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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

Västerbottens läns landsting har en primärvårdsmodell som kallas för sjukstugemodellen för 

att bedriva sjukvård i dess glesbygdsområden. En sjukstuga beskrivs som en form av 

minisjukhus där det finns möjlighet att lägga in patienter på vårdplatser. Sjukstugorna är inte 

bemannade med läkare dygnet runt utan vissa tider på dygnet är en sjuksköterska ansvarig på 

plats med en jourläkare på distans på en annan sjukstuga. Sjukstugan är ändå öppen dygnet 

runt för akuta patienter som då sjuksköterskan träffar för att sedan kontakta jourläkaren. Att 

arbeta som sjuksköterska i glesbygd är mångfacetterat där de ska inneha en bred klinisk 

kompetens och ibland ha en mer utökad roll inom hälso- och sjukvården.  

 

Syftet med studien var att beskriva vilka upplevelser och erfarenheter sjuksköterskor på 

sjukstugor i Västerbottens inland har av att omhänderta akut sjuka patienter med stöd av 

läkare på distans. 

 

Metoden var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Totalt genomfördes åtta 

stycken semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor från fem olika sjukstugor, 

intervjuerna skedde under december 2016 till januari 2017. Materialet analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultatet presenteras i fyra kategorier med underkategorier. De fyra kategorierna var, utför 

en egen undersökning, känslor kring arbetsuppgiften, faktorer som underlättar och faktorer 

som försvårar. Resultatet visar på att sjuksköterskorna har blandade känslor kring 

arbetsuppgiften att omhänderta akut patienter med läkaren på distans, de uttryckte både 

positiva och negativa känslor. De beskrev även hur de undersöker och bedömer de patienterna 

som söker akut innan de initierar en kontakt med jourläkaren. I intervjuerna identifierades 

faktorer som påverkade arbetsuppgiften, både saker som försvårade omhändertagandet men 

även sådana som underlättade det. Bland de försvårande faktorerna nämndes teknik som 

fungerade dåligt, svårigheter i samarbetet med jourläkarna och brist på viss kunskap hos 

sjuksköterskorna. De underlättande faktorerna var bland annat användandet av bild och 

ljudöverföring till jourläkarna, samarbete mellan personalen och erfarenheten hos 

sjuksköterskorna. 

 

Av studiens resultat går det att dra slutsatsen att sjuksköterskorna arbetar efter att först 

genomföra en initial bedömning och undersökning av de patienterna som söker akut innan de 

tar kontakt med jourläkaren för vidare handläggning. De identifierade också faktorer som de 

ansåg både underlättade och försvårade deras arbete med att omhänderta dessa patienter med 

läkaren på distans. De uttryckte också att arbetsuppgiften gav dem blandade känslor, den 

beskrevs både som en rolig arbetsuppgift men att den också kunde vara en tung sådan med en 

känsla av ansvar. 

 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, Akutsjukvård, Glesbygd, Vård på distans 
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ABSTRACT 

 

Västerbotten County Council has a primary care model called “The cottage hospital model” 

for practising health care in the rural areas. A cottage hospital is described as a form of “mini-

hospital” in which it is possible to admit patients to a ward. Cottage hospitals are not staffed 

with physicians around the clock. At certain times of the day there is only a registered nurse 

in place with a physician on call at a different cottage hospital. The cottage hospital is still 

open for emergency patients. The nurse examines the patient and then contact the physician 

on call. Working as a nurse in rural areas are diverse, where they will hold broad clinical 

skills and sometimes have a more expanded role in health care. 

 

The aim of this study was to describe how the nurses working at cottage hospitals in 

Västerbottens county council experience taking care of an acutely ill patient with the 

physician at a distance. 

 

The method used in this study was qualitative interviews with an inductive approach. A total 

of eight semi-structured interviews took place with registered nurses from five different 

cottage hospitals, the interviews took place during December 2016 to January 2017. The 

interviews were analysed using a qualitative content analysis. 

 

The results are presented in four categories with subcategories. The four categories are, 

carrying out an assessment, feelings about the task, factors that facilitate and factors that 

complicate the task. The results show that nurses have mixed feelings about taking care of 

emergency patients with a doctor at a distance, they expressed both positive and negative 

emotions. They also described how they assess the patients seeking emergency care before 

they initiate a contact with the physician on call. Not only factors that complicated the care 

but also those who facilitated it. Among the factors that complicated the care the registered 

nurses mentioned technology that worked poorly, difficulties in the collaboration with the 

physician on call and the lack of specific knowledge in certain areas among the registered 

nurses. The facilitating factors included the use of picture and sound communication with the 

physician on call, cooperation between the staff and the experience of the registered nurses. 

 

From the study’s results, can be concluded that the nurses are carrying out an initial 

assessment and examination of the patients seeking emergency care before they contact the 

physician on call for the further processing. They also identified which factors that facilitated 

and which factors that complicated their task of handling the patients with the physician at a 

distance. Also, they expressed that the task gave them mixed feelings, it was described as a 

fun task, but it could also be a heavy one with a sense of responsibility. 

 

Keywords: Registered nurses, Emergency care, Rural area, Healthcare at distance 
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BAKGRUND 

Glesbygd 

 

Västerbottens län är Sveriges näst största län och utgör drygt en åttondel av Sveriges yta. 

Länet sträcker sig från kustlandet vid Bottniska viken och in till fjällvärlden som gränsar 

mot Norge (Länsstyrelsen Västerbotten, u.å). I Sverige finns det inte någon enhetlig 

definition av glesbygd, utan det anses att den behöver anpassas utefter vilken situation som 

begreppet ska användas till. Före detta Glesbygdsverket indelade att tätorter med mer än 

3000 invånare ansågs ha en grundläggande service och till dessa tätorter ingår även ett 

område som du når med fem minuters bilresa. Områden 5–45 minuters bilresa från dessa 

benämns tätortsnära landsbygd och områden längre ifrån benämns glesbygd. Sveriges 

kommuner och landsting kategoriserar istället in kommunerna efter vissa strukturella 

egenskaper. Där kategoriserar de glesbygdskommuner som kommuner med mindre än sju 

invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare (Glesbygdsverket, 2008). 

För att exemplifiera Västerbottens inland även benämnt Södra Lappland har kommunerna 

Dorotea, Sorsele och Åsele vardera mindre än 3000 kommuninvånare och ingen av 

kommunerna i Västerbottens inland har mer än 20 000 invånare, störst är Lycksele 

kommun med 12 176 personer (Regionfakta, 2016).  

Sjukstuga 

 

Västerbottens läns landsting har valt att använda sig av något som kallas för 

sjukstugemodellen för att bedriva sjukvård i landstingets glesbygdsområden. En sjukstuga 

är en form av minisjukhus där det finns möjlighet att lägga in akuta patienter på 

vårdplatser. Det finns där en bred kompetens med allmänläkare, sjuksköterskor, 

barnmorskor och paramedicinsk personal. Vissa har även ambulans/akutbil knuten till sig. 

Sjukstugorna har även viss tillgång till röntgen och laboratorieutrustning samt 

telemedicinsk teknik. Flertalet sjukstugor har även ett väl utvecklat samarbete med 

kommunal hälso- och sjukvård, de kan vara sammanbyggda med äldreboenden och 

samverkar kring bemanning, förråd och så vidare (Västerbottens läns landsting, 2016a). De 

orter i Västerbotten som idag har sjukstugor är, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, 

Tärnaby, Sorsele och Malå, det akutsjukhus som ligger närmast dessa sjukstugor är 

Lycksele lasarett (Västerbottens läns landsting, 2016b). 

Joursystemet 

 

Eftersom Västerbotten är ett glest befolkat län, med fem invånare per kvadratkilometer och 

några av kommunerna i inlandet har så få som en invånare per kvadratkilometer, 

(Västerbottens läns landsting, 2016a) är det svårt att upprätthålla läkarjourlinjer på varje 

sjukstuga. De arbetar då i basenheter där de bland annat delar jourlinjer vissa tider på 

dygnet. Det kan innebära att på vissa sjukstugor finns det enbart sjuksköterskor och 

undersköterskor i tjänst, till exempel på kvällar och nätter. Den jourläkare som är ansvarig 

för den sjukstugan kan då befinna sig flera mil bort på en annan sjukstuga, exempelvis är 

avståndet mellan Tärnaby och Storuman 12 mil. Det innebär att en patient som söker akut 

till sjukstugan träffar en sjuksköterska som konsulterar jourläkaren på distans för att 

komma överens om handläggningen. 
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Jämlik och tillgänglig vård 

 

Vid planering av hälso- och sjukvård för befolkningen i glesbygd kan det behövas 

specifika lösningar för att lösa specifika behov på grund av glesbygdens speciella geografi 

och kultur (Croker & Campbell, 2009). I en artikel av Mungall (2005) argumenterade 

författaren angående hur en centralisering av sjukvården påverkar befolkningen i glesbygd. 

Där lokala sjukvårdsinrättningar stänger och hänvisar patienterna till större sjukhus. 

Författaren argumenterade för att sådana förändringar påverkar tillgången till hälso- och 

sjukvård för befolkningen i glesbygd till det negativa. Vidare ansåg författaren att dessa 

problem måste lyftas och debatteras för att tillgängligheten ska öka. Även Wong och 

Regan (2009) beskrev svårigheterna för en befolkning i glesbygdsområden att få tillgång 

till hälso- och sjukvård, till exempel på grund av avsaknad av vissa sjukvårdsinrättningar i 

närområdet och ett behov av att resa för bland annat röntgenundersökningar. De beskrev 

också hur befolkningen drabbas av ökade kostnader och risker i samband med långa resor 

till andra orter. 

 

I Sverige finns det i lag reglerat om tillgänglighet och jämlikhet i hälso- och sjukvården. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas det i dess 2 § att: Målet för 

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

Vidare så stipuleras det i lagens 2 §, punkt 2 att: hälso- och sjukvården ska bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att den särskilt ska vara lätt tillgänglig. 

Även patientlagen (SFS, 2014:821) stipulerar i andra kapitlet 1 § att: Hälso- och 

sjukvården ska vara lätt tillgänglig. Vidare står det i dess första kapitel 6 § att målet med 

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

 

I ett försök till att öka patientens tillgänglighet till behandling mot högt blodtryck på en 

glesbygdsvårdcentral genomfördes en studie där patienterna fick sitt blodtryck och 

blodprover tagna av en sjuksköterska på vårdcentralen. Sjuksköterskan och patienten 

samtalade sedan via videokonferens med den behandlande läkaren angående patientens 

behandling. Studien visar på att telemedicinbehandling av högt blodtryck kan vara lika 

effektivt som fysiska behandlingsmöten. Behandlingsformen var också väl accepterad av 

såväl vårdpersonalen som patienterna (Nilsson et al., 2009). Användandet av 

videokonsultationer har däremot visat sig inte vara helt okomplicerat åsiktsmässigt. Till 

exempel i en studie av Johansson, Lindberg och Söderberg (2014) som utfördes i norra 

Sverige, undersöktes hälso- och sjukvårdspersonals åsikter kring videokonsultationer för 

patienter som krävde specialistvård. Studien visar att deltagarna hade identifierat fördelar 

med telemedicin, exempelvis minskade resor för patienten, fördelarna berodde dock på om 

systemet fungerade väl. Personalen anser det viktigt att ha fått genomgå en bra utbildning 

och ha tillgång till teknisk support innan uppstarten av videokonsultationerna. De anser 

även att videokonsultationer som metod skulle utvärderas både med avseende på material 

och personalkostnader för att se om det minskade kostnaderna. Slutligen anser de att 

videokonsultationerna bör vara patientcentrerade för att det annars finns en risk att 

patienterna inte skulle vilja använda sig av videokonsultationer i samband med deras besök 

hos specialistläkare. I en annan studie av samma forskarlag (Johansson, Söderberg & 

Lindberg, 2014) undersöktes åsikterna hos befolkningen i en del av norra Sverige 

angående deras syn på användandet av videokonsultationer i samband med 

specialistläkarbesök. De visar på att det finns en osäkerhet hos befolkningen i att byta ut 

fysiska besök mot videokonsultationer och nästan hälften av de svarande upplever sig 

osäkra eller vet inte om de vill delta i en videokonsultation. De svarande ser dock fördelar 

med systemet som kan vara tids, kostnads och miljöbesparande samt en möjlighet att 
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kanske reducera tiden tills specialistläkarkontakt. Forskarlaget ger hypoteser kring att 

osäkerheten kan bero på att patienterna behöver mer information om vad användandet av 

videokonsultationer skulle innebära innan de kan ta ställning (Johansson, Söderberg & 

Lindberg, 2014).  

