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________________________________________________________________________ 

Telefonen har under de senaste årtiondena blivit ett viktigt redskap i hälso- och 
sjukvårdens arbete med människor som söker hjälp och råd för medicinska problem. 
Telefonlinjer till Sveriges vårdcentraler inrättades allmänt på 1970-talet. En betydande 
del av sjuksköterskornas arbete på vårdcentral består av telefonrådgivning. Den 
vårdsökande prioriteras och hänvisas till rätt vårdnivå utifrån den bedömning som görs 
vid dessa samtal. Syftet med studien är att få kunskap om vad sjuksköterskorna upplever 
när den vårdsökande inte kan beredas tid trots ett medicinskt behov, då läkartiderna inte 
räcker till på grund av brist på allmänläkare. Tio sjuksköterskor som arbetar med 
telefonrådgivning på vårdcentral intervjuades. Studien utfördes med en kvalitativ metod 
med fenomenologisk ansats. I resultatet framkommer att informanterna har flera olika 
känslomässiga upplevelser. Informanterna upplever att de inte alltid kan uppfylla det 
vårdgarantin lovar, men att problemet är organisationsrelaterat och ligger utanför deras 
egen kontroll. Telefonarbetet kan kännas betungande och tanken på hur det går för den 
vårdsökande finns ibland kvar efter arbetsdagens slut. Erfarenhet och kunskap anses 
viktigt för att bättre kunna hantera situationen och göra rätt bedömning. Det kollegiala 
stödet framhålls som betydelsefullt. Det anses viktigt att noggrant dokumentera givna råd 
och vilka åtgärder som planerats.                                                                           
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________________________________________________________________________ 
 
During the past decades the telephone has become an important tool in the healthcare 
system when people seek help and advice for medical problems. Telephone lines to all 
healthcare centres in Sweden were established in the 1970´s. A large part of nurses´ work 
at a healthcare centre consists of giving telephone advice. The callers´ medical needs are 
assessed and the callers are referred to the proper level of care. The aim of this study is to 
find out what nurses experience when the caller cannot be given an appointment, despite 
a medical need for one, because there are insufficient medical appointments available due 
to a shortage of general practitioners. Ten nurses working with telephone advice at 
healthcare centre were interviewed. The study was done with a qualitative method using a 
phenomenological approach. Results indicate that the informants have several different 
emotional experiences. The informants experience that they cannot always live up to the 
care guarantee, but that the problem is organizational and beyond their control. 
Sometimes telephone work feels heavy, and thoughts of how things go for the caller can 
continue when the work-day is finished. Experience and knowledge are considered 
important in order to be able to handle the situation better and to make a correct 
assessment. Support from colleagues is pointed out as meaningful. It is considered 
important to carefully document the advice given during the telephone call and which 
measures are planned. 
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INLEDNING 

Under de senaste årtiondena har telefonen blivit ett viktigt arbetsredskap i hälso- och 
sjukvårdens arbete med människor som söker råd och hjälp för medicinska problem. Intresset 
från allmänheten för medicinska frågor och frågor om egenvård har ökat alltmer, vilket 
ställer ökade krav på den rådgivning som ges via vårdcentraler, sjukvårdsupplysningar och 
specialistmottagningar av olika slag (Marklund, 2003).  Telefonrådgivning utförs nästan 
alltid av en sjuksköterska. Telefonsjuksköterskan gör en bedömning av den vårdsökandes 
behov av vård och måste göra det utifrån den verbala kommunikationen. Att inte ha patienten 
framför sig ställer speciella krav på telefonsjuksköterskan. Målet är att bilda sig en 
uppfattning om den vårdsökandes hälsotillstånd för att kunna ge adekvata råd eller hänvisa 
till rätt vårdinstans vid rätt tidpunkt. Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning har 
en mycket svår, viktig och ansvarsfull uppgift som kräver uthållighet och flexibilitet. Det 
ställs höga krav på sjuksköterskan som förutom att ha breda medicinska kunskaper inom 
många olika områden även förväntas ha pedagogisk förmåga och kunskaper i hur sjukvården 
fungerar. Läkarbristen inom primärvården är idag omfattande (Andree, 2008b). Detta leder 
till att läkartiderna på vårdcentralerna är begränsade, med påföljd att det kan bli en svår 
prioritering av vem som skall erbjudas läkartid. Det förutsätter att telefonsjuksköterskan kan 
arbeta både under tidspress och psykisk stress, samtidigt som det krävs att prioriteringen och 
bedömningen av den vårdsökande blir rätt. Föreliggande studie beskriver vad sjuksköterskor 
upplever när de inte kan erbjuda de vårdsökande läkartid, trots att de bedömer att det finns ett 
medicinskt behov. 
 

BAKGRUND 

Telefonrådgivningens historiska bakgrund och utveckling. 
 

Telefonverksamhet inom primärvården växte fram under 1970-talet (Leppänen, 2002) och 
har enligt Marklund (2003) under de senaste 10-15 åren vuxit till en omfattande verksamhet.  
Leppänen (2002) nämner flera anledningar till att patientrådgivningen vuxit. Han menar att 
telefonverksamheten var nödvändig mot bakgrund av allmänna samhällsförändringar under 
de senaste århundraden. De flesta människor har levt i små grupper, de har jagat, odlat 
grödor, lagat sin egen mat och hållit sig med egna politiska organisationer som ansvarat för 
att lösa konflikter. Inom dessa grupper tog man hand om sin egen barnuppfostran samt 
vården av äldre och sjuka. Marklund (2003) framhåller att människor traditionellt har vänt 
sig till anhöriga, grannar och andra bekanta för att få hjälp och råd. Under tidens gång har 
individens relation till det omgivande samhället förändrats. Folkvalda politiska 
organisationer styr över både statlig och kommunal verksamhet. Daghem och skolor 
uppfostrar barnen. Hemsjukvård och äldreboenden tar hand om de äldre. Sjukdomar hanteras 
vid vårdcentraler och sjukhus. Samhällsutvecklingen har medfört en ökad distans mellan 
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individen och dennes medicinska problem. Det finns vanligtvis inte heller andra personer i 
den nära omgivningen som kan hjälpa till att lösa dem (Leppänen, 2002). Svenska politiker 
och tjänstemän talar allt oftare om möjligheterna att erbjuda vård, och information per 
telefon. Sjukvårdsrådgivning framställs som en första nivå till vården. Medborgarna är idag 
omedvetna om hur dagens sjukvård är uppbyggd och var de kan få bästa hjälpen för sina 
specifika problem. De kanske inte behöver åka iväg för att få hjälp utan kan vårda sig själva. 
Beslutsfattare pratar om valfrihet och bättre tillgänglighet för befolkningen, samtidigt som de 
försöker styra och disciplinera deras beteende (Andersson Bäck, 2008). 
 
Idag har de flesta vårdcentraler ett databaserat telefonkösystem kallat Tele-Q, som är en 
internetbaserad funktion där den omkopplade telefonen styrs till en dataserver. Samtalet 
hamnar i ett databaserat telefonkösystem. Mängden telefonsamtal och deras utringningstid 
syns i telefonkösystemet (Tidax, 2008). Den vårdsökande kan välja mellan att knappa in sitt 
telefonnummer eller att tala in ett meddelande. En del vårdcentraler har valt att ha öppet för 
inringning hela dygnet medan andra har valt att ha öppet för inringning under kontorstid, 
oftast mellan klockan 08.00-17.00. Med detta telefonkösystem har det visat sig att 
tillgängligheten ökar, vilket tidigare varit ett stort problem och debatterades flitigt i pressen, 
då den vårdsökande hamnade i en telefonkö och kunde få vänta länge eller bli ombedd att 
ringa senare eller nästa dag. Även inom Tele-Q systemet kan det i undantagsfall bli fullt för 
inkommande samtal under innevarande dag och patienten kan få uppmaningen att återkomma 
nästa dag. Telefonkösystemet bygger på god telefonbemanning.  
 
Tillgängligheten debatteras idag inte i någon större omfattning, utan mer att det brister i 
bemötandet (Andree, 2008a). I en artikel i Göteborgs Posten ett halvår senare uppger 
patientnämnden i Göteborg att patienter som kontaktar sjukvården ofta säger ”att får jag bara 
ett bra bemötande kan jag stå ut med mycket” (Bozinovska, 2008). 
 
Det allt större flödet av telefonsamtalen till våra vårdcentraler ställer höga krav på den 
telefonrådgivande sjuksköterskan, inte bara medicinska och psykologiska utan även om 
organisationen för att kunna hänvisa till rätt nivå. Att fatta beslut vid telefonrådgivning 
innebär en kombination av både observation, kritiskt tänkande och en förmåga att sortera 
data (Marklund, 1990). Enligt en avhandling av Andersson Bäck (2008) ställer 
sjukvårdsrådgivning via telefon nya krav på kompetens och det talar för en specialisering av 
sjuksköterskans arbete som telefonrådgivare. Hon menar vidare att det finns en spänning 
mellan att rationalisera en människovårdande verksamhet ställt mot en ökande mängd 
telefonsamtal och att möta krav på tillgänglighet och omedelbar vård ställt mot förväntan att 
styra patientströmmar.  
 

Beskrivning av telefonsjuksköterskans arbete 
 

Telefonsjuksköterskans arbetsredskap är telefonen och datorn. Till telefonerna är det kopplat 
headset för att samtidigt kunna utföra skrivarbete vid datorn. I datorn ligger Profdoc som är 
det patientjournalsystem som används i Västra Götalandsregionens primärvård. Via Profdoc 
har man tillgång till den vårdsökandes journal och läkarnas tidböcker. Telefonsjuksköterskan 
ansvarar för att ringa upp de inkommande telefonsamtalen från Tele-Q. När den vårdsökande 
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rings upp presenterar uppringaren sig med sitt namn och titel. Den vårdsökande tillfrågas om 
vad hon/han behöver hjälp med. För att få klarhet i den vårdsökandes behov av vård eller råd, 
lyssnar sjuksköterskan inledningsvis på vad som sägs och fortsätter därefter med att ställa 
olika frågor för att få en bild av den vårdsökandes symtom, för att vidare få klarhet i hur 
brådskande det är. Nästa steg blir att reflektera över vad som sagts för att därefter fatta beslut 
om åtgärd. Datoriserade beslutsstöd är inte allmänt använt på vårdcentraler, men beslutsstöd i 
form av litteratur som beskriver olika symtom och hur det ska handläggas används. Enligt 
SOSFS 2008:14 är telefonsjuksköterskan skyldig att dokumentera alla telefonsamtal, givna 
råd och åtgärder som vidtagits.  
 
Samtalet mellan den vårdsökande och telefonsjuksköterskan är redan från början 
målorienterade. Det finns ofta en förväntan i samtalet om att nå fram till någon form av 
åtgärd. Det kan vara att den vårdsökande ska avvakta, egenvårdsråd, läkartid eller att hänvisa 
till annan vårdgivare. Det betyder inte att den vårdsökande och telefonsjuksköterskan är 
överens om exakt vilken åtgärd som ska vidtas, för det är omöjligt att veta innan problemet 
har presenterats. De är däremot överens om att gemensamt sträva mot en åtgärd av något 
slag. Om det är många som ringer är det troligt att sjuksköterskan blir mer fokuserad i sina 
samtal och ökar kraven på relevans och målorientering. När sjuksköterskan samtalar med 
vårdsökande har hon/han ofta en idé om vad samtalet ska resultera i, till exempel 
egenvårdsråd eller ett läkarbesök (Leppänen, 2002).   
 
Telefonsjuksköterskans uppgift är att sålla och försöka få fram vilka som behöver träffa 
läkare och vilka som inte behöver det. När en sjuksköterska fattar beslut om läkarvård 
behöver detta kunna motiveras inför de läkare som patienten kommer till. När läkarna träffar 
de bokade patienterna kommer de att granska sjuksköterskornas skäl för att ha bokat 
patienterna (Leppänen, 2002). Att fatta beslut tycks vara kärnan i 
telefonrådgivningssjuksköterskans arbete (Wahlberg m.fl., 2003).  Sjuksköterskorna i en 
studie av Andersson Bäck (2008) beskriver själva sitt yrke i termer, vårda, uppmärksamt 
sköta om och utbilda sjuka.  

