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Sammanfattning 

 

Bakgrund. Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete. Människor kontaktar 

vårdcentralen av många olika anledningar. Detta ställer höga krav på distriktssköterskan som 

bedömer vårdbehovet eftersom den som har störst behov av vård skall ha företräde till den.  

Syftet med denna studie var att beskriva vad distriktssköterskan som tjänstgör på vårdcentral 

baserar sin bedömning på när det gäller bedömning av de hjälpsökandes vårdbehov vid  

telefonrådgivning. Metod. I studien deltog elva distriktssköterskor som arbetade med  

telefonrådgivning på vårdcentral. Den datainsamlingsmetod som valdes var semi-strukturerade 

intervjuer. Analys. Kvalitativ latent innehållsanalys valdes. Resultat. Tre kategorier med  

underkategorier framkom. Den första kategorin var lyssnar på den hjälpsökande med  

underkategorierna lyssnar på den hjälpsökandes berättelse, lyssnar på symtom och lyssnar på det 

som inte sägs. Den andra kategorin var förtydligande följdfrågor med underkategorierna frågar 

efter symtom, frågar om egenvårdsbehandling och ber den hjälpsökande att utföra självtester. 

Den tredje kategorin var olika hjälpmedelsstöd vid bedömning med underkategorierna den  

hjälpsökandes journal, egen kunskap/erfarenhet, konsultera annan sjukvårdspersonal, litteratur, 

information från internet och skattningsskala. I diskussionen jämfördes resultatet med andra 

studier. Diskussion fördes även om att distriktssköterskorna i studien inte gav uttryck för att ha 

tillgång till annat informationsmaterial vid bedömningen än den hjälpsökande själv kunde  

komma åt samt vilket ansvar detta innebar för distriktssköterskan. 

 

Nyckelord: Bedömning, distriktssköterska, innehållsanalys, intervju, telefonrådgivning,  

vårdcentral.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 
Background. Telenursing is a big part of the district nurse´s work. People contact the primary 

care centre for many different reasons. This puts a high demand on the district nurse in her  

assessment of who is in most need of care and should be given priority. The aim of this study 

was to describe what the district nurse at primary care centre bases her assessment on when it 

comes to the assessment of the care needs of people who seek help in telenursing. Method.  

Eleven district nurses working with telenursing in a primary care centre participated in this 

study. Data were collected through semi-structured interviews. Analysis. Qualitative latent  

content analysis was chosen. Results. Three categories with subcategories emerged. The first 

category was listens to the people who are seeking help with subcategories listens to the story, 

listens to symptoms and listens to non-verbal communication. The second category was  

clarifying follow-up question with subcategories asks for symptoms, asks for self-care and asks 

for performing self-tests. The third category was various aids to support assessment with the 

subcategories medical record, own knowledge/experience, consult other health care  

professionals, litterature, information from the internet and rating scale. In the discussion the 

results was compared with the results of other studies. Discussion was also about that the district 

nurse did not express to have access to other information in assessing than what people seeking 

help could access themselves and the responsability this puts on the district nurse.   

 

Keyword: Content analysis, district nurse, interview, patient assessment, primary care centre, 

telenursing. 
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Bakgrund 

 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och varje patient har rätt till att få 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd (SFS 1982:763 2§). Patientrådgivning 

inom hälso- och sjukvård har under de senaste 10-15 åren vuxit till en mycket stor verksamhet 

som kräver kompetenta rådgivare. Råden som ges kan vara av olika slag och det kan röra sig om 

att ge egenvårdsråd eller att hänvisa till vårdcentral eller sjukhus (Marklund, 2008, s. 5). 

Telefonen är sedan mitten av 1900-talet ett viktigt redskap i kommunikationen mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och de som söker hjälp. Anledningen till att telefonen började användas var att 

det var billigt och allmänt tillgänglig (Leppänen, 2008, s. 19). Under 1960-talet organiserades 

sjukvårdsrådgivningen (SVR) (Marklund & Bengtsson, 1989) och deras arbetsuppgift var att via 

telefon ge människor hälso- och sjukvårdsrådgivning (Holmström, 2008, s. 13). På 1970-talet 

öppnades telefonlinjer till de flesta av Sveriges vårdcentraler (Marklund & Bengtsson, 1989). 

Under 1990-talet var det oftast en sjuksköterska i vårdcentralens reception som tog emot  

samtalen medan det idag ofta är mottagningssköterskor och distriktssköterskor som arbetar som 

telefonsjuksköterskor vid vårdcentralen (Wahlberg, 2007, s. 17-18). För närvarande pågår en 

lansering av det nationella numret 1177 för att samordna regionernas och landstingens  

sjukvårdsrådgivningar. 1177 är öppet dygnet runt och styr personen till rätt sjukvårdsrådgivning 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2010). Landstinget Västernorrland är ännu inte anslutet till detta  

system. När vårdcentralen är stängd på kvällar, nätter och helger hänvisas till landstingets egen 

sjukvårdsrådgivning (Landstinget Västernorrland, 2010). 

Tack vare telefonrådgivning sparar man resurser och ökar tillgängligheten och kvalitén genom 

att ge rätt vård på ett tidigt stadium i sjukdomsprocessen. En annan besparing är att antalet 

besök hos läkarna minskar (Hagan, Morin & Lépine, 2000, Leppänen, 2008, s. 21). 

Till en vårdcentral i Mellansverige med 5739 listade vårdinvånare inkommer cirka 1600  

samtal till mottagningssköterskan under en månad. Fördelningen av samtal under veckan är 

100-140 under måndagarna samt 60-80 samtal under övriga dagar (Verksamhetschef M. 

Sundberg-Westin, personlig kommunikation, 8 september, 2010). 
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Samspelet mellan sjuksköterskan och den hjälpsökande har en central betydelse i sjukvården. 

Den hjälpsökande hamnar dock lätt i underläge i kontakten med sjukvården eftersom denne 

inte har den särskilda kunskap som vårdgivaren har. I vissa situationer finns det till och med 

risk för att personen i fråga känner sig sårad eftersom sjuksköterskan ibland måste ställa  

frågor som upplevs intima (Shattell, 2004). Det uppstår också lätt obalans i förhållandet  

mellan sjuksköterska och hjälpsökande när sjuksköterskan tar beslut åt den hjälpsökande utan 

att ta med denne i beslutsprocessen. Denna obalans är särskilt tydlig när sjuksköterskan anser 

sig veta bäst och upplever att den hjälpsökande saknar medicinsk kunskap (Henderson, 2003). 

Sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivning vid SVR upplever en tung arbetsbörda. 

Dels blir de kritiserade av hjälpsökanden och kollegor och dels är arbetet kunskapskrävande 

(Ström, Marklund & Hildingh, 2009b). De beskriver även att relationen med den  

hjälpsökande är komplex då det handlar om att vara lugn och vänlig samt att få denne att bli 

nöjd (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Sjuksköterskorna upplever även att det är 

lättare att samtala med kvinnor än med män. De upplever att männen ofta förutsätter att de har 

företrädesrätt och inte alltid värderar sjuksköterskornas kunskap, utbildning och erfarenhet 

(Höglund & Holmström, 2008). God kvalitet på vården beskrivs av de hjälpsökande som  

patientfokuserad, individuellt anpassad och relaterad till den hjälpsökandes vårdbehov  

(Attree, 2001). Vid telefonrådgivning önskar de hjälpsökande att bli bemötta med lugn,  

vänlighet, respekt och bekräftelse. De vill även delta i beslutsprocessen (Ström, Baigi,  

Hildingh, Mattsson & Marklund, 2009, s. 43). Merparten av de som ringer SVR upplever att 

sjuksköterskorna är kunniga samt ger adekvata och tillförlitliga råd vilket upplevs som en 

trygghet (Ström, Marklund & Hildingh, 2009a, Wahlberg & Wredling, 1999, Wahlberg & 

Wredling, 2001). De flesta som ringer SVR uttrycker att de blir bekräftade och bemötta med 

respekt och lugn. De hjälpsökande upplever att sjuksköterskan lyssnar på dem och att de blir 

vänligt bemötta när de fått vara delaktiga i besluten (Ström et al. 2009a). De som får adekvata 

råd och trevligt bemötande, känner förtroende för sjuksköterskan och följer hennes råd 

(Chang, Mayo & Omery, 2002, Wahlberg & Wredling, 2001).  

 

Bristande resurser inom hälso- och sjukvården anser sjuksköterskorna är det största  

problemet när det gäller arbetet med telefonrådgivning (Wahlberg et al. 2003). Det upplevs 

även som ett etiskt dilemma eftersom vissa tillstånd, till exempel psykiatrisk ohälsa inte  

bedöms som ett akut tillstånd men kräver remiss från distriktsläkaren för att vårdas på  

psykiatrisk klinik (Holmström & Höglund, 2007). Ett annat exempel på etiskt dilemma de 

uttrycker är i mötet med andra kulturer. Till exempel i kulturer där kvinnan eller barnet inte är 
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betrodda att själva kontakta sjukvården utan att det är mannen i familjen som är språkrör och 

den som bestämmer (Holmström & Höglund, 2007, Höglund & Holmström, 2008). Ett annat 

stort problem enligt sjuksköterskorna är andrahandskonsultationer. De menar alltså att det är 

lättare att göra en bedömning om de får tala direkt med den sjuke istället för via en anhörig 

eller vårdpersonal (Wahlberg et al. 2003).  

 

Den vanligaste orsaken till incidentrapporter till SVR är felaktiga bedömningar, som till  

exempel när sjuksköterskan ger felaktiga råd eller hänvisar till fel vårdnivå (Ernesäter,  

Engström, Holmström & Winblad, 2010). Den bristande tillgängligheten i hälso- och  

sjukvården påverkar sjuksköterskans bedömningar och beslut (Wahlberg, Cedersund &  

Wredling, 2005). Hon får agera grindvakt genom att bedöma den hjälpsökandes medicinska 

problem och besluta vilket egenvårdsråd som ska ges och vilka som ska få träffa en läkare 

(Leppänen, 2010, Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2008). Sjuksköterskan lyssnar på den 

hjälpsökandes presentation av sina problem och bedömer dem genom att använda sin  

medicinska och professionella kunskap. Hon får även ta hänsyn till organisationens  

förutsättningar, till exempel begränsat antal tider till läkare (Leppänen, 2010).  

Sjuksköterskorna upplever ofta vid telefonrådgivning att de måste läsa mellan raderna på 

grund av tidsbrist. Samtidigt känner de att den hjälpsökande har rätt till snabb och korrekt 

bedömning av sina problem. Sjuksköterskorna känner också stort ansvar för den sjuke vilket 

stärks av faktumet att en felbedömning kan resultera i en anmälan till hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd och i värsta fall leda till att de förlorar sin legitimation (Holmström & 

Dall´Alba, 2002).  

 

Sjuksköterskorna på SVR baserar sina bedömningar på verbal och icke verbal kommunikation 

med den hjälpsökande. När de känner sig osäkra på sin bedömning eller önskar följa den 

hjälpsökandes tillstånd, ber de dessa återkoppla efter en tid (Wahlberg et al. 2005). En del 

beskriver att de arbetar mycket strukturerat vid telefonrådgivning på grund av att de har  

begränsad tid med varje hjälpsökande. De inleder samtalet med att ställa en rad frågor och 

därefter får den hjälpsökande berätta och fråga dem (May, Mort, Williams, Mair & Gask, 

2003). Sjuksköterskorna beskriver att de måste göra en mer detaljerad utfrågning av den  

hjälpsökandes symtom vid telefonkontakt jämfört med när de ser denne framför sig.  

Vid telefonrådgivning utnyttjar en del de hjälpsökandes förmåga att själv göra tester och  

undersökningar under handledning av dem. Hon kan då lättare göra en bedömning (Johnson-

Pettinari & Jessopp, 2000). En del sjuksköterskor använder sig av formulär med riktlinjer vid 
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telefonrådgivning. Dessa är utformade för att ge dem stöd i sin bedömning samt som underlag 

för patientundervisning. Även om de har tillgång till formulären använder sig inte alla av dem 

eftersom vissa förlitar sig mer på sin kliniska erfarenhet (Mayo, Chang & Omery, 2002). En 

del sjuksköterskor har tillgång till datoriserat beslutsstöd i sitt arbete med telefonrådgivning. 

