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Abstrakt 
 
Bakgrund: Primärvården har under många år haft en ökad belastning och att handlägga 
lindrig sjukdom är en stor del av dess arbete. Många av de patienter som söker för lindrig 
sjukdom skulle kunna bli hjälpt av egenvård. Distriktssköterskan inom primärvården arbetar 
för att bedöma och ge råd utifrån behovet av omvårdnad och medicinsk behandling. 
Kommunikation är en viktig del i distriktssköterskans arbete med patienten vid 
egenvårdsrådgivning. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans 
erfarenhet av att ge egenvårdsråd till patienter inom primärvården som söker vård för lindrig 
sjukdom. Metod: Kvalitativ intervjustudie. Innehållsanalys med induktiv ansats användes 
som design till studien. Resultat: Fyra kategorier framkom; Egenvårdsrådgivning ett dagligt 
arbete, Förutsättningar för att göra ett bra rådgivningsarbete, Svårigheter vid egenvårdsrådgivning 
och Bemötande och förtroende från patienten vid egenvårdsrådgivning. Resultatet visar att 
egenvårdsrådgivning ingår i distriktssköterskan dagliga arbete och sker främst över telefon. 
Många patienter är tacksamma för de råd som de får men en del som redan bestämt sig för 
vilken behandling de vill ha är svår att motivera till egenvård. Vidare framkommer det i 
resultatet att det finns svårigheter med egenvårdsrådgivning och att bedöma och ge råd via 
telefon kan vara komplext. Slutsats: Det krävs kunskap för att lyckas med att få patienten att 
känna sig trygg med egenvård. Utbildning om kommunikation och telefonrådgivning anses 
därför vara behövlig för kommande arbete som distriktssköterska. Att möta patienter med 
psykisk ohälsa/sjukdom kan vara problematiskt för den som är ovan eller har bristande 
kunskap om den bakomliggande psykiska ohälsan/sjukdomen. Därför kan vidare forskning 
som belyser distriktssköterskans arbete med egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom till 
patienter med psykisk ohälsa/sjukdom vara värdefullt. 
 
 
Nyckelord: Distriktssköterska, egenvård, egenvårdsrådgivning, innehållsanalys, lindrig 
sjukdom, primärvård.  
 



  

Abstract  
 
Background: Primary care has had an increased load of work for many years, and managing 
minor illness is a major part of its work. Many of the patients seeking for minor illness could 
be helped by self-care. The district nurse in primary care works to assess and give advice based 
on the need of care and medical treatment. Communication is an important part of the district 
nurse work with the patient in self-care counseling. Aim: The aim of the study was to describe 
the district nurse's experience of providing self-care advice to patients in primary care settings 
who are seeking care for minor illnesses. Method: Qualitative Interview Study. Content 
analysis with inductive approach was used as design for the study. Results: Four categories 
emerged; Self-care counseling a daily work, The basis for good counseling work, Difficulties in self-
care counseling and Reply and trust from the patient in self-care counseling. The result shows that 
self-care counseling is part of the district nurse's daily work and is mainly done by telephone. 
Many patients are grateful for the advice they receive, but some of them have already decided 
on what treatment they want and then it`s hard to motivate self-care. It appears that there are 
difficulties with self-care counseling, and to judge and overlook the telephone can be complex. 
Conclusion: Knowledge is needed to make the patient feel safe with self-care. Education on 
communication and telephone counseling is therefore considered necessary for future work 
as a district nurse. Meeting patients with mental illness/disease can be problematic for those 
who are unexperienced or have lacking knowledge of the underlying mental illness/disease. 
Therefore, research that illustrates the district nurse's work on self-care counseling in minor 
illness to patients with mental illness/disease can be valuable. 
 
Keywords: District nurse, content analysis, minor illness, primary care, self-care, self-care 
counseling. 
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Bakgrund 
Primärvården har under många år haft en ökad belastning och med det inte kunnat vara 

tillgänglig och möta det behov som efterfrågas. När efterfrågan på vård överstiger resurserna 

blir sjukvården desto mer påmind om en av de tre grundprinciper för hälso- och sjukvårdens 

mål; behovs- och solidaritetsprincipen. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att den som 

har störst behov av vård ska ges företräde i vården (Riksrevisionen, 2014). Primärvården är 

första linjens sjukvård och att handlägga lindrig sjukdom är en stor del av distriktssköterskans 

arbete (Gustafsson, Vikman, Sävenstedt & Martinsson, 2015).  

 

Lindrig sjukdom är ett tillstånd som kräver liten eller ingen medicinsk behandling och orsakar 

ett avbrott i en persons eget liv under en kortare period. Lindrig sjukdom är i sig själv 

övergående och lämnas den obehandlad orsakar den sällan livshotande komplikationer. 

Exempel på lindrig sjukdom är ont i halsen, hosta, viral övre luftvägsinfektion och hösnuva 

(The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, 2003). Den vanligaste formen av lindrig 

sjukdom som befolkningen söker för är förkylning och ont i halsen samt magsjuka och 

bihåleinflammation (Gustafsson, Vikman, Axelsson & Sävenstedt, 2015). Då behovet av vård 

ökat och vårdkostnaderna med den är det av stor vikt att hälso- och sjukvården är effektiv i 

sitt handläggande (Marklund et al., 2007). Många av de patienter som söket vård inom 

primärvården för lindring sjukdom skulle kunnat bli hjälpt av egenvård och receptfria 

läkemedel (Gustafsson, Vikman, Sävenstedt et al., 2015). Egenvård är en handling som 

individer, familjer och samhället kan åta sig i avsikt att förbättra hälsa, förebygga sjukdom, 

begränsa sjukdom och återupprätta hälsa (ibid.; World Health Organization, [WHO], 1983). 

Distriktssköterskans arbete inom primärvården med egen mottagning verkar för att bedöma 

och ge råd utifrån behovet av omvårdnad och medicinsk behandling. Sjukvårdsrådgivning 

ingår i arbetet på hälsocentraler som såväl på 1177 Sjukvårdsrådgivningen 

(Distriktssköterskeföreningen, [DSF], 2008). Det har skett en ökning av antalet 

telefonkontakter och besök de senaste åren inom primärvården, denna ökning har då skett 

främst hos annan vårdpersonal än läkare (Sveriges Kommuner och Landsting, [SKL], 2016).  

Korrekt bedömning och efterföljande egenvårdsrådgiving via telefon av distriktssköterskan, 

resulterade i en minskning av antalet besök på hälsocentralen med 56,1 procent. Det utgjorde 

en stor besparing för vårdgivaren genom att undvika besök och istället ge 
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egenvårdsrådgivning (Marklund et al., 2007). För att kunna tillgodogöra sig egenvård krävs 

det att patienten har god kunskap och förståelse för de symtom patienten besväras av samt att 

denne känner sig trygg i den egenvårdande rollen. Hur trygg patienterna känner sig påverkas 

av olika faktorer som bland annat ålder, bakgrund, socialt nätverk och kön. Att få tillförlitlig 

information om symtomlindring och egenvårdsråd från hälso- och sjukvården upplevdes som 

en stor trygghet för patienten i arbetet med att utföra den egna egenvårdshandlingen 

(Gustafsson, Vikman, Sävenstedt et al., 2015). 