 

Kommunikation vid vårdmötet per telefon 
 

Ordet kommunikation kommer ur det latinska ordet comunicare och betyder att något blir 
gemensamt. Språk och kommunikation möjliggör för oss att möta andra människor. 
Kommunikation är ett måste i omvårdnadsprocessen. Vid vårdmötet per telefon är det 
verbala, det vill säga orden som sägs, som är redskapet för att beskriva det som ska förmedlas 
både för sjuksköterskan och patienten. Då man inte ser varandra måste kommunikationen 
utgå från det man lyssnar till, då det icke verbala såsom ansiktsuttryck, ögonkontakt och 
kroppsställningar saknas. Det effektiva lyssnandet har en  prägel av både närhet och distans, 
det blir en blandning av både subjektivitet och objektivitet. Efter att ha lyssnat till 
svårigheterna någon har och förstått hur besvärligt allting verkar vara är det dags att bli 
objektiv och skapa ordning i kaos (Nilsson & Waldemarsson., 2007). Samtalet är en 
grundläggande form av mänskligt samspel. Människor talar med varandra, de ställer frågor 
och besvarar frågor. Det är genom samtalet vi lär känna andra människor. Vi får veta något 
om deras erfarenheter (Kvale, 1997). Det är nödvändigt med en ömsesidig förståelse av 
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situationen som skapar tillförlitlighet och trygghet. (Dahlberg m.fl., 2003). Engquist (1996) 
menar att utan tillit kan inte ett samtal utvecklas. Detta gäller i allra högsta grad vid 
telefonrådgivningen då den vårdsökande är helt beroende av att den som lyssnar gör det på 
ett uppmärksamt sätt. 
 
Kontakten med patienten innefattar själva bemötandet (relationen) och uppgiften (lösningen 
av problem). Ett tillfredställande samarbete är förutsättningen för att både den känslomässiga 
(relationen) och den sakliga uppgiften av mötet ska klaras av. God kommunikation betyder 
att ha förmåga att lyssna, uppmärksamma, korrekt uppfatta och kunna svara verbalt och icke 
verbalt på ett sådant sätt som visar att man har lyssnat med intresse och har uppfattat det rätt. 
Att bli lyssnad till kommer på första plats när patienter själva får önska vad de skulle vilja ha 
inflytande över i sjukvården.  Att visa intresse kan vara viktigare än att säga de rätta sakerna 
(d`Elia, 1999). 
 
I en opublicerad studie av Hellström Mûhli där hon analyserar kommunikationen mellan 
sjuksköterska och vårdtagare vid samtal, har hon sammanfattat det så ”att i samtalet utgår 
patienten från sina erfarenheter och sjuksköterskan från sina. Det innebär att det blir ett möte 
mellan två världar, där det som sägs av den ena inte alltid uppfattas som det är avsett av den 
andre” (Holbye, 2008). Aktivt lyssnande förmedlar intresse, vilja till förståelse och 
mottaglighet för motpartens synpunkter. Att göra en sammanfattning är ett effektivt sätt att 
strukturera omfattande information, att meddela egna iakttagelser, att kontrollera så att man 
uppfattat rätt och att reglera tempot i samtalet. (d`Elia, 1999).  
 
Sjuksköterskor utvecklar färdigheter för att hantera interaktionen när tillgång till det icke 
verbala saknas (Pettinari & Jessop, 2001). En sjuksköterska benämnde som ”dina öron blir 
dina ögon”. När den visuella delen saknas lägger sjuksköterskorna tyngdpunkten på vad de 
kan höra. Sjuksköterskor uppgav i en studie gjord av Holmström och Dall` Alba (2002) att 
tonläget hos den som ringde, andningsljuden och hur orden uttalades hjälpte dem att få bättre 
förståelse för uppringaren. Vissa ord betonades mer än andra. Ungefär detsamma kommer 
Wahlberg m.fl. (2003) fram till i en studie där sjuksköterskor berättar om olika ljud som 
framkommer under samtalet, hur andningen lät, andfådd, ansträngd eller om den vårdsökande 
talade obehindrat. 
 
Vårdmötet per telefon kan ha samma vikt och närhet som möten där man träffas personligen.  
I en avhandling av Andersson Bäck (2008) framkommer om möten där sjuksköterskorna inte 
har lyckats få fram sitt budskap till den som har ringt. Man har inte kunnat förstå varandra. 
Det krävs ett aktivt lyssnande och annan typ av bekräftelse för att telefonsjuksköterskan skall 
försäkra sig om att den vårdsökande har förstått. 
 
Få sjuksköterskor har blivit speciellt tränade i att kommunicera per telefon trots att det ingår i 
deras arbete. Ord kan misstolkas när patienten misslyckas med att redogöra för viktiga 
symtom på grund av en dispyt med sjuksköterskan, vilket kan leda till fatala konsekvenser 
(Wahlberg m.fl., 2003, Holmström, 2007). Det kan finnas en tendens inom flera vårdyrken 
att överskatta förmågan att kunna lyssna. Det är en konst att lyssna och är ingen medfödd 
förmåga, utan det kräver övning (d´Elia, 1999). 
 
Empati måste finnas med i alla mänskliga möten. Empati står för inlevelse och medkänsla 
eller att förstå och fånga upp en annan människas känslor och vägledas av den förståelsen i 
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kontakten när vi möter andra människor. Empatiskt lyssnande tar vi till när vi pratar med en 
individ som har ett behov av att prata med någon som förstår hans eller hennes situation  
(Engqvist, 1996). ”Inlevelse eller empati innebär att vi skapar en ställföreträdande upplevelse 
av den andres tankar och åsikter inte utifrån vårt perspektiv utan utifrån den andres” (Nilson 
och Waldemarsson, 2007). En djupare förståelse av patientens känslor går via patientens 
tankar/föreställningar om sjukdomen, konsekvenserna av den och förväntningar på 
behandlaren (d´Elia, 1999). 

Telefonsjuksköterskans arbetsmiljö 
 
Telefonsjuksköterskor utför sitt arbete inom ramen för många allmänna villkor. Det har att 
göra med lagstiftning, och statliga normer, olika former av kontrollsystem, ekonomiska 
villkor, arbetsorganisation, vetenskapliga normer och tekniska villkor (Leppänen, 2002). I sin 
bok ”Telefonsamtal till primärvården” skriver Leppänen (2002) ”att telefonsjuksköterskan är 
ett exempel på gräsrotsbyråkrat”. Med det menar han att de befinner sig i organisationens 
front, de möter människorna och har att hantera deras privata problem och behov, men styrs 
av regler och resurser som organisationen de arbetar i ger. Wahlberg m.fl. (2003) skriver 
detsamma och säger att problem relaterade till sjuksköterskan, patienten och organisationen 
påverkar deras arbetssituation. Arbetsmiljölagen (Lag och avtal 2006) säger att teknik, 
arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 
fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. 
 
Sjuksköterskor på vårdcentralerna sitter vanligtvis vid ett skrivbord och den teknik som 
behövs finns tillgänglig där. Detta utgör själva arbetsplatsens utformning för de flesta. Det 
blir sällan ostört, arbetskamrater av alla kategorier kommer in i rummet under samtalens 
gång med frågor. Det är inte heller ovanligt att man delar rum och flera pratar samtidigt eller 
utför andra arbetsuppgifter i närheten av den telefonsvarande sjuksköterskan. Utöver kravet 
på hög medicinsk kompetens, att uppfatta och sortera rätt, krävs hög stresstålighet. 
Andersson Bäck (2008) skriver i sin avhandling att vid sjukvårdsrådgivning per telefon möter 
den telefonsvarande sjuksköterskan hela samhället och många verksamhetsgrenar inom 
vården. Det medför många olika kontakter. Telefonsjuksköterskans arbetsinsats och 
arbetstakt är synlig genom statistik som skickas till beslutsfattare, genom bedömning i 
arbetsgruppen och väntetiden per telefon för den vårdsökande. De flesta som arbetar med 
sjukvårdsrådgivning är väl medvetna om de kvantitativa kraven och deras synlighet genom 
IT-teknik och mätinstrument.  
 
Sjuksköterskor i telefonrådgivning upplever att de kommer i konflikt mellan att göra vad de 
tror är bäst för patienten och vad det finns för vård att erbjuda (Wahlberg & Wredling, 1999). 
Sjuksköterskorna i telefon upplever sig vara både portvakter och omvårdare. De måste vara 
lojala både mot patienten och organisationen. Sjuksköterskor vill agera i patientens intresse, 
men bristande resurser och sjukvårdens organisation är ett hinder. Alla patienter är inte nöjda 
med sjukvården. Patienten har numera större krav på sjukvården. Det de behöver verkar vara 
outsinligt. De ger sjuksköterskan ”aggressiva kommentarer som ger olustkänsla” yttrar en 
sjuksköterska i en undersökning av Holmström och Dall´Alba (2002). För varje nytt samtal 
måste telefonsjuksköterskan ställa om sig för att möta nya människor, med ett nytt problem, 
en ny situation, ha ett nytt sätt att föreställa sig och förstå (Andersson  Bäck, 2008). 
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I en studie av Wahlberg m.fl. (2003) uttrycker en sjuksköterska ”Du känner dig pressad när 
listan på väntande samtal växer, jag vet att patienten är irriterad när jag svarar men du måste 
vara lugn och vänlig även om du är stressad”. En annan uttrycker ”Man kanske inte frågar 
ordentligt, vilket leder till att patienten inte får adekvat hjälp”. Ibland hänvisas patienten till 
akutmottagningen för att det inte finns något annat ställe att hänvisa till. I sin undersökning 
har Wahlberg m.fl. (2003) låtit sjuksköterskor rangordna de tio största problemen. Det 
framkom att brist på resurser var det största. I en studie av Ström m.fl. (2006) uttrycker 
sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning att det är nödvändigt med omfattande 
kunskap och det finns risk att bli kritiserad då man befinner sig i frontlinjen. I en studie av 
Weir och Waddington (2007) upplevde sjuksköterskorna en konflikt mellan kravet på 
kvalitet och kravet på produktivitet.  
 
Negativa känslor som väcks i samband med vårdande måste bearbetas och hanteras på ett 
sådant sätt att patienten ges en god vård (Dahlberg m.fl., 2003). De skriver vidare att 
handledning som har sin grund i vårdvetenskapsteori kan vara ett sätt att stödja ett 
patientetiskt förhållningssätt i vårdandet. Det är viktigt med det kollegiala stödet för att 
tydliggöra och tolka ansvaret. Även om det på vissa arbetsplatser finns 
handledningstillfällen, kräver det dåliga samvetets omedelbarhet att det finns någon kollega 
tillgänglig som man känner förtroende för just när det behövs (Dahlqvist, 2008).  I samma 
studie kom hon fram till att de som arbetar som vårdare kopplar dåligt samvete till 
upplevelser av maktlöshet och otillräcklighet (det de inte förmådde göra), snarare än till de 
faktiska fel och misstag som gjordes. Vårdpersonalen får dåligt samvete om de tycker att de 
sviker patienten även om det är oavsiktligt. Begat, Ellefsen och Severinsson (2005) skriver i 
sin studie att när sjuksköterskor känner sig otillfredsställda i sitt arbete har de en tendens att 
distansera sig från patienten och sjuksköterskeuppdraget. Glasberg (2007) visar i sin studie 
”att burnout relaterar till personalens oförmåga att leva upp till sin moraliska övertygelse; 
därför att vårdpersonalen inte kan handla utifrån sina värderingar och patientens 
välbefinnande”. 

Omvårdnad och teoretisk ram 

 
Omvårdnad är ett ämnesområde med många dimensioner. Vårdandet är ursprungligen ett 
naturligt mänskligt beteendemönster. Alla människor är naturliga vårdare. Det kan också 
utformas professionellt. Det professionella tar över när det naturliga inte är tillräckligt 
(Eriksson, 1997). Den specifika omvårdnaden kräver både ett professionellt perspektiv, som 
innebär att känna igen och namnge tecken på sjukdom och ohälsa, samt ett 
livsvärldsperspektiv som innebär att förstå innebörden av att vara människa vid sjukdom och 
ohälsa (Hörnsten, 2004). Omvårdnad innebär att se människan som en hel individ och inte 
delbar. Man utgår ifrån individens behov och problem, men ser också till det friska, de 
resurser som individen har (Segesten, 1993). Omvårdnad har sin grund i en humanistisk 
människosyn. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982: 763) säger att målet med all hälso- och 
sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.  
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Omvårdnadsteorierna anger ofta omvårdnad utifrån sjuksköterskans funktioner. I studien 
utgår studieförfattarna från omvårdnadsteoretiker Ernestine Wiedenbach. Hennes teori hör 
till kategorin interaktionsteori. De bärande begreppen är: omvårdnadsfilosofi, målinriktning, 
praktiskt handlande och omvårdnad som konst. Teorin beskriver framförallt hur en 
sjuksköterska kan planera vård och utvärdera omvårdnad (Wiedenbach, 1967). Hon ser som 
sjuksköterskans främsta uppgift att hjälpa patienten att förstå upplevelsen av sitt tillstånd 
(Egidius & Norberg, 1983). Enligt Wiedenbachs omvårdnadsteoretiska struktur är målet med 
omvårdnad, att ta reda på och tillgodose patientens behov av hjälp. I teorin framhålls att 
sjuksköterskan kan ge patienten stöd och försöka öka patientens motivation att hantera sin 
situation på bästa möjliga, sätt genom att först skapa en relation till patienten och genom det 
få reda på hur patienten uppfattar sitt behov av hjälp. Vidare betonas vikten av att 
offentliggöra resultat från forskning och stödja spridningen av forskningsresultat 
(Wiedenbach, 1967). 
 