Sjuksköterskans kompetens 

 

Ur kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor, som Socialstyrelsen tidigare 

har givit ut (2005) går det att läsa att en sjuksköterska ska ha förmåga att självständigt 

tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning, omvårdnadsdiagnostik, 

omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad. 

Sjuksköterskor ska vidare ha förmåga att självständigt utföra eller medverka i 

undersökningar och behandlingar samt utföra ordinationer, och kunna hantera läkemedel 

på ett adekvat sätt. Sjuksköterskor ska också besitta förmåga att observera, värdera, 

prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska 

och psykiska tillstånd. 

 

Riksföreningen för akutsjuksköterskor (2017) fastställde i sin kompetensbeskrivning för 

akutsjuksköterskor att de, utöver den kunskap en sjuksköterska med grundutbildning ska 

inneha även ska ha fördjupade kunskaper och färdigheter som att: Tillgodose ett 

systematisk och standardiserat personomhändertagande oavsett angelägenhetsgrad samt att 

prioritera, evaluera och reevaluera tillståndet för en person utifrån både ett omvårdnads och 

medicinskt perspektiv samt vidta åtgärder. 

 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2005) uttryckte i sin kompetensbeskrivning att en 

distriktssköterska ska ha fördjupad kunskap inom vissa områden såsom: Att ha fördjupade 

kunskaper och självständigt kunna utföra undersökningar och behandlingar samt ha 

fördjupade kunskaper om vissa symtom vad gällande uppkomst, fysiologi och 

patofysiologi. De ska även ha fördjupade kunskaper om de vanligaste och/eller livslånga 

sjukdomar gällande uppkomst, fysiologi, patofysiologi och behandling. En 

distriktssköterska ska också kunna arbeta självständigt och i team med andra. 

Rural nursing – Glesbygdsinriktad omvårdnad 

 

Det engelska begreppet rural ”nursing” kan översättas till glesbygdsinriktad omvårdnad. 

Enligt Svenska MESH är definitionen av rural nursing följande: ”A branch of nursing 

requiring generalist training with speciality knowledge in crisis management in all 

subdisciplines of nursing. Rural nursing practices often include geographical and social 

distance concepts in delivery of health care” (Karolinska Institutet, u.å). 

 

Long och Weinert (1989) beskriver att rural nursing är definierat som ”the provision of 

health care by professional nurses to persons living in sparsely populated areas”. De 

skriver även att ingen teoretisk bas fanns beskriven för vård i glesbygd generellt eller för 

glesbygdsinriktad omvårdnad specifikt. Därför hade Montana State University i slutet av 

1970 och under 1980 talet genomfört ett omfattande arbete med att skapa en teori kring 

glesbygdsinriktad omvårdnad genom kvantitativa och kvalitativa studier. Arbetet var 

inriktat på erfarenheterna och upplevelserna hos boende och sjuksköterskor i 

glesbygdsområden i Montana. Målet för teoriskapandet var att identifiera likheter och 

skillnader i sjuksköterskans arbete i alla glesbygdsområden och att identifiera 

gemensamma och unika delar av glesbygdsinriktad omvårdnad emot omvårdnad generellt. 

I arbetet identifierades några nyckelbegrepp för att skapa en förståelse för hälsa i glesbygd 
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och arbetet med glesbygdsinriktad omvårdnad. Dessa begrepp var; work beliefs och health 

beliefs, isolation och distance, self-reliance, lack of anonymity, outsider/insider samt old-

timer/newcomer. Forskargruppen skapade också tre stycken påståenden för att utveckla 

teorin från strikt beskrivande till att börja förklara fenomenen. Det första påståendet är att 

invånare i glesbygd definierar hälsa primärt som förmågan att arbeta, vara produktiv och 

att göra sina vanliga uppgifter. Invånarna lägger liten vikt på hälsoaspekter som 

bekvämlighet, kosmetik och livsförlängande. Det andra påståendet är att invånare i 

glesbygd tar hand om sig själva och motsätter sig till viss del att ta emot hjälp från de som 

ses som främlingar eller nationella och regionala välfärdsprogram. Invånarna söker 

vanligtvis hjälp via informella istället för formella system. Det tredje påståendet är att 

personal inom hälso- och sjukvård i glesbygdsområden måste hantera bristen på 

anonymitet i samhället och att deras roll är bredare än en liknande roll på vårdinrättningar i 

stadsmiljö. Forskargruppen beskriver att de sjuksköterskor som verkar i glesbygd upplever 

sig isolerade från andra kollegor och att det inte finns någon anonymitet för dem. Utan hur 

sjuksköterskorna uppför sig på sin fritid återspeglar sig i hur effektiva de ses som hälso- 

och sjukvårdsutövare. Rollen som sjuksköterska beskrivs också som en bred roll i 

glesbygd, forskargruppen beskriver att en sjuksköterska under ett arbetspass kan behöva 

vårda en döende patient på en vårdavdelning för att en stund senare inleda ett 

traumaomhändertagande på akutmottagningen. Forskargruppen beskriver även att 

sjuksköterskan, särskilt på jourtid kan behöva utföra arbetsuppgifter som egentligen tillhör 

andra yrkeskategorier som farmaceuter och dietisters. 

 

Kathleen Long (1999) reflekterar över sin egen och Weinerts artikel om skapandet av en 

teori för glesbygdsinriktad omvårdnad. Hon skriver att vid tiden för deras utvecklande av 

teorin fanns ingen stark bas för begreppet. Efter deras publicering har deras teori legat som 

grund för ett flertal kvantitativa och kvalitativa studier. Hon beskriver också att 

originalartikeln har blivit återpublicerad i ett antal böcker om glesbygdsinriktad 

omvårdnad. Vidare skriver hon att arbete återstår med att identifiera likheter mellan de 

olika områdena som kan benämnas som glesbygd och att vidareutveckla deras teori om 

glesbygdsinriktad omvårdnad.  

 

Arbetet som sjuksköterska i glesbygd har traditionellt setts som att sjuksköterskan har fått 

en utökad roll i hälso- och sjukvårdsarbetet. Detta på grund av avsaknaden av läkare och 

andra vårdrelaterade yrkesgrupper i mindre glesbygdssamhällen. Om inte sjuksköterskorna 

skulle utföra delar av deras arbete för att fylla ut tomrummet skulle inte patienterna få 

tillgång till den typen av vård. Denna utökade roll ansågs vid publiceringen av Hegneys 

(1997) studie inte erkänd av ”the profession of nursing”. Utan för att säkerställa att den 

breda kunskap som sjuksköterskor i glesbygd besitter ska bli erkänd måste förändringar bli 

gjorda för att legitimera deras arbete. ”The profession of nursing” måste också säkerställa 

att sjuksköterskor som arbetar i glesbygdsområden har en adekvat utbildning för deras mer 

avancerade arbete. 

 

I en studie av Endacott och Westley (2006) visade det sig att sjuksköterskor som arbetar 

vid sjukhus i glesbygd i Victoria, Australien använder sig av breda kliniska kompetenser i 

sitt arbete med att identifiera riskpatienter. Sjuksköterskorna förväntas genomföra 

fullständiga somatiska bedömningar med efterföljande åtgärder, ofta utan tillgång 

läkarstöd. De behöver även kunna genomföra psykiatriska bedömningar även om de 

saknade psykiatrisk utbildning. De visar även på att sjuksköterskorna i sitt arbete med 

riskpatienterna använder sig av olika kommunikationsstrategier för att influera den de 

kommunicerade med att fatta det beslut som sjuksköterskorna önskar. De beskriver att det 
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finns en förväntning från samhället och sjuksköterskornas arbetsgivare. Förväntningarna 

bygger på att sjuksköterskan i glesbygd ska vara beredd på och utrustad med kunskaper att 

hantera ett brett spektrum av olika situationer såsom traumapatienter, gravida kvinnor, 

psykiatriska patienter, andra akuta tillstånd samtidigt som de ska sköta administrativa 

uppgifter. En viss frustration uppstår då sjuksköterskorna inte anser sig ha erfarenhet för att 

upprätthålla kunskapen då vissa skador och sjukdomar sällan förekommer. En av studiens 

slutsatser var att tillgången till kontinuerlig utbildning av sjuksköterskor i glesbygd bör 

göras mer tillgänglig, men även att sjuksköterskor som är nya inom glesbygdssjukvård bör 

få en bättre förberedelse inför arbetet (Endacott & Westley, 2006). 

 

Även sjuksköterskor verksamma i glesbygdsområden i Ontario, Kanada beskrivs som 

sjuksköterskor som måste inneha en bred kunskapsbas för att hantera det breda spektrumet 

av arbetsuppgifter som finns inom glesbygdssjukvården. Det belystes också att när en stor 

del av sjuksköterskorna är äldre finns det stora utmaningar inom E-hälsoområdet, till 

exempel då sjuksköterskor med inte så stor datorvana ska lära sig ett flertal nya IT-system 

för att utföra vården (Montour, Baumann, Blythe & Hunsberger, 2009). 

 

Allmänsjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar i Australiens glesbygd upplever 

sig osäkra på arbetet på akutmottagningarna för att de inte vet vad de har att vänta sig i 

arbetet. Osäkerheten berodde inte bara på de olika patienterna som kunde anlända utan 

även känslan av att vara isolerad. De arbetade med en eller två kollegor på plats och 

läkaren hade jour i hemmet. De beskriver även att osäkerheten berodde på att de sällan 

exponeras för de olika akutvårdsprocedurerna på grund av att de roterar mellan enheterna 

och det inte anländer så många patienter per dygn. Särskilt komplicerat upplevde de att 

omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa eller alkohol/drogmissbruk blev på 

grund av bristande utbildning i ämnet och rädsla för patienternas aggressioner då närmsta 

polis ofta var några timmar bort. Sjuksköterskorna ansåg att det fanns ett behov av fortsatt 

kompetensutveckling för arbetet med akutsjukvård i glesbygd. De beskrev att försök hade 

genomförts med praktikveckor på en stor akutmottagning i en stad, men resultatet blev att 

de ansåg att miljöerna var så olika att det inte gav något värdefullt lärande. De ansåg att 

kompetensutvecklingen ska vara riktad mot arbetet i glesbygd och riktad mot att de kan 

arbeta utan en läkare på plats. De var medvetna om ett flertal utbildningar som skulle 

gagna deras kompetensutveckling men då kostnaderna var stora och delstaten inte gav 

bidrag för dem var det svårt för dem att delta (Kidd, Kenny & Meehan-Andrews 2012). 