De beskriver dock att beslutsstödet främst används som en hjälp till att ställa rätt frågor men 

även som hjälp till beslut (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009, Holmström, 2007). När 

sjuksköterskorna fått utbildning i triage, vilket innebär prioritering genom datoriserat  

beslutsstöd minskar behovet av läkartid samma dag, så även hembesök av läkare. Däremot 

ökar rutinbesöken hos läkare och besök hos sjuksköterska samt antalet sjukvårdsbesök utanför 

kontorstid (Richard, Meakins, Tawfik, Godfrey, Dutton, Richardson & Russell, 2002). 

 

Problemformulering 

Distriktssköterskan ska tillsammans med patienten självständigt genomföra och följa upp 

lämpliga vårdåtgärder inom hälso- och sjukvård samt ge information, råd och undervisning till 

patienten till exempel via telefonen (Distrikssköterskeföreningen, 2008). Telefonrådgivning är 

komplicerat och människor tar kontakt på grund av många orsaker, både mänskliga och  

medicinska. Det är därför viktigt att förstå helheten och den hjälpsökandes situation (Runius, 

2008, s. 67). För att kunna ge råd måste man först göra en bedömning av den hjälpsökandes 

tillstånd och vårdbehov. Denna bedömning kan påverkas av den hjälpsökande,  

telefonsjuksköterskan själv och organisationen (Wahlberg et al. 2005). De hjälpsökande har 

rätt till god vård på lika villkor samt att vara delaktiga i besluten. Dock skall den som är i 

störst behov av vård ha företräde till den (SFS 1982:763 2§). Detta ställer stora krav på en 

korrekt bedömning av distriktssköterskan i telefonkontakt med den hjälpsökande.  

Telefonrådgivning utgör en stor del av distriktssköterskans arbete på vårdcentralen. Den  

litteratursökning som gjorts visar att få studier är gjorda just på vad distriktssköterskan baserar 

sin bedömning på vid telefonrådgivning, varför denna studie är viktig och aktuell. 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att beskriva vad distriktssköterskan, som tjänstgör på  

vårdcentral baserar sin bedömning på när det gäller bedömning av de hjälpsökandes  

vårdbehov vid telefonrådgivning. 
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Metod 

 

Detta är en kvalitativ studie för att genom intervjuer fånga distriktssköterskornas beskrivning 

av vad de baserar sin bedömning på när det gäller bedömning av den hjälpsökandes  

vårdbehov vid telefonrådgivning på vårdcentral. 

Urval av informanter 

För att besvara studiens syfte intervjuades distriktssköterskor med minst sex månaders  

erfarenhet av telefonrådgivning på vårdcentral eftersom dessa har direkt erfarenhet av  

fenomenet (jmf.Polit & Beck, 2008, s. 70). Elva distriktssköterskor gav sitt samtycke till att 

delta i studien och samtliga var kvinnor. De var i en ålder mellan 43-60 år med en  

medelålder på 53 år. De hade arbetat som distriktssköterskor mellan fyra till 26 år och med 

telefonrådgivning mellan tio månader till 26 år. Förutom telefonrådgivning hade de andra  

arbetsuppgifter på vårdcentralen. Till exempel egen planerad mottagning och  

mottagningsarbete på läkarmottagningen.  

Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer (jmf.Polit & Beck, 

2008, s. 394) med tre övergripande frågor, samt följdfrågor (bilaga3).  

Genomförandet 

Förfrågan om tillstånd att intervjua distriktssköterskor skickades ut i brevet ”information om 

planerad studie” (bilaga1) till verksamhetschefer vid nio vårdcentraler i Västernorrland . Till 

de distriktssköterskor som gav sitt samtycke till att delta i studien skickades ”förfrågan om 

deltagande i studie” (bilaga2). Där framgick att deras deltagande var frivilligt, att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utan vidare motivering och följder samt information om 

konfidentialitet. En provintervju utfördes med en distriktssköterska som inte ingick i studien 

för att kontrollera om svar kunde ges på de frågor som utformats samt uppskatta hur lång tid 

en intervju skulle komma att ta. Även diktafoner för inspelning av intervjuerna testades i  

förväg. För att stärka datamaterialets trovärdighet genomförde samma person samtliga  

intervjuer (jmf.Paulsson, 2008, s. 82) medan den andre förde anteckningar och skötte  

inspelningstekniken. Anteckningarna fördes som en säkerhet om inspelningstekniken av  

någon anledning inte skulle fungera. Samtliga intervjuer genomfördes i enskilt rum på  

distriktssköterskornas arbetsplatser för att bespara dem tid. Innan varje intervju tillfrågades 

dessa om tillstånd att dels spela in intervjun och dels att båda fanns med vid intervjun.  

Intervjutiden varierade mellan 30-45 minuter. Intervjuerna varade till dess att  
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distriktssköterskorna ansåg att de fått berätta färdigt och intervjufrågorna ansågs besvarade. 

Innan varje intervju samtalades en kort stund med respektive distriktssköterska om syftet med 

studien och allmänt om distriktssköterskearbetet för att etablera en tillitsfull stämning 

(jmf.Paulsson, 2008, s. 76). Varje intervju skrevs ned ordagrant på dator inför den kommande 

analysen.  

 

Analys av data 

Kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera datamaterialet eftersom dess fokus är att 

beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008, s. 163) Kvalitativ latent innehållsanalys valdes, vilket innebär 

tolkning av vad texten handlar om, dess underliggande mening (Graneheim & Lundman, 

2004) med induktiv ansats som innebär en förutsättningslös analys av texter till exempel  

baserade på människors berättelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 160).  

Datamaterialet från den första intervjun analyserades gemensamt. Samtidigt diskuterades och 

reflekterades det som framkom. Under denna analys plockades meningsenheter ut. Dessa 

 utgjorde ord och meningar för att besvara syftet. Meningsenheterna kondenserades, det vill 

säga kortades ned samtidigt som det centrala innehållet bevarades. Den kondenserade texten 

kodades för att kortfattat beskriva varje meningsenhets innehåll, var på underkategori och 

kategori framträdde. Datamaterialet från resterande intervjuer delades upp och dessa  

analyserades var för sig. Därefter bearbetades hela datamaterialet gemensamt. Olika  

tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer diskuterades till dess överensstämmelse nåddes. 

Detta resulterade i att flera koder med liknande innehåll bildade tre kategorier, vilka kom att 

omfatta några underkategorier vardera (bilaga 4)(jmf.Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, 

s. 163). 