 

Kommunikation har valts som teoretisk utgångspunkt då detta är något som genomsyrar alla 

former av möten personer emellan. Distriktssköterskan har en fördjupad kunskap i 

kommunikation och samtalsmetodik för att i dialog med individen kunna handleda och ge 

stöd (DSF, 2008). Kommunikation kan betraktas såväl som en enkel som en komplex process 

där en sändare överför ett budskap till en mottagare för att få respons. Budskapet tolkas av 

mottagaren och återkopplingen informerar om huruvida mottagaren har tolkat sändarens 

budskap korrekt. Vid enkel kommunikation ska sändaren vara tydlig med sitt budskap och 

mottagen ska vara en öppensinnad och villig deltagare i samspelet. Dock påverkas den 

mellanmänskliga kommunikationen av inre och yttre faktorer t ex attityder, kultur, 

utbildning/kunskap och bakgrundsljud och gör det hela mer komplext (McCabe & Timmins, 

2015, s. 17-18). I en avhandling (Fossum, 2003) belyses kommunikationens betydelse för 

vården och hur den kan bli mer effektiv med ett patientcentrerat sätt att kommunicera. Om 

vårdgivaren och vårdtagaren förstår varandra under mötet ökar chansen att angivna råd och 

ordinationer efterföljs. Patientens tillfredsställelse med vården handlar ofta om 

kommunikation och bemötande (ibid.). I hälso- och sjukvårdens praktiska arbete lyfter 

Fossum fram komplexiteten vad det gäller kommunikationen i vården där patientens 

förväntningar och upplevelse av sjukdom, såväl kroppsligen som känslomässig ska hanteras. 

Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal kommer i kontakt med många olika personer 

som har olika förutsättningar att ta till sig och ge information, vilket kan försvåra 

kommunikationen (McCabe & Timmins, 2015, s. 206-207; Fossum, 2003). 

Sjuksköterskans kommunikation ses som unik utifrån hur mycket tid som läggs på att 

kommunicera med patienterna om deras sjukdomstillstånd, behandling och förväntad tid för 

rehabilitering/återhämtning. Då omvårdnadsarbetet i stort handlar om att hjälpa människor 
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är kommunikationen en integrerad del i sjuksköterskans arbetssätt. Olika 

kommunikationsförmågor som bland annat att lyssna, att fråga och kroppsspråket används 

specifikt av sjuksköterskan för att etablera en kontakt med patienten. Att lyssna är den 

viktigaste ickeverbala kommunikationsförmågan som ofta underskattas. Genom att lyssna 

visar sjuksköterskan aktivt att hen vill ex hjälpa eller trösta. Lyssnandet kräver 

sjuksköterskans fulla uppmärksamhet. Frågandet är en annan kommunikativ förmåga som 

används för att inhämta information från patienten och hålla igång samtalet. En kombination 

mellan öppna och slutna frågor med en övervikt av öppna frågor används för att bästa 

kommunicera med patienten. Genom att ha en god kommunikativ förmåga som 

sjuksköterska, fråga och därefter lyssna till svaret som patienten ger uppnås ett bra resultat 

(McCabe & Timmins, 2015, s. 88-89). Goda kommunikationsfärdigheter är hjälpmedel för att 

förstå patienten, för att ge bättre hjälp och stöd, för att komma fram till bra beslut tillsammans 

och för att stimulera den andres utveckling på bästa möjliga sätt. Att lyssna aktivt och 

kommunicera klart är en förutsättning för att identifiera det som situationen kräver. Om 

kommunikationen är bristfällig eller dålig, uppstår också en fara för professionella fel och 

brister. Bra kommunikation innebär därför också en kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet 

(Eide & Eide, 2009, s. 27). 

 

Problemformulering 
Primärvården är första linjens sjukvård. Primärvården har under de senaste åren haft en ökad 

belastning och inte kunnat möta de behov som efterfrågats. Bedömning och rådgivning 

angående lindriga sjukdomar är en stor del av distriktssköterskans arbete. Nästan hälften av 

alla konsultationer hos telefonrådgivande distriktssköterskor inom primärvården resulterar i 

tillhandahållandet av egenvårdsråd. Tidigare forskning belyser till största del patienters 

upplevelse av att få egenvårdsråd vid lindrig sjukdom samt egenvårdsrådgivning vid 

långvarig sjukdom. Att ge egenvårdsråd kan vara en utmaning för distriktssköterskan när 

behovet av råd, stöd och trygghet från patienten som söker är stort. Genom att intervjua 

distriktssköterskor om deras erfarenhet av patienter som söker för lindrig sjukdom kan det 

kartläggas vad som fungerar och vilka svårigheter som finns i arbetet och därmed se vad som 

behövs för att förbättra arbetet med egenvårdsrådgivning. 
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Syfte 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att ge egenvårdsråd till 

patienter inom primärvården som söker vård för lindrig sjukdom. 

 

Metod  
Design 
Intervju valdes som datainsamlingsmetod, då den lämpar sig när man vill förstå fenomen och 

situationer (Danielsson, 2017, s. 143). Kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck, 2017, s. 537-538) 

med induktiv ansats användes som design till studien. En induktiv ansats rekommenderas 

när det inte finns tidigare kunskap inom området (Elo & Kyngäs, 2008). Data analyserades och 

därefter skapades koder, kategorier och underkategorier, med syfte att identifiera beskriva 

likheter och olikheter i textinnehåll (Graneheim & Lundman, 2004) 

 

Urval 
Inklusionskriterierna för deltagarna i studien var distriktssköterskor som arbetar inom 

primärvården eller på 1177, där en del av arbetet är rådgivning och deltagaren har minst ett 

års erfarenhet i arbetet som distriktssköterska. För att samla in relevant data till studien valdes 

en ändamålsenlig datainsamlingsmetod (jfr. Polit & Beck, 2017, s. 493) vilket innebär att samla 

data från deltagare som gagnar studien. Med hänsyn till tidsramen för studien eftersträvades 

det att genomföra åtta till tio intervjuer som kunde inkluderas i studien. 

 

Genomförande 
Studien genomfördes vid två hälsocentraler samt på 1177 i Region Västernorrland under våren 

och hösten 2018. Ett brev för förfrågan och godkännande om deltagande skickades via mail 

till verksamhetschefer vid fyra hälsocentraler (se Bilaga 1). Två hälsocentraler var privatägda 

och två landstingsdrivna. Alla verksamhetschefer svarade, tre tackade ja till medverkan och 

en tackade nej. Därefter skickades ett mail med information om studien ut till 

distriktssköterskor vid dessa hälsocentraler (se Bilaga 2), där distriktssköterskor från två av 

dem valde att delta. Totalt deltog 5 distriktssköterskor från hälsocentralerna. För att få med 

olika perspektiv av rådgivning vid egenvård valdes även 1177 att kontaktas. De tackade ja till 
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medverkan. Där valde tre distriktssköterskor att delta i studien. Första intervjun genomfördes 

som en provintervju. Provintervjun genomfördes för att testa intervjuteknik och frågornas 

relevans (Danielsson, 2017, s. 149). Denna intervju valdes sedan att inkluderas i studien. 