Även i studien av O’Mearas, Burley och Kelly (2002) uttryckte vårdpersonalen betydelsen 

av kompetensutveckling även om det är svårt att få möjlighet till det, bland annat på grund 

av ekonomiska orsaker. De lyfter dock positiva exempel där ambulanspersonalen i ett 

samhälle genomförde akutsjukvårdsutbildning till sjuksköterskorna som arbetade där. I en 

studie av Cant, Birks, Porter, Jacob och Cooper (2011) beskrevs att sjuksköterskor som 

genomgått en 12 månaders utbildning i avancerad primärvård för glesbygd fått mer 

kunskap och ändrat sitt arbetssätt. Sjuksköterskorna beskriver att de har utvecklat sina 

kliniska kunskaper inom ett flertal områden, bland annat suturering, gipsning, 

administrering av lokalanestetikum och hjärt- och lungauskultation. De har även utvecklat 

sin kunskap i att genomföra en detaljerad patientundersökning och fördjupat sin 

farmakologiska kunskap. Efter utbildningen kan de utföra mer komplexa bedömningar och 

via riktlinjer eller telefonkonsultationer påbörja läkemedelsbehandling för patienten. 

Sjuksköterskorna lyfte även att utbildningen hade lättat deras arbetsbörda och givit dem 

mer arbetsglädje. De ansåg även att deras nya utbildning och roll kom patienten till gagn 

genom att de kunde korta tiden till vissa behandlingar såsom suturering. Sjuksköterskorna 

spenderade också mer tid med sina patienter och var bättre på att utbilda patienterna i deras 
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sjukdomstillstånd och ge egenvårdsråd vilket minskade risken för att patienterna behövde 

söka vård igen (Cant et al, 2011). 

 

Place, MacLeod, John, Adamack och Lindsey (2012) visade i sin studie att, 

onlineundervisning ger sjuksköterskor i glesbygd en möjlighet att tillgodogöra sig 

utbildning som tidigare krävde normal studiegång och flytt till en större stad. Trots 

onlineundervisning finns det fortfarande hinder då delar av undervisningen oftast kräver 

fysisk närvaro och då gör geografin det svårt för sjuksköterskorna från glesbygden att 

delta. Det var även svårt för dem att få tid till att studera, då det kunde innebära att deras 

kollegor behövde arbeta extra. De beskriver närheten som finns på en liten arbetsplats som 

en nackdel när de behöver vara borta, eller att närheten gör det svårare att säga nej till att 

arbeta extra.  

Internationell utblick på andra länders lösningar på glesbygdssjukvård 

 

I en studie av bemanningen på akutmottagningar belägna på glesbygden i West Virginia 

framkom det att merparten av läkarna där inte innehar någon specialistutbildning i 

akutsjukvård utan hade endera en utbildning i intermedicin, allmänmedicin eller inte någon 

specialistutbildning alls. De nämner även att det är ett problem att rekrytera akutläkare till 

glesbygd och vidare studier bör utföras för att hitta ett sätt att förbättra tillgången till och 

kunskapen på akutsjukvårdsutförare (McGirr, Williams & Prescott, 1998). I en annan 

studie beskrivs det att akutmottagningar i delstaten Mississippis glesbygdsområden också 

är bemannade med läkare med varierande specialistkompetens eller läkare utan någon 

specialistutbildning. För att överkomma läkarbristen där och minska kostnaderna har ett 

antal sjukhus börjat bemanna akutmottagningarna med avancerade specialistsjuksköterskor 

(nurse practitioners) utan att ha någon läkare på plats på sjukhuset. För att utveckla och 

utvärdera förfarandet med att inte ha läkarbemannade akutmottagningar genomfördes ett 

program kallat TelEmergency. I det programmet involverades avancerade 

specialistsjuksköterskor som fick genomgå 40 timmars teoriutbildning. Efter det fick de 

genomgå en klinisk utbildning bestående av specifik procedurträning och handledning i 

minst 100 patienthandläggningar. Dessa avancerade specialistsjuksköterskor skulle därefter 

hantera de patienterna som sökte akutmottagningen mer självständigt. Utefter en 

förutbestämd mall kunde de hantera vissa patienter utan att ta kontakt med läkare och 

andra patienter skulle de alltid kontakta läkare för. Läkarna som kontaktades för 

konsultation i TelEmergency programmet var specialister eller seniora ST-läkare i 

akutsjukvård vid en större akutmottagning. De som arbetade där hade jourperioder när de 

arbetade med distanstekniken för att ge stöd till de olika mindre akutmottagningarna. 

Tekniken är uppbyggd på så sätt att den avancerade specialistsjuksköterskan sänder en 

rutin eller akutbegäran om konsultation, då kommer kameran för det akutrummet att visas 

på läkarens skärm. När läkaren sedan går in som konsult på uppdraget aktiveras kamerorna 

och mikrofonerna så att läkaren själv styr vart kameran filmar och ger möjlighet att föra ett 

tvåvägssamtal till akutrummet. De har visat att patienter och sjukhusledning var nöjda med 

programmet. De diskuterar också att programmet kan ge akutsjukvård som är likartad men 

billigare än alternativen med jourläkare. De vidhåller dock att det ultimata målet ska vara 

en specialist i akutsjukvård och men säger också att de deltagande sjukhusen inte har 

lyckats rekrytera en sådan specialist (Galli, Keith, McKenzie, Hall & Henderson, 2008). 

 

Timmings (2006) ger en beskrivning av hur sjuksköterskor i glesbygdsområden i 

Queensland Australien arbetar. Där har sjuksköterskor som arbetar i glesbygd fått 

möjlighet att delta i ett nio månader långt program som innehåller både teoretisk och 
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praktisk utbildning. Bland annat ska sjuksköterskorna efter programmet ha kunskaper i 

avancerad hjärt- och lungräddning, suturering och luftvägshantering. Efter genomförd 

utbildning får de ett godkännande att de är ”rural and isolated practice registered nurse”. 

De sjuksköterskorna får då med stöd av behandlingsriktlinjer självständigt ta emot, 

undersöka och behandla vissa patienter, till exempel ett barn med öroninflammation. De 

ska även ha kunskap att självständigt med stöd av behandlingsriktlinjer initiera 

handläggningen av allvarligare patienter, till exempel skottskador. Rollen beskrivs vara en 

karriärväg för sjuksköterskor, som en avlastande roll för läkare för att minska på 

jourbördan vid enklare åkommor och framförallt en vinst för befolkningen i glesbygd. 

Problemformulering 

 

Västerbottens inland är geografiskt ett stort område och glest befolkat. De vårdinrättningar 

som är mest spridda över området är sjukstugor som fungerar som små minisjukhus, med 

personal på plats dygnet runt. Jourläkarsystemet är uppbyggt så att det inte alltid finns en 

läkare på plats på varje sjukstuga dygnet runt, utan då är det en sjuksköterska som får 

ansvara för att göra en första bedömning och omhändertagande av de patienter som söker 

sig akut till sjukstugan. I Sverige är det inte tydligt beskrivet vilka erfarenheter eller 

upplevelser som sjuksköterskorna i glesbygd har kring den arbetsuppgiften.  

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva vilka upplevelser och erfarenheter sjuksköterskor på sjukstugor i 

Västerbottens inland har av att omhänderta akut sjuka patienter med stöd av läkare på 

distans. 

METOD 

Ansats och design 

 

Studiens design var deskriptiv kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Enligt Polit 

och Beck (2012) eftersträvar den kvalitativa ansatsen inom omvårdnadsforskning att förstå, 

beskriva, förklara och tolka. De beskriver även den kvalitativa metoden som en bra metod 

för att skapa en förståelse för individers upplevelser, erfarenheter och åsikter. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in datan, det beskrivs av Polit och 

Beck (2012) som en bra metod när forskaren vill låta respondenterna tala fritt omkring 

erfarenheter och upplevelser. 

Urval och deltagare 

 

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst ett år på sjukstuga, ha 

erfarenhet av arbete på jourtid och omhändertagit akuta patienter med läkare på distans. 

Kriterierna fastställdes till de valda på grund av att det var önskvärt att respondenterna 

skulle inneha erfarenhet av det fenomen som ska studeras. Sjuksköterskorna skulle även ha 

erhållit en viss erfarenhet av arbetet, därför bestämdes nivån till att de skulle ha arbetat 

minst ett år på en sjukstuga. Inget krav om språklig nivå ställdes, utan författaren har 

antagit att om de kan arbeta som sjuksköterskor med svenska som arbetsspråk kan de även 

delta i en forskningsintervju som berör deras arbete. 
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En blandad urvalsmetod användes, genom att författaren i sitt arbete inom 

ambulanssjukvården i Västerbottens inland identifierat sjuksköterskor med gedigen 

erfarenhet av ämnet som undersöktes. Sjuksköterskorna blev muntligt tillfrågade om 

deltagande i studien för att inför intervjutillfället även få skriftlig information. I tillägg till 

det användes även ett bekvämlighetsurval med frivilliga respondenter. De rekryterades 

genom att avdelningscheferna/verksamhetscheferna på respektive sjukstuga spred 

information om studien och kontaktuppgifter till författaren, för att frivilliga sjuksköterskor 

skulle ges möjlighet att delta. Polit och Beck (2012) beskriver bekvämlighetsurval som en 

vanlig metod i kvalitativ forskning, där det är enkelt att få tillgång till respondenter som 

känner att de har något att bidra med. Däremot beskriver de att det inte är en optimal 

urvalsprocess då det inte är säkert att de som anmäler sig till studien är respondenter som 

besvarar syftet väl. Därför användes även ett ändamålsenligt urval som Polit och Beck 

(2012) beskriver som ett urval där respondenter som på ett bra sätt skulle bidra till studien 

väljs ut. 

 

Åtta stycken djupintervjuer har genomförts med sjuksköterskor som har erfarenhet av 

arbete på sjukstugor i Västerbottens inland. Antalet intervjuer har styrts av när det 

insamlade materialet upplevts mättat (Polit & Beck, 2012) men har också styrts av 

Sophiahemmets Högskolas studiehänvisning (2015).  

 

Respondenterna var en heterogen grupp, den yngsta var 28 år och den äldsta var 53 år. 

Några av respondenterna hade specialistutbildningar som, ambulanssjuksköterska, 

distriktssköterska, intensivvårdssjuksköterska, anestesisjuksköterska, 

äldrevårdssjuksköterska och psykiatrisjuksköterska. Några hade genomgått sina 

utbildningar utomlands och några i Sverige. Den som hade arbetat längst som 

sjuksköterska hade arbetat i 32 år och den som arbetat kortast hade arbetet fyra år. Antal år 

som sjuksköterska på en sjukstuga sträckte sig mellan 3–24 år och gruppen innehöll både 

män och kvinnor. 