 

Etiska aspekter 

 

I brevet ”förfrågan om deltagande i studie” framgick information om studiens syfte, hur den 

var upplagd och hur den skulle komma att publiceras. Där poängterades även att deltagandet 

var frivilligt och att informanterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan vidare 

motivering och följder, för att minimera risken för att de skulle känna sig kränkta. Även  

information om konfidentialitet och kontaktuppgifter framgick i samma brev. Breven  
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undertecknades av informanterna som bekräftelse på deras informerade samtycke (jmf.Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 87) och återlämnades vid respektive intervju tillfälle. För att skydda 

deltagarnas identitet nämndes inga personuppgifter under inspelningen (jmf.Polit & Beck, 

2008, s. 180). 

 

Resultat 

 

Vid analysen framkom tre kategorier som beskriver vad distriktssköterskan baserar sin  

bedömning på när det gäller bedömning av den hjälpsökandes vårdbehov. Under varje  

kategori framträdde flera underkategorier. Resultatet indelas med rubriker för varje kategori 

och underrubriker för respektive underkategori.  

 

Lyssnar på den hjälpsökande 

Lyssnar på den hjälpsökandes berättelse 

Lyssnar på symtom 

Lyssnar på det som inte sägs 

 

Förtydligande följdfrågor 

Frågar efter symtom 

Frågar om egenvårdsbehandling 

Ber den hjälpsökande att utföra självtester 

 

Olika hjälpmedelsstöd vid bedömning 

Den hjälpsökandes journal 

Egen kunskap/erfarenhet 

Konsultera annan sjukvårdspersonal 

Litteratur 

Information från internet 

Skattningsskala 
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Lyssnar på den hjälpsökande 

 

Lyssnar på den hjälpsökandes berättelse 

För att göra en bedömning av den hjälpsökandes vårdbehov, lyssnar distriktssköterskan på 

dennes beskrivning och upplevelse av sitt nuvarande hälsotillstånd och sjukhistoria.  

Information om vilka besvär och hjälpbehov den hjälpsökande uttrycker att den har.  

Hon beskriver att det är viktigt att den hjälpsökande får berätta utan att bli avbruten, men att 

hon ibland får avbryta för att styra upp samtalet. Hon anser även att det är viktigt att ta den 

hjälpsökande på allvar och inte nonchalera dennes berättelse. 

”Och så sen måste jag ju lyssna på berättelsen, var problemet är och vilket problem det är….Jag måste ju först 

ta upp en sjukhistoria. Varför patienten ringer, vad han vill ha hjälp med och då får de ju berätta hur det 

är….Jag låter de prata själv först, inte avbryta å, lyssna liksom vad de säger….Ja de där måste man ju styra. 

Man kan ju inte låta dem prata hur länge som helst. Utan jag går in och avbryter, det gör jag….Men man får 

ändå ta det på allvar för man vet ju inte när det är någonting…Vi får inte nonchalera. Vi måste ju ändå ge dem 

tid. Men visst händer det att man måste avsluta.” 

 

Lyssnar på symtom 

Om den hjälpsökande uppger att den har andningsbesvär lyssnar distriktssköterskan på dennes 

andning för att få en uppfattning. Hon lyssnar då om denne till exempel är tungandad. Om den 

hjälpsökande har hosta lyssnar hon på hur hostan låter. Gäller samtalet ett barn med hosta 

eller andningsbesvär ber distriktssköterskan föräldern att hämta barnet till telefonluren så att 

hon får lyssna på det.   

”Man lyssnar på om de har andningsbesvär. Man hör om dom hostar, hur hostan låter….Vilka besvär, hur de 

låter naturligtvis. Är dom tungandad, man lyssnar in mycket i det där…. Är det barn så, föräldrar till barn som 

ringer också säger de att barnet har hosta eller andas på ett visst sätt så, ja har jobbigt med andningen så kan 

jag få be att få lyssna. Så jag får höra själv hur” 

 

Lyssnar på det som inte sägs 

Distriktssköterskan lyssnar på hur den hjälpsökande pratar, dennes tonfall och röstläge samt 

om det finns saker den inte berättar. Hon lyssnar även på om denne låter trött, orolig,  

ångestfylld eller uppriven. Hon bildar sig även en uppfattning om barnets tillstånd om hon hör 

det jollra och skrika i bakgrunden. 

”Jag vet inte, men först så lyssnar jag mycket på det dom inte säger, tonläge, hur låter patienten beroende på 

vad det är för något. Man kan höra mycket bara på rösten…. Den här som säger väldigt lite om sina symtom är 

kanske den som är riktigt dålig. Så jag måste ju vara uppmärksam på hur den uttrycker sig…. Man hör om de 

låter trött eller pigg…. För patienten är jätteorolig och då tar jag det som en hög, alltså att de får komma  
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snabbare då…. Att vara lyhörd för vad är det för patient, vilken ålder och om de kanske är gammal och har 

ångest…. Vilket röstläge de har, om de låter uppriven….  När de ringer om barn och det är oroliga föräldrar, 

men så hör man hur de jollrar i bakgrunden och orkar de skrika så är det inte så svårt.” 

 

Förtydligande följdfrågor  

 

Frågar efter symtom 

Distriktssköterskan frågar den hjälpsökande om symtom utifrån dennes besvär, till exempel 

om den hjälpsökande har feber vid misstanke om infektion. Har den hjälpsökande ont i halsen 

frågar hon om denne kan svälja och om den själv tittat sig i halsen och sett hur det ser ut. Har 

denne smärta någon annanstans ställer hon frågor om smärtans karaktär, eventuell utstrålning 

och om den är kontinuerlig. Vid andningsbesvär frågar hon om dessa kan bero på smärta  

någonstans. Vid symtom från urinvägarna frågar hon efter sveda och värk vid miktion samt 

hur ofta den hjälpsökande behöver gå på toaletten.  Distriktssköterskan ställer även  

följdfrågor, till exempel om den hjälpsökande haft symtomet tidigare, hur länge den haft  

symtomet och om det har skett någon förändring i tillståndet under den tid den haft symtomet. 