 

Intervjuer 
En semistrukturerad intervjumetod valdes för att fånga distriktssköterskornas erfarenheter av 

egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom (jfr. Polit & Beck, 2017, s. 510). Intervjuerna 

genomfördes med en i förväg skapad intervjuguide (se Bilaga 3). Intervjuguiden innehöll 

några öppna frågor, där frågorna berör studiens syfte men också tillåter deltagaren att prata 

fritt inom ämnet och uppmuntras att använda egna ord (jfr. Polit & Beck, 2017, s. 510). För att 

deltagarna skulle förstå ämnet intervjun riktade sig mot, inleddes intervjun med en kort 

förklaring av innebörden i egenvård och lindrig sjukdom.   

För att öppna upp intervjun och skapa en avslappnad miljö användes en öppningsfråga där 

deltagarna fick berätta om hur länge dom arbetat som distriktssköterskor. Deltagarna fick 

även själv påverka var intervjuerna skulle utföras (jfr. Polit & Beck, 2017, s. 514-515). 

Författarna gjorde sju av åtta intervjuer tillsammans. I de sju intervjuerna som gjordes 

tillsammans var det samma författare som ställde huvudfrågorna och den andra ställde 

följdfrågorna och hade koll på att frågeformuläret följdes enligt planering. Intervjuerna 

spelades in och skrevs sedan ut ordagrant. Längden på intervjuerna var mellan 20-35 minuter.	

 

Analys  
Intervjuerna analyserade genom en innehållsanalys såsom den beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004). Först läste båda författarna alla intervjuer i sin helhet, var för sig. Noteringar 

skrevs fortlöpande i marginalen, därefter lästes intervjuerna igen tillsammans. Materialet 

diskuterades och meningsenheter som var relevant mot syftet togs ut. Dessa kondenserades 

och benämndes med koder. Dessa granskades igen för att säkerhetsställa att kondenseringen 

och koder stämde mot meningsenheternas kontext. Av koderna skapades därefter åtta 

underkategorier som fördes samman under fyra kategorier (Tabell 1).  

Texten har analyserats med en manifest innehållsanalys. Det manifesta innehållet är textnära 

och beskrivande (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen: meningsenhet, kondenserad meningsenhet, 
kod, underkategori och kategori. 

 
 
 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Det är typ hela tiden. I 
telefonen när dom 
ringer in och när man 
träffar dom på 
mottagningen. 

Rådgivning 
sker typ hela 
tiden. 

Rådgivning 
 

När 
egenvårds-
rådgivning vid 
lindrig 
sjukdom blir 
aktuellt 

Egenvårds-
rådgivning ett 
dagligt arbete 
 

 
Med stöttning av 
vårdcentralen och 
framförallt 
tillgängligheten, jag 
tror att det är själva 
nyckeln till att det ska 
fungera att dom ska 
kunna, att vi ska vara 
tillgängliga för då tror 
jag att man lyckas 
bättre med 
egenvårdsråden 

Nyckeln till 
framgång vid 
egenvårdsrådg
ivning är 
tillgänglighet 
 

Tillgänglighet 
skapar 
trygghet 
 

Tillgänglighet 
skapar 
trygghet 
 

 

Förutsättningar 
för att göra ett 
bra rådgivnings-
arbete 
 

...när dom inte kan höra 
informationen jag ger 
dom för att dom är 
inriktad på antibiotika 
då är det svårt. Men det 
är inte många men det 
finns dom har redan 
bestämt sig…. 
 

Dom som har 
bestämt sig 
och vill ha 
antibiotika tar 
inte till sig 
rådgivning 
 

Har redan 
bestämt sig 
 

Patienten har 
redan bestämt 
sig för vad den 
vill 
 
 

 

Svårigheter vid 
egenvårds-
rådgivning 
 

Många blir tacksamma 
att få råd och tackar 
mycket för det och 
samtalet avslutas med 
att..åh vad bra, nu vet jag 
hur jag ska göra som….. 

Tacksam för 
de 
egenvårdsråd 
som ges 
 

Tacksam för 
egenvårdsråd 
 

 Bemötande och 
förtroende från 
patienten vid 
egenvårds-
rådgivning 
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Etiska överväganden 
När människor deltar i en forskningsstudie måste särskilt beaktande tas för att säkerhetsställa 

att deras rättigheter skyddas. Studien ska genomföras så att de som deltar inte utsätts för 

onödiga risker eller obehag (Polit & Beck, 2017, s. 137-142). Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att skydda den enskilda människan 

och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen avser inte arbeten som utförs inom 

ramen av högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå. Enligt 16 § SFS 2003:460 skall 

dock forskningspersoner informeras om, syfte, metoder, vem som är forskningshuvudman, 

att deltagandet är frivilligt och att forskningspersonen när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Detta har tagits i beaktande då det anses kan vara överförbart på ett arbete där 

människor, oavsett ställning, deltar. 

Deltagarna i föreliggande studie informerades om detta i brev när de erbjöds att delta i 

studien. Denna information gavs även vid intervjuns start. Information gavs även om full 

konfidentialitet, informationen från intervjun behandlas av författarna och presenteras sedan 

så att enskild informant ej kan identifieras (jfr. Polit & Beck, 2017, s. 140-141). Ett etiskt 

tänkande har förts genom hela studien.  

 

Resultat 
Under analysen av intervjuerna framkom fyra kategorier; Egenvårdsrådgivning ett dagligt arbete, 

Förutsättningar för att göra ett bra rådgivningsarbete, Svårigheter vid egenvårdsrådgivning och 

Bemötande och förtroende från patienten vid egenvårdsrådgivning, med åtta tillhörande 

underkategorier (Tabell 2). 

 
Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 
 
 

Kategorier Underkategorier 

Egenvårdsrådgivning ett dagligt 
arbete 
 

• När egenvårdsrådgivning vid lindrig 
sjukdom blir aktuellt 

• Distriktssköterskans stöd vid rådgivning 

Förutsättningar för att göra ett bra 
rådgivningsarbete 

• Tillgänglighet skapar trygghet 
• Att lyssna 
• Förstå patientens oro 
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Svårigheter vid egenvårdsrådgivning 
 

• Patienten tar inte till sig information 
• Patienten har redan bestämt sig för vad 

den vill 
• Komplexiteten med telefonrådgivning 

Bemötande och förtroende från 
patienten vid egenvårdsrådgivning 

 

 
 
Egenvårdsrådgivning ett dagligt arbete 
Denna kategori beskrivs i två underkategorier; När egenvårdsrådgivning vid lindrig 

sjukdom blir aktuellt och Distriktssköterskans stöd vid rådgivning. 

 

När egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom blir aktuellt 

Distriktssköterskorna uppgav att rådgivning är en stor del av deras dagliga arbete såväl i 

telefonen som vid mottagningsbesök. De som arbetar på 1177 har telefonrådgivning som sin 

arbetsuppgift men även distriktssköterskorna som arbetar på hälsocentralerna uppger att den 

övervägande delen av rådgivningsarbetet sker i telefonen. Samtliga distriktssköterskor 

uppger att egenvårdsrådgivning har ökat. Mycket av rådgivningen handlar om olika typer av 

misstänkta virusinfektioner. Bedömning av symtom och åtgärder görs och i slutänden handlar 

det mycket om att ge egenvårdsråd till patienten om exempelvis symtomlindring och vad som 

kan avvakta med hemmavid då medicinsk behandling inte är aktuellt i nuläget. 