Datainsamling 

 

Tillstånd från verksamhetschefer 

Inför datainsamlingen tillfrågades verksamhetscheferna för de olika basenheterna för 

primärvården i Västerbottens inland för att få tillstånd att genomföra studien. Tillståndet 

inhämtades genom att verksamhetscheferna för sjukstugorna i Västerbottens inland fick ett 

brev med tillståndsblankett samt svarskuvert. Några dagar efter utskicket följdes det upp 

med ett mail för att påminna om förfrågan samt för att underlätta spridningen av materialet 

till respektive avdelningschef. Alla verksamhetschefer svarade och gav sitt godkännande 

till studien förutom verksamhetschefen vid Vilhelmina sjukstuga som författaren inte 

lyckades etablera kontakt med. 

 

Kontakt med respondenter 

Respondenterna kontaktades främst genom att författaren etablerade kontakt med 

avdelningscheferna på sjukstugorna, för att avdelningscheferna därefter tillfrågade 

sjuksköterskor som de ansåg kunde vara lämpliga för studien. Sjuksköterskorna skulle dels 

uppfylla inklusionskriterierna men även vara tillgängliga för intervju på tider som var 

lämpliga både för författaren och respondenten. I samband med att en potentiell respondent 

tillfrågades lämnade även avdelningschefen ut skriftlig information om studien (Bilaga 1). 

Inför intervjuerna fick respondenterna muntlig information om studien av författaren och 

möjlighet att ställa frågor om studien. De fick sedan lämna ett informerat samtycke. Några 
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av respondenterna kontaktades direkt av författarna för förfrågan om deltagande i studien. 

De fick då muntlig information i samband med kontakten och inför intervjun fick de ta del 

av den skriftliga informationen och även de lämna ett informerat samtycke. Intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplats i en så störningsfri miljö som var möjligt eller 

i en annan miljö som respondenten fann lämplig. Några av intervjuerna genomfördes på 

respondentens arbetstid och några utanför deras arbetstid. Intervjuerna sträckte sig från 18-

42 minuter. Efter intervjun behandlades inspelningen som Kvale och Brinkmann (2014) 

föreslår där materialet lyssnades igenom och därefter transkriberades det med noggrannhet 

för att underlätta den kommande databearbetningen.  

 

Instrument 

En frågeguide har skapats, se Bilaga 2. Guiden skapades genom att författaren genomförde 

en bakgrundsökning på artiklar för att få en förståelse för ämnet. Författaren har även 

samtalat med några personer verksamma inom vård i glesbygd för att få en ökad förståelse 

om lokala förutsättningar. Efter det skapade författaren den första frågeguiden som sedan 

diskuterades med handledare och examinator. Därefter reviderades frågeguiden och 

användes på den första intervjun som fick fungera som pilotintervju. En pilotintervju 

användes då det anses enligt Polit och Beck (2012) som en metod att försäkra sig om att 

frågorna ger svar på syftet samt se om frågorna behöver omformuleras. Under 

pilotintervjun uppkom en fråga som inte var med på frågeguiden sedan innan, det var en 

uppföljningsfråga som följde upp om sjuksköterskan hade fått någon särskild 

kompetensutveckling eller utbildning för att utföra den efterfrågade arbetsuppgiften. Den 

frågan inkluderades sedan i frågeguiden och ställdes också under de efterkommande 

intervjuerna. Efter pilotintervjun transkriberades intervjun och författaren samt dess 

handledare läste igenom transkriberingen för att få en uppfattning om intervjun besvarade 

syftet med studien. Då syftet ansågs besvarats av intervjun beslutades om att tillföra den 

uppkomna frågan till frågeguiden och även att inkludera pilotintervjun till resultatet. 

Dataanalys 

 

Transkribering 

Ljudupptagningen lyssnades igenom i nära samband med intervjun av författaren för att i 

enlighet med Polit och Becks (2012) rekommendationer få en möjlighet att tidigt upptäcka 

inspelningsproblem. Därefter transkriberades intervjuerna från muntligt tal till en skriven 

text (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna transkriberades av författaren själv, några av 

intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till intervjun, andra transkriberades efter 

några dagar. Inför påbörjandet av transkriberingen lyssnades intervjun igenom en gång rakt 

igenom, därefter spelades intervjun upp i reducerad hastighet för att underlätta 

transkriberingen. I transkriberingen markerades skratt, längre pauser eller störningar med 

att det skrevs inom parentes i texten. Efter utförd transkribering lyssnades intervjun 

återigen igenom samtidigt som texten lästes för att identifiera eventuella felaktigheter i 

texten. 

 

Innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats är genomförd. Polit och Beck (2012) 

beskriver innehållsanalysen som en process där innehållet analyseras för att identifiera 

teman och mönster. Resultatet bearbetas till mindre enheter som kodas och namnges för att 

grupperas till enheter baserade på samma mönster. 
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Arbetet med det insamlade datamaterialet är bearbetat enligt Graneheims och Lundmans 

(2004) beskrivning. Författaren inledde dataanalysen med att läsa igenom den 

transkriberade texten för att få en förståelse för innebörden i den. Därefter påbörjades 

arbetet med att identifiera de meningsbärande enheterna som svarade på studiens uppsatta 

syfte. Graneheim och Lundman (2004) beskriver meningsbärande enheter som ord, 

meningar eller stycken som innehållsmässigt relaterar till varandra genom dess innehåll 

och kontext. Efter att de meningsbärande enheterna identifierades kondenserades dem ner 

till kortare stycken för att underlätta kodningen. Kondenseringen utfördes dock utan att 

tolka eller förändra meningsenheten för att undvika att förändra kontexten i den 

(Graneheim & Lundman, 2004). Efter kondensering kodades de kondenserade 

meningsbärande enheterna för att därefter kategoriseras. Exempel från analysprocessen kan 

ses i tabell 1. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kategorier framförallt lyfter en 

beskrivande nivå av innehåller och är uttryck för det manifesta innehållet av texten. Då 

studiens material inte bedömdes vara tillräckligt för att genomföra en latent tolkning av 

resultatet skapades aldrig teman då de ses som en latent tolkning av texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Tabell 1, Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

”Men vi är ju så snälla med 

varann här så man får ju ringa in 

folk när och hur man vill har vi 

bestämt oss för. Att då ringer man 

in å dom som kan kommer helt 

enkelt. Ja.” (6) 

Stöttar varandra Samarbete 

mellan 

personal 

Faktorer som 

underlättar 

arbetsuppgiften 

”Ehm, så det är väl det som jag 

egentligen gör, att jag skapar mig 

en egen bild och tar så mycket 

info, anamnes, dom prover jag 

kan, de undersökningar jag kan 

göra. Innan jag överhuvudtaget 

kontaktar läkare.” (1) 

Gör en egen 

bedömning 

- Utför en egen 

undersökning 

”Alltså jag, kollar ganska ofta i 

sjukvårdsrådgivningen, 

rådgivningsstödet, vilka frågor 

man ställer. Också för att 

prioriteringen för att se är det här 

en patient som är en akutpatient 

överhuvudtaget och för att ställa 

viktiga frågor för bedömningen.” 

(2) 

Använder 

rådgivningsstöd 

i bedömningen 

Hjälpmedel Faktorer som 

underlättar 

arbetsuppgiften 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Inför studiens genomförande kontaktades ansvariga verksamhetschefer för de olika 

basenheterna som sjukstugorna tillhör för att få tillstånd till genomförandet av intervjuer 

med deras personal. En förfrågan skickades även till forskningsetiska rådet på 
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Sophiahemmets högskola som bedömde studien som icke tillståndspliktig och godkänd att 

genomföra (Bilaga 3). 

 

Eftersom det är människors upplevelser som undersöktes behövdes en förståelse för att det 

kan skapa känslor hos den intervjuade (Polit & Beck, 2012). Studiens ämne berörde 

respondenternas arbete och inte deras privatliv, något som bedömdes minska risken att 

framkalla starka känslor hos deltagarna.  

 

Vetenskapsrådet (u.å) skriver att forskning är nödvändigt och viktigt för samhällets och 

individens utveckling. Samhället kan därför ha ett krav på att forskningen håller hög 

kvalité och inriktas på väsentliga frågor. Det ska i forskningsprocessen ges ett skydd mot 

otillbörlig insyn i forskningspersonens liv. Individerna får inte heller utsättas för psykisk 

eller fysisk skada under forskningsprocessen. Inför utförd studie reflekterade författaren 

över nyttan med studien och dess möjliga risker för studiedeltagarna. Bedömningen 

gjordes att om försiktighet i resultatredovisningen vidhölls så att risken för identifikation 

av studiedeltagarna eller sjukstugorna minimerades. Var nyttan med studiens utförande 

större än de potentiella negativa konsekvenserna för studiedeltagarna. 

 

För forskning finns det ett grundläggande individskydd som består av fyra stycken 

huvuddelar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med informationskravet menas att all information som behövs för att 

respondenten ska kunna fatta ett beslut om deltagande presenteras så att det inte kan 

misstolkas och att ett adekvat beslut kan fattas utifrån informationen. Det innefattar även 

information om eventuella obehag eller risker som kan uppstå vid deltagandet i studien, 

samt att det är ett frivilligt deltagande. Samtyckeskravet innebär att efter respondenten fått 

informationen ska ett skriftligt intyg om att den deltar frivilligt inhämtas innan 

datainsamlingen påbörjas. Respondenten ska även informeras om att det när som helst är 

okej att avbryta deltagandet i studien. Konfidentialitetskravet behandlar respondentens rätt 

till konfidentialitet, att forskaren ska behandla personuppgifter med försiktighet så inte 

obehöriga kan få del av dem och att de ska avidentifieras i skrift och presentationer. 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om individerna i studien enbart ska användas till 

forskningssyfte och att de inte får användas för beslut eller åtgärder som påverkar 

respondenten (Vetenskapsrådet, u.å). 

 

Inför deltagandet i studien fick alla respondenterna lämna ett informerat samtycke, efter att 

muntligt och skriftligt (Bilaga 1) blivit informerad om studiens syfte och upplägg. De fick 

även information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan att 

ange anledning till avbrytandet och att ett avbrytande inte skulle komma att påverka deras 

arbetssituation. I enlighet med Vetenskapsrådets (u.å) rekommendationer redovisades 

resultatet så att ingen enskild person kunde identifieras, datamaterialet användes även 

enbart för detta självständiga arbete och eventuell artikelpublicering av arbetets resultat. 

Eftersom studien är avgränsad geografiskt och då antalet sjuksköterskor som kan ingå i 

urvalet inte är stort iakttogs försiktighet vid presentation av resultatet så att risken för att 

peka ut en enskild sjuksköterska eller sjukstuga minskade.  

RESULTAT 

 

Analysen av de transkriberade intervjuerna ledde till fyra kategorier samt underkategorier 

(Tabell 2). De fyra kategorierna var: utför en egen undersökning, känslor kring 
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arbetsuppgiften, faktorer som underlättar arbetsuppgiften och faktorer som försvårar 

arbetsuppgiften. Presentationen av resultatet med kategorier och underkategorier sker inte i 

någon särskild rangordning. 

