktes. Detta bekräftas av Ledin et al. (2011) som även betonar vikten av att 

telefonsjuksköterskorna får stöd från arbetsledning och arbetskamrater. 
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Enligt Holmström och Höglund (2007) är det viktigt att lyfta de etiska aspekterna inom 

sjukvårdsrådgivning för att höja kompetensen och minska osäkerheten bland 

telefonsjuksköterskorna. I föreliggande studie beskrev telefonsjuksköterskorna att när 

vårdsökande led av psykisk ohälsa kunde det ge uttryck som fysisk smärta i kroppen. Då de 

erbjöd den vårdsökande stöd och hjälp i form av kuratorskontakt ville de inte acceptera 

hjälpen eftersom de inte alltid insåg att de behövde hjälp med sina psykiska problem. 

Författarna förstår att det kan innebära ett dilemma för telefonsjuksköterskan att hantera 

vårdsökandes behov när båda parter är av olika åsikt varifrån problemen härrör. 

Telefonsjuksköterskan förväntas dämpa oro och ångest beskriver Ledin et al. (2011) och ska 

ge stöd och råd med syfte att förebygga onödiga sjukvårdsbesök anser Hakimnia et al. (2014). 

Detta belyser telefonsjuksköterskans viktiga position att bedriva hälsoarbete vilket också står 

i linje med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Socialdepartementets (2008) 

rekommendationer om folkhälsoarbete. 

 

Möter människan 

 

Telefonsjuksköterskorna angav att det kunde vara energikrävande att hantera vårdsökande 

som ringde ofta. Att det krävdes tålamod när samma person ringde upprepade gånger under 

kort period med vetskapen att flera vårdsökande väntade i telefonkön. Kaminsky (2013) 

rapporterar i sin studie att telefonsjuksköterskans telefonsamtal med vårdsökande förväntas 

vara mellan sju till tio minuter. Därför kan situationen bli stressig för telefonsjuksköterskan 

när samtalet pågår längre än det förväntade och när flera vårdsökande står på kö.  

Telefonsjuksköterskorna beskrev att de har hjälp av sin pedagogiska kompetens vid samtalen 

med vårdsökande som ringde ofta. För författarna blev det tydligt att pedagogiska färdigheter 

hos telefonsjuksköterskan har en central roll i bemötandet av vårdsökande för att hantera 

komplicerade samtalssituationer vilket också framgår i telefonsjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (TRIHS & SSF, 2011). Detta belyser vikten av behovet av ett ökat 

fokus på pedagogik i distriktsköterskeutbildningen. 

 Hur väl samtalet med vårdsökande löper ut berodde också på vilken dagsform 

telefonsjuksköterskan hade. I likhet menar Kaminsky et al. (2008) att hur 

telefonsjuksköterskan upplever sin arbetssituation har avgörande utfall av vård och 

patientsäkerhet. För att få till ett samförstånd med den vårdsökande behöver 

telefonsjuksköterskan uppfatta det som förmedlas och sammanfatta det som sägs. Liknade 

resultat framkommer i Ledin et al. (2011) som betonar att telefonsjuksköterskan behöver 

lyssna till det som vårdsökande säger med ord och även tolka det icke-verbala.  

 

Telefonsjuksköterskorna strävade efter att arbeta patientcentrerat genom att hjälpa och 

stödja den vårdsökande. Hörnsten et al. (2014) påtalar i sin studie att kommunikationen bör 
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vara patientcentrerad med syfte att guida och stärka patienten istället för att pressa patienten 

till att ta sitt ansvar. Detta synsätt förstärks av Travelbee som hävdar i sin teori att 

kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att kunna hjälpa den 

vårdsökande och den kan antingen lindra eller stärka den sjukes isolering eller ensamhet. Det 

är viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig till patientens upplevelse av sjukdom och 

lidande än till sin egen eller annan vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning 

(Kirkevold, 2000). 

Leppänen (2008) menar att telefonsjuksköterskan kan utöva önskvärd eller icke önskvärd 

makt över de beslut som vårdsökaren ska göra. Författarna förstod att situationer med 

vårdkrävande personer som ringer ofta till vårdcentralen kan innebära att 

telefonsjuksköterskan hamnar i etisk konflikt då de vill vara lojala både mot vårdsökaren och 

till arbetsplatsens organisation vilket bekräftas av Holmström och Dall´Alba (2002). 