 

… det är ju min roll… /../... i det här arbetet gör jag ju inget annat här på 1177... /../… 
man ger råd, hänvisning och stöttar och hjälper till… (Intervju 1) 

 

Distriktssköterskans stöd vid rådgivning 

För att få stöd i sin bedömning och rådgivning finns det olika arbetsverktyg att använda sig 

av. Ett av dessa verktyg är rådgivningsstödet webb på 1177 som finns tillgängligt för 

legitimerad vårdpersonal. Flertalet av distriktssköterskorna uppgav att användandet av detta 

rådgivningsstöd ger en känsla av trygghet i rådgivningen, men en av dem upplevde att 

rådgivningsstödet inte var tillfredsställande utan använde sig mer av tidigare erfarenhet i sitt 

arbete.  
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... även om många råd ger man fler gånger så man kan dom, men ändå så är det liksom 
bra att ha det där rådgivningsstödet som, ja, en trygghet och som för kvalité…       
(Intervju 4) 
 

Flera av distriktssköterskorna använder sig även av 1177.se vid rådgivning. Utifrån den kan 

de ge råd samt hänvisa patienter att läsa själv. Det framkommer att distriktssköterskorna 

tycker att det är viktigt att också kunna ge skriftlig information till patienten då det inte är så 

lätt att komma ihåg allt som sagt under samtalet. Sker rådgivningen via telefon hänvisas 

patienten till att själv läsa ytterligare på 1177.se. 

 

Förutsättningar för att göra ett bra rådgivningsarbete 
Denna kategori beskrivs i tre underkategorier; Tillgänglighet skapar trygghet, Att lyssna 

och Förstå patientens oro. 

 

Tillgänglighet skapar trygghet 

Genom tillgänglighet skapas trygghet. Distriktssköterskorna säger att, genom att ge 

rådgivning vid lindrig sjukdom och därefter vara tillgänglig för patienten som ska utföra 

egenvård skapas trygghet. Tryggheten och att kunna återkomma om det behövs, en dörr 

lämnas öppen, vilket gör att patienten vågar prova med egenvård några dagar för att se om 

det hjälper. En annan faktor som kan skapa trygghet i egenvård är att i vissa fall erbjuda att 

distriktssköterskan ringer tillbaka och efterhör hur det gått, efter några dagar. 

 

Med stöttning av vårdcentralen och framförallt tillgängligheten, jag tror att där är själv 
nyckeln till att det ska fungera, att dom ska kunna, att vi ska vara tillgängliga för då tror 
jag att man lyckas bättre med egenvårdsråden. (Intervju 8) 

 

Att lyssna 

Att verkligen ta sig tid att lyssna på patienten uppges vara grunden för att skapa ett bra samtal. 

I kommunikationen med patienten är det lika viktigt att lyssna som att tala. Genom att ta sig 

tid att lyssna och låta patienten först berätta och påverkar samtalets utgång. Att inte negligera 

patientens oro och ta denne på allvar även när det gäller lindrig sjukdom är viktigt. Genom 

att distriktssköterskan frågar patienten hur den mår och därefter visar att hen har förstått, 
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skapas ett samförstånd och utifrån det kan egenvårdsråd ges. Ett gott samtal, då upplevs 

distriktssköterskan och patienten vara överens.  

 

Kärnan i det tror jag också att det är att man lyssnar på patienten, man tar dom på allvar, 
negligerar inte deras oro och att jag som sjuksköterska kan ge konkreta råd... (Intervju 3) 

 

Det är viktigt att verkligen lyssna och ge råd utifrån gällande situation. Egenvårdsrådgivning 

är färskvara, det som gäller nu behöver inte gälla nästa dag. Att vara här och nu i sin 

bedömning och arbeta förutsättningslöst uppgavs av en av distriktssköterskorna som en 

förutsättning för att göra ett bra rådgivningsarbete.  

 

Förstå patientens oro 

Oro och rädsla kring sjukdom skapar osäkerhet och gör att patienten inte vågar lita på sig 

själv, att denne tänker rätt kring symtom och behandling. Många vill dubbelkolla och rådgör 

hellre med någon professionell än familj och vänner. En del har bara vården att vända sig till 

med sin oro över sjukdom.  

 

Jag tror att nu är det nog mycket överhuvudtaget att man litar mer på någon annan än 
sig själv och då har… alltså sjukvården fyller nog den funktionen för många människor. 
Att man kanske inte har tilltro på att man själv kan eller att vänner kan utan man vill 
fråga någon som vet. (Intervju 4) 

 

Tidigare negativa erfarenheter av såväl egenvård som av sjukdom skapar en osäkerhet och 

påverkar hur patienten tänker kring det som distriktssköterskan bedömer som lindrig 

sjukdom. Har patienten negativa erfarenheter kan denne vara mer tvivlande att testa med 

egenvård i första hand. Att kartlägga vad oron grundar sig i gör att distriktssköterskan lättare 

kan lyckas med egenvårdsrådgivningen.  

 

Svårigheter vid egenvårdsrådgivning 
Denna kategori beskrivs i tre underkategorier; Patienten tar inte till sig information, 

Patienten har redan bestämt sig för vad den vill och Komplexiteten med 

telefonrådgivning. 
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Patienten tar ej till sig information 

Det som distriktssköterskorna upplever försvårar arbetet med egenvårdsrådgivning är när 

patienten inte har förmåga att ta till sig information. Orsaker till detta kan vara stress hos 

patienten, psykisk ohälsa så som ångest/nedstämdhet och kognitiv svikt som vid exempelvis 

demens. Andra svårigheter som beskrivs är när språket blir ett hinder i kommunikationen, 

både patienten och distriktssköterskan har svårt att göra sig förstådd och förmedla 

information till varandra.  

 

Språksvårigheter, man inte säker om jag har uppfattat rätt eller har mottagaren förstått 
vad jag sagt. Det är jättesvårt. OCH det är svårt i telefon, bland dom svåraste samtalen. 
(Intervju 3) 

 

Patienten har redan bestämt sig för vad den vill 

Sex av åtta distriktssköterskor uppger att patienterna som ringer för rådgivning har ibland 

redan bestämt sig för vad de vill ha för hjälp innan de tar kontakt. Det finns en förväntan från 

patienten om att få komma på besök för att bli undersökt och få ta prover. Det finns också en 

förväntan om att få träffa läkare för att få antibiotika förskrivet. Distriktssköterskorna 

upplever att det finns en hög tilltro till medicin, att det behövs någon form av 

läkemedelsbehandling för att bli frisk och då är patienten inte lika mottaglig för 

egenvårdsrådgivning.  

 

När man inte kan övertyga dom att det går över av sig själv i de flesta fall eller att 90, 
över 90 procent av alla förkylningar är virus och sådana här saker när dom inte hör, när 
dom inte kan höra informationen jag ger dom för att dom är inriktad på antibiotika, då 
är det svårt...men det är inte många men det finns, dom har redan bestämt sig…  
(Intervju 6) 

 

Behov av en ”quick fix”, inte tid att vara sjuk, uppges också kunna vara en orsak till att 

distriktssköterskan inte når fram med egenvårdsrådgivning. Det tros kunna bero på det 

samhälle vi lever i idag, allt måste gå snabbt. 