 

Tabell 2, Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Utför en egen undersökning - 

Känslor kring arbetsuppgiften Positiva känslor 

Negativa känslor 

Faktorer som underlättar arbetsuppgiften Kunskap och erfarenhet 

Hjälpmedel 

Samarbete med personal 

Faktorer som försvårar arbetsuppgiften Bristande kunskap och erfarenhet 

Brist på rutiner 

Teknik 

Arbetssätt 

 

Utför en egen undersökning 

 

Alla sjuksköterskorna uttryckte att de initialt gör en första bedömning av patienten innan 

de kontaktar läkaren. Vissa beskrev att de tar emot patienten och tar personnummer samt 

undersöker patientens vitala parametrar såsom puls, blodtryck, andningsfrekvens, 

temperatur och saturation. De beskrev även hur de genomför en kroppsundersökning av 

patienten och beroende på vad patienten söker för tar sjuksköterskorna självständigt 

blodprover som blodstatus, CRP och snabbtest Troponin-T. De utför även vissa 

fysiologiska undersökningar som EKG och bladder-scan. Ibland utförde de också åtgärder 

som att koppla på syrgas eller att sätta en urinkateter innan kontakten tas med jourläkaren. 

 
Så det är väl egentligen det som jag egentligen gör, att jag skapar mig en 
egen bild och tar så mycket info, anamnes och dom prover jag kan, de 
undersökningar jag kan göra. Innan jag överhuvudtaget kontaktar läkare. 
(Respondent 1) 

 

Det nämnde även att om de får en förvarning om att patienten ska anlända, endera via 

patienten själv, sjukvårdsrådgivningen eller ambulansen, förbereder de inför patientens 

ankomst. Det kan vara att sjuksköterskan läser i journalen, plockar fram utrustning, läser 

på om rutiner eller ringer för att diskutera med jourläkaren.  

 

De gjorde också skillnad på de icke akuta patienterna och de som är akuta. Sjuksköterskan 

gör en riskanalys och tar hand om det mest akuta först innan de kontaktar en jourläkare. 

Några av sjuksköterskorna beskrev också hur de använder sig av en metod för att 

undersöka patienterna som är vanlig inom akutsjukvården, de följer 

bokstavskombinationen ABCDE.  

 
Utan jag brukar alltid först göra en egen bedömning med att titta på dom och 
typ gå från A, B, C, kollar alltså hur dom andas, hur ser cirkulationen ut, hur 
är de vid medvetande… (Respondent 1) 
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En av sjuksköterskorna beskrev att hen förarbetar för att vinna tid åt patienten, genom att ta 

blodprover och genomföra undersökningarna klart inför läkarkontakten för att besöket går 

snabbare. Däremot om det finns en osäkerhet kring vilka blodprover som ska utföras 

avvaktar sjuksköterskan med de proverna tills läkarens beslut om provtagning. Detta för att 

inte utsätta patienten för flera provtagningar än nödvändigt. En annan av respondenterna 

gav uttryck för att det är bra om sjuksköterskan kan göra saker först utan att behöva fråga 

läkaren om det för att underlätta för patienten. Något som de andra sjuksköterskorna inte 

har sagt men de har dock gett uttryck för att de gör en del undersökningar och 

provtagningar innan de kontaktar läkaren. 

 
Jag tror det är bra om sköterskan, ehm, kan göra några saker utan att fråga 
läkare först, får jag göra det. För att lättare för patienten. (Respondent 3) 

Känslor kring arbetsuppgiften 

 

Arbetsuppgiften att omhänderta akuta patienter med läkaren på distans väckte olika känslor 

hos respondenterna. Både känslor som kan kategoriseras som positiva har uttryckts och 

även känslor som kan anses negativa. De olika känslorna presenteras nedan som två olika 

underkategorier.  

 

Positiva känslor 

Flertalet av sjuksköterskorna beskrev arbetet med att omhänderta de akuta patienterna med 

läkaren på distans som roligt. De uttryckte att det är en variation i det vanliga arbetet och 

att det är lite roligt med ”action”. De lyfte också att arbetet är utmanande på ett bra sätt där 

de får utmana sina kunskaper och att de lär sig mycket. En av sjuksköterskorna beskrev det 

som att hen växer som sjuksköterska när hen får ett ökat ansvar och en annan som att det är 

den här arbetsuppgiften som gör det värt att arbeta. 

 
Att det är världens bästa jobb, även om man inte har doktor, jourer och sånt, 
att doktorn är på plats, så är det ju världens roligaste jobb. Du får ju tänka 
själv, du måste ta egna beslut. (Respondent 6) 
 
Jag tycker det är roligt, jag gillar det, det blir lite avbrott i det här jobbet som 
avdelningsjobbet, känn mig ganska trygg också i det, kanske därför jag 
tycker det är roligt.  (Respondent 8) 

 

En av sjuksköterskorna gav uttryck för att arbetet med att omhänderta patienterna själv 

utan en läkare på plats inte var ett problem. Det var dels en utmanande arbetsuppgift och 

även att hen fick en chans att själv bilda sig en uppfattning om hur sjuk patienten är och 

ger en möjlighet att styra situationen mer än dagtid. Sjuksköterskan beskrev att hen, under 

dagtid, kanske måste ta över en patient från en kollega och får därmed inte hela bilden av 

patienten. På jourtid när sjuksköterskan är själv kände hen en större kontroll över 

situationen 

 
Dagtid då jag kanske springer mellan flera olika, jag kan vara på 
provtagningen också helt plötsligt så ska jag in på akutrummet för att det ska 
ges Seloken, jaha, också har du aldrig träffat patienten. Den gången jag ger 
Seloken på jourtid för att jag får en ordination via telefon då har jag 
fullständig koll på hur den har legat i blodtryck före och hur den har uppfattat 
sina symtom. (Respondent 1) 
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Negativa känslor 

De saker som sjuksköterskorna upplevde som påfrestande var att det blir ett ökat ansvar på 

dem att rätt bedömningar görs och att patienterna får rätt vård för att de blir den sista 

länken till patienten. Vissa av dem upplevde även att de svårast sjuka patienterna oroar 

dem och att de kanske är ensam ansvarig på plats. De upplevde också en stress över att 

eventuellt behöva utföra uppgifter som de inte är vana vid att utföra. En av 

sjuksköterskorna uttryckte också att det blev mer arbete med dokumentationen när ingen 

läkare fanns på plats. Detta för att hen upplevde sig ansvarig när ingen annan hade sett 

patienten och måste då göra en utökad dokumentation. Det uttrycktes även att det var 

besvärligt om det inte fanns möjlighet att transportera patienten vidare utan patienten blev 

kvar länge på sjukstugan. 

 
Sen äre ju inte så roligt om ambulansen är borta och helikoptern inte kan 
flyga hit det är ju dom situationerna, det är ju de värsta situationerna. 
(Respondent 6) 

 

En av respondenterna lyfte också att det inte kändes bra när hen ansåg att patienten måste 

träffa en läkare eller åka till sjukhuset men att en läkare på telefon tar beslut om att 

patienten kan gå hem. 

 
Ibland kan det va patienter som man tyck ska få åka vidare å träffa doktorn 
eller åka till Lycksele, men då läkarn som sitt i XXX bestäm på telefon att 
patienten kan gå hem. Så kan det ju va ibland, å de asså, man känn att de 
inte känns bra. (Respondent 7) 

Faktorer som underlättar arbetsuppgiften 

 

Kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskorna i studien berättade att med ökad kunskap kunde de bättre omhänderta 

patienterna. Sin kunskap har de dels förvärvat genom utbildning. Till exempel har några 

sjuksköterskor haft internutbildningar med läkare på arbetsplatsen där de har gått igenom 

tidigare patientfall. En annan framhöll att den bästa utbildningen hen har gått är 

distriktssköterskeutbildningen för den är bred och täcker de flesta sjukdomar som 

patienterna söker för. En sjuksköterska ansåg det viktigt att kartlägga det lokala 

patientunderlaget och anpassa utbildningarna efter det. Den sjuksköterskan belyste även 

vikten av att de för samtal med sina kollegor om patientfall så att de kan lära av varandra. 

En annan sjuksköterska berättade att hen är medveten om vad som hen tycker är lite 

svårare och inför vissa arbetspass läser hen på om det. En annan sjuksköterska, med en 

bakgrund inom akutsjukvård och som tränat mycket på akuta situationer beskrev att 

träningen inom akutsjukvård har gett en trygghet i att hantera riktigt akuta situationer. 

 
När det gäller riktigt akut situationer, ta hand om en hjärtinfarkt eller ett 
hjärtstillestånd där känner jag mig väldigt trygg i. Även om det är svårt och 
det många gånger är svårt att lyckas så vet ja i alla fall har ja mera i mig vad 
jag ska, vad jag ska göra, har träna på. (Respondent 5) 

 

Respondenterna gav också en beskrivning att de gärna vill gå utbildningar och några av 

dem pratade om att läsa kurser på högskola/universitet. En av dem beskrev också en 

utbildning på ett universitet som handlar om att göra bedömningar och att arbeta mera 

självständigt, som hen trodde var en lämplig kurs.  
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Något som de flesta sjuksköterskorna har berättat om är att de med ökad erfarenhet har 

blivit bättre på att omhänderta patienterna och att erfarenheten har gett dem en större 

trygghet. Några av respondenterna sade att en bred erfarenhet är bra och att tidigare 

arbetsplatser inte nödvändigtvis täcker in allt de kan möta på en sjukstuga. De beskrev 

dessutom att de lär sig i kontakten med läkarna genom att de lär sig vad läkarna brukar 

efterfråga gällande undersökningsresultaten. De berättade också att deras erfarenhet har 

byggts på allteftersom de träffat fler och fler patienter och att de i början var ganska basala 

i vad de gjorde men har sedan dess byggt vidare på kunskapen.  

 
Dels är det förstås erfarenheten man har som gör att, att ha blive enklare att 
ta hand om, blir enklare för varje patient ju mer erfarenhet man får. 
(Respondent 5) 

 

Hjälpmedel 

Nästan alla sjuksköterskorna ansåg att möjligheten att överföra bilder samt bild och ljud till 

läkaren från patienten är något som underlättar omhändertagandet. De berättade om hur 

bilder från ett otoskop kan skickas till läkaren för att få en bedömning av en trumhinna. 

Eller hur de använde endera arbetstelefonen eller deras privata telefon till att skicka bilder 

på sårskador för att få en läkarbedömning, exempelvis om såret behöver sutureras. Ett 

flertal av sjuksköterskorna beskrev också hur de ansåg att både video och ljudöverföring 

som ofta benämnts i intervjuerna som telemedicin, har underlättat omhändertagandet av 

patienter eller skulle ha gjort det om det hade använts. De berättade hur det underlättar när 

läkaren direkt kan se patienten för att läkaren med egna ögon kan skapa sig en uppfattning 

om hur patientens hälsotillstånd är. En sjuksköterska sade att en bedömning av en patient 

görs inte bara med vitalparametrar utan även det visuella är viktigt och att hen tyckte att 

läkarna också borde känna att det gagnar dem. En sjuksköterska beskrev hur de via 

telemedicin kunde genomföra en undersökning av funktionen på ett finger i samband med 

en sårskada vilket besparade patienten en lång resa till närmste jourläkare. Ytterligare en 

sjuksköterska beskrev hur läkare via telemedicin kan tillföra extra ögon i akutrummet och 

har möjlighet att som observatör se saker som de som arbetar på rummet inte reflekterar 

över. 

 
Å he ha vi sett å då vi, som akutrum, man tyck att bara en bild att om 
doktorn ser en bild så in i rummet, så är man ju faktiskt som observatör 
kanske som man kan se saker som man inte reflektera över själv mens man 
jobba i rumme, se de gör ju också att man får yttre hjälp på det sättet. 
(Respondent 4) 

 

Under intervjuerna framkom att sjuksköterskorna ansåg tillgången till journalen som viktig 

i deras arbete, för där kunde de ta del av patienternas sjukdomshistoria och läkemedelslista. 