”Har de feber? Har dom tittat i halsen och sett hur det ser ut? Kan dom svälja?.... Och så hjärtpatienter frågar 

man ju om de har tryck över bröstet och om det strålar någonstans eller. Det kan ju vara anginabesvär eller 

infarkter…. Jag menar om någon ringer och har akut bröstsmärta, jag frågar naturligtvis efter smärta och  

intensitet och hur är smärtan? Det gör jag ju och utifrån det då bedömer jag, men som sagt var, ett hjärta har ju 

alltid hög prioritet hos oss…. Nä det kanske är smärta som gör dem så andfådd och då måste man fundera  

varför, vad är det för typ av smärta du har som gör att du blir så andfådd…. Som när det är en urinvägsinfektion 

så frågar man ju ofta om sveda, värk, och om de ofta får gå på toaletten och om de haft det tidigare…. Och  

försöka liksom luska fram då bakgrund och hur länge de haft de här symtomen och så där…. Och ställer alltid 

de här frågorna hur länge det varit och de haft det förr eller, ja….” 

 

Frågar om egenvårdsbehandling 

Distriktssköterskan frågar vad den hjälpsökande gjort och provat själv för att lindra  

symtomen, till exempel använt något av apotekets receptfria läkemedel.  

”Också kanske jag frågar litegrann om egenvårdsbehandling.  Vad har du gjort själv? Vad har du prövat? De 

allra flesta har prövat Nezeril eller Otrivin. ” 

 

Ber den hjälpsökande att utföra självtester 

För att få ytterligare information om den hjälpsökandes besvär och tillstånd, ber  

distriktssköterskan denne att utföra självtester efter hennes instruktioner. Hon kan till  
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exempel be den hjälpsökande att ta ett djupt andetag och beskriva hur det känns. Har den 

hjälpsökande öronbesvär kan hon be denne tryckutjämna och beskriva hur det känns. Hon kan 

även be den hjälpsökande att kontrollera om den har någon feber. 

”Om dom har jobbigt att andas så frågar man, gör det ont när dom andas? Genom att be dom ta ett djupt  

andetag och fråga hur känns det?.... En del tycker att de har öronbesvär och att det slagit lock för öronen. Då 

kan jag be dem att försöka att tryckutjämna i telefon och fråga hur det känns då…. Ber att de kollar en temp 

ibland.” 

 

Olika hjälpmedelsstöd vid bedömning 

 

Den hjälpsökandes journal 

Vid samtalets början går distriktssköterskan in i den hjälpsökandes journal för att läsa om 

aktuell medicinering, tidigare besök och diagnoser samt övriga uppgifter till exempel dennes 

sociala situation för att få information till sin bedömning. 

”Och så har jag ju stöd av journalen också. Jag går ju alltid in i journalen samtidigt och ser vad de har för 

tidigare sjukdomar och så att jag vet för de kan ju prägla bedömningen. ” 

 

Egen kunskap/erfarenhet 

Vid bedömning av den hjälpsökandes vårdbehov beskriver distriktssköterskan att hon  

använder sin egen kunskap och erfarenhet. 

”Sen är det erfarenhet. Det är väl mitt främsta arbetsredskap…. Här blir det ju mer, man får ju gå, man kan 

komma så här på känn. Efter erfarenhet då …. Och litegrann också att man använder lite av sin kunskap då det 

gäller patienter, ska de verkligen hit? Eller ska de in på sjukhuset direkt?” 

 

Konsultera annan sjukvårdspersonal 

När distriktssköterskan känner sig osäker i sin bedömning konsulteras annan sjukvårds-

personal. Detta kan till exempel vara en annan distriktssköterska på läkarmottagningen eller i 

hemsjukvården. Det kan även vara en läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller en kontakt 

med sjukhuset. 

”Ibland går man och frågar en kollega hur man ska göra, det händer att man diskuterar…. Eller så säger jag till 

patienten att den får vänta i telefon och så går jag och pratar med en doktor…. Man kan ju vilja stämma av. Har 

dom  gått till sjukgymnasterna eller har dom gått till arbetsterapeuten kan man vilja stämma av med dom. Hur 

dom bedömer deras sjukdom och så där om det är smärtproblematik…. Men man kan ju även ringa. Man kan 

säga jag kan ta reda på och ringa upp dig sedan. Jag kan ringa sjuhuset och fundera och ja om en patient är 

dålig.” 
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Litteratur 

Vid osäkerhet i sin bedömning av den hjälpsökandes vårdbehov, använder distriktssköterskan 

sig av litteratur. Den litteratur hon använder är jourläkarboken, läkemedelsboken, praktisk 

medicin och symtom, råd, åtgärd. 

”Sen så finns det en bok som heter praktisk medicin som är väldigt användbar….  De kan vara om jag känner att 

de beskriver en sjukdom som jag inte har riktigt koll på. Dom har en viss sjukdom och nu har de så här, då kan 

jag gå in framförallt i jourläkarboken….  De kan man även slå upp i läkemedelsboken….  Sen har jag ju även 

den här symtom, råd och åtgärd. Det kan hända att jag stänger av telefon och slår upp något jag är osäker på.” 

 

Information från internet 

Distriktssköterskan använder sig av information från internet när hon känner sig osäker i sin 

bedömning. De sidor hon hämtar information från är 1177- råd om vård på webb och telefon, 

apoteket, fass, growing people, internetmedicin, netdoktor, vårdguiden samt fritextsökning på 

google. 

”Jag använder ofta 1177´s patientrådgivningssida då…. Och så har jag även fass, eller att man slår om man 

bara vill ha lite extra stöd. Att man kanske slår lite snabbare på internet…. Lika på något jag brukar använda 

mig av och det är growing people…. Internetmedicin kan man också använda sig av…. Och så använder jag 

ibland vårdguiden…. Ibland så söker jag på fritext då. Och då kan man ju hamna på apotekets hemsida eller 

man kan hamna på netdoktorn eller nån sjukvårdssida och då tittar jag vad det är för någonting.  Som vad det är 

för sidor jag hamnat på om det är någonting som jag tycker att jag kan lita på.” 

 

Skattningsskala 

Vid bedömning av den hjälpsökandes smärta använder distriktssköterskan använder visuell 

analog skala (VAS).  