Förutsättningarna att bedriva god omvårdnad påverkas även av hur vården är organiserad, 
vårdmiljön, ledningens engagemang och personalens utbildning. Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) skriver att i en ”hälso- och sjukvård som håller god kvalitet måste 
vårdverksamheten baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och man måste systematiskt 
använda tillgängliga kunskapssammanställningar”. Att evidensbasera omvårdnaden kommer 
att innebära att omvårdnadsforskning och dess resultat blir ett gemensamt intresse för hela 
sjuksköterskeprofessionen. Sammanfattningsvis skriver Willman m.fl. (2006) att det går att 
säga att ”ämnet omvårdnad omfattar vårdmiljö, relationer, vårdetik, vårdfilosofi, 
omvårdnadsåtgärder och vårdorganisation. Omvårdnad beskrivs traditionellt som en 
verksamhet, men idag beskrivs omvårdnad främst som ett ämne, en vetenskaplig disciplin 
och som ett kunskaps- och forskningsområde”.  

 

Problemformulering 
 
Bristande resurser inom primärvården, framförallt den allt sämre tillgången på allmänläkare  
samtidigt som tillgängligheten på telefon har ökat skapar en diskrepans mellan tillgång på 
läkartider och det behov som finns för den som ringer. Detta har försvårat arbetet i telefon. 
Bakgrunden till studien är att få kunskap om vad sjuksköterskor som arbetar med 
telefonrådgivning på vårdcentral, upplever när de måste neka den vårdsökande läkartid på 
grund av bristande resurser, trots att ett medicinskt behov föreligger. Det finns ett flertal 
studier omkring sjukvårdsrådgivning men ingen som direkt beskriver sjuksköterskans 
upplevelse av ovanstående fenomen. Förhoppningen är att studien ska ge en insikt i 
telefonsjuksköterskans upplevelse och lyfta upp den till ytan. 

Syfte 
 

Syftet med denna studie har varit att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 
telefonrådgivning på vårdcentral när den vårdsökande inte kan beredas läkartid, trots att det 
föreligger ett medicinskt behov  
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METOD 

Metoden som använts i denna studie är en kvalitativ intervju med fenomenologisk ansats och 
utgår ifrån ett livsvärldsperspektiv, då studieförfattarna söker en upplevelse i informanternas 
livsvärld. Den kvalitativa metoden ger ett privilegierat tillträde till en grundläggande 
upplevelse av vår livsvärld (Kvale, 1997). Enligt Dahlberg (1997) framkommer genom den 
kvalitativa metoden en helhetsbild som ger en större förståelse för sociala sammanhang och 
att komma nära det som ska undersökas. Det viktiga är att intervjuaren har ett öppet sinne till 
företeelsen genom en äkta vilja att höra, se och förstå. 
 
Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod som fångar upp erfarenheter 
och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla 
sin situation till andra och med egna ord (Kvale, 1997). Den kvalitativa intervjun är semi 
strukturerad. Forskaren har initiativet i första fasen av intervjun. De yttre ramarna bestäms 
och intervjuområdet avgränsas. Efter inledningsfasen har informanten initiativet inom ramen 
för det definierade området (Dahlberg, 1997).  
 
 Husserl grundade fenomenologin som en filosofi vid sekelskiftet och den utvecklades senare 
som en existensfilosofi av Heidegger och sedan i existentiell och dialektisk riktning av Sartre 
och Merley-Ponty. Ämnet för fenomenologi var först medvetandet och erfarenheten, men  
den utvidgades av Heidegger att även innefatta livsvärlden.  Fenomenologin strävar efter att 
klargöra förståelseformen hos en kvalitativ forskningsintervju. Med det fenomenologiska 
perspektivet följer koncentration på livsvärlden, öppenhet för den intervjuades upplevelser 
och prioritering av exakta beskrivningar (Kvale, 1997). Fenomenologi innebär att gå till 
sakerna själva, fenomenet kan förstås som en företeelse så som den uppfattas, upplevs eller 
erfars av en individ. Med hjälp av fenomenologin som forskningsmetod blir det möjligt att 
undersöka och beskriva fenomenen som de erfars (Dahlberg, 1997). I fenomenologin gäller 
att inte ta något för givet, varken vetenskapliga teorier, sunda förnuftet eller vilka som helst 
åsikter. Det behövs en öppenhet som kräver en förmåga att bli överraskad, att ha tålamod att 
vänta så att fenomenet visar sig som det är, det får framträda i egen kraft istället för att 
tvingas in i en förutbestämd yttre struktur. Till skillnad från psykologin och filosofin har 
fenomenologin ett ovanligt rikt erfarenhetsbegrepp och innefattar allt det som en människa 
kan erfara och känna i sitt dagliga liv. Erfarenheten kan gälla allt från det djupaste 
existentiella som föremåls eller handlingars och funktioners betydelser i vardagen. De egna 
värderingarna och synpunkterna måste bearbetas och hållas tillbaka för att inte påverka det 
slutliga resultatet (Dahlberg m.fl., 2003).  

Livsvärlden 
 
Livsvärlden är ursprungligen ett filosofiskt begrepp lanserat av filosofen Edmund Husserl 
(1859-1938) och är ett centralt begrepp i den fenomenologiska filosofin och den existentiella 
hermeneutiken (Dahlberg m.fl., 2003). Med livsvärld menas människors inre värld och hur 
de upplever och uppfattar omvärlden (Olsson & Sörensen, 2007). Genom vår livsvärld lever 
vi tillsammans med andra människor som vi kan samtala, överföra och dela budskap med. 
Livsvärlden innefattar människans sociala sammanhang, kultur och historia (Bengtsson, 
2005). Livsvärlden är den levda världen. I vår livsvärld söker vi ett livsinnehåll och en 
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mening. Med andra ord så finns vi till i världen via vår livsvärld och vi kan aldrig komma ur 
eller ifrån den så länge vi lever (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Ett livsvärldsperspektiv innebär ett uppmärksammande av människors vardagsvärld och 
dagliga leverne. Vilket också innebär att se, förstå, beskriva och försöka analysera världen 
eller en del av den så som människor upplever den. Man utgår ifrån och betonar att varje 
erfarenhet är unik (Dahlberg m.fl., 2003). I den kvalitativa forskningsintervjun är 
intervjupersonens livsvärld och dennes relation till den temat för intervjun (Olsson, m.fl., 
2007). Dahlberg m.fl. (2003) skriver ”att vara öppen för en annan persons unikhet innebär att 
möta den andre så förutsättningslöst som möjligt, i medvetande av att vi aldrig är helt 
förutsättningslösa, därför att vi alltid har någon form av förförståelse”. 

Förförståelse 
 
Förförståelsen handlar om hela vår upplevelse av världen omkring oss och om vår verklighet. 
Vad vi tycker, tänker, ser, hör och upplever. Vad vi tycker och tänker har vi ofta lärt oss 
redan under barndomen. Vi har skolats in i ett visst samhälle vilket oftast innebär att vi delar 
det samhällets uppfattning av verkligheten. I andra kulturer kan samma sak uppfattas på ett 
helt annat sätt (Thurén, 1996). Vår tolkning av olika uppfattningar styrs av tidigare erfarenhet 
och kunskap (Olsson m.fl., 2007). Människor förstår världen genom de erfarenheter de får av 
livet självt. Detta innebär att vi inte uppfattar vår verklighet enbart genom våra sinnen. Ofta 
är förförståelsen omedveten och präglar vårt sätt att uppleva verkligheten mer än vad vi 
tänker på (Thurén, 1996).  Förenklat kan det sägas att vår förförståelse är de föreställningar, 
synsätt och åsikter som vi använder för att förstå något. Samtidigt kan det utgöra en 
begränsning. Det är när förförståelsen övervinns som förståelseperspektivet kan förändras 
(Dahlberg m.fl., 2008). Det innebär att studieförfattarna inte helt kan befria sig från  
förförståelsen, men har försökt behärska den, för att den inte på ett okontrollerbart sätt skulle 
påverka förståelseprocessen i studien.                                                                                                                            

Urval 
 
Intervjuerna genomfördes med sammantaget tio sjuksköterskor från olika vårdcentraler i 
Skaraborg som arbetar med telefonrådgivning. Antalet valdes med tanke på att materialet 
skulle bli hanterbart vid den kommande analysen. Den vårdcentral där studiens författare 
själva är verksamma inom, uteslöts. Brev med förfrågan om medverkan i studien skickades 
till vårdcentralsföreståndarna. När svar om medverkan anlände, kontaktades de intresserade 
sjuksköterskorna. 

Datainsamling 
 
För att erhålla tillstånd att genomföra studien har kontakt tagits brevledes med 
vårdcentralsföreståndare på vårdcentraler geografiskt spridda inom Skaraborg. Information 
om studien och villkoren för den bifogades, samt begäran om skriftligt svar för besked om 
deltagande i studien (bilaga 1 och 2). 
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Totalt tillfrågades tolv vårdcentraler om deltagande i studien. Två vårdcentraler tackade nej 
till att delta. En vårdcentral drog sig ur efter att först ha tackat ja på grund av att den 
intresserade sjuksköterskan ångrade sig och inte längre ville delta i studien.   
Vårdcentralsföreståndarna skulle ge information till alla sjuksköterskor och de som var 
intresserade kunde anmäla sitt intresse till vårdcentralsföreståndaren. När besked om 
deltagande anlänt från de tillfrågade vårdcentralerna, ringdes vårdcentralsföreståndarna upp. 
Till dem som var svåra att nå på telefon skickades e-mail. Flera av vårdcentralsföreståndarna 
hade då redan informerat sjuksköterskegruppen om studien och hade någon som anmält 
intresse att delta. Där information inte lämnats informerade vårdcentralsföreståndarna 
sjuksköterskorna efter telefonkontakten. 
 
Åtta av tio vårdcentraler som tackade ja, anmälde bara en intresserad. En vårdcentral 
anmälde två intresserade och en anmälde tre. Då en vårdcentral tackade nej till att delta efter 
att först tackat ja till att medverka, valdes två stycken från samma vårdcentral, där två var 
anmälda. Där tre intresserade var anmälda valdes den som först svarade vid uppringning, 
övriga två tackades för visat intresse.  
 
De sjuksköterskor som anmält intresse att delta i studien tillsändes ett brev där de 
informerades om studien, dess bakgrund och syfte (bilaga 3). Samtycke till deltagande i 
studien bifogades brevet (bilaga 4). Enligt Kvale (1997) innebär informerat samtycke, att 
informanterna får veta vilka fördelar och risker som finns med att delta i studien. 
Informanterna deltar frivilligt och kan dra sig ur när som helst. De garanterades 
konfidentialitet genom att materialet kommer att avidentifieras och förvaras på ett 
betryggande sätt och oåtkomligt för obehöriga. Alla intervjuade var svenska kvinnor och 
hade arbetat från drygt ett år till tjugoåtta år med telefonrådgivning. Samtliga intervjuer har 
skett på ett ostört rum på informanternas arbetsplats. Vid intervjutillfället fick informanten en 
muntlig information om bakgrunden till studien. Intervjuaren berättade kort om syftet med 
intervjun och användning av bandspelare. Informanten gavs möjlighet att ställa egna frågor 
innan intervjun påbörjades. Intervjuerna spelades in på band och tog cirka 30 minuter. 
Intervjun inleddes med en öppen fråga. Enligt Kvale (1997) är intervjun råmaterialet och 
kvalitén hos den ursprungliga intervjun är avgörande för kvalitén i den senare analysen. 
Enligt Dahlberg (1997) hjälper forskaren den intervjuade att rikta uppmärksamheten mot ett 
bestämt fenomen av intresse. Intervjuaren strävar efter att följa upp den intervjuades 
uttalanden och göra kommentarer på ett sådant sätt att den intervjuade berättar mera.  
 