 

… oftast är det personer som inte vill vara sjuka eller har tid och så men, men sedan har 
det också att göra med dagens samhälle tycker jag att många, det ska vara quick fix… 
dom ska hinna jobba, träna, dom ska hinna åka på den där alpenresan dom planerat in 
och så, då gäller inte egenvårdsråd. (Intervju 8) 
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Komplexiteten med telefonrådgivning 

Det framkommer att ge egenvårdsrådgivning via telefonen kan vara komplext. Det upplevs 

vara svårare att göra en bedömning över telefon än när distriktssköterskan har patienten 

framför sig.  

 

Att det är ju lite komplext att sitta och ge egenvårdsråd, det är ju också att man ska kunna 
göra en bedömning i telefonen att det räcker med dom här egenvårdsråden. Det är ju det 
som är de svåra att, eller ska man plocka in patienten för att se om det är något som vi 
måste titta på. (Intervju 8) 
 

En faktor som försvårar bedömning och rådgivning över telefon kan vara att det finns 

medlyssnande på patientens sida som påverkar den information som ges. En annan faktor 

som försvårar arbetet är när distriktssköterskan inte får prata med personen det gäller, att ge 

råd i tredje person. 

 

Ofta så många gånger så ringer dom… om sin sjuka hustru eller man eller nånting. Åsså 
får man prata med personen det gäller så är dom inte så sjuk. Utan det är hustrun som 
ringer och är så orolig. Ja. Då det där är ju liksom en… ett dilemma… (Intervju 1) 

 

Erfarenhet av telefonrådgivning innebar att distriktssköterskorna upplever en större trygghet 

i arbetsuppgiften och att arbetet känns inte lika svårt. 

 

Bemötande och förtroende från patienten vid egenvårdsrådgivning 
 

Bemötandet från patienterna vid egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom kan vara olika. En 

stor del är nöjda att få egenvårdsråd. Många är tacksamma för de egenvårdsråd som ges och 

tar till sig informationen. Att få ett bra bemötande från patienten gör att distriktssköterskorna 

känner sig mer tillfreds med sitt arbete. Missnöjda patienter ger en viss frustration då 

distriktssköterskorna uppgav att de gärna vill hjälpa patienterna som vill komma in på ett 

mottagningsbesök, men det finns inga besökstider kvar att boka. 

 

Många blir tacksamma att få råd och tackar mycket för det och samtalet avslutas med 
att… åh vad bra, nu vet jag hur jag ska göra som… (Intervju 7) 
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Distriktssköterskornas upplever att förtroendet för deras yrkesroll är hög och att förtroendet 

har ökat de senaste åren. Distriktssköterskan upplever att professionen ses som kunnig och att 

patienten tänker sig att läkaren finns att tillgå om distriktssköterskan behöver stöd i 

bedömningar. Förtroende för distriktssköterskan kan påverkas av tidigare erfarenheter av att 

egenvård har varit till hjälp, och att patienten blivit frisk av detta. En anledning som angavs 

till att distriktssköterskorna hade ett högt förtroende tros vara att de har funnits länge och 

historiskt sett alltid stått individen nära.  

 

Jag tycker att förtroendet har ökat sedan jag började jobba. När jag började jobba så var 
dom, var det väldigt nytt det här med egenvård. (Intervju 8) 

 

Att erkänna som distriktssköterska att man inte kan allt och ber att få återkomma är faktorer 

som distriktssköterskorna uppger ge ökat förtroendet för deras yrkesroll. 
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Diskussion  
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att ge egenvårdsråd till 

patienter inom primärvården som söker vård för lindrig sjukdom. I starten av planeringen 

fanns en tanke att göra en litteraturstudie, men då sökningar via databaserna PubMed och 

Chinal gav ett litet urval av forskning kring ämnet, ändrades planeringen och valet föll på att 

genomföra en kvalitativ intervjustudie. 

Inom kvalitativ forskning används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för 

att bedöma studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017, s. 230-232). Giltighet är en viktig aspekt för att uppnå trovärdighet. Giltighet 

hänvisar till tillförlitligheten i det insamlade data samt tolkningen av den (Polit & Beck, 2017, 

s. 161, 559). Ett resultat anses giltigt om det lyfter fram det som är utmärkande i vad som är 

avsett att beskriva. Citat från intervjuerna och noggrann beskrivning av urvalet och 

analysarbetet, ger läsarna en möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017, s. 230-231). Tillförlitligheten syftar till hur stabiliteten/pålitligheten 

av insamlat data är över tid. Skulle resultatet bli det samma om studien upprepas med samma 

eller liknande deltagare i samma eller liknande sammanhang? (Polit & Beck, 2017, s. 559). 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan appliceras på andra grupper 

eller situationer. Författaren kan ge förslag på möjlighet till överförbarhet, men det är upp till 

läsaren att bestämma om den anser att det är applicerbart i ett annat sammanhang (Graneheim 

& Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 232; Polit & Beck, 2017, s. 560). 

 

För att fånga upp erfarenheter vid egenvårdsgivning vid lindrig sjukdom sattes tre kriterier 

upp för de eventuella deltagarna i studien. Dessa kriterier var att arbeta som 

distriktssköterska, rådgivning vara en del av arbetet och ha minst ett års erfarenhet i arbetet 

som distriktssköterska. Vid studiens start eftersträvades det att genomföra åtta till tio 

intervjuer som kunde inkluderas i studien. Vid kvalitativa studier finns inga regler för 

urvalsstorleken, utan det ska baseras på informationsbehovet. Med det menas att 

datainsamling ska ske tills dess att ingen ny information framkommer, att mättnad har 

uppnåtts (Malterud, Siersma & Guassora, 2016; Polit & Beck, 2017, s. 497). Mail till 
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verksamhetschefer på fyra hälsocentraler skickades ut. Av dessa valde tre hälsocentraler att 

delta. Dock valde ingen distriktssköterska att delta från en av dessa hälsocentraler därför 

deltog totalt två hälsocentraler. 1177 sjukvårdsrådgivningen valdes också att kontaktas då de 

arbetar med rådgivning på samma vårdnivå som hälsocentraler, detta anses som en tillgång 

då det ger ett ökat perspektiv på rådgivningsarbetet. Sammanlagt valde åtta 

distriktssköterskor att delta i studien. Att deltagarna kommer från flertal olika arbetsplatser 

anses vara en styrka till studien, det ökar dess giltighet. Antalet med åtta deltagare kan anses 

som en svaghet, ett större antal deltagare skulle vara ett sätt för att öka studiens giltighet och 

överförbarhet. För att få ett större antal deltagare skulle ytterligare hälsocentraler kunnat 

kontaktats samt inkluderat även sjuksköterskor med lång erfarenhet av rådgivning inom 

primärvården. Tidsramen för arbetet var en av orsakerna till valet av ett lågt antal deltagare 

samt att det fanns svårigheter att rekrytera deltagare till studien. Om mättnad har uppnåtts i 

föreliggande studie är svårt att bedöma, men inga nya erfarenheter framkom efter åtta 

intervjuer. 