Sammanfattningsvis visar forskning att kommunikation mellan vårdsökande och 

telefonsjuksköterska är nyckeln till god och säker vård (Röing et al., 2013; Hörnsten et al., 

2014; Jonson et al., 2014). I föreliggande studie var telefonsjuksköterskornas tålamod och 

starka vilja att bemöta och lösa problemen för vårdsökande som ringer ofta ett positivt fynd. 

 

 Använder strategier 

 

Det framkom i studien att när telefonsjuksköterskorna identifierat en vårdsökande som 

ringde ofta kunde de i samarbete med andra yrkesgrupper göra en individuell planering av 

vilka problem och behov som vårdsökande hade. Ström et al. (2009) påtalar vikten av att 

vårdsökaren vill få sina känslor bekräftade. Även Holmström och Höglund (2007) påpekar 

att följsamheten till information och råd ökar då vårdsökaren känner sig delaktig. Författarna 

upplevde det positivt att flera vårdcentraler arbetade med individuell planering som också 

står i linje med patientcentrerad vård och som bekräftas av Hörnsten et al. (2014).  Genom 

att tilldela vårdsökaren en kontaktsjuksköterska som dels lär känna vårdsökaren och kan 

förekomma denne genom att ringa upp exempelvis en gång i veckan kan antalet 

vårdkontakter minska.  

 I studien framkom att telefonsjuksköterskorna upplevde brist på instanser dit vårdsökande 

kunde hänvisas när det underliggande problemet stod för ensamhetsproblematik, 

missbruksproblematik, psykisk ohälsa, rädsla och oro. Bättre samarbete på alla nivåer var 

önskvärt och viktigt. Telefonsjuksköterskorna betonade att samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper på vårdcentralen är viktigt och de önskade ökat samarbete mellan primär- och 

slutenvården samt att kommunen skulle ta ett större ansvar i arbetet med förebyggande 

hälsovård. Ett arbete de enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:73) är skyldiga att göra. 

Tydliga läkaranteckningar och strategier för läkemedelsförskrivning av kontrolläkemedel 

underlättar telefonsjuksköterskans förhållningssätt i samtalet och minskar risken för 
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felbedömning. Telefonsjuksköterskorna framhöll att kontinuiteten med en fast läkarkontakt 

är en viktig faktor i arbetet med vårdsökande som ringer ofta men att det är svårt att 

förverkliga när de har många hyrläkare. Författarna upplever att de flesta 

telefonsjuksköterskor brottas med att ha för få fasta läkare. Telefonsjuksköterskorna har stöd 

av varandra när de upplever svårigheter i att hantera en vårdsökande som ringer 

återkommande men de saknar att frågan lyfts mer i personalgruppen och att fler 

yrkesgrupper kan hjälpas åt att lösa situationerna. I enlighet med Holmström och Höglund 

(2007) menar författarna att det är viktigt att lyfta de etiska aspekterna inom 

sjukvårdsrådgivning och håller med den telefonsjuksköterska som efterlyser 

sjuksköterskedebriefing för att det många gånger saknas strukturerad reflektion för 

sjuksköterskor på vårdcentral.  

Trots att den individuella planeringen kunde involvera andra yrkesgrupper som läkare, 

fysioterapeuter och kurator upplever telefonsjuksköterskorna sig ensamma med att lösa den 

vårdsökandes behov när de väl sitter i telefonen. Några telefonsjuksköterskor beskriver att de 

hänvisar vårdsökaren till olika grupper på vårdcentralen med inriktning mot exempelvis 

sorg, livsstil och äldre. Författarna menar att detta kan vara ett bra sätt att fånga upp 

vårdsökande som annars skulle ringa ofta.  

Enligt Nationell vårdgaranti 1177 (2015) ska vårdsökaren få kontakt med primärvården 

samma dag som den söker hjälp. En vårdcentral hade lyckats med telefontillgänglighet till 

100 procent och på så sätt kunnat frigöra mer tid för längre samtal när det krävs. Det är 

slående att det går att "lära om" (D) en befolkning att det går att komma fram på telefon och 

på så vis minskar behovet av samtal.  

 

Möter hinder 

 

I studien framkom att en telefonsjuksköterska hade uppmärksammat en rädsla hos sig själv 

som bottnade i risken att göra en felbedömning om en frekvent ringande vårdsökandes 

tillstånd plötsligt skulle ändras och bli alarmerande. Rädslan att inte då uppmärksamma de 

alarmerande signalerna och ignorera det som vårdsökande ger uttryck för kan leda till 

olyckliga konsekvenser både för telefonsjuksköterskan och den vårdsökande.  Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vården så långt möjligt utformas i samråd med 

patienten. Ovan beskrivna dilemma belyser svårigheterna i telefonsjuksköterskans arbete att 

avväga när den vårdsökande ger uttryck för oro och när tillståndet är alarmerande. 