Intervjufråga 
 
Till informanterna ställdes följande fråga: 
Vad känner du när du inte kan erbjuda läkartid till den vårdsökande, trots att du bedömer att 
det finns ett medicinskt behov för det?  
Följdfrågor ställdes utifrån informanternas svar, för att studieförfattarnas egna förförståelse 
skulle hållas tillbaka. 
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Dataanalys 
 
Polit och Tatano Beck (2006) menar att syftet med dataanalyser utan hänsyn till typ av data 
eller underliggande forskartradition, är att organisera, få struktur på och få fram meningen ur 
data. Dataanalysen är en utmaning för kvalitativa forskare av tre viktiga skäl. En är att det 
inte finns några universella regler för kvalitativ analys och summering av kvalitativa data. 
Den andra är den enorma mängd arbete som behövs. Många sidor av material måste göras 
begripliga. Den tredje utmaningen är att reducera data för att redogöra för innehållet. Texten 
måste läsas om och om igen. 
 
Den fenomenologiska analysen inriktas inte på förklaringar och tolkningar utan är inriktad på 
beskrivning av ett fenomen så som den visar sig. Bearbetning av data i befintlig studie har 
skett enligt Dahlberg, Dahlberg, Nyström (2008). De menar att målet med en 
fenomenologisk analys är att förstå fenomenet bättre än innan forskningen. Analysen kan 
indelas i tre faser, den bekantgörande, den analyserande och den beskrivande. För att få 
analysen att fungera måste den transkriberas till text. Det utskrivna materialet läses sedan 
igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med texten och få en känsla för helheten. Detta är 
den bekantgörande fasen. Forskaren måste praktisera en öppenhet och gör inget annat än 
öppnar sitt sinne för vad som står. Forskaren vet att den inledande läsningen är komplett när 
det finns en god känsla för helheten. 
 
Efter den bekantgörande fasen kan den analyserande fasen ta vid. Analysens syfte är att 
försöka förstå data, få de meningsbärande enheterna att framträda. Eftersom ingen kan 
analysera hela texten på en gång måste den delas in i mindre enheter så kallade 
meningsbärande enheter. Forskaren läser och ställer frågor till texten. Vad sägs? Hur sägs 
det? Vad är innebörden? Efterföljande läsning är fokuserad på frågorna. Det är först nu som 
forskaren mer fullödigt kan förstå texten. I denna fas förs en dialog med texten. Syftet är att 
försöka förstå den och vänta ut fenomenet tills det visar sin mening för oss. Det är viktigt att 
vara öppen, följsam och att tygla sin egen förförståelse. De meningsbärande enheterna delas 
upp och struktureras i olika kluster eller teman vilket menas att föra tillsammans meningar 
som verkar tillhöra varandra. Vid analysering är det viktigt att varje del förstås i termer av 
helheten men också att helheten förstås i termer av dess delar. 
  
När forskaren tror att texten är tömd på alla meningar av betydelse och det är noterat och 
tematiserat behandlas texten på nytt i sin helhet men med en ny och bredare förståelse av 
texten än från början. Efter att utskrifterna behandlats enligt Dahlberg m.fl. (2008) framkom 
sex olika teman. Vid de två första genomläsningarna av utskrifterna avlyssnades banden 
samtidigt för att försäkra sig om att inte viktig information gått förlorad vid transkriberingen. 
Efter att utskrifterna sedan lästs ett flertal gånger markerades de meningsbärande enheterna 
som innehöll information om frågeställningen. De meningsbärande enheter med liknande 
innehåll grupperades och teman bildades. Momenten utfördes av båda studieförfattarna, var 
för sig och sedan tillsammans. Dahlberg m.fl., (2008) menar att det är viktigt att både 
abstrakta och konkreta aspekter av fenomenet bör presenteras så att det underlättar för varje 
läsare av forskningsresultatet att förstå och praktisera det. 
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Etiska överväganden  
 
Studien utgår från forskningsetiska principer reglerade i Helsingfors deklarationen. 
Helsingfors deklarationens punkters svenska översättning har tagits ur läkartidningen 
(Nilstun, 2002). 
 
Punkt 5. Vid medicinsk forskning på människor måste omsorgen om dem som är föremål för 
undersökningen alltid gå före vetenskapens och samhällets intressen. 
 
Punkt 18. Medicinsk forskning som omfattar människor får genomföras endast om 
betydelsen av forskningen uppväger de risker och olägenheter som deltagarna kan utsättas 
för. Detta är särskilt viktigt när dessa är friska och deltar frivilligt. 
 
Punkt 20. Deltagande i ett forskningsprojekt måste vara frivilligt, och deltagarna måste vara 
informerade. 
 
Punkt 21. Rätten för den som deltar i undersökningen att värna om sin integritet måste alltid 
respekteras. Alla tänkbara försiktighetsåtgärder måste vidtas för att respektera deltagarnas 
privatliv och behandla patientinformation konfidentiellt samt för att minimera den inverkan 
studien kan ha på deltagarnas fysiska och psykiska integritet och personlighet. 
 
Punkt 22. I all forskning på människor skall varje tänkbar deltagare få tillräcklig information 
om syftet, metoderna, finansieringen, eventuella intressekonflikter, forskarens institutionella 
tillhörighet, förväntade fördelar och möjliga risker liksom om det obehag som studien kan 
medföra. Deltagaren skall informeras om sin rätt att avstå från att delta i studien och om att 
han eller hon när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att drabbas av repressalier. Efter 
att ha försäkrat sig om att deltagaren har förstått informationen skall forskaren inhämta hans 
eller hennes frivilligt lämnade samtycke, helst skriftligen. Om skriftligt samtycke inte kan 
erhållas, måste det sätt på vilket samtycke erhållits formellt dokumenteras och bevittnas. 
 
Stryhn (2007) understryker att ”den etiska dimensionen ska säkerställa att personen alltid har 
första prioritet, så att forskningens intressen inte går före personens, oavsett om det handlar 
om kvantitativ eller kvalitativ forskning”. Forskaren är ansvarig för att grundvalarna för 
forskningsprojektet är korrekta”. Studien utgår från en humanistisk människosyn som 
innebär att alla människor behandlas likvärdigt oberoende av kön, ålder, klass, etnicitet och 
religionstillhörighet. Människors lika värde respekteras. Informanten garanteras anonymitet, 
genom att allt material kommer att avidentifieras och förvaras otillgängligt för obehöriga. 
Materialet kommer inte att användas för annat än studiens syfte. För att undvika 
vänskapsförhållanden, beroendeställning eller personliga motsättningar valde studiens 
författare att utföra studien på annan vårdcentral än den de själva är verksamma inom. Vilket 
också får anses vara viktigt för att kunna göra en objektiv och sakkunnig utvärdering av det 
insamlade materialet. Informanten informeras om var och hur forskningsresultatet kommer 
att redovisas och informanten erbjuds om denne är intresserad att få en rapport eller 
sammanfattning av undersökningen. Skriftligt samtycke inhämtas av ansvarig person på 
informanternas arbetsplatser.  
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RESULTAT 
 
I resultatet beskrivs informanternas upplevelse av att inte kunna erbjuda vårdsökande läkartid 
vid telefonrådgivning. Det framkom sex olika teman vid analysen av texten. Dessa är: 
Känslomässiga upplevelse vid vårdmötet per telefon, kunskap, erfarenhet och kollegialt stöd 
är betydelsefullt men löser inte problemet, brist på läkartider försvårar telefonrådgivningen, 
noggrann dokumentation upplevs som ett stöd i telefonrådgivningsarbetet, 
organisationsrelaterade svårigheter och eftertanke. 
 
Känslomässiga upplevelser vid vårdmötet per telefon 
 
Informanterna beskriver många olika typer av känslomässiga upplevelser. Frustration är den 
känsla som de nämner flest gånger. Frustration över att det inte går att utföra de 
arbetsuppgifter man är ålagd att göra på grund av brist på läkartider. Frustration över att inte 
kunna hjälpa den vårdsökande. Känslan av maktlöshet och otillräcklighet är stor. Man skäms 
inför patienten. 
 
”……och då känner man ju frustration, det är ju det första jag kan känna då…att jag blir 
satt i den här situationen och inte kan göra, jag kan inte hjälpa patienten! Men jag måste 
göra det på något sätt, så frustrerad kan jag känna mig.”  (1) 
 
”Ja, det är ju…man är ju helt maktlös… och …otillräcklig, det går ju inte att lösa …” (3) 
 
”… nästan ibland så man man får ju skämmas inför patienten.”  (8) 
 
Ofta ombeds den vårdsökande att återkomma en annan dag med förhoppning om att det skall 
finnas läkartid och det visar sig att ingen läkartid kan erbjudas den dagen heller, vilket 
upplevs som retligt. De bokningsbara läkartiderna som finns fördelas allteftersom samtalen 
kommer in, vilket innebär att beroende på var i kön den vårdsökandes samtal hamnar 
påverkar möjligheten att bli erbjuden en läkartid. 
 
”Men sen är det många vi ber ringa om och om igen …så ringer kanske de imorgon och så 
får de ingen tid, och så ringer de nästa dag, och då är tiderna slut…. Det är ganska retligt 
ibland.”  (6) 
 
Den vårdsökande kan ibland bli arg och sjuksköterskan känner sig ifrågasatt och emellanåt  
personligen angripen. Detta gör att sjuksköterskan både kan känna sig trött och tappa sitt 
professionella förhållningssätt.  
 
” patienten kan bli arg och då skall inte jag som professionell sköterska bli  arg själv, jag 
skall vara ett proffsigt svar tillbaka och det är ju inte jämnt att man kanske kan, då får man 
ju trycka undan sina egna känslor i så fall…” (1) 
 
I intervjuerna framkommer att informanterna ofta upplever olust och obehag i telefonarbetet.  
Missnöjda vårdsökande avbryter samtalet när de inte får sin önskan uppfylld och vill inte 
lyssna på vad sjuksköterskan försöker säga dem. 
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”…man kan ha en olustkänsla för ibland slänger patienten på luren mitt i örat på oss, när 
inte dom får vad dom vill ha …äh, det skapar också en olustkänsla för då har man inte fått 
avsluta på ett bra sätt.” (4)   
 
Informanterna beskriver att de ofta kan få irriterade, otrevliga och aggressiva kommentarer i 
telefonluren när den vårdsökande inte är nöjd med den föreslagna handläggningen. De 
uttrycker ibland även hot. Dessa samtal kan hos sjuksköterskorna skapa en känsla av både 
irritation och att man själv blir ledsen. 
 
”Ja en del patienter blir ju väldigt negativa och nästan aggressiva i telefon, och det tar man 
ju åt sig av efteråt, så blir man ju lite kanske ledsen eller irriterad…”   (9)   
 
Informanterna upplever att deras profession och förmåga att klara av sitt arbete emellanåt blir 
ifrågasatt. Deras strävan är ändå att alltid försöka nå fram till den vårdsökande och avsluta 
samtalen i samförstånd. 
 
….att, att jag inte klarar mitt jobb bra…det kan jag tänka mig att de tänker …ja.     (5) 
 
”De flesta förstår det ändå …och accepterar och har inte…ja, även om de var  aggressiva 
från början med så lugnar de väl ner sig efter hand, och då känns det ju ändå bra, men ändå 
att man på något sätt har nått fram till patienten.”   (9)   
 
Kunskap, erfarenhet och kollegialt stöd är betydelsefullt men löser inte problemet 
 
Informanterna upplever att de har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att kunna bedöma 
den vårdsökandes behov. Däremot upplever sjuksköterskorna att de kommer i konflikt med 
vad de vill göra och vad de kan göra när de har bedömt att den vårdsökande har ett 
medicinskt behov som kräver läkartid men resurserna inte finns, det kan ge en känsla av att 
bli hämmad i sin profession.   
 
”Så jag känner väl att jag har väl med mig en hel del i bagaget och så …men det hjälper ju 
inte i en sån situation, hur mycket kurser och kunskap man har då.”  (1) 
 
” man har ju ändå läst i många, många år, och man har jobbat i många, många år, och man 
har med sig en kunskap som säger, som säger att så här vill jag göra med den här patienten, 
och så kan man inte få göra det, utifrån sina egna kunskaper … då blir man ju liksom lite 
tillbakasatt som…i sin profession på något sätt.” (8) 
 
Att bedöma vårdbehov i telefon innebär att man måste kunna bedöma det som sägs och som 
inte sägs, uppfatta nyanser i samtalet och reagera på olika ljud som uppfattas. Flera av 
informanterna upplever att de klarar av det bra och känner sig trygga i sina bedömningar. 
 
….ja jag tror att jag har…tror att jag är rätt så…bra, eller …att jag kan känna av…eller 
lyssna av…hur det är med patienten per telefon….”  (2) 
 ”…när man har bedömt det så då är det ju naturligtvis så, då har jag ju redan … 
ja…känner jag ju mig redan trygg.”  (10) 
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Livserfarenhet har också sin betydelse. Tillsammans med yrkeserfarenheten upplever 
sjuksköterskorna att de har utvecklat en förmåga att tolka och förstå situationen. De har mötts 
av liknande problemställningar tidigare. 
 