  

Datainsamlingen skedde genom att utföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer främjar deltagarna att prata fritt kring ämnet men att forskarna också kan 

säkerhetsställa att de får svar på specifika delar i ämnet. Vid semistrukturerade intervjuer 

förbereds en skriven intervjuguide (Polit & Beck, 2017, s. 510). Att skapa en intervjuguide med 

frågor som är relevanta, öppna och inte ledande var en svår process. Därför valdes det att göra 

en provintervju för att testa intervjuguiden samt se över upplägget av intervjuerna och få en 

chans att reflektera över hur författarna till föreliggande studie agerar som intervjuare 

(Danielsson, 2017, s. 149). Vid provintervjun blev det tydligt att de olika delarna av syftet inte 

kopplades ihop, egenvård och lindrig sjukdom. Utan det behövdes förtydligas tidigt i 

intervjun att det var egenvårdsråden som ges vid lindrig sjukdom som var av intresse. 

Därefter blev intervjun mycket bra, och båda författarna ansåg att den blev så tillförlitlig och 

representativ att den inkluderades i resultatet. Efter provintervjun ändrades det därför om i 

strukturen i intervjuguiden. Det valdes att tilläggas en kort inledande förklaring till egenvård 

och lindrig sjukdom.  
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Deltagarna fick välja plats för vart intervjun skulle genomföras. I de flesta fall utfördes de på 

deltagarnas arbetsplats. Att skapa en god miljö möjliggör att deltagaren kan slappna av och 

på så vis ge så rika svar som möjligt på frågorna. Att ta några minuter i anspråk och småprata 

innan kan göra att eventuell nervositet minskas (Polit & Beck, 2017, s. 515-516). I och med att 

intervjuerna i första hand genomfördes på deltagarnas arbetsplats anses miljön vara naturlig 

och bekant för dem och därigenom kännas avslappnande. Vid de intervjuer som genomfördes 

utanför deltagarnas arbetsplats var deltagarna själva med och påverkade vart intervjun skulle 

genomföras. De flesta deltagare blev till en början nervös av att samtalet spelades in, men detta 

var inget som var märkbart när intervjun väl startat.  

Sju av åtta intervjuer genomförde författarna tillsammans. Detta diskuterades igenom innan 

om huruvida det skulle påverka resultatet. Att inte båda författarna var med vid alla intervjuer 

kan till viss del påverka tillförlitligheten, men det ansågs vara genomförbart då båda varit med 

vid tidigare intervjuer, det var den sjunde intervjun som genomfördes ensam och båda kände 

sig säker och nöjd med intervjuguiden. Att lära sig genomföra intervjuer är en process i sig. 

En svaghet i studien kan vara att författarna var oerfarna intervjuare. 

 

Av de båda författarna var det en som var den ledande vid alla intervjuer och den andra kunde 

anta en mer passiv, lyssnande roll men gjorde även korta inlägg vid behov då något svar 

behövde förtydligas. Enligt Polit & Beck (2017, s. 516) är det viktigt att vara noggrann med 

ljudinspelningen då ett av det vanligaste problemet vid genomförandet av intervjuer är 

misslyckade eller ofullständiga ljudinspelningar. I föreliggande studie använde båda 

författarna sina telefoner och spelade in intervjuerna, allt för att minska risken för databortfall. 

Därefter transkriberades intervjuerna noggrant i sin helhet. Vid analysen av data både läste 

och lyssnade författarna på inspelningarna igen för att se att inget skrivits fel eller missats. 

Detta anses stärka studiens giltighet och tillförlitlighet. 

 

En manifest innehållsanalys såsom den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) valdes 

som analysmetod. Att genomföra en innehållsanalys var en svår process. Varje intervju lästes 

noggrant av båda författarna och under analysprocessen bearbetades all data flera gånger för 

att säkerhetsställa att inget material ändrats eller att kärnan i materialet gått förlorat. För att 

stärka processen togs handledaren till hjälp för att kontrollera att data bearbetades på rätt sätt. 
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Detta anses stärka tillförlitligheten i analysen. För att ytterligare stärka resultatet giltighet, har 

utvalda citat som är representativa för resultatets innehåll, använts. 

 

Trovärdigheten handlar bland annat om hur forskarens förförståelse har satt sin prägel på 

analysen. Förförståelse innebär bland annat teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter men 

också förutfattade meningar. Det finns olika uppfattningar om forskare ska använda sin 

förförståelse eller inte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 230; Polit & Beck, 2014, s. 

160-161). Att helt bortse från den kunskap som finns sedan tidigare anses vara mycket svårt. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 230) skriver, det som i störst utsträckning 

påverkar våra tolkningar är oftast omedvetet och kan därför inte helt sättas åt sidan. I 

föreliggande studie finns en viss förförståelse hos båda författarna då båda arbetat länge inom 

vården. Dock har arbetet varit inom andra typer av miljöer än den som studien avser, i och 

med detta anses den förförståelse som finns inte vara till nackdel och inte påverka studiens 

trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att ge 

egenvårdsråd till patienter inom primärvården som söker vård för lindrig sjukdom. 

Innehållsanalysen genererade fyra kategorier och åtta underkategorier. Första kategorin är 

Egenvårdsrådgivning, ett dagligt arbete, med två tillhörande underkategorier: När 

egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom blir aktuellt och Distriktssköterskans stöd vid 

rådgivning. Dessa beskriver att rådgivning är en stor del av det dagliga arbetet och att det 

handlar mycket om bedömning av symtom och råd om symtomlindring. Rådgivningsstödet 

ger en trygghet hos de flesta distriktssköterskor i sin bedömning och att kunna använda sig 

av 1177.se sågs som en tillgång både för distriktssköterskan och patienten. Andra kategorin är 

Förutsättningar för att göra ett bra rådgivningsarbete, med tre tillhörande underkategorier: 

Tillgänglighet skapar trygghet, Att lyssna och Förstå patientens oro. Dessa beskriver vikten 

av tillgänglighet för att skapa trygghet hos patienten i att utföra egenvård. Att ta sig tid och 

lyssna påverkar samtalets utgång samt att det är viktigt att förstår vad patientens oro grundar 

sig i. Tredje kategorin är Svårigheter vid egenvårdsrådgivning med tre tillhörande 

underkategorier: Patienten tar inte till sig information, Patienten har redan bestämt sig för 
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vad den vill och Komplexiteten med telefonrådgivning. Dessa beskriver att det finns flera 

orsaker till varför inte patienter kan ta till sig information och det är viktig att ta i beaktande i 

det rådgivande samtalet. Förväntningar från patienten påverkar utgången av samtalet och att 

ge råd per telefon upplevs vara svårare än vid mottagningsbesök. Fjärde kategorin är 

Bemötande och förtroende från patienten vid egenvårdsrådgivning. Denna kategori 

beskriver det förtroende distriktssköterskorna upplever finns för deras yrkesroll bland 

befolkningen samt det bemötande de får från patienter när egenvårdsråd ges. 

 

Resultat visar att egenvårdsrådgivning är ett dagligt arbete för distriktssköterskorna som sker 

såväl i telefon som vid mottagningsbesök. Vad det gäller egenvårdsrådgivning vid lindrig 

sjukdom så framkommer det att den sker övervägande över telefonen då patienterna söker 

vård och utifrån den upptäckten så utgår resultatdiskussionen främst utifrån 

distriktssköterskornas erfarenhet av telefonrådgivning. Telefonrådgivning är något som har 

ökat i Sverige sedan 90-talet då en receptionssköterska var tillgänglig och tog emot alla samtal 

som inkom på vårdcentralen. Idag är telefonrådgivningen mer utbredd och en betydande del 

av arbetet (Wahlberg, 2004). Vidare i resultatet framkommer det att en stor del av de 

rådgivande samtalen handlar om misstänkta virusinfektioner som till exempel förkylningar 

som behandlas i första hand med egenvård, vila och symtomlindrande läkemedel.  