Resultatet visar att telefonsjuksköterskans arbete blivit stressigare och att det kan innebära 

att telefonsjuksköterskan hamnar i ett etiskt dilemma då känslan av att inte räcka till för den 

vårdsökande som ringer ofta på grund av tidsbrist eller annan resursbrist blir stark. Enligt 

Kaminsky et al. (2008) och Ledin et al. (2011) är utfallet av vård och patientsäkerhet direkt 

kopplat till hur telefonsjuksköterskan upplever sin arbetssituation. Författarna menar därför 
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att det kan innebära en risk att vården som erbjuds vårdsökande som ringer ofta inte blir 

optimal och kan förlänga den vårdsökandes beroende av vårdkontakt.  

 Kaminsky (2013) anger i sin studie att telefonsjuksköterskans telefonsamtal med 

vårdsökande förväntas vara mellan sju till tio minuter. Det framkom i föreliggande studie att 

telefonsjuksköterskorna upplevde långa samtal som var svåra att avsluta stressande då de 

pågick längre än det förväntade samtidigt som de visste att flera vårdsökande stod i kö. Ledin 

et al. (2011) påpekar att om telefonsjuksköterskans arbete innebär höga krav tillsammans 

med låg egenkontroll kan det leda till stress och ohälsosamma effekter för 

telefonsjuksköterskan. 

Som det redan framkommit i föreliggande studie önskade telefonsjuksköterskorna mer 

resurser för att deras arbetssituation skulle kännas optimal och tillfredsställande i enlighet 

med kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskor (TRIHS & SSF, 2011) och gällande 

lagstiftning (SFS 1982:763; SFS 2010:659). De resurser som telefonsjuksköterskorna gav 

uttryck för var mera tid och fler instanser som hjälps åt att hantera vårdsökande som ringde 

ofta. Författarna skulle vilja se en övergripande strategi inom hälso- och sjukvården där 

kommun, primär- och slutenvården samarbetar mer än idag så nödvändiga resurser 

gemensamt tillsätts för att minska risken för att vårdsökande ska slippa hamna i ett 

vårdberoende. 

 

8.3  Etikdiskussion 

 
Författarna har under studiens gång inte stött på några hinder vad gäller de forskningsetiska 

principerna. Samtliga informanter fick information om studien både muntligt och skriftligt 

och gav sitt samtycke att delta genom att underteckna blanketten för informerat samtycke. 

De informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Alla fullföljde dock. 

Insamlad data avidentifierades för att den inte skulle kunna härledas till 

telefonsjuksköterskorna och deras arbetsplatser. Allt material används endast för studiens 

syfte och ska förstöras när uppsatsen är examinerad.  
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9  SLUTSATS 

 

De underliggande orsakerna till att vårdsökande ringer ofta är psykisk ohälsa, ensamhet, 

missbruk eller rädsla och oro. I mötet med den vårdsökande behöver telefonsjuksköterskan 

tålamod, pedagogisk kompetens och olika strategier. Strategier som används är individuell 

planering för att identifiera vårdsökandes behov och samarbete mellan olika yrkesgrupper. 

Telefontillgänglighet för vårdsökande är viktigt. Hinder för ett gott omhändertagande vid 

sjukvårdsrådgivning till vårdsökande som ringer ofta är telefonsjuksköterskans rädsla för att 

göra felbedömning vid slentrianmässiga samtal, stress och otillräckliga resurser.  Arbetet 

med sjukvårdsrådgivning till vårdsökande som ringer ofta kräver samarbete mellan olika 

yrkesgrupper och instanser. Telefonsjuksköterskorna efterlyser fler yrkesgrupper som tar 

ansvar för denna patientgrupp. Slutsatsen är att telefonsjuksköterskor känner sig ensamma i 

arbetet med vårdsökande som ringer ofta och ett mer strukturerat omhändertagande är 

önskvärt. 

 

10  FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Studiens resultat kan användas som grund för vidare forskning inom telefonrådgivning och 

för förbättringsarbete inom primärvården. Mer forskning behövs både från andra 

professioners och ur vårdsökandes perspektiv. 