”det är ju så att ju längre du jobbat inom ditt yrke, men också har levat, så har du ju en 
helt annan livserfarenhet också, yrkeserfarenhet och det gör ju …det tar man ju med sig   
…det gör också att du har träffat på flera situationer och du har ju varit med i många 
situationer så du vet vad som händer, du vet hur det är …och man kan nästan förutsätta hur 
det kommer att bli ibland…” (10)   
 
” …Har man suttit mycket i telefonrådgivning så blir man nog duktig kanske på att… läsa av 
det över telefon … att man kanske blir van att ge råd som återkommer …öh …har lättare 
att…är man ny så är man lite osäker och man har då inte riktigt den rutinen då …” (4) 
 
Arbetsområdet inom telefonrådgivning är omfattande med många olika frågeställningar från 
de vårdsökande. Flertalet av informanterna har läst olika kurser för att öka sin kunskap, vilket 
de upplever ger dem trygghet i bedömningen av den vårdsökandes åkomma. 
Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt med fortbildning. 
 
”vårdcentralen arbetar ju inom väldigt brett spektra, och jag tror att ibland kan man 
uppleva att man stagnerar lite grann när man inte får nya rön, va?”  (7)  
 
Det kollegiala stödet, sammanhållningen i sjuksköterskegruppen upplevs som mycket 
betydelsefullt. Informanterna frågar varandra om råd och ventilerar det som är problem med 
någon som upplevt detsamma och kan förstå.  
 
”Men då är det skönt att ha kollegor, att man kan ventilera med. Prata av sig…”  (5)  
 
”Så man försöker hjälpas åt …och tillsammans i sjuksköterskegruppen skulle jag vilja säga, 
vi har väldigt bra sammanhållning på det viset.”  (7)   
 
”Känner man lite oro för någonting, så styrker det att man diskuterar med sina kollegor, det 
känns ju bra i alla fall.” (9) 
 
Kollegornas olika kunskap och erfarenhet tillsammans, ökar kompetensen och kan ge stöd i 
den egna bedömningen. 
 
”Jaa, vi frågar varandra, det gör man, och man vet ungefär alltså, jag har jobbat där och då 
tycker jag att ja, det kan jag rätt så bra, och någon annan har jobbat där, och så vidare, och 
lär man sig varandra så har man ju en jättehög kompetens inom huset.”   (8) 
 
I situationer när sjuksköterskorna känner sig osäkra i sin bedömning och handläggning av 
den vårdsökande rådfrågas även läkare. 
 
”Jag kanske kan gå och prata med doktorn och då känns det lättare.” (10) 
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Brist på läkartider försvårar telefonrådgivningen 
 
Informanterna upplever att en konsekvens av samtalet där vårdsökandes vårdbehov inte kan 
tillgodoses, blir att samtalet tar längre tid. Dessa samtal kräver en grundligare genomgång av 
den vårdsökandes åkomma och leder till att man behöver ge extra råd. 
 
”… och är det en patient som man känner att man egentligen skulle vilja ge en läkartid, som 
inte får en läkartid, så blir det ju ett längre samtal, för då kan man ju behöva ge … extra råd 
…äh som man, som man kanske inte egentligen … att man går till djupet med besväret” (8) 
 
Det upplevs stressande med långa samtal när sjuksköterskorna vet att andra samtal väntar och 
samtalskön växer. 
”... men man har ju ändå en tidspress”  (8) 
 
Sjuksköterskorna upplever ansvar för de vårdsökande som de bedömde hade svårt att själva 
återkomma på telefon. De erbjöd sig att återkomma till dem vid senare tillfälle. Dessa samtal 
tar tid från annat arbete och kan kännas betungande. 
 
”…om jag tycker att  patienten inte har möjlighet att ringa tillbaka, då ordnar jag det på ett 
annat sätt…att jag själv ringer patienten… när tid finnes….men då är det också en börda 
som ligger på mig hela tiden, som jag skall ha med mig…. Så att man får inte samla på sig 
för många sådana, för det orkar man inte med…för det hinner man inte.”  (7) 
 
Det finns få tider att boka men många som ringer. Varje samtal är unikt och kräver av 
telefonsjuksköterskan ett engagemang och en omställning inför varje nytt samtal. Det kan 
upplevas som tungt och tröttande.  
 
”men det är klart, när vi sitter här en måndag morgon och har två akuttider, och det har 
varit så en period nu, äh…eller några enstaka tider och det… är 35 samtal på morgonen när 
vi öppnar, då vill man ju helst gå härifrån! Nej, jag vill inte göra det här idag!”  (1)  
 
”Så det är väldigt … jobbigt, man måste ju nollställa sig mellan varje samtal man har, man 
skall lyssna in ett nytt bekymmer, man skall hitta en ny lösning på det problemet…och man 
skall… förstå … alltså patienten skall förstå att jag lyssnar och att jag bryr mig, så att varje 
samtal kräver ju ett engagemang plus att jag inte ser personen i fråga, utan man skall ju ha 
en uppfattning om det här ändå. Det är oerhört tröttsamt, det tar jättemycket energi och det 
tror jag inte man riktigt förstår.”    (4)   
 
En hel dag med telefonrådgivning är svårt att orka med. Sjuksköterskorna känner att det är 
svårt att kunna vara engagerad i varje telefonsamtal under en hel dag. 
 
”…Har man telefonsamtal hela tiden en hel dag då…du är inte så pass…du orkar inte vara 
engagerad…i varje patientsamtal alltså under en hel dag…det gör man inte, man blir trött 
på det... man orkar inte ...”  (10) 
   
Informanterna upplever liten förståelse för svårigheterna i telefonarbetet. Bara den som själv 
har varit i samma position förstår hur krävande arbetet är och hur svårt det kan vara att 



 17

bedöma en person man inte ser. Sjuksköterskorna kan känna sig både ensamma och 
utlämnade i sådana situationer.  
 
”Jag tror inte någon riktigt kan förstå vilken situation vi sitter i, som inte själv sitter på den 
stolen och möter dom här patienterna”.  (4) 
 
”…men ensam är man ju, utlämnad många gånger”.  (1) 
 
Informanterna beskriver att det finns dagar då samtalen är många och läkartiderna få. Då kan 
man önska sig bort till ett annat yrke där man inte hela tiden måste ta ställning till många 
olika skiftande problem och hela tiden fatta beslut.  
 
”Men ibland då blir man, om det varit många patienter då som man uttrycker jag sin ilska 
då, då kan det kännas tungt, då skulle man vilja göra något, som en kollega säger, stå i ett 
arkiv och plocka papper…(skratt)”.  (5) 
 
Noggrann dokumentation upplevs som ett stöd i telefonrådgivningsarbetet 
 
Dokumentation av samtalet är en viktig del och det gäller att vara noggrann. Alla 
telefonsamtal dokumenteras. Anamnes, symtom och den åtgärd som har beslutats antecknas. 
Sjuksköterskorna upplever att det är betydelsefullt att kunna gå till föregående kollegas 
anteckning och läsa vad som har beslutats om patienten.  
 
”…då är det ju också bra om man kan se liksom…vad var det som sas,, vad gjordes och 
vad var det för en händelse? (10) 
 
Sjuksköterskorna försökte att omprioritera läkartiderna då det var dokumenterat i 
patientjournalen att den vårdsökande ringt vid flera tillfällen om samma besvär. 
 
”... men då har vi fått lösa det på så vis att... man får helt enkelt ta bort alla såna här 
planerade besök... icke akuta...”.  (3) 
 
En del av informanterna upplever vikten av att vara extra tydliga med dokumentationen vid 
samtal med de vårdsökande där de upplevde att hon/han inte var nöjd. Det finns samtal där 
informanterna har en känsla av att de kan bli anmälda för handläggningen av den 
vårdsökandes åkomma.  
 
”Jag försöker vara väldigt noga med att jag skriver, då skriver jag väldigt exakt och väldigt 
noga liksom vad vi har bestämt, och vad patienten har sagt och så också …om man känner 
att det är ett sånt samtal där patienten inte är nöjd.”  (10) 
 
Organisationsrelaterade svårigheter 
 
Informanterna upplever att svårigheter som uppstår i telefonrådgivningen på grund av brist 
på läkartider, ligger utanför deras egen kontroll. De känner en orättvisa i telefonkösystemet 
som de inte kan påverka men följden blir att sjuksköterskorna känner en misströstan över 
situationen. Samtalen upplevs som krävande när sjuksköterskan inte kan uppfylla önskan om 
läkartid. 
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”…blir jag satt i en situation …där jag … där jag kan känna att det är inte mitt fel…varför 
skall jag sitta här…och det är arbetsgivaren eller politikern som….det är någon annans fel 
att det inte går att lösa det här …och jag har hamnat mitt i det här klistret på något vis…(1) 
”Jag känner, hur skall man få det här någonsin rättvist, det går ju inte! Så …jag tycker väl 
att vi har ett hyfsat system ändå med tele-Q där ändå, det är ju det enda rättvisa systemet 
som finns i telefonkön på något vis då, men hur vi bokar, vi kan ju inte prioritera i 
svårhetsgrad i telefon heller, så det får vi ju leva med…att vi bokar in i olika …det går inte i 
den prioriteringen…men det går ju i kronologisk ordning, den som ringer först.”   (1) 
 
Informanterna känner sig kritiska till vårdgarantin. Den uppfattas inte som relevant under de 
förutsättningar som vårdcentralerna arbetar med dålig läkarbemanning. Informanterna 
upplever det svårt att leva upp till det politiska beslut som tagits.  
 
”…att man går ut och lovar såna fina visioner och man borde veta…att det inte är möjligt att 
lösa det så!”  (3) 
 
”Jaa, att man skulle kunna erbjuda tid inom en vecka, förutom de här akuta sakerna, 
det ä …har vi nästan aldrig kunnat göra under min arbetstid här, utan 2 – 3 veckor har 
det väl varit till största delen, över en månad emellanåt…”   (9) 
 
”finns det ingen tid, så finns det ingen tid, och då på något sätt så är det vårdgarantin som 
är fel…för att det finns inte…det går inte…”  (7)   
 
”en del patienter påpekar ju detta, att man har rätt att få en tid…inom sju dagar då…(2) 
 
Informanterna upplever att de uppfyller kravet på tillgänglighet, samtidigt som de känner att 
efterfrågan ständigt ökar. Det finns en önskan om bättre bemanning vid telefonarbetet. 
 
”Vi har ett tryck som ständigt ökar och vi får en bemanning som ständigt minskar, det går 
liksom inte ihop och någonstans däremellan sitter vi och skall vara tillgängliga utåt, trots att 
vi inte är tillgängliga på platsen”.  (4) 
 
”…så jag menar tillgängligheten på så sätt, att de får kontakt med någon, den är ju stor, sen 
är det ju inte alltid de får kontakt med en läkare.”  (10)      
 
Sjuksköterskorna beskriver även att de upplever ett svagt intresse och dålig förståelse från 
tjänstemän och politiker i ledande befattning.  
 
”Sen den stöttningen man önskar sig…det är väl lite förståelse från…ja vad man nu skall 
säga…politiker eller tjänstemän…eller…att det inte går att lösa det man lovar…så länge det 
är sån läkarbrist.”  ( 3)      
 
Eftertanke 
 
När samtalet har avslutats är det inte alltid avslutat hos informanten. Flera av de intervjuade 
berättar att efter arbetsdagens slut så kommer tankarna och man reflekterar över hur dagens 
arbete löstes. 
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”…ibland så undrar man…och ibland så tar man  ju med sig det hem då… ja, vi sa ju, vi gick 
och pratade idag på lunchen när vi tog en promenad om saker och ting som man inte känner 
sig avslutad med, det försvinner ju inte alltid bara för att man klär på sig sina privatkläder 
och stänger av tele-Q och åker hem, alltså en känsla som man får över ett oavslutat arbete  
följer ju med en.”  (8)   
 
”när kvällen eller dan är slut och man går hem så undrar man, hur har vi löst detta idag? 
Dagen har gått, och hur många missnöjda, och hur blev det med den och så…det kan man 
sitta och fundera på när jag åker hem.”   (1)   
 
De bär frågor inom sig och funderar på vad som hände sedan och hur det går för den som 
ringde.  
 