De framhöll också att det underlättar när jourläkaren sitter vid datorn och har tillgång till 

journalen. Således får läkaren omgående tillgång till EKG som tagits och sjuksköterskorna 

kan föra in provsvaren så att läkaren kan läsa det i journalen. 

 

För att underlätta arbetet sökte sjuksköterskorna information via olika databaser på datorn. 

En av de som nämndes var 1177, sjukvårdsrådgivningens rådgivningsstöd. 

Sjuksköterskorna upplevde den som ett bra hjälpmedel/stöd i synnerhet med vilka frågor 

som skulle ställas till patienten samt hur ett patientärende skulle prioriteras. 
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Alltså jag kollar ganska ofta i sjukvårdsrådgivningen, rådgivningsstödet, vilka 
frågor man ställer. Också för att prioriteringen för att se är det här en patient 
som är en akutpatient överhuvudtaget och för att ställa viktiga frågor för 
bedömningen. (Respondent 2) 

 

Några av sjuksköterskorna nämnde också att de använde sig av olika checklistor för 

arbetet. En av de som nämndes är rapporteringsmallen SBAR som upplevdes som lämplig 

att rapportera enligt och även för att förbereda sig inför rapporten. Ytterligare checklistor 

sjuksköterskorna berättade om var specifika mallar inne i akutrummet som kunde följas vid 

vissa sjukdomstillstånd. 

 
Vi har ju sådana här i akutrummet såna hära mallar å följa vid speciella 
sjukdomstillstånd, akuta. (Respondent 7) 

 

Samarbete mellan personal 

Sjuksköterskorna beskrev hur de ibland måste ta hjälp av personer fysiskt på plats för att 

lösa uppgiften att ta hand om patienten. Några av dem gav exempel på hur viktigt det är att 

de som sjuksköterskor har stöd av en erfaren undersköterska på plats som kan handha 

utrustningen som finns i akutrummet. En av sjuksköterskorna beskrev att det också går bra 

med en undersköterska med mindre erfarenhet av arbetet på en läkarmottagning men att 

arbetet kunde gå långsammare och det kunde uppstå mer krångel. En annan beskrev att det 

är viktigt att ta stöd av sina sjuksköterskekollegor och chefer för att sätta gränser för vad de 

ska göra och inte göra, så att ansvarsfördelningen tydliggörs vid olika situationer. Andra 

respondenter lyfte att det ibland behövs fler sjuksköterskor för att de kan behöva någon att 

diskutera situationen med och få fler händer som kan hjälpa till. Några beskrev att de 

ringer till ambulansen på orten för att få assistans av personal med 

akutsjukvårdsutbildning. Detta var fördelaktigt för att en kritiskt sjuk patient senare också 

ska transporteras vidare till sjukhuset av ambulansen. En sjuksköterska beskrev hur de 

kunde ringa efter en sjuksköterskekollega från sjukstugan även om hen var ledig. 

 
Vi är ju så snälla med varann här så att man får ju ringa in folk när och hur 
man vill har vi bestämt oss för. Att då ringer man in å dom som kan kommer 
helt enkelt. (Respondent 6) 

 

Två av sjuksköterskorna ansåg att arbetet flyter lättare när det är en jourläkare som de 

kände och som också vet vad sjuksköterskor på en sjukstuga kan. Sjuksköterskorna 

menade att jourläkaren som känner dem litar mer på det de säger och att rapporten går 

enklare att utföra. 

 

Några av sjuksköterskorna ville lyfta fram att de helst av allt önskat att det fanns läkarstöd 

på plats hela tiden. Detta skulle vara bättre för patienten samt underlättat för dem som 

sjuksköterskor. Enligt en sjuksköterska var det inte ett realistiskt önskemål med tanke på 

hur det ser ut i vården idag. Läkarna gör bäst nytta på dagtid genom att träffa patienterna 

och därigenom undvika att patienterna söker vård på jourtid. 

 
Naturligtvis skulle vi väl alltid vilja ha en doktor på plats som kan komma hit, 
men som det ser ut idag så har vi så få doktorer, de kan ju inte jobba jämt. 
Vi vill ju ha de pigga och fräscha dagtid för vi vill ju förhindra att de kommer 
in, så därför behöver de få träffa patienterna på dagtid. (Respondent 6) 
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Faktorer som försvårar arbetsuppgiften 

 

Bristande kunskap och erfarenhet 

Några sjuksköterskor uttryckte att arbetet på sjukstugor var en tung arbetsuppgift för 

nyutexaminerade sjuksköterskor utan erfarenhet. De ville dock belysa att bara för att de 

inte har erfarenhet kunde de ändå ha kunskaper om vården men kanske inte mycket 

erfarenhet om hur de själva ska reagera. Eller att de inte känner sina egna gränser för vad 

de kan och inte kan. En av sjuksköterskorna beskrev genom att ge exempel på sig själv att 

hen nu med erfarenhet tar hand om patienterna på ett lugnare och bättre sätt än när hen var 

ny på arbetsplatsen. Ett flertal av respondenterna berättade dock att även med erfarenhet 

fanns det saker som var svåra att hantera. Det var framförallt sjuka barn som de tog som 

exempel. Sjuksköterskorna sa att detta berodde på att de saknade klinisk blick för barnen. 

Anledningen till det var sjuksköterskornas ringa erfarenhet av att omhänderta akut sjuka 

barn. Några av dem lyfte att det inte bara var svårt med de svårt sjuka barnen utan även de 

mer allmänmedicinska barnen kunde vara en utmaning. Till exempel att bedöma prickar. 

En av sjuksköterskorna beskrev att hen hade erfarenhet som sjuksköterska och att stor del 

ändå var nytt med arbetet på sjukstugan. 

 
Jag jobbade på IVA, där hade vi doktorn dygnet runt, vi hade inte patienter 
med snuva. Jag har aldrig jobbat med barnsjukdomar och det här är som en 
husläkarmottagning också. Ja har ju inte jobbat med, ja var mycket som var 
nytt. Ja de kan vara prickar de undrar över eller problem med amningen /…/ 
det är som många problem som ja har att göra som ja aldrig har, som jag 
inte visste finns. (Respondent 2) 

 

Några av sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att bygga upp en bra erfarenhet för de 

riktigt akuta patienterna för att det är en patientkategori som sällan kommer till sjukstugan. 

Några av sjuksköterskorna uppgav att det fanns telemedicinutrustning på deras 

arbetsplatser för att kunna använda sig av bild och ljudöverföring men att de inte kunde 

handha utrustningen. En sjuksköterska beskrev att hen inte har fått någon utbildning på 

utrustningen och ej heller blivit erbjuden att genomföra någon utbildning. Ett antal 

sjuksköterskor uppgav också att de saknade kunskap om vissa undersökningsmetoder och 

hur de ska undersöka patienterna. En av respondenterna tog som exempel att om hen inte 

har kunskap om att auskultera lungor, blir en följd av detta att patienten måste skickas 

vidare till läkare. 

 
Egentligen är en läkare som skulle lyssna på lungorna och bedömer /…/ 
Men vi gör det här också. Och det men alltid läkare som tar ansvar. Om vi 
tycker ja men här är nån sak jag kan inte bedöma jag hör inte och jag har 
ingen kunskap då skickar vi vidare. Det måste vi. (Respondent 3) 

 

De flesta av sjuksköterskorna uttryckte i någon form att de saknade utbildning inom vissa 

områden och därför har bristande kunskaper kring omhändertagandet av specifika 

sjukdomsfall. En sjuksköterska beskrev att det har genomförts akutrumsträning och att den 

varit inriktad på dagtidsarbete med flera sjuksköterskor samt läkare på plats och inte varit 

riktade mot ensamarbete. Andra sjuksköterskor lyfte att när ambulansen drevs av 

landstinget (ambulansen gick över på privat helentreprenad år 2012 på de flesta av studiens 

inkluderade orter, författarens anmärkning) hade de ganska regelbunden utbildning i hjärt- 

och lungräddning och ambulanspersonalen var behjälpliga med utbildningen. Nu bedrivs 

utbildningarna mer sällan och en sjuksköterska uppgav att målet är att ordna hjärt- och 

lungräddning i alla fall en gång per år. En annan sjuksköterska efterlyste också mer träning 
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i akut omhändertagande och berättade att det kan gå flera år mellan möjligheterna att få 

träna på hjärt- och lungräddning. Samma sjuksköterska berättade vidare att hen skulle ha 

gått på olika fortbildningar de senaste åren men de har ställts in på grund av personalbrist 

vilket ledde till att hen har behövt arbeta istället. Ytterligare en sjuksköterska uttryckte att 

det inte behöver vara stora utbildningar utan ibland kan det bara vara nyttigt att få tid att 

diskutera med en kollega om hur de ska hantera olika patientfall. En sjuksköterska drog sig 

till minnes att när hen började på sjukstugan var det aldrig någon som visade hur 

defibrillatorn fungerade innan hen började arbeta självständigt. Ett exempel på hur länge 

sedan vissa har haft utbildning på olika patientfall på akutrummet är en av 

sjuksköterskorna som berättade att det för 15 år sedan skedde en större utbildningsinsats 

och sedan har det varit lite utbildning på akutrumsarbetet efter det. 

 
Ja vi ha haft såna här akutrumsutbildningar, men e ju många år emellan 
dem, för vi had en drive för kan e va 15 år sen, då hade vi några 
utbildningsinsatser men sen har e vare som ganska, ganska lite här på 
sjukstugan. (Respondent 4) 

 

En av sjuksköterskorna lyfte också upp att det nu är få som har utbildning på att få 

genomföra röntgenundersökningar på delegering. Det finns ett maximalt antal på fyra 

personer per sjukstuga som får inneha den delegeringen. Nu har några sjuksköterskor med 

den delegeringen slutat, vilket leder till att det nu är färre än fyra som får genomföra 

röntgenundersökningar. Som en följd av detta kan de inte genomföra 

röntgenundersökningar på alla patienter som behöver det. Således kan patienterna behöva 

skickas till sjukhuset för att genomföra undersökningen. Hen berättade om hur smidigt det 

var när alla fick röntga förut och att det inte var samma begränsningar på vilka 

röntgenundersökningar de fick genomföra. 

 

 

Brist på rutiner 

Några av sjuksköterskorna berättade att de upplevde att det inte finns tydliga rutiner för 

vissa saker och trodde att det vore bra om det skapades. De berättade om att det hade 

underlättat med att det finns en rutin för vad som bör undersökas och hur undersökningen 

ska genomföras och även en rutin för användningen av videokonferensutrustningen.  

 
Att man har en fastare rutin att använd distanstekniken i en rutin, metodrutin-
set, att man tar, är det medicinska patienter tar man in dom, man tar dom 
prover som behövs, å sen tar man en videokonferens med doktorn å att 
patienten är med. He e nå som är de optimala, är de kirurgiskt ja men då har 
man bilder å de, titt på röntgenbilderna samtidigt. He e ju, då lyft man ju 
allting till en helt annan nivå. (Respondent 4) 

 

En av respondenterna berättade även om brist på tydliga rutiner kring inläggningar av 

patienter, när läkaren fysiskt inte har träffat patienten utan är på distans. Det skapar en 

osäkerhet för sjuksköterskorna. Vidare beskriver hen att ibland görs det sådana 

inläggningar och ibland ska det inte gå att göra. Den otydligheten skapar en irritation 

mellan ambulanspersonalen, läkare och sjuksköterskan på sjukstugan. 