”Jag kan ju fråga, kan ju använda en VAS-gradering på smärta. Det kan jag ju göra. Hur pass ont de har.” 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod valdes för att öka medvetenheten om ämnet och skapa en dialog kring det 

(jmf.Polit & Beck, 2008, s. 82). För att erhålla distriktssköterskans egen beskrivning av  

fenomenet intervjuades distriktssköterskor med minst sex månaders erfarenhet av att arbeta 

med telefonrådgivning vid vårdcentral eftersom dessa kommer i kontakt med fenomenet så 

gott som dagligen i sitt arbete (jmf.Polit & Beck, 2008, s 70). Spridningen i ålder bland  

informanterna samt spridningen i antal år i arbetslivserfarenhet kan ses som en styrka  
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eftersom det gav bredd i den information som framkom. Samtliga informanter var kvinnor. Ur 

ett genusperspektiv skulle det ha varit intressant om några av dem varit män för att se om de 

skulle ha givit annan information i jämförelse med den information som framkom. Semi-

strukturerade intervjuer genomfördes eftersom dessa ger informanterna öppna  

svarsmöjligheter där de fritt får använda egna ord när de berättar (jmf.Polit & Beck, 2008, s. 

394). I en studie av Wahlberg et al. (2005) fick sjuksköterskorna lyssna på autentiska  

rådgivningssamtal och därefter intervjuas utifrån dessa och motivera vad de baserade sin  

bedömning på. Några av informanterna i förestående studie uttryckte svårigheter att besvara 

intervjufrågorna eftersom de var öppna och övergripande. De uttryckte även att det var svårt 

att sätta ord på hur de arbetade vid telefonrådgivning och vad de baserade sin bedömning på 

när det gäller bedömning av de hjälpsökandes vårdbehov. Hade intervjuerna utgått från  

fallbeskrivningar eller liknande kan det varit enklare för informanterna att berätta vad de  

baserar sin bedömning på. En större erfarenhet av intervjuteknik hade kunnat innebära att 

datamaterialet blivit mer nyanserat genom att andra följdfrågor kunde ha ställts till  

informanterna för att locka dessa till att beskriva sitt arbete med telefonrådgivning ännu mer 

utförligt. 

 

Användning av diktafoner medförde att allt som sades kunde dokumenteras, annars har det 

funnits risk för att intressant och betydelsefull information inte kommit med. Elva informanter 

ansågs vara tillräckligt i denna studie då det redan efter några intervjuer sågs ett mönster i den 

information som gavs. Att båda deltog vid samtliga intervjuer innebar en styrka inför diskus-

sionerna i det kommande analysarbetet. Innan varje intervju samtalades en stund med infor-

manterna för att alla skulle känna sig bekväma i situationen (jmf.Paulsson, 2008, s. 76). 

Samma person genomförde samtliga intervjuer vilket medförde att dessa utfördes på liknande 

sätt. Detta styrker datamaterialets trovärdighet (jmf.Paulsson, 2008, s. 82). En nackdel med att 

båda närvarade under intervjuerna kan vara att informanterna skulle kunna upplevt sig att vara 

i underläge. För att undvika detta tillfrågades samtliga informanter innan varje intervju om det 

utgjorde något hinder om båda närvarade. Samtliga informanter gav sitt samtycke till detta. 

Eventuellt kan informanterna ha blivit mindre uppmärksamma på vad den som intervjuade 

frågade om när den andre förde anteckningar.  

 

Latent innehållsanalys valdes vilket innebär en styrka eftersom den underliggande meningen i 

datamaterialet önskades förstås (jmf.Graneheim & Lundman, 2004). Datamaterialet har  
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bearbetats väl genom att intervjuerna skrivits ut, analyserats gemensamt, var för sig och på 

nytt gemensamt. Detta innebär en styrka genom att olika tolkningsmöjligheter och  

abstraktionsnivåer diskuterats tills överensstämmelse nåtts. Denna bearbetning av 

datamaterialet och exempel från analysarbetet vilka presenteras som bilaga stärker resultatens 

tillförlitlighet (jmf.Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 170).  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vad distriktssköterskan som tjänstgör vid  

vårdcentralen baserar sin bedömning på när det gäller bedömning av de hjälpsökandes  

vårdbehov vid telefonrådgivning. Vid analysen framkom tre kategorier och dessa är, lyssnar 

på den hjälpsökande, förtydligande följdfrågor och olika hjälpmedelsstöd vid bedömning. För 

att stärka resultatens giltighet redovisas flera citat från intervjuerna i varje kategori 

(jmf.Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 170). Distriktssköterskan på vårdcentralen 

bedömer många hjälpsökandes vårdbehov varje dag och den som är i störst behov av vård ska 

ha företräde till den (SFS 1982:763 2§). Det är viktigt att distriktssköterskans kunskap lyfts 

fram när det gäller bedömning vid telefonrådgivning på vårdcentralen. 

 

Det framkom att distriktssköterskan lyssnar till den hjälpsökandes berättelse, vilket även har 

beskrivits i en studie av Leppänen (2010) som att den hjälpsökande får berätta vad dennes 

problem är och hur länge det varat. Enligt Ström et.al (2009a) är det viktigt att sjuksköterskan 

tar sig tid och lyssnar på vad de hjälpsökande har att berätta. I en studie av Kaminsky et al. 

(2008) underströks vikten av att lyssna för att snabbt få en uppfattning om vad problemet var.  

Förutom att lyssna på den hjälpsökandes berättelse, lyssnar hon även på dennes symtom, som 

till exempel andningen för att få en uppfattning om den hjälpsökande har andningsbesvär eller 

inte. Hon lyssnar även till hur hostan låter. Detta framkom även i en studie av Johnson-

Pettinari & Jessopp (2001). En annan faktor som påverkar distriktssköterskan vid ett  

telefonsamtal är den icke verbala kommunikationen, det vill säga den hjälpsökandes röstläge, 

tonfall och emotionella uttryck samt huruvida det sjuka barnet låter påverkat i bakgrunden när 

föräldrarna ringer. Detta har av Wahlberg et al. (2005) benämnts som bedömning av icke  

verbal kommunikation och av Johnson-Pettinari & Jessopp (2000) att lyssna selektivt. I en 

studie av Holmström & Dall´Alba (2002) beskrevs att tonen i rösten, andningen och de  

uttryck de hjälpsökande använder gav sjuksköterskorna ledtrådar till tolkningar om vad som 

pågick. Alla tillgängliga signaler fick de ställa in sig på att försöka uppfatta. Detta framkom 

även i föreliggande studie. 
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Distriktssköterskan beskriver att hon ställer förtydligande följdfrågor för att ringa in 

problemet. Detta framkom även i en studie av Leppänen (2010) där sjuksköterskan ställde 

följdfrågor när hon avgjort att den hjälpsökandes problem borde handläggas av vårdcentralen. 