 

Distriktssköterskornas erfarenhet är som den beskrivs i resultatet att många är tacksamma för 

de råd som ges och tar till sig informationen, men det framkommer också att det finns de som 

inte har tid att vara sjuk och önskar få komma till hälsocentralen i samma stund som de ringer 

för att få medicin. I de flesta av dessa fall önskas antibiotika. De patienterna som redan har 

bestämt sig för vad dom vill ha för hjälp när dom söker vård upplevs svårare att motivera till 

egenvård. Andra svårigheter som framkommer är att ge råd till dom som inte har förmågan 

att ta till sig information exempelvis dementa patienter. Språkförbristningar, att man inte 

förstår varandra, påverkar också utgången av rådgivningen. Egenvårdsrådgivning via telefon 

upplevs vara komplext av distriktssköterskorna då det är svårare att göra en bedömning via 

telefon än om man har patienten framför sig. Medlyssnande på patientens sida kan påverka 

det som sägs och att ge råd i tredje person upplevs som en försvårande faktor i arbetet. 

Wahlberg (2004) skriver att distriktssköterskorna verkar använda både verbal och icke verbal 
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kommunikation i de bedömningar som görs via telefon och därför bör det eftersträvas att 

samtala med den vårdsökande själv i första hand. Fossum (2003) belyser kommunikationens 

betydelse i det praktiska vårdarbetet och att ett helhetstänk kring patienten är viktigt och att 

den förstår vad som sägs. Detta överensstämmer med vad distriktssköterskorna uttrycker i 

föreliggande studie. Det är viktigt att ha ett samförstånd med patienten och att 

distriktssköterskan försäkrar sig om att patienten har förstått den bedömning som är gjord och 

de egenvårdsråd som har getts. Delaktighet i samtalet med sjuksköterskan får patienten att 

känna sig mer involverad i sin egen vård, att få information om sjukdomen och dess 

behandling påverkar också patientens engagemang (Siouta et al. 2016).  

 

Distriktssköterskorna belyser vikten av att verkligen lyssna som en grund i att skapa ett bra 

samtal med patienten, att lyssna på patienten, inte negligera dennes oro utan att ta den på 

allvar även när det gäller lindrig sjukdom. Genom att distriktssköterskorna visar att de har 

förstått skapas ett samförstånd och det blir ett gott samtal. Distriktssköterskornas erfarenhet 

är också att många ringer för att dubbelkolla och att de hellre rådgör med någon professionell 

än familj och vänner men det råder det delade meningar om utifrån Gustafsson, Sävenstedt, 

Martinsson och Wälivaara (2018) studie där det framkommer att ha familj och närstående 

vänner att fråga om råd var betryggande för deltagarna. Vidare skriver Gustafsson et al. (2018) 

om att deltagarna i studien beskrev att de ville känna att det fanns en verklig person på andra 

sidan och att denna person var på “samma nivå” som de själva. Deltagarna kände sig lugn när 

telefonsjuksköterskan var professionell, lugn och saklig och visade att hon förstod deras 

situation. I en annan studie (Gustafsson, Vikman, Sävenstedt & Martinsson, 2015) uppgav 69.7 

% av patienterna att de ofta eller alltid kände sig trygg med att rådgöra med någon som är 

professionell.  

 

I distriktssköterskornas arbete med egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom sker det ett 

parallellt långsiktigt lärande till befolkningen. Banks (2010) skriver att vårdsökande tenderar 

att upprepa den åtgärd de åtog vid tidigare tillfälle. Har tidigare besök till läkare resulterat i 

förskrivning av läkemedel tror de att det är det som behövs igen. Tidigare erfarenheter av 

egenvård gjorde att 84% av de vårdsökande valde att prova med egenvård när de upplevde 

liknande symtom igen. Distriktssköterskorna utgör en viktig roll i att förmedla kunskap till 
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befolkningen om egenvård som på sikt också kan bidra med att tilltron på att behandling med 

antibiotika behövs för att bli frisk vid lindrig sjukdom minskas. Att antibiotikaförskrivningen 

behöver minskas är allmänt känt. På skyddaantibiotikan.se framgår det att antibiotikans kraft 

är hotad och överdriven användning resulterar i att resistenta bakterier sprids snabbt. 

Samtidigt som de telefonrådgivande distriktssköterskorna verkar aktivt för egenvård vid 

lindrig sjukdom och får de en roll i minskningen av antibiotikaanvändandet. I det är det viktigt 

att distriktssköterskan uppnår en balans mellan att patienten känner sig lyssnad på och inte 

ovälkommen om denne söker vård för lindrig sjukdom.  

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplever att patienterna känner ett förtroende för 

deras yrkesroll och att professionen ses som kunnig. Tidigare positiva erfarenheter hos 

patienten av egenvård påverkar detta. Även om förtroende anses vara högt för 

distriktssköterskan, upplevs bemötande från patienterna variera, att få ett bra bemötande 

påverkar känslan av att göra ett bra arbete. Att känna sig tillfreds med det arbete som utförs 

är viktigt. Holmström och Dall´Alba (2002) intervjuade sjuksköterskors om deras erfarenheter 

av telefonrådgivning. Där beskriver sjuksköterskorna motstridiga krav av att både agera 

vårdare och grindvakt till hälso- och sjukvården. Sjuksköterskorna poängterade att det finns 

bara ett visst antal läkartider och dessa måste sparas till dem som verkligen behöver tiden. 

Samma beskriver distriktssköterskorna i föreliggande studie som en frustration i arbetet, att 

patienter blir missnöjd över att inte få komma på ett mottagningsbesök som de önskar. 

 

Resultatet visar på att tillgänglighet inom primärvården är en huvudsaklig faktor för att lyckas 

med egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom. Trygghet skapas hos patienten genom att få 

återkomma om det behövs, att lämna en dörr öppen gör att patienten vågar prova med 

egenvård några dagar för att se om det hjälper. Gustafsson et al. (2018) beskriver att 

patienterna upplever att det är mycket viktigt att få kunna återkomma för att våga och känna 

sig trygg med egenvård och Holmström och Dall´Alba (2002) skriver att sjuksköterskorna 

kände sig tryggare med att ge egenvårdsråd gällande sjuka spädbarn när föräldrarna kunde 

ringa tillbaka vid behov eller att sjuksköterskan kunde ringa upp efter några timmar. 

Sjukvårdsrådgivningen 1177 står för stor del av tillgängligheten för patienterna. 1177 är en 

förlängning och ett komplement till den rådgivning hälsocentralerna utför då de har öppet 
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dygnet runt alla dagar. Egenvårdsråd från 1177, visar i en studie av Gustafsson, Martinsson, 

Wälivaara, Vikman & Sävenstedt (2016), att det begränsade utnyttjandet av sjukvård. Två 

tredjedelar av fallen resulterade i en lägre vårdnivå än vad deltagarna själv först tänkt.  