 

Teknik 

Flera av respondenterna uppgav att det är ett problem i omhändertagandet av patienterna 

när den läkare de kontaktar för stöd i handläggningen inte har tillgång till journalen. De 

beskrev att det oftast händer när de läkare som har jour är i hemmet eller ute på samhället 
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och inte tar sig in till sjukstugan för att logga in i journalsystemet. Sjuksköterskorna 

uppgav också att det är beroende på vilken läkare som har jour. Vissa jourläkare verkar ha 

möjligheten att logga in i journalsystemet hemifrån men inte alla. De sade också att de 

förstår frustrationen som uppstår hos den läkare som har jour när de ringer och önskar att 

de tittar på ett EKG och läkaren precis har kommit hem. Således såg de gärna att läkaren 

har journaltillgång när de ska göra sina bedömningar och att de ska ha möjlighet att koppla 

upp sig mot telemedicinutrustningen. En sjuksköterska berättade att hen har fått frågan om 

vad det står för diagnos skriven av EKG-apparaten under EKG:et en gång när läkaren var i 

hemmet och inte hade journaltillgång. Respondenten menade på det att de diagnoserna som 

är tolkade av apparaten inte går att lita på. 

 
De va nån som fråga vad står det under, va är det för diagnos på EKG-
pappret, å den kan man ju aldrig lita på.  (Respondent 2) 

 

Flertalet av respondenterna uttryckte att tekniken för telemedicin med ljud och 

bildöverföring har varit komplicerad för dem som användare. Några av sjuksköterskorna 

uppgav att ny utrustning för telemedicin skall installeras och de har förhoppningar om att 

den ska vara lättare att använda. Några berättade att de tror att utrustningen inte har 

använts i större utsträckning för att den har varit svårhanterlig och då har både läkare och 

sjuksköterskor dragit sig för att använda den. En av sjuksköterskorna berättade att istället 

för att använda sig av den utrustning som finns har hen tagit ett kort på ett EKG och 

skickat till läkarens mobil. En annan av sjuksköterskorna uttryckte en farhåga för den nya 

utrustningen att det kommer göra det svårare för läkarna att kunna koppla upp sig med 

video från hemmet eller en särskild jourdator. 

 
Nu när vi har ändrat till telemedicin från det vi har haft förut så har de ju inte 
telemedicin i den datorn eller hemma, förut var det bara ett program så de 
kunde kolla inne på vårt akutrum. Nu måste man ha en 
telemedicinutrustning eller att dom ska fixa det här (ohörbart namn på ett 
program) som jag har på min dator då kan man ju också kolla in. Men jag tro 
inte det funkar riktigt bra, det är dom här tekniska grejorna. (Respondent 6) 

 

Några av sjuksköterskorna påtalade också att de behöver bättre telefoner för ibland är 

hörbarheten på samtalet något som ställer till det i kontakten med läkaren. Eller när de går 

till mottagningen för ett jourfall, tappar telefonen mottagning och de nås inte av samtalen 

som går till avdelningen. En annan sjuksköterska önskade också bättre mobiltelefoner som 

det går att ta kort med för att skicka till läkaren så att de inte behöver använda sina privata 

telefoner. 

 

Arbetssätt 

Några sjuksköterskor berättade att de kan känna sig kluvna mellan att de dels är ansvariga 

för inneliggande patienter samtidigt som de ska ta hand om de jourfallen som kommer in 

på mottagningen. Det gör att de känner att de ibland är för få personer, även om de har 

undersköterskor som kan hjälpa till men att det ibland är arbetsuppgifter som det krävs en 

sjuksköterska för. Några beskrev också hur mottagningen och avdelningen kan ligga på 

olika våningsplan eller med en längre korridor emellan vilket ökade problemet med att 

vara splittrad mellan arbetsuppgifterna. 

 

Flera respondenter lyfte ett problem när de som sjuksköterskor eller läkaren inte var 

flytande i svenska språket. Att det vid bristande språkkunskaper kunde vara problem att 

förklara vad patienten hade för exakta bekymmer. Det gick då också mer tid för att 
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dubbelkolla och återupprepa vad som har sagts för att säkerställa att de har förstått det 

korrekt, något som ibland kunde mötas av irritation.  

 
Det kan jag också uppleva jourdoktorer, när de inte prata så bra svenska, att 
man blir osäker på om han förstår vad ja mena, eh, nyanser i språket och 
ibland tänk man ju att, eh, att man hoppas att man uppfattar honom också 
rätt, ja det är väl det som det blir komplicerat när man har telefon, för de, ja 
det försvårar kommunikationen helt enkelt, skulle kunna bli patientfarligt 
egentligen.  (Respondent 8) 

 

En av respondenterna beskrev att det ibland kändes som att det var svårt att nå fram i sin 

kommunikation till jourläkaren. Den respondenten fick uppfattningen att ibland lyssnar 

jourläkarna inte på vad som var det viktiga. Samma respondent hade framförallt upplevt 

det med ganska nya och osäkra jourläkare. En annan sjuksköterska berättade att när hen 

inte upplever att det finns en tillit mellan jourläkaren och sjuksköterskan kan det försvåra 

omhändertagandet. En sjuksköterska beskrev det som att när kontakten mellan läkare och 

sjuksköterskan inte varit bra kan de gå därifrån med en känsla av att processen inte blev 

bra. En av respondenterna uttryckte det som att när hen kontaktar jourläkaren vill hen få 

tydliga direktiv och ordinationer på vad de ska göra och inte göra, då går oftast arbetet bra. 

 

Ett annat problem som några sjuksköterskor lyfte var när de inte var eniga med jourläkaren 

om vilken vårdnivå som skulle gälla för patienten. De sjuksköterskorna fick känslan av att 

läkaren inte förstod hur patienten egentligen mådde, och då försökte de övertyga läkaren 

genom att stå på sig i sin bedömning. Om de ändå var oeniga var sjuksköterskan noga med 

att dokumentera det i journalen efteråt. En annan sjuksköterska berättade också om att när 

de inte är nöjda med beslutet från en läkare på distans kan de ändå skicka in patienten till 

sjukhus för undersökning. 

 
Och egentligen har vi som en rutin att om vi inte känn oss nöjd med doktorns 
svar på distans, att vi kan skicka in patienten på sjukhus. (Respondent 2) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

Till studiens design valdes kvalitativt deskriptiv intervju. Målet var att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen. Vid sådana studier anses 

det enligt Polit och Beck (2012) vara lämpligt att använda sig av en deskriptiv design, då 

det går att fånga fenomenets karaktäristiska drag. 

 

Då syftet med studien var att beskriva upplevelser och erfarenheter för att sedan kunna 

använda materialet för vidare studier eller förändringsarbeten ansågs det mest lämpligt att 

använda sig av en induktiv ansats. Enligt Polit och Beck (2012) lämpar sig en induktiv 

ansats till studier där syftet är att komma till slutsatser baserat på erfarenheter och en 

deduktiv ansats försöker bekräfta en redan uppsatt hypotes. 

 

Kvalitativt metodval 

Inför studiens genomförande samtalade författaren med personer som är insatta i 

arbetsmetoder och forskning inom glesbygdssjukvård, författaren genomförde även en 
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litteratursökning på området. Det som framkom var att angående det syfte som denna 

studie besvarar hade fåtal forskningsstudier gjorts tidigare. Författaren övervägde i ett 

tidigt stadium att genomföra en litteraturstudie av ämnet. Polit och Beck (2012) skriver att 

det genom att analysera och granska vetenskapliga artiklar kan fås en bra bild av 

kunskapsläget genom att genomföra en litteraturstudie. Men på grund av det bristande 

underlaget av vetenskapliga artiklar som besvarade det tänkta syftet beslutade författaren 

att genomföra studien som en kvalitativ intervjustudie.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier uppsatta för studien upplevs inte ha varit för snävt satta, utan i 

rekryteringen av respondenter hade de allra flest tilltänkta kandidater nått upp till 

kriterierna. Det fanns däremot några eventuellt tilltänkta där det identifierades att de inte 

hade blivit exponerade för fenomenet att omhänderta patienterna med läkare på distans i 

sådan omfattning att det bedömdes att de kunde bidra med något rikt material. Det var 

föranlett av att de inte hade arbetat på arbetsplatsen tillräckligt lång tid. 

 

Forskningspersoner 

Könsfördelningen uppfattades av författaren som ganska lik den fördelning som finns i 

sjuksköterskekåren, två av deltagarna var män och sex stycken kvinnor, vilket ses som 

positivt för att få en spridning mellan könen. Arbetslivserfarenheten i gruppen var blandad, 

det var dels de med något kortare erfarenhet och några med väldigt lång erfarenhet vilket 

också ses som positivt då de kan ha olika upplevelser och erfarenheter av det studerade 

fenomenet beroende på hur länge de har arbetet. Hur länge deltagarna hade erfarenhet från 

arbete från en sjukstuga var även det av blandad längd, några hade arbetat hela sin karriär 

på en sjukstuga. Även respondenternas utbildningsnivå var blandad med dels 

grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom ett antal olika 

specialistområden. Sammantaget är bedömningen att gruppen respondenter var en 

heterogen grupp som gav en bra resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) är det möjligt att 

genom i urvalet välja personer med olika bakgrund och perspektiv skapa en grupp 

respondenter som bidrar till ett innehållsrikt resultat och nya tankebanor.  

 

Rekrytering av respondenterna 

Rekryteringen av respondenterna skedde till största delen via avdelningscheferna på de 

respektive sjukstugorna. Författaren kontaktade avdelningscheferna för att informera om 

studien och efterfråga hur det vore möjligt att få kontakt med sjuksköterskorna. 

Avdelningscheferna tog då på sig att prata med sjuksköterskegruppen för att informera om 

studien och fråga dem om de var intresserade av att delta. De hjälpte även till med att boka 

in tider för intervjuerna. Några av sjuksköterskorna identifierade även författaren som 

personer som hade kunskap om ämnet och som därför tillfrågades om deltagande i studien. 

De intervjuerna bokades in av författaren själv. Den största anledningen till att ett 

ändamålsenligt och bekvämlighetsurval valdes var för att underlätta möjligheten att 

genomföra studien. Dels var tiden för datainsamlingen begränsad varför det var effektivt 

att använda avdelningscheferna för att rekrytera respondenter. Sen var det också 

underlättande att avdelningschefen kunde undersöka respondenternas scheman och försöka 

få till att det gick att genomföra två intervjuer på en dag. Det underlättade eftersom 

avstånden mellan författarens bostad och den sjukstuga som ligger längst bort är 36 mil, 

varför samordning av intervjuerna var fördelaktigt. Författaren har svårt att bedöma om 

urvalsmetoden har påverkat resultatet, men det verkar inte som att avdelningscheferna har 

valt ut personer som är särskilt positiva till arbetsuppgiften eller liknande. Utan med tanke 
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på urvalsgruppens heterogenitet, som beskrivs i föregående stycke, anser författaren att det 

får anses att urvalsmetoden ändå har gett en god spridning av deltagare.  