”Ja, det, ibland blir det ju så att man …när man kommer hem så fortsätter man att älta det 
här, undrar hur det gick och …åkte hon verkligen in sedan eller, ja ligger hon hemma med 
mycket smärtor, eller vad är det nu då?”  (9)    
 
”Ibland kan man ju undra …. Om de tycker att det är ok, fast dom har sagt att det är 
det…eller vad dom tycker egentligen, det kan man ju faktiskt göra.” (2)   
 
Sammanfattande resultat 
 
Sammanfattande resultat är att det uppstår en rad olika känslomässiga upplevelser, 
framförallt frustration, vid vårdmötet per telefon där läkartid inte kan ges. Ambitionen är att 
tillsammans med den vårdsökande komma fram till en lösning så att samtalet kan avslutas i 
samförstånd, vilket oftast sker. Det känns ibland betungande att sig an telefonarbetet, i 
synnerhet om det redan vid dagens början är känt att läkartiderna är få. Samtalen kräver 
vanligen längre tid när vårdsökande inte kan erbjudas läkarkontakt. Vissa samtal bearbetas 
långt efter det att samtalet fysiskt har avslutats. Informanterna upplever att problemet med att 
inte kunna ge läkartid är organisationsrelaterat. Vårdgarantin kan inte alltid uppfyllas. Det 
ligger utanför deras kontroll som sjuksköterskorna upplever att det finns liten förståelse för. 
Erfarenhet och kunskap anses viktigt för att bättre kunna hantera 
telefonrådgivningssituationen och göra rätt bedömning. Det kollegiala stödet framhålls som 
värdefullt. Dokumentation är viktigt framförallt om den vårdsökande återkommer. 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
I föreliggande studie valdes en kvalitativ intervjumetod med fenomenologisk ansats för att få 
svar på frågan ”hur sjuksköterskor upplever det att vid telefonrådgivning inte kunna erbjuda 
de vårdsökande läkartid trots att de bedömer att det finns ett medicinskt behov”. Fördelen 
med den valda ansatsen är den styrka som den ger när det gäller att få större förståelse för 
den mening eller de upplevelser, som finns i människors levda erfarenheter, utan att dessa 
reduceras. Den kunskap som erhålls i en kvalitativ intervju åstadkommes genom det 
mellanmänskliga samspelet i situationen. Fenomenologin med sitt reflekterande 
livsvärldsperspektiv beskrivs av Dahlberg m.fl. (2008) som en forskningsansats som kan 
möta en komplex och mångfacetterad värld. Med ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas 
människornas vardagsvärld och den verklighet som de dagligen lever i och tar för given 
(Dahlberg m.fl., 2003). Det innebär att de intervjuade i föreliggande studie får berätta och 
beskriva hur de erfar sin vardagsvärld med sina egna ord vid intervjutillfället. Utifrån 
forskningens syfte och den fråga som ställdes var det inte relevant att välja en metod av 
kvantitativt slag, som till exempel enkäter, då dessa kan vara styrande och är begränsade vad 
det gäller att få fram det djup och de nyanser av mänsklig erfarenhet som studieförfattarna 
strävade efter. En förutsättning för att använda en beskrivande fenomenologisk ansats är att 
informanternas beskrivningar är rika och mångfacetterade, vilket studiens författare bedömer 
att det har varit i föreliggande studie. Metoden visar sig vara relevant för studien.  
 
Transkiberingen av intervjuerna utfördes av en sekreterare. Klara instruktioner gavs till 
sekreteraren om att skriva ut ordagrant och ta med alla nyanser, uttryck och pauser för att få 
önskad kvalité på utskrifterna. Dahlberg, m.fl. (2008) skriver att det finns en risk med att låta 
någon annan skriva ut intervjuerna, då utskriften kan bli en tolkning. Om två olika personer 
får skriva ut samma intervju kan den komma att se olika ut. Den rekommendation som ges av 
Dahlberg, m.fl. (2008) är att läsa utskrifterna och samtidigt lyssna på de inspelade 
intervjuerna så snart som möjligt efter att intervjun är gjord, vilket gjordes av 
studieförfattarna i befintlig studie.  
 
Studieförfattarna har reflekterat över urvalet som skedde ute på vårdcentralerna. Flera 
vårdcentraler anmälde bara en intresserad. Var det bara en intresserad eller valdes 
informanten ut av vårdcentralsföreståndaren? Möjligen hade det varit bättre att begära ett 
tillstånd från primärvårdsdirektören direkt för att sedan skicka ut en förfrågan till 
sjuksköterskorna per brev via vårdcentralsföreståndarnas försorg.  Ytterligare en reflektion är 
om resultatet blivit annorlunda om man haft manliga deltagare och deltagare med utländsk 
bakgrund. Utifrån ett livsvärldsperspektiv är det inte givande att i en analys av människors 
levda erfarenheter föra in etnicitet, köns- eller genusperspektiv, då det kan bli en 
inskränkning eller klassindelning. 
 
Forskning med en reflekterande livsvärldsansats innebär att med livsvärlden som 
utgångspunkt förstå ”sakerna” sådana som de visar sig. Detta förutsätter en öppenhet för det 
nya och det okända. En risk med den kvalitativa intervjun är studieförfattarnas egen 
förförståelse, då båda arbetar med telefonrådgivning på vårdcentral sedan flera år. Egna 
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värderingar och synpunkter har diskuterats innan intervjuerna genomfördes, så att den egna 
förförståelsen inte skulle påverka analysarbetet och resultatet, utan vara objektivt. Frågan 
som studieförfattarna reflekterat över är om det hade varit bättre att informanterna fått skriva 
ner sina upplevelser istället. Författarnas förförståelse hade i ett sådant förfarande helt 
eliminerats vid insamling av data.  
 
Validitet i fenomenologisk forskning visar om studien har undersökt det fenomen som var 
avsikten att undersöka och kan åstadkommas genom noggrann presentation av hur studien 
genomförts (Dahlberg, 1997). I föreliggande studie är forskningsprocessen och de teoretiska 
utgångspunkterna utförligt beskrivna och av texten framgår hur dessa har använts i praktiken.  
Tillvägagångssättet innebär också att texten ska hjälpa läsaren att förstå hur analysen gått till 
och att resultatet är strukturerat och systematiskt organiserat. Sammanfattande resultat och 
den generella strukturen skall lätt kunna förstås av läsaren.  
  
Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och säkerhet hos metoden och fastställer att resultatet 
inte är slumpmässigt (Dahlberg, 1997). För att få en hög tillförlitlighet valdes sjuksköterskor 
ut på olika vårdcentraler och den egna arbetsplatsen valdes bort.  Intervjuerna i föreliggande 
studie har utgått från informanternas egna berättelser om sin livssituation. Studieförfattarna 
har strävat efter att inte styra intervjuerna alltför mycket, samtidigt som de har försökt leda 
informanterna mot fenomenet när intervjun började handla om andra fenomen. Det visade  
sig vara svårt med bara en öppen fråga. Uppgjorda följdfrågor hade varit ett bättre alternativ. 
Informanterna kom fort över till hur de försökte lösa problemet och det var ibland svårt att 
vara följsam till det som sades.  
 
Intervjuerna återger de delar av informanternas livssituation som de har velat delge. Studiens 
trovärdighet kan styrkas genom att den som läser studien kan följa arbetets gång, att båda 
författarna har läst utskrifterna, deltagit i analysarbetet samt att citat från utskrifterna 
redovisas i resultatet.  Studiens författare är båda verksamma inom primärvården och har 
flerårig erfarenhet av telefonrådgivning på vårdcentral. Kvale (1997) framhåller att en 
intervjuare bör vara kunnig inom det område som ska undersökas, under förutsättning att 
man kan hålla tillbaka sin egen förförståelse och inta ett objektivt förhållningssätt både vid 
intervju och analysarbete. Beskrivning av hur studien har genomförts har utförligt framställts, 
vilket gör det möjligt för andra att göra liknande studie. 
 
Forskningen ska skapa kunskap som sträcker sig bortom enskilda personer och deras 
erfarenheter för att betraktas som generaliserbar. Det ska finnas en allmän struktur, resultaten 
ska vara tillämpbara i ett nytt sammanhang och forskningsresultatet ska kunna användas för 
teoribildning (Dahlberg, 1997). Förståelsen och generaliserbarheten i föreliggande studie kan 
därför värderas utifrån resultatets användbarhet. Det är sannolikt att liknande studie kan 
utföras var som helst i Sverige med liknande resultat. 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet av intervjuerna visar vad sjuksköterskor upplever när läkartid inte kan ges trots att 
ett medicinskt behov föreligger. Tidigare gjorda studier har undersökt vad sjuksköterskor 
upplever i telefonrådgivning, framförallt i den nationella sjukvårdsrådgivningen. 
Studieförfattarna har inte funnit någon annan studie som lyfter fram sjuksköterskor i 
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telefonrådgivning på vårdcentral, utifrån perspektivet som nämns ovan. Studieresultatet 
belyser den svåra situation som vårdcentralens telefonsjuksköterskor är utsatta för. På dem 
vilar ett ansvar för den vårdsökandes behov av vård. Behovet kan vara idag eller senare men 
när det inte finns någon läkartid att avsätta måste sjuksköterskan ändå erbjuda någon form av 
lösning och helst i samförstånd med den vårdsökande. Resultatet visar att flera av 
informanterna bär med sig tankar om hur det gått för den vårdsökande efter arbetsdagens 
slut. Studieförfattarna har inte funnit någon studie som beskriver den upplevelsen. 
 
Känslomässiga upplevelser vid vårdmötet per telefon 
 
Informanterna beskriver många olika känslomässiga upplevelser där känslan av frustration 
nämns flest gånger. Frustration över att känna att man har kunskapen men inte kan uppfylla 
den vårdsökandes behov på grund av resursbrist och att man därför inte kan utföra sina 
arbetsuppgifter som man är ålagd att göra. 
 
I Holmström och Dall´ Albas studie (2002), Wahlberg m.fl. (2003), Weir och Waddington 
(2007), tog sjuksköterskorna upp problemet med svårigheten att avväga patientens rättighet 
till snabb och adekvat behandling mot bristen på läkartider. De ansåg att de hamnade i 
konflikt med att utföra det de bedömde var bäst för patienten och vad sjukvården kunde 
erbjuda. Det är inte ovanligt att den vårdsökande ombeds att återkomma nästkommande dag 
och det visar sig att ingen läkartid kan erbjudas den dagen heller. De bokningsbara 
läkartiderna som finns fördelas allteftersom samtalen kommer in, vilket innebär att beroende 
på var i kön den vårdsökandes samtal hamnar påverkar möjligheten att bli erbjuden en 
läkartid. Några informanter nämner ordet retligt och att man skäms inför den vårdsökande. 
Informanterna beskriver att de kan känna sig både maktlösa, otillräckliga samt ofta uppleva 
en känsla av uppgivenhet, hopplöshet och en oro över hur de ska lösa dagen. De står inför en 
situation som de inte kan styra själva.  
 
Flera informanter berättar att de kan bli personligen angripna, anklagade och ifrågasatta. 
Vårdsökande kan ibland ifrågasätta sjuksköterskans profession. Det är inte ovanligt med 
otrevliga och aggressiva kommentarer och att man kan uppleva att man blir påhoppad. Det 
händer att vårdsökande kan bli arga och slänger på luren under samtalet vilket skapar en 
olustkänsla. I flera studier (Holmström & Dall´Alba, 2002; Ström m.fl, 2006; Wahlberg m.fl, 
2003), beskriver telefonsjuksköterskor detsamma som informanterna i föreliggande studie, 
att de kan känna sig påhoppade när patienterna går till attack, uppträder ohövligt och ger 
aggressiva kommentarer. Många av patienterna har svårt att lyssna på råden och ta in det som 
sägs när de är upprörda. Några sjuksköterskor uppger att det finns tillfällen när de har tappat 
sitt professionella förhållningssätt och själva blivit arga tillbaka. De känner sig ensamma och 
utlämnade. Vårdsökande hotar ibland med att gå till massmedia och även att de ska anmäla 
den telefonsvarande sjuksköterskan. I Holmström och Dall´Alba, (2002) studie beskriver 
sjuksköterskorna samma känsla av olust som informanterna i den föreliggande studien har 
upplevt.  De förstår att kritiken inte är riktad mot dem, men lämnar dem med en obekväm 
känsla inombords. Dahlqvist (2008) skriver ”att arbeta i vården innebär att ständigt 
konfronteras med det dåliga samvetet eftersom patienternas behov kan omfatta problematik 
som vårdaren vill men inte alltid kan avhjälpa”. Informanterna säger att det stora flertalet 
vårdsökande ändå accepterar och förstår situationen och samtalen kan avslutas på ett bra sätt. 
Flera av sjuksköterskorna beskriver vikten av att få till ett bra avslut på samtalet och att man 
anstränger sig för att vara så överens med de vårdsökande som möjligt.  
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Kunskap, erfarenhet och kollegialt stöd är betydelsefullt men löser inte problemet 
 
Informanterna beskriver att de tycker att de har tillräcklig erfarenhet och kunskap för 
telefonrådgivningsarbete. Resursbristen på läkartider medför att de trots sin bedömning och 
kunskap ändock inte kan göra det som de upplever är det bästa för den vårdsökande. De 
känner att de blir lite tillbakasatta i sin profession. Om sjuksköterskorna upplever sig osäkra 
på sin egen kunskap eller bedömning, rådfrågar de varandra eller läkarna på sin arbetsplats. I 
stort sett alla vittnar de om erfarenhetens och kunskapen betydelse för att göra rätt 
bedömningar, hitta olika lösningar och utvägar i de situationer de befinner sig i. 
Sjuksköterskan behöver kunskap inom många olika områden och en förmåga att tolka och 
förstå situationen. Flera nämner betydelsen av vidareutbildning för att hålla sig a´jour med 
det senaste och för att inte stagnera i sin kunskap. Flera studier visar att yrkeserfarenhet gör 
att sjuksköterskor känner sig mer säkra i sin yrkesroll, vid rådgivning och bedömning av de 
vårdsökande (Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005; Berglund, Holst & Sparrman, 2003; 
Ström m.fl., 2006) och att vidareutbildning visar sig vara en bidragande orsak till att 
sjuksköterskor känner sig mer trygga i sin yrkesroll (Berglund m.fl., 2003). Några av 
informanterna berättar att deras arbetsgivare har bekostat kursen samtalsmetodik och även 
andra kurser som de upplever att de har haft nytta av i sitt dagliga arbete i 
telefonrådgivningen.  
 