Det framkom i föreliggande studie att distriktssköterskan ber den hjälpsökande att efter 

hennes instruktioner utföra enklare självtester och berätta om utfallet av dessa. Detta har även 

beskrivits i en studie av Johnson- Pettinari & Jessopp (2000) där sjuksköterskan för att 

bedöma till exempel den hjälpsökandes magsmärtor, bad denne lägga sig ned och utgå från 

naveln och beskriva var det gjorde ont.   

 

Distriktssköterskan menar att det hon främst utgår ifrån vid en bedömning är den  

hjälpsökandes journal och sin egen erfarenhet/kunskap. Att sjuksköterskan använder sin  

medicinska och professionella kunskap vid denna typ av bedömning har även Leppänen  

(2010) beskrivit. Distriktssköterskan i föreliggande studie beskrev att vid osäkerhet vid  

bedömningen söktes information i litteratur, på olika sidor på internet samt konsulterades  

annan sjukvårdspersonal. När det gällde smärta använde hon VAS- skalan för att få en bild av 

den hjälpsökandes problem. Användningen av olika typer av hjälpmedelsstöd vid bedömning 

har beskrivits i andra studier. I en studie av Ernesäter et al. (2009) beskrev sjuksköterskorna 

att ett datoriserat hjälpmedelsstöd förenklade deras arbete. De ansåg att beslutsprocessen gick 

snabbare och lättare när de använde sig av detta hjälpmedelsstöd. I en studie av Holmström 

(2007) använde sig sjuksköterskorna av datoriserat hjälpmedelsstöd främst när media hade 

gått ut med nyheter om exempelvis ett nytt virus. Det blev också till en hjälp när de kände sig 

trötta och var rädda att glömma bort någon viktig fråga att ställa till den hjälpsökande. Enligt 

Andersson- Bäck (2008) kan telefonrådgivningssjuksköterskans arbete beskrivas som en  

filtreringsprocess. Hon ska både säkerställa medborgarnas behov och organisationens  

valfrihet och tillgänglighet, vilket i många fall är en källa till stor frustration för henne.  

I telefonen är hon ensam med den hjälpsökande och som representant för sjukvården ska hon 

försöka lösa enskilda dilemman och sjukvårdsproblem.  

Distriktssköterskan i föreliggande studie gav inte uttryck för att ha tillgång till något annat 

informationsmaterial som underlag för bedömningen än den hjälpsökande själv kunde komma 

åt. Detta innebär ett stort ansvar för distriktssköterskan. Resultaten i föreliggande studie kan 

anses överförbara till distriktssköterskor som arbetar med bedömning vid telefonrådgivning 

på vårdcentral utan datoriserat beslutsstöd (jmf.Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 

170).  
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Slutsatser 

 

I studien framkom att distriktssköterskan som tjänstgör på vårdcentral baserar sin bedömning 

på att lyssna på den hjälpsökande, ställa följdfrågor för att ringa in problemet samt använda 

sig av tillgängliga hjälpmedelsstöd när det gäller bedömning av de hjälpsökandes vårdbehov 

vid telefonrådgivning. Distriktssköterskan gav inte uttryck för att hon hade tillgång till annat 

informationsmaterial än den hjälpsökande själv kunde komma åt. Detta innebär ett stort  

ansvar för distriktssköterskan i hennes bedömning av den hjälpsökandes vårdbehov vid  

telefonrådgivning. 

 

Fler studier bör utföras om distriktssköterskans bedömning av den hjälpsökandes vårdbehov 

vid telefonrådgivning på vårdcentral med och utan datoriserat beslutsstöd. Även studier på 

distriktssköterskans upplevelser av att arbeta med bedömning vid telefonrådgivning med och 

utan datoriserat beslutsstöd bör utföras. 
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                                                                                                                                         Bilaga 1  

                                                                                              Mittuniversitetet Sundsvall 100903  

 

Till Dig som är verksamhetschef på vårdcentralen 

Information om planerad studie 

Telefonrådgivning är en stor och viktig del av distriktssköterskans arbete på vårdcentralen. 

Litteraturen visar att få studier är gjorda just på detta område i Sverige. Vi är två  

sjuksköterskor som studerar till distriktssköterskor vid Mittuniversitetet och i utbildningen 

ingår att skriva en uppsats på magisternivå. Vi har valt att skriva om telefonrådgivning. Syftet 

med vår studie är att beskriva vad distriktssköterskorna vid telefonrådgivning på  

vårdcentralen baserar sin bedömning på när det gäller de hjälpsökandes vårdbehov.  

 

Vi undrar om vi kan få genomföra delar av vår studie på Er vårdcentral genom att intervjua 

några av de som är utbildade distriktssköterskor och som har arbetat med telefonrådgivning på 

vårdcentralen i minst sex månader. Intervjuerna planeras att ske under vecka 37 och 38.  

 

Intervjuerna kommer om möjligt att ske på vårdcentralen. De kommer att ta ungefär 60  

minuter per distriktssköterska och spelas in på band. Intervjuerna kommer därefter att skrivas 

ned och bearbetas med lämplig analysmetod. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt 

så att ingen person kan identifieras i den slutgiltiga forskningsrapporten som kommer att  

publiceras i Mittuniversitetets databas.  

 

Vi är tacksamma om Du har möjlighet att fråga vilka distriktssköterskor som är intresserade 

av att bli intervjuade av oss. Vi kommer att ringa Dig 8/9-10 för att få besked om vi får  

tillstånd att genomföra studien samt eventuellt få namn på de distriktssköterskor som tackat ja 

till att bli intervjuade.  

Har Du frågor angående studien är Du välkommen att ringa oss.  

 

Med vänliga hälsningar  

Student Elin Roos 070-6297081            Handledare Lektor Karl- Gustaf Norbergh 060/148572           

Student Katarina Ullsten 070-5231366                                                                                                              



 

 

 

                                                                                                                                         Bilaga 2 

                                                                                                Mittuniversitetet Sundvall 100903 

Förfrågan om deltagande i studie 

 

Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete på vårdcentralen. Litteraturen 

visar att få studier är gjorda inom detta område i Sverige. Vi är två sjuksköterskor som går 

distriktssköterskeutbildningen vid Mittuniversitetet. Som en del i denna utbildning ingår att 

genomföra ett vetenskapligt arbete och som ämne för vår studie har vi valt telefonrådgivning. 