Förslag på vidare forskning kan vara: 

 Intervjua andra professioner till exempel läkare, fysioterapeuter och kuratorer för att 

samla erfarenheter och idéer runt vårdsökande som ringer ofta för ett bättre 

omhändertagande 

 Intervjua vårdsökande som ringer ofta och deras erfarenheter av kontakt med 

sjukvårdsrådgivning  

 Hur kan samarbetet utvecklas mellan olika vårdinstanser? 

 Hur påverkar förväntad samtalstid telefonsjuksköterskans arbetsmiljö/prestation? 

 

 

 

 

 



27 

11  KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

I resultatet synliggörs att följande kliniska implikationer kan vara av värde vid 

sjukvårdsrådgivning på vårdcentral i mötet med vårdsökande som ringer ofta: 

 Att använda olika strategier för att förekomma och bemöta vårdsökande som ringer 

ofta till exempel genom en fast telefontid, kontaktsjuksköterska och individuell 

planering i samarbete med andra professioner. 

 Ett bättre samarbete mellan primärvård och slutenvård kan utvecklas så vårdsökande 

inte behöver bollas fram och tillbaka mellan vårdinstanser. 

 Fler öppna gruppverksamheter som kan erbjudas på vårdcentralen som exempelvis 

"öppen förskola" för vuxna med olika tema till exempel livsstil eller sorg. 

 Planerad och organiserad debriefing för telefonsjuksköterskor. 

 Att 100 procent telefontillgänglighet är möjlig och värd att utveckla. 
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BILAGA A. INFORMATIONSBREV 

 

INFORMATONSBREV                                                                  VÄSTERÅS 20150901 

Hej 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssjuksköterska på Mälardalens Högskola i Västerås. Som en del i utbildningen ska vi 

skriva ett examensarbete. Syftet med vårt arbete är att beskriva distriktssjuksköterskors 

etiska dilemman i samtal med vårdsökande som ringer ofta. 

Vi vänder oss till er för att få kontakt med två distriktssjuksköterskor som har arbetat två år 

eller mer med telefonrådgivning. 

Vi planerar att intervjua under v. 37-38. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och ska 

genomföras ostört i enskilt rum. 

Deltagandet är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas utan att anledning anges. 

Intervjuerna spelas in och kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet avidentifieras 

samt makuleras efter avslutad studie. Ingen obehörig kommer ha tillgång till materialet. Det 

färdiga examensarbetet kommer att skickas till medverkande för att de ska kunna ta del av 

resultatet. 

Vid frågor vänligen kontakta någon av oss via mail eller telefon. 

  

Lena Karacagil leg. ssk                                                  Anna Krantz, leg. ssk 

073-6182318                                                                  070-8284398 

lkl14001@student.mdh.se                                             akz14001@student.mdh.se 

  

Handledare: Inger K Holmström 

Professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, leg. Ssk 
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BILAGA B. INFORMERAT SAMTYCKE 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag har läst och förstått informationen om studien vid Mälardalens högskola, vars syfte är att 

beskriva distriktssjuksköterskors etiska dilemman vid samtal med vårdsökande som ringer 

ofta. Jag förstår att jag deltar frivilligt och kan avbryta deltagandet när jag vill utan att ange 

skäl. Jag är medveten om att intervjun kommer spelas in. Deltagare och verksamhet 

avidentifieras. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar. Endast vi författare och vår 

handledare har tillgång till materialet under studiens gång. Insamlad data får endast 

användas till studiens syfte. Materialet förstörs när uppsatsen är examinerad. 

Jag bekräftar med min namnteckning att jag samtycker till att delta i en intervju och att det 

som sägs får användas i forskningssyfte. 

 

Ort, datum 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

E-postadress 

 

 

Jag önskar få en kopia av studien 

  Ja 

  Nej 

Vänligen ta med undertecknat informerat samtycke till intervjun 

 

 

 

 

 



 

BILAGA C. INTERVJUGUIDE 

INTERVJUFRÅGOR 
 

1.   Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

2.   Hur länge har du arbetat på vårdcentral med telefonrådgivning? 

3.   Hur definierar du en vårdsökande som ringer ofta, en så kallad stamkund? 

4.   Kan du ge ett exempel på en sådan patient? 

5.   Beskriv hur du konkret hanterar sådana samtal. 

6.   Hur upplever du dessa situationer/samtal? (Kan du ge ett exempel?) 

7.   Enligt ditt sätt att se, hur skulle man kunna hjälpa denna patientgrupp  

  samtidigt som distriktssköterskans arbetssituation förblir rimlig? 