Genom sin erfarenhet lär sig sjuksköterskan att vara lyhörd, att lyssna till röstläge, tonfall och 
uppfatta andra ljud som kan vara av betydelse för bedömningen. De kunde höra på den 
vårdsökandes röst om deras tillstånd var allvarligt eller inte (Pettinari & Jessop, 2001; 
Holmström & Dall´Álba 2002). Flera sjuksköterskor i föreliggande studie beskriver att de 
genom sin yrkeserfarenhet har utvecklat förmågan att vara lyhörda för det den vårdsökande 
berättar och att de lärt sig ställa rätt frågor för att kunna göra en bedömning utifrån 
telefonsamtalet. När man gjort sin bedömning känner man sig trygg och oroar sig egentligen 
inte för sitt ställningstagande. Livserfarenhetens betydelse nämns också som en viktig faktor. 
Dock hjälper inte alltid den egna erfarenheten och kunskapen när det är brist på läkartider.  
 
Det kollegiala stödet anser informanterna vara mycket betydelsefullt. De frågar varandra till 
råds när de hamnar i besvärliga situationer, när det kan vara svårt att se hur vårdproblemet 
ska lösas. Man tar vara på varandras kunskaper och höjer kompetensen. Ibland kan det bara 
vara skönt att få ventilera sitt problem framför allt när man är tveksam, för att få veta om 
man handlagt sitt ärende på rätt sätt. Bégat m.fl. (2005) har i en studie av sjuksköterskor 
funnit att samarbete med kollegor eller andra professioner har stor betydelse för den 
professionella utvecklingen och kvalitén på vården.  
 
Brist på läkartider försvårar telefonrådgivningen 
 
När den vårdsökande ringer och läkartid behövs men inte finns att boka, tar samtalen mycket 
längre tid. Tid som informanterna upplever att det inte finns att avsätta. Det finns samtal i 
telefonkön som väntar och stressen ökar när kön växer. Frågorna blir många fler och 
djupgående vid svåra samtal för att få en uppfattning om svårighetsgraden av vårdproblemet 
och nå fram till en lösning. Det innebär ibland att man får fråga en kollega eller en läkare till 
råds medan den vårdsökande väntar kvar i telefon och minuterna tickar iväg. Det blir arbete 
under tidspress samtidigt som man måste uppträda professionellt.  Tidigare forskning har 
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funnit liknande upplevelser. Andersson Bäck (2008) beskriver i sin studie 
telefonsjuksköterskan svårighet att få fram kärnan i den vårdsökandes problem, vad sägs och 
vad sägs inte, har det gjorts en rätt bedömning. Det är ett komplicerat arbete som kräver tid 
och det är svårt att stressa sig igenom ett samtal och är inte heller önskvärt.  
 
Informanterna i föreliggande studie nämner att de ibland måste ringa upp på nytt för att det 
för stunden inte går att komma fram till ett beslut, vilket gör att man måste avsätta tid för 
detta samtal vid ett senare tillfälle. En studie av Wahlberg m.fl. (2003) visar att personer som 
fått vänta länge på att få bli uppringda oftare uppträder irriterat. Marklund (1990) beskrev 
redan på nittiotalet hur sjuksköterskor i telefon kunde känna sig pressade vid vetskapen om 
att många samtal väntade. Holmström (2007) beskriver att telefonarbete inte är en mekanisk 
och linjär process som rör sig från A till Ö. Det är långt mer komplext än den kunskap som är 
nödvändig för omvårdnad per telefon. 
 
Informanterna upplever också att människor som inte själva arbetar inom telefonrådgivning 
kan ha svårt att förstå deras situation, hur svårt arbetet är och hur svårt det är att bedöma 
vårdbehovet hos en person man inte ser. Det finns dagar då man har långt över hundra samtal 
men endast fåtal läkartider. Som några informanter sa: ”då önskar man sig bort till något 
annat yrke, där man inte hela tiden måste ta ställning till många olika skiftande problem och 
att hela tiden fatta beslut”.  
 
Noggrann dokumentation upplevs som ett stöd i telefonrådgivningsarbetet 
 
Patientjournalen är ett viktigt informationsredskap för sjuksköterskor i telefonrådgivning 
(Hellesö & Ruland, 2001). Sjuksköterskan är skyldig att föra journal på samtliga 
telefonsamtal. Anamnes, symtom och den åtgärd som har beslutats antecknas. Flertalet av 
informanterna påpekade vikten av korrekt och noggrann dokumentation i journalen. De 
menar att det underlättar deras arbete genom att de kan se om den vårdsökande har varit i 
kontakt med vårdcentralen tidigare och i så fall vilka råd som gavs och vilken åtgärd som 
utfördes. Det går även att se hur många gånger hon/han ringt om kanske samma besvär. 
Sjuksköterskorna försökte då att på något sätt omprioritera läkartiderna om behov fanns för 
det, så att den vårdsökande kunde erbjudas läkartid utan att behöva ringa flera gånger till. 
Informanterna påpekade också att det var viktigt att dokumentera vad som sagts i samtalet. 
Det kändes i synnerhet angeläget vid samtal med aggressiva och missnöjda vårdsökande. I en 
studie av Ström, m.fl. (2006) beskriver sjuksköterskorna liknande känslor som informanterna 
i föreliggande studie. De dokumenterar noggrant vad som framkommit under samtalet. Om 
något skulle hända ville de ha ”ryggen fri”. 
 
Organisationsrelaterade svårigheter 
 
Det råder stor samstämmighet bland informanterna att problemen som uppstår på grund av 
läkarbrist inte beror på dem själva utan ligger helt utanför deras kontroll. Det upplevs som 
relaterat till den egna organisationen. Resultatet blir att sjuksköterskorna som sitter i 
frontlinjen och möter de vårdsökandes behov får stå för konsekvenserna.  
 
Informanterna påpekar att det är svårt att prioritera, det kan aldrig bli rättvist. Tele-Q är bra 
men det blir lätt bedömning i kronologisk ordning.  De som ringer först kommer intill och 
inte de med det största medicinska behovet. Vårdsökande som känner till systemet ringer 
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väldigt tidigt och får då en tidig kontakt på dagen och större chans att få läkartid. 
Informanternas upplevelse stämmer väl överens med vad som framkommit i tidigare studier. 
Andersson Bäck (2008) tar upp att telefonsjuksköterskan måste ta hänsyn till krav och 
förutsättningar från organisationen, till exempel överordnade, kollegor, olika regler och 
rutiner. Holmström (2007) skriver att telefonsjuksköterskans arbete kan delas in i tre olika 
delar, den vårdsökandens problem, sjuksköterskans kunskap och organisationen. 
Vårdcentralen måste vara bemannad så att patienterna får möjlighet att träffa en läkare inom 
tid som anses medicinskt relevant. Saknas den möjligheten blir det svårt för 
telefonsjuksköterskan att utföra sitt arbete på rätt sätt (Marklund, 2003). Om 
patientrådgivaren upplevs som en portvakt av patienterna eller som en slavdrivare av läkare 
är detta ett symtom på att mottagningens ledning inte kunnat skapa balans mellan efterfrågan 
och avsatta resurser (Marklund, 2003; Holmström & Dall´Alba (2002).  
 
Ett av de styrdokument som telefonsjuksköterskan har att arbeta efter är bland annat 
vårdgarantin, som säger att primärvården ska erbjuda kontakt via telefon eller på plats samma 
dag, och ett läkarbesök om det behövs inom högst sju dagar (Tillgänglig vård, 2008). Den 
säger ingenting om vilken vård, endast inom vilka tidsgränser vård ska erbjudas som behörig 
personal har beslutat om. Vid brist på resurser, framför allt den sämre tillgången på 
allmänläkare samtidigt som tillgängligheten per telefon ökar, skapar en diskrepans mellan 
tillgång på läkartider och det behov som finns av läkartid till den som ringer. Informanterna 
är överens om att tillgängligheten per telefon är hög men med större tillgänglighet ökar 
efterfrågan av vård. Sjuksköterskorna upplever att bemanningen i telefonrådgivningen 
behöver utökas, då de upplever att antalet samtal hela tiden ökar.  
 
Vårdgarantin säger vidare att för patienterna innebär vård inom vårdgarantins tid 
förmodligen ökad livskvalité eftersom de inte behöver besväras av sina medicinska problem 
lika länge. En annan fördel är att de yrkesverksamma eventuellt har kortare sjukskrivning 
(Socialstyrelsen, 2008) De flesta av informanterna nämner i studien konflikten de upplever 
när det inte går att leva upp till de politiskt uppsatta målen. Det önskas förståelse från 
politiskt håll eller tjänstemän.   Många vårdsökande har kännedom om vårdgarantin och 
kräver sin rätt.  
 
Eftertanke 
 
Det är förvånande att så många av informanterna bär med sig samtal som avslutats. Det har 
visserligen blivit avslutat rent fysiskt på platsen men tankarna på hur det gått för den 
vårdsökande hänger kvar och ältas. En informant uttrycker att tankarna på det som upplevs 
som oavslutat inte försvinner bara för att man fått på sig privatkläder och stängt av Tele-Q. 
De funderar på om rådet som gavs blev rätt och om råden har följts. Glasberg (2007) studie 
visade att sjukvårdspersonal kände hur deras samvete varnade för att inte skada andra 
samtidigt som de inte kunde följa sitt samvete. Begat m.fl. (2005) nämner för att 
sjuksköterskorna ska kunna möta utmaningen i sin profession måste de fundera på varför de 
tänker som de tänker och gör som de gör. I studien av Wahlberg m.fl. (2003) upplever 
sjuksköterskorna problem med att inte veta vad som händer med patienten efter att 
telefonsamtalet är avslutat. De saknar feedback och funderar på om råden de gav var rätt och 
om patienten förstod råden. Det är helt i överensstämmelse med vad som sagts i föreliggande 
studie.  
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Omvårdnadsteorins användbarhet i telefonrådgivningsarbete 
 
Studiens resultat visar i överensstämmelse med Wiedenbachs (1967) omvårdnadsteori att en 
god interaktion mellan sjuksköterskan och den vårdsökande är en förutsättning för att ge god 
omvårdnad. Wiedenbach ser den vårdsökande som det centrala i omvårdnaden. 
Sjuksköterskan ska kunna urskilja den vårdsökandes upplevelse av behov av hjälp, medverka 
till att behovet av hjälp blir tillgodosett, utvärdera den givna hjälpen samt samordna skilda 
resurser genom att rapportera, rådgöra och diskutera med andra i teamet för att kunna bemöta 
hjälpbehovet, vilket också framkommer i studieresultatet som betydelsefullt.  Informanterna 
har många olika känslomässiga upplevelser. Som tidigare nämnts betonar Wiedenbach att 
omvårdnad ska betraktas som en konst. Det är en process som engagerar både känslor och 
tankar. Konsten består i hur kunskap, bedömning och skicklighet används för att möta och 
tillgodose den vårdsökandes behov av hjälp. I denna skicklighet ingår även en kommunikativ 
skicklighet. Konstutövandet är individuellt för varje sjuksköterska. Wiedenbach framhåller 
att dokumentation är viktigt. I studiens resultat framkommer att informanterna upplever att 
dokumentationen är ett viktigt stöd i telefonrådgivningarbetet av flera olika anledningar som 
till exempel när den vårdsökande inte är nöjd med handläggningen. Wiedenbach påtalar 
också att andra faktorer av mer övergripande karaktär som påverkar sjuksköterskans arbete är 
utbildning, administration och vårdens organisation. Teorin framhäver sjuksköterskornas 
behov av kontinuerlig utbildning för att tillägna sig den senaste kunskapen.  
 