 

Ingen respondent rekryterades från Dorotea eller Vilhelmina sjukstuga, detta för att i 

Dorotea har sjukstugans avdelning nyligen öppnat efter några års stängning därför 

bedömde avdelningschefen där att ingen var lämplig att delta på grund av brist på aktuell 

erfarenhet av det som var studiens syfte. Ingen respondent rekryterades heller från 

Vilhelmina sjukstuga på grund av att författaren inte lyckades med att få kontakt med 

ansvarig verksamhetschef där. Inför studien fanns dock inget krav att alla sjukstugor skulle 

vara representerade, och för att öka variationen och innehållsrikedomen i resultatet var 

målet att söka respondenter från olika sjukstugor. Slutligen blev fem av sju möjliga 

sjukstugor representerade vilket får anses ha gett en bra variation till resultatet. 

 

Frågeguiden 

Frågeguiden skapades av författaren efter att ha läst en del bakgrundsartiklar som berörde 

ämnet som skulle studeras. Sedan reviderades frågeguiden tillsammans med handledare 

och efter återkoppling från examinator. Frågeguiden testades sedan i en pilotintervju, i 

samband med den intervjun ställdes det en följdfråga. Den berörde om sjuksköterskan hade 

fått någon särskild kompetensutveckling eller utbildning för arbetsuppgiften att 

omhänderta akuta patienter med läkaren på distans. Efter pilotintervjun beslöts det att 

inkludera den frågan även i kommande intervjuer. I övrigt korrigerades inget i frågeguiden. 

 

Efter att ha genomfört några intervjuer framkom det att några av frågorna i intervjuguiden 

var svåra att förstå. De upplevdes troligen som ganska komplicerade och kanske hade gjort 

sig bättre i textform då frågorna blev ganska långa med komplicerade ord. En av faktorerna 

som kan ha bidragit till att vissa frågor kan ha upplevts svåra att förstå är att några av 

respondenterna inte hade svenska som modersmål. Ett beslut togs dock att inte korrigera 

frågorna eftersom ett antal intervjuer redan var gjorda. Istället var författaren noga med att 

försöka uttrycka frågan så enkelt som möjligt och fick ibland ställa någon följdfråga eller 

upprepa frågan för respondenten. I Polit och Beck (2012) går det att läsa att frågorna ska 

ställas klart och tydligt men att det kan vara svårt då respondenterna inte tänker på frågan 

på samma sätt som forskaren. I efterhand har författaren reflekterat över att frågorna 

eventuellt hade kunnat skrivas på ett enklare sätt för att underlätta förståelsen. 

 

På frågorna där respondenterna skulle berätta om ett omhändertagande som gick bra 

respektive mindre bra hade några svårt att direkt komma på exempel. En del återkom i 

frågan senare under intervjun, andra kom inte på något exempel. Kanske hade det 

underlättat om intervjupersonerna i förväg hunnit fundera på frågan, genom att de hade fått 

tagit del av frågeguiden innan intervjun.  

 

Pilotintervju 

Pilotintervjun som genomfördes med en sjuksköterska ansågs som ett bra tillfälle att testa 

frågeguiden. Efter utförd pilotintervju transkriberades intervjun och lästes igenom av 

författaren som bedömde att materialet kunde besvara syftet med studien. Intervjun lästes 

även av handledaren för att få en andra bedömning om materialet kunde anses besvara 

syftet. Att använda sig av en pilotintervju för att testa om frågeguiden gav svar på studiens 

syfte är något som stöds av Kvale och Brinkman (2014). Vid genomförandet av de senare 

intervjuerna visade det sig att respondenten i pilotintervjun var mer verbal än några av de 

andra respondenterna. Den respondenten upplevdes även mer insatt i frågeguider och 

intervjusituationer än andra. Det kan ha föranlett att pilotintervjun flöt på bättre än några 
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av de senare intervjuerna gjorde. Till en kommande studie kan det eventuellt vara 

fördelaktigt att genomföra flera pilotintervjuer om tid finns till det. 

 

Genomförande av intervjuer 

De flesta av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser under deras 

arbetstid. De flesta av deltagarna hade informerat om att de inte var tillgängliga under den 

tiden, dock skedde ändå störningar under några av intervjuerna när kollegor till 

respondenterna kom in för att ställa frågor. Författaren kunde märka att ibland kom då 

respondenten av sig om vad den höll på att berätta om, men respondenten kunde ledas 

tillbaka till det ämnet med en följdfråga eller påminnelse. Störningarna ses som negativt 

för intervjun men bedöms inte ha påverkat resultatet i någon större omfattning. 

 

De flesta av respondenterna upplevdes som trygga i intervjusituationen. Några av dem 

reagerade dock negativt på mobiltelefonen som användes som inspelningsutrustning som 

låg på bordet mellan författaren och respondenten med baksidan upp. De kunde snegla ner 

på den ett par gånger eller börja titta på den, peka och skratta. Sammantaget bedöms det 

ändå som att respondenterna inte höll inne med något på grund av att intervjun 

ljudupptogs. 

 

Databearbetning 

Dataanalysen skedde efter Graneheim och Lundmans (2004) artikel om kvalitativ 

innehållsanalys. Där det första steget var att författaren transkriberade alla intervjuerna, de 

transkriberades med noggrannhet för att inte missa viktig information från intervjuerna i 

enlighet med Polit och Becks rekommendationer (2012). Därefter läste författaren igenom 

en utskriven intervju och markerade meningsbärande enheter som ansågs besvara studiens 

syfte samt kodade enheterna. Eftersom det enbart är en författare till studien fick även 

handledaren och en bekant till författaren läsa igenom koderna och de meningsbärande 

enheterna för att se om de också ansåg att de besvarade studiens syfte. För att bibehålla en 

grad av anonymitet för respondenterna var koderna och de meningsbärande enheterna 

avidentifierade när de visades för den utomstående personen. Den personen var också en 

sjuksköterska under specialistutbildning. När återkoppling hade skett på den första 

intervjuns dataanalys fortskred författaren att analysera de andra intervjuerna. När alla 

intervjuer var lästa och meningsbärande enheter var markerade och kodade samlade 

författaren ihop dem alla och läste igenom dem upprepade gånger. Därefter kategoriserade 

författaren de meningsbärande enheterna till olika kategorier och underkategorier. När 

bearbetningen var utförd diskuterades den med handledare och feedback inhämtades av 

studentkollegor i handledningsgruppen. Efter den feedbacken gick författaren igenom 

kategorierna och underkategorierna igen för att därefter ändra i några av 

underkategorierna. 

 

Studiens tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en studies tillförlitlighet beror delvis på dess 

urval av deltagare, syftet med studien samt hur datan behandlas och analyseras. Författaren 

till denna studie anser att syftet med studien är klart och att det fanns ett behov av dess 

genomförande. Urvalet av deltagare anser också författaren vara delvis lyckat, 

respondentgruppen blev en heterogen grupp med blandad ålder, kön och erfarenhet vilket 

får anses ha givit ett resultat som speglat problemet väl. Det som kan vara studiens stora 

nackdel i tillförlitlighet är att författaren har bristande erfarenhet inom forskning med 

avseende på intervjumetoder och kvalitativa innehållsanalyser. Dock har författaren varit 

medveten om det problemet och flera gånger gått tillbaka till litteraturen. Detta för att 
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försäkra sig om att materialet bearbetas efter Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning 

av en innehållsanalys. Studiens giltighet kan styrkas eftersom författaren har använt sig av 

en frågeguide för att innehållet i intervjuerna ska baseras på samma underlag och att 

fokuset bibehålls på det fenomen som är menat att undersöka (Kristensson, 2014). Något 

annat som kan styrka giltigheten är att studien utfördes under en begränsad tid (Graneheim 

och Lundman, 2004), intervjuerna skedde under december 2016 och januari 2017. 

Författaren får anses ha skapat en möjlighet till överförbarhet i studien genom att ha 

beskrivit urvalsprocess, inklusionskriterier och studiedeltagarna noggrant i metodavsnittet. 

Dock är det enligt Graneheim och Lundman (2004) läsarens beslut om resultaten är 

överförbara eller inte till en annan kontext. 

 

Förförståelse 

Förförståelse är enligt Malterud (2014) tidigare erfarenheter, både professionella och 

personliga samt föreställningar om hur saker ligger till. Författaren till den aktuella studien 

får anses ha en förförståelse om studiens problemområde eftersom han är yrkesverksam 

inom ambulanssjukvården i samma glesbygdsområde. Det kan innebära att det är svårt att 

inte redan ha en åsikt om problemet och att inte börja diskutera med respondenterna eller 

att påverka dem på annat sätt. Författaren har varit medveten om den risken och har agerat 

utifrån det genom att inte diskutera fenomenet med respondenterna innan intervjun och 

hålla sig till frågeguidens uppsatta struktur. Även under analysprocessen har författaren 

varit noga med att fokusera på respondenternas erfarenheter och upplevelser för att inte 

låta förförståelsen påverka resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes efter de etiska principer som Vetenskapsrådet (u.å) har satt upp, 

respondenterna deltog alla frivilligt i studien och konfidentialitet utlovades i den mån det 

har gått att uppnå. Inför deltagande i studien har alla respondenterna informerats om 

studiens syfte och mål, de fick även skriva under ett informerat samtycke. Författaren har 

försökt att vid val av citat att välja sådana som inte skulle avidentifiera respondenterna, till 

exempel har inte namn på personer eller ortsnamn som berör sjukstugorna tagits med i 

resultatet. Däremot har orten Lycksele nämnts där närmsta akutmottagning ligger, men det 

är lika för alla deltagare därför har det inte bedömts som avidentifierande. Ämnet 

bedömdes inte innan studiens påbörjande skapa starka emotionella känslor hos deltagarna, 

vilket det visade sig under intervjuerna att det inte heller gjorde. Ingen av deltagarna har 

bedömts behöva uppföljning efter intervjutillfällena, ingen av deltagarna gav heller uttryck 

för att behöva sådant stöd. Inför studien skickades en förfrågan om behov av etikprövning 

till forskningsetiska rådet på Sophiahemmets högskola, där beslut fattades om att studien 

var icke tillståndspliktig (Bilaga 3). Däremot har författaren haft etiska överväganden 

löpande under studiens utförande. 

 

Delar av resultatet är att betrakta som känsliga uppgifter. Då är det framförallt de bitar där 

respondenterna beskriver hur de använder privata mobiltelefoner för att skicka bilder. Hur 

läkare i sin bedömning av patienten har använt sig av tolkningar gjorda av EKG-apparater. 

Och hur respondenterna lyfter att det är ett problem med de som inte behärskar det svenska 

språket fullt ut. Författarens bedömning kring detta har varit att eftersom resultatet är 

avidentifierat är risken för igenkännande av respondenterna låg, samtidigt som fynden är 

att betrakta som viktiga i resultatet. Därför har författaren valt att publicera fynden i 

studiens resultatdel, så att dessa problem kan identifieras och eventuellt åtgärdas. 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva vilka upplevelser och erfarenheter sjuksköterskor på 

sjukstugor i Västerbottens inland har av att omhänderta akut sjuka patienter med stöd var 

läkare på distans. Studiens resultat visar på att sjuksköterskorna självständigt utför en 

undersökning av patienten i varierande omfattning utefter den förmåga sjuksköterskan 

besitter och efter patientens sökorsak. De känslorna som väcks hos sjuksköterskorna i 

samband med arbetsuppgiften att hantera dessa patienter med läkaren på distans är både av 

positiv och negativ karaktär, men med övervägande positiva känslor. I resultatet kunde det 

ses både faktorer som underlättade deras arbetsuppgift samt faktorer som försvårade 

densamma. Resultatdiskussionen är uppbyggd