Distriktssköterskorna i föreliggande studie uppger att de ofta kan hänvisa till 1177.se för att 

patienten själv ska kunna läsa på igen om symtom och behandlingen då det inte alltid är så 

lätt att komma ihåg vad som sagts under samtalet. Siouta et al. (2016) skriver att patienten 

upplever att samtalet med sjuksköterskan blir mer öppet om muntlig och skriftlig information 

ges samtidigt. Att det skapar ett utrymme att ställa frågor.  

 

1177.se och Rådgivningsstödet på webben är två arbetsverktyg som ofta används som stöd i 

de rådgivningsarbetet för distriktssköterskorna. Arbetsverktygen ger en känsla av trygghet i 

bedömning och rådgivningen liksom erfarenhet av telefoniarbete. Holmström och Dall´Alba 

(2002) skriver att sjuksköterskorna upplevde en stark känsla av ansvar gentemot patienterna. 

De ville finnas där för patienterna i första hand och uppbåda alla tillgängliga resurser för att 

kunna hjälpa varje patient med det problem de sökt för. Ansvarskänslan grundades i faktumet 

att en felbedömning kan resultera i en ogynnsam anmälan till hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Att kunna använda sig av ett arbetsverktyg och därmed få stöd i sina bedömningar, gör att 

oroskänslan över att göra misstag kan minska.  

 

Slutsats 
Distriktssköterskornas erfarenhet av att ge egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom är att, 

hur rådgivningen tas emot av patienten påverkas av dennes förväntningar på vården. Den 

aktuella situationen som patienten befinner sig i och tidigare erfarenheter av egenvård har 

betydelse för distriktssköterskan arbete med egenvårdsrådgivning. En korrekt bedömning är 

grunden för att ge en bra rådgivning och sker den via telefon har du ej har möjlighet att 

komplettera din bedömning med visuella medel. Det krävs kunskap för att lyckas med att få 

patienten att känna sig trygg med egenvård, det är lättare att ge en läkartid. Utbildning om 

kommunikation och telefonrådgivning anses därför vara behövlig för kommande arbete som 

distriktssköterska.  

Genom att lära patienten vad egenvård är och när det är aktuellt minskas onödigt lidande för 

patienten samtidigt som sjukvården kan fokusera på dem som är sjukast i den utsträckning 
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som behövs. Att undvika onödiga besök för en redan nedtyngd akutsjukvård innebär en 

resurs- och kostnadsbesparing för samhället.  

Egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom handläggs inom primärvården. De patienter som 

söker för lindrig sjukdom kan också lida av andra tillstånd så som utmattningssyndrom, 

ångest, och depression eller psykisk sjukdom. Att möta dessa patienter kan vara problematiskt 

för den som är ovan eller har bristande kunskap om den bakomliggande psykiska 

ohälsan/sjukdomen. Därför kan vidare forskning som belyser distriktssköterskans arbete med 

egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom till patienter med psykisk ohälsa/sjukdom vara 

värdefullt. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Informationsbrev och förfrågan till verksamhet angående deltagande i 
intervjustudie. 
 
Hej, 
 
Egenvård och egenvårdsråd är en del av distriktssköterskans arbete. Studier visar på att 
distriktssköterskor spelar en viktig roll i främjandet av egenvård. Vi är intresserade av hur 
distriktssköterskor upplever att ge egenvårdsrådgivning. 
 
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska 
vid Mittuniversitetet. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete på magisternivå. Vårt syfte med 
arbetet är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att ge egenvårdsråd till patienter 
inom primärvården som söker vård för lindrig sjukdom. 
Vårt examensarbete är en intervjustudie och vi behöver ditt godkännande som 
verksamhetschef/enhetschef att få genomföra intervjuer med distriktssköterskor på din 
hälsocentralen/vårdcentralen under deras arbetstid. Den beräknade tiden för en intervju är 
ca 30–40 min. Intervjun bokas in när det passar deltagaren. De distriktssköterskor som 
medverkar har rätt att avbryta intervjun utan att motivera varför. De inspelade intervjuerna 
kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Om verksamheten är intresserad av att ta del av resultatet återkopplar vi gärna. 
 
Arbetet med denna studie sker under handledning av Annika Karlström vid 
Mittuniversitetet. Om du vill delta i studien och/eller om du har frågor är du välkommen att 
kontakta oss studenter enligt nedan angivna kontaktuppgifter. 
 
Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt via mail där det framgår att 
distriktssköterskornas deltagande är godkänt av dig. 
 
 
Vänligen 
 
Jenny Thelin    Maria Norman 
Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska  
 
jeso0102@student.miun.se   mano0716@student.miun.se 
 
 
Handledare: Annika Karlström, Universitetslektor 
annika.karlstrom@miun.se, 010-142 85 39 

  



 

Bilaga 2 
 
 
 
 
Informationsbrev och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 
 
Hej, 
 
Egenvård och egenvårdsråd är en del av distriktssköterskans arbete. Studier visar på att 
distriktssköterskor spelar en viktig roll i främjandet av egenvård. Vi är intresserade av hur 
du upplever egenvårdsrådgivning. 
                                                                                             
Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska 
vid Mittuniversitetet. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete på magisternivå. Vårt syfte med 
arbetet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att ge egenvårdsråd till 
patienter inom primärvården som söker vård för lindrig sjukdom. 
Vi vänder oss därför till dig som distriktssköterska som arbetar på en 
hälsocentral/vårdcentral och som har minst ett års erfarenhet. Vi hoppas att du vill 
medverka i vår studie. 
 
Om du vill medverka i studien kommer du att vara med om en individuell intervju med 
öppna frågor (under din arbetstid) och den beräknade intervjutiden är 30-40 minuter. Ett 
tillfälle för intervjun bokas när det passar dig. Intervjun kommer spelas in. Det som 
framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter 
kommer att utlämnas. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan motivering.  
Om du som deltagare är intresserad av att ta del av resultatet återkopplar vi gärna. 
 
Arbetet med denna studie sker under handledning av Annika Karlström vid 
Mittuniversitetet. Om du vill delta i studien och/eller om du har frågor är du välkommen att 
kontakta oss studenter enligt nedan angivna kontaktuppgifter. Hoppas vi ses! 
 
Vänligen 
 
Jenny Thelin    Maria Norman 
Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska  
 
jeso0102@student.miun.se   mano0716@student.miun.se 
 
 
Handledare: Annika Karlström, Universitetslektor 
annika.karlstrom@miun.se, 010-142 85 39 
 

  



 

Bilaga 3 
Intervjuguide	
 
 
Öppningsfråga 
	
Hur många år har du arbetat som distriktssköterska? 
	
Huvudfrågor  
	
1. När blir egenvårdsråd aktuellt i ditt arbete med patienten? 
	
2. Vilket bemötande får du av patienten när egenvårdsråd ges? 
	
2 a. Kan du beskriva situation där egenvårdsråd gavs som du upplevde 
fungera bra?	
-Vad tror du detta berodde på?	
 
2 b. Kan du beskriva en situation där egenvårdsråd gavs som du 
upplevde fungera mindre bra?	
-Vad tror du detta berodde på?	
 
3. När kan det vara svårt som distriktssköterska att ge egenvårdsråd vid 
lindrig sjukdom?	
 
4. Vilket förtroende upplever du att patienter har för distriktssköterska (i 
stort/allmänt) vid egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdom?	
-Vad tror du det kommer sig?	
 
Avslut	
Är det något som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?	
 

 