Slutsatser 
 
Resultatet av studien visar att det uppstår olika känslor vid vårdmötet per telefon. 
Sjuksköterskorna har en utsatt situation i telefonrådgivningen med många telefonsamtal, få 
läkartider och där följden ofta blir att den vårdsökande kan bli arg. Sjuksköterskan ställs 
ibland personligen ansvarig för situationen av den vårdsökande då läkartid inte kan erbjudas. 
Informanterna känner ett stort ansvar för de vårdsökande. De gör allt som står i deras makt 
för att komma fram till en bra lösning och avsluta samtalet i samförstånd. Det händer att de 
tänker på hur det går med den vårdsökande även efter arbetstidens slut. Resultatet visar att 
sjuksköterskorna har god beredskap i form av kunskap och erfarenhet för 
telefonrådgivningsarbetet men det upplevs som att det inte alltid hjälper när läkartider inte 
finns. Möjligheten för dem att påverka arbetets organisation är obefintlig. Sjuksköterskorna 
försöker underlätta för varandra genom tydliga journalanteckningar om den vårdsökande 
återkommer. Telefonsjuksköterskan ser då tidigare givna råd och åtgärder som vidtagits, som 
kan vara till hjälp i den fortsatta handläggningen av vårdproblemet. Sjuksköterskorna ger 
varandra råd och stöd i det dagliga arbetet inom telefonrådgivning. 
 
Förslag på framtida forskning 
 
I den inledande litteraturgenomgången fann studieförfattarna ingen kvalitativ forskning som 
belyser telefonsjuksköterskans arbete med tidsbeställning och rådgivning på vårdcentral när 
läkartid inte kan erbjudas trots ett medicinskt behov. Sjuksköterskorna på vårdcentral 
befinner sig i en utsatt situation med små möjligheter att påverka sin arbetsmiljö, vilket 
skapar en upplevelse av otillfredsställelse i arbetet. Förslag på framtida forskningsområde är 
att undersöka hur och om den pressade arbetssituationen påverkar sjuksköterskornas hälsa. 
Ett annat forskningsområde är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för 
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sjuksköterskor som väljer att fortsätta arbeta med telefonrådgivning på vårdcentral under 
många år, trots de svårigheter som framkommer i föreliggande studie. Av studieresultatet kan 
man dra slutsatsen att många vårdsökande inte kan beredas läkartid eller få den hjälp de 
förväntade sig. Ytterligare forskningsförslag är att undersöka vad de vårdsökande gör när 
telefonluren lagts på. Följs de givna råden? Söker de någon annan vårdgivare?  
 
Kliniska implikationer 
 
Föreliggande studieresultat kan ge arbetsgivare och beslutsfattare bättre förståelse av vad det 
innebär att arbeta med telefonrådgivning. Denna förståelse kan användas för att planera och 
organisera arbetet och vidta nödvändiga åtgärder för att stödja telefonsjuksköterskan i hennes 
arbete och yrkesmässiga utveckling. Resultatet visar att informanternas utsatta situation ska 
tas på allvar. Att flera gånger per dag behöva uppleva frustration och otillfredsställelse i sitt 
arbete och hamna i konflikt med vad som bedöms vara bäst för den vårdsökande och vad 
resurserna räcker till samtidigt som man inte kan påverka det, tror studieförfattarna ökar 
risken för ohälsa. Sjuksköterskors pressade arbetssituation gör att tid för reflektion över 
uppkomna situationer inte finns i tillräcklig utsträckning. Studieresultatet visar att 
sjuksköterskorna fortsätter att bearbeta fysiskt avslutade samtal även efter arbetstidens slut.  
Resultatet indikerar att sjuksköterskorna behöver handledning, där möjlighet ges att 
tillsammans med kollegor och eventuellt andra yrkesgrupper bearbeta olika problem och det 
som de upplever som svårt i sitt arbete.  
 
Kunskap och erfarenhet ger säkrare bedömning. Benner (1993) beskriver i sin bok ”från 
novis till expert” att expertens kunskapsbas har utvecklats genom många års erfarenhet inom 
samma område. Kunskap är kompetensbegreppets kärna. Benner menar att det är 
erfarenheten från det praktiska arbetet och en kontinuerlig teoretisk kunskapsutveckling som 
särskiljer nybörjaren från experten. Studieförfattarna anser att det är väl påkostade pengar att 
genom planerad utbildning fortbilda sjuksköterskor och uppmuntra dem att ta del av och 
aktivt söka evidensbaserad kunskap inom sitt område, för att underlätta arbetet i 
telefonrådgivning. Specialistutbildning för telefonsjuksköterskor har diskuterats och 
studieförfattarna tror att det är ett viktigt steg för utvecklingen av telefonrådgivningsarbetet. 
Möjlighet till hospitering för telefonsjuksköterskan inom alla delar av hälso- och sjukvården 
för att hålla sig uppdaterad med ny kunskap och behandlingsmetoder som rör 
telefonrådgivningsarbetet skulle vara värdefullt. Det är viktigt att känna till hur andra 
verksamheter fungerar som de ibland får hänvisa de vårdsökande till.     
 
Att ständigt känna sig stressad över att nästa samtal väntar och inte med gott samvete ge det 
svåra samtalet tid skapar en dålig arbetssituation. Studieförfattarnas åsikt är att god 
bemanning vid telefonerna är ett måste och ingen ska behöva sitta en hel dag med 
telefonrådgivning. En ”telefonfri” dag per vecka vore önskvärt. Förslag till arbetsgivaren är 
att mer uppmärksamma och stötta telefonsjuksköterskorna och ge dem bekräftelse på att de 
utför ett gott arbete utifrån de förutsättningar och resurser som finns. Studieresultatet visar att 
det är svårt för informanterna att påverka organisation och politiska beslut. Det är önskvärt 
att styrande tjänstemän skulle vilja besöka arbetsplatserna för att få en större förståelse för 
hur arbetet bedrivs ute på vårdcentralerna och vilka svårigheter telefonsjuksköterskorna 
utsätts för när inte läkartiderna räcker till.  
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Till vårdcentralsföreståndaren på ……………………………………. vårdcentral. 
 
 
 
Ansökan om tillstånd för intervju av sjuksköterskor 
  
Vi, Britt Hellmark och Gordana Banjac Vujic studerar på högskolan i Skövde i ämnet 
Examensarbete på avancerad nivå 15 hp. Målet med vår utbildning är att göra en 
magisteruppsats. Studien planeras att genomföras hösten 2008. Vårt problemområde är 
telefonsjuksköterskors upplevelse av att inte kunna erbjuda de vårdsökande läkartid trots att 
sjuksköterskan gör bedömningen att det finns ett medicinskt behov.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap om vad sjuksköterskor som arbetar med 
telefonrådgivning på vårdcentraler känner, när vårdsökande inte kan beredas läkartid trots att 
det föreligger ett medicinskt behov.  
 
Metod och datainsamling 
Utgångspunkten är att göra en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. Intervjuer 
kommer att ske med sammantaget tio sjuksköterskor från olika vårdcentraler i Skaraborg som 
arbetar med telefonrådgivning. Deltagande vårdcentraler kommer ej att namnges. 
Intervjuerna bandas och tar ca 45 minuter vardera.  
 
Etiska överväganden 
Den vårdcentral där studiens författare själva är verksamma inom, kommer att uteslutas 
Deltagarna informeras om studiens syfte och uppläggning. Deltagarnas medverkan är frivillig 
och kan om så önskas när som helst avbrytas under intervjuns gång. Alla svar behandlas 
konfidentiellt genom avidentifiering av deltagarna. Allt material kommer att förvaras på ett 
säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt det. Uppgifter som samlats in under 
intervjuerna kommer att användas endast för studiens syfte.  
 
Vi hoppas på Er medverkan 
 
Vänligen skicka svar till oss i bifogat svarsbrev. Tacksam för svar senast 15/9-08.  
Har ni några frågor kontakta gärna oss. 
 
Tack på förhand 
 
 
Britt Hellmark   Gordana Banjac Vujic  
Tel.nr: 0511-308 28   Tel.nr: 0511-308 28 
britt.hellmark@vgregion.se   gordana.banjac_vujic@vgregion.se 
 
Handledare: 
Sharareh Akhavan 
Tel: 0500 – 448477 

                 Bilaga 1 
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sharareh.akhavan@his.se 
  

 
 
 
 
 
 
Svarsmeddelande angående medverkan i intervjustudie från  
vårdcentralen ………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Ja tack, vi vill medverka i er studie                       □ 
 
 

Nej tack, vi vill inte medverka i er studie              □ 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
Underskrift 
 
 
……………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
 
 

Bilaga 2 
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Till sjuksköterskor som visat intresse att delta i intervjustudie 
  
Vi, Britt Hellmark och Gordana Banjac Vujic studerar på högskolan i Skövde i ämnet 
Examensarbete på avancerad nivå 15 hp. Målet med vår utbildning är att göra en 
magisteruppsats. Studien planeras att genomföras hösten 2008. Vårt problemområde är 
telefonsjuksköterskors upplevelse av att ej kunna erbjuda de vårdsökande läkartid trots att 
sjuksköterskan gör bedömningen att det finns ett medicinskt behov.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap om vad sjuksköterskor som arbetar med 
telefonrådgivning på vårdcentraler känner, när vårdsökande inte kan beredas läkartid trots att 
det föreligger ett medicinskt behov.  
 
Metod och datainsamling 
Utgångspunkten är att göra en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. 
Intervjuer kommer att ske med sammantaget tio sjuksköterskor från olika vårdcentraler i 
Skaraborg som arbetar med telefonrådgivning. Deltagande vårdcentraler kommer inte att 
namnges. Intervjuerna bandas och tar ca 45 minuter vardera.  

 
Etiska överväganden 
Den vårdcentral där studiens författare själva är verksamma inom, kommer att uteslutas 
Deltagarna informeras om studiens syfte och uppläggning. Deltagarnas medverkan är frivillig 
och kan om så önskas, när som helst avbrytas under intervjuns gång. Alla svar behandlas 
konfidentiellt genom avidentifiering av deltagarna. Allt material kommer att förvaras på ett 
säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt det. Uppgifter som samlats in under 
intervjuerna kommer att användas endast för studiens syfte.  
 
Vi hoppas på Er medverkan 
 
Vänligen skicka svar till oss i bifogat svarsbrev.  
Har ni några frågor kontakta gärna oss. 
 
Tack på förhand 
 
 
Britt Hellmark   Gordana Banjac Vujic  
Tel.nr: …………………   Tel.nr: …………………. 
britt.hellmark@vgregion.se   gordana.banjac_vujic@vgregion.se 
 
 
Handledare: 
Sharareh Akhavan 
Tel: 0500 – 448473 
sharareh.akhavan@his.se 
 

Bilaga 3 
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Medgivande att deltaga i intervjustudie 
 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen angående studien. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att intervjun kan avbrytas utan krav 
på redogörelse om jag skulle vilja det. Jag är garanterad anonymitet och att allt insamlat 
material kommer att förvaras otillgängligt för obehöriga. Materialet kommer inte att 
användas för annat syfte än för vår forskning. Om jag önskar kan jag få en sammanfattning 
av undersökningen. Ni kontaktar mig för en lämplig tid för intervjutillfället. 
 
 
 
Jag ger härmed mitt medgivande att delta i studien 
 
 
………………………............................................................. 
Ort och datum 
 
 
………………………………………………………………. 
Namnunderskrift 
 
 
……………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
 
................................................................................................. 
Mitt telefonnummer alternativt e-mail adress 
 
 

Jag önskar få kopia på en sammanfattning av studien        □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 4 
 
Bilaga 5 
 
Bilaga 4 
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Samarbete 
 
Arbetet i befintlig studie har utförts genom samarbete mellan två studieförfattare. 
Bakgrundsmaterial och vetenskapliga artiklar har samlats in gemensamt för att därefter 
granskas. En diskussion har förts om insamlat material, dess innehåll och värde för studien. 
Intervjuerna har utförts av båda. De transkriberade intervjuerna har analyserats enskilt och 
tillsammans. Det har varit samtal, diskussion och reflektion över det nedskrivna materialet 
för att komma fram till ett så bra resultat som möjligt. Arbetsfördelningen har således varit 
likvärdig och samarbetet gott. 
            

Bilaga 5 
 

  