Syftet med vår studie är att beskriva vad distriktssköterskor vid telefonrådgivning på  

vårdcentralen baserar sin bedömning på när det gäller de hjälpsökandes vårdbehov.  

  

Vi skulle önska att få göra en intervju med Dig som är utbildad distriktssköterska och som 

arbetat med telefonrådgivning på vårdcentral i minst sex månader. Intervjun planeras att ske 

under vecka 37 och 38 samt kommer att spelas in på band. Intervjun är beräknad att ta cirka 

60 minuter och om det är möjligt sker den på Din arbetsplats. Intervjun kommer att skrivas 

ned och bearbetas med lämplig analysmetod. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som 

helst avbryta Ditt deltagande utan närmare motivering och det kommer heller inte att påverka 

Dig på något sätt. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt så att ingen person kan 

identifieras i den slutgiltiga forskningsrapporten som kommer att publiceras i  

Mittuniversitetets databas. 

 

Vi har genom vårdcentralens verksamhetschef fått Ditt namn som bekräftelse på att Du kan 

tänka Dig intervjuas. Vänligen skriv under detta brev med Ditt namn och lämna det till  

verksamhetschefen som förmedlar det vidare till oss.  

 

Ytterligare upplysning lämnas av nedanstående ansvariga 

Student Elin Roos 070-6297081           Handledare Lektor Karl-Gustaf Norbergh 060-148572 

Student Katarina Ullsten 070-5231366             

 

Jag kan tänka mig att bli intervjuad                                

 

Namn………………………….. 
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Frågeguide 

Inledande frågor för att kunna beskriva urvalet: 

- Ålder. 

- Kön. 

- Hur länge har Du arbetat som distriktssköterska? 

- Hur länge har Du arbetat med telefonrådgivning vid vårdcentral? 

- Har Du andra arbetsuppgifter utanför telefonrådgivningen vid vårdcentralen? 

 

Intervjufrågor: 

När en hjälpsökande ringer till Dig – kan Du berätta för mig vad Du baserar Din bedömning 

på när det gäller dennes vårdbehov? 

- Vad lyssnar Du efter? 

- Har Du andra sätt att ta in information från den hjälpsökande? 

- Har Du något hjälpmedel vid bedömningen av den hjälpsökandes vårdbehov? 

 

Kan Du berätta för mig vad Du upplever är viktigt att tänka på i samtalet med den  

hjälpsökande för att kunna göra en korrekt bedömning av dennes vårdbehov? 

 

Kan Du berätta för mig hur Du lägger upp samtalet med den hjälpsökande för att kunna göra 

en korrekt bedömning av dennes vårdbehov?  

      -    Till exempel inledning och avslutning.  

- Hur mycket låter Du den hjälpsökande berätta själv? 
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Meningsenhet  Kondenserad  

meningsenhet  

Underkategori  Kategori 

Det är ju  

sjukhistorian då och 

både tidigare och 

nuvarande tillstånd.  

Det är ju  

sjukhistorian. Tidiga-

re och nuvarande 

tillstånd. 

Lyssnar på den hjälp-

sökandes berättelse. 

Lyssnar på den hjälp-

sökande. 

Man kan säga så här 

att tänk er att den 

som ringer som säger 

att den är så  

tungandad. Eller att 

barnet är tungandat, 

så kan jag be att få 

lyssna för att få höra 

hur det låter.  

Om den som ringer 

är tungandad eller om 

ett barn är tungandat 

så kan jag be att få 

lyssna för att höra 

hur det låter.  

Lyssnar på symtom.  

Ja sen kan man ju 

också höra hur de 

pratar, om de verkar.  

Man kan höra hur de 

pratar och verkar 

vara.  

Lyssnar på det som 

inte sägs.  

 

Har de feber? Har 

dom tittat i halsen 

och sett hur det ser 

ut? Kan dom svälja?  

Har de feber? Hur ser 

det ut i halsen? Kan 

de svälja? 

Frågar efter symtom.  Förtydligande följd-

frågor.  

Och så kanske jag 

frågar litegrann om 

egenvårdsbehandling, 

vad har du gjort 

själv? Vad har du 

prövat? 

Jag frågar om egen-

vårdsbehandling, vad 

den hjälpsökande 

gjort själv.  

Frågar om egen-

vårdsbehandling.  

 

Om dom har jobbigt 

att andas så frågar 

man gör det ont när 

dom andas? Genom 

att be dom ta ett djupt 

andetag och fråga hur 

det känns.   

Ber dem ta ett djupt 

andetag och frågar 

om det gör ont.  

Ber den hjälpsökande 

att utföra självtester.  

 

Jag går ju ofta in i, ja 

vi har ju två olika 

journalsystem. Så jag 

går ofta in i det gam-

la journalsystemet 

och tittar. Man kan 

titta på medicinering, 

man kan titta på ja så 

man får en historik 

över hela förloppet.  

Vi har två olika  

journalsystem. Jag 

går ofta in i det gam-

la journalsystemet 

och tittar, man kan 

titta på medicinering 

och få historik över 

förloppet.  

Den hjälpsökandes 

journal. 

Olika hjälpmedels-

stöd vid bedömning. 

Jag baserar de egent-

ligen på min kunskap 

Jag baserar  

bedömningen utifrån 

Egen  

kunskap/erfarenhet.  

 



 

 

kan man säga utifrån 

vad patienten  

beskriver och så  

vidare.  

min kunskap utifrån 

vad patienten beskri-

ver.  

Sådan måste man 

kunna gå och prata 

med läkarna, ibland 

måste få rådgöra med 

dom.  

Ibland måste man få 

rådgöra med läkarna.  

Konsultera annan 

sjukvårdspersonal.  

 

Som jag mest har 

tittat i är den här 

jourläkarboken  

Jag har tittat mest i 

jourläkarboken. 

Litteratur.   

Eller på internet och 

titta på 1177 eller nåt 

för information. 

Man kan titta på in-

ternet på 1177.  

Information från  

internet. 

 

 

 

Jag kan ju fråga, kan 

ju använda en VAS- 

gradering på smärta. 

Det kan jag ju göra. 

Hur pass ont de har.  

Jag kan fråga och 

använda VAS-  

gradering vid smärta 

för att se hur pass ont 

de har.  

Skattningsskala.   

 

 