8.   Om detta är ett problem hos er, finns det en gemensam strategi på er  

  vårdcentral för dessa patienter och hur ser den då ut? 

9.   Upplever du att de strategier ni har på vårdcentralen är tillräckliga eller  

  saknar du något? 

10.   Är det något mer du vill tillägga som jag inte frågat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

BILAGA D. ANALYSMATRIS 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Under-

kategori 

Kategori 

Någon form av oro 

ligger bakom antingen 

för den egna hälsan, om 

misstänkta sjukdomar 

(D) 

Någon form av 

oro ligger bakom 

telefonsamtalen 

Oros-problematik Rädsla och oro 

hos 

vårdsökaren 

 

Förstå orsaker 

Den här personen 

upplever att den har det 

här problemet och jag 

som vårdgivare kanske 

kan uppfatta att det står 

för något annat (F) 

Svårt när 

vårdsökare och 

vårdgivare 

uppfattar 

problemet olika 

Psykisk ohälsa och 

ont i själen 

Psykisk ohälsa 

Gamla, ensamma ringer 

ofta för att de är 

ensamma och inte har 

någon att fråga (A) 

Gamla och 

ensamma ringer 

för att få prata 

med någon 

Ensamhets-

problematik 

Ensamhet 

...det är ju flera som 

ringer...recept på 

tabletter och 

sömntabletter och 

värktabletter.....de jag 

tänker på har nog alla 

tablettmissbruk (C) 

De behöver ringa 

för förnyelse av 

recept, många 

med 

tablettmissbruk 

Frekvent 

receptförnyelse 

Missbruks-

problem 

...allting har ju med 

dagsformen att 

göra...vissa dagar har 

man världens 

tålamod...andra dagar 

har man lust att lägga 

på luren..(A) 

Vilket tålamod 

man har avgörs 

av dagsformen 

Dagsformen avgör Tålamod  

Möta 

människan 

Mycket pedagogiskt, 

uppfostrande roll att 

lära ut och lugna hela 

tiden. (I) 

Lugna och lära ut 

pedagogiskt 

 Bemötande Pedagogisk 

kompetens 



 

Meningsbärande      

enhet 

Kondensering Kod Under-kategori Kategori 

SIP (samordnad individuell 

planering) är bra, att man 

tillsammans med läkare och 

en sköterska...bestämmer 

nånting tillsammans (C) 

Samordnad 

planering bra 

med läkare och 

sköterska 

Samordnad 

planering 

 

Individuell 

planering 

 

 

Använda 

strategier 

 

Sen har vi en 

livsstilsgrupp...en 

sorggrupp...hänvisar till 

kurator eller sjukgymnast (J) 

Hänvisar till olika 

grupper och 

professioner 

 

Samarbete 

mellan 

professioner 

Samarbete 

 

Vi har förbättrat våran 

telefontillgänglighet så vi har 

100% så nu är det inte svårt 

att nå 

oss...trygghetsparadoxen...m

an ringer inte så ofta när 

man vet att man kommer 

fram. (D) 

Telefontillgänglig

het ger trygghet 

och dom behöver 

inte ringa så ofta, 

trygghetsparadox

en 

 

Trygghetspar

adoxen 

 

Tillgänglighet 

Det obehagliga är ju att när 

de väl ÄR sjuka sen då 

kanske vi inte hör det för att 

vi är så trötta på dom (B) 

Obehagligt att 

missa sjukdom för 

att man är så trött 

på dom 

Rädsla för att 

missa nåt 

allvarligt 

 

Rädsla för att göra 

felbedömning 

 

Möta hinder 

 

...efter ett visst antal samtal 

med samma person flera 

gånger samma dag...så kan 

man bli less...man kan ju 

inte prata i 20 minuter...då 

blir man stressad själv. (F) 

Kan inte prata i 

20 minuter med 

samma, då blir 

man stressad 

 

Känner 

tidspress 

 

Stress 

 

 Svårt att ge konkreta 

lösningar för ofta är det 

organisationsfrågan....det jag 

saknar är tid och att man 

faktiskt lyfter  det här i 

personalgruppen och så 

saknar jag att man lyfter det 

här mer med doktorer (A) 

 

Det är ofta en 

organisationsfråg

a och tid saknas 

att lyfta det här i 

personalgruppen 

Tidsbrist 

 

Otillräckliga 

resurser 
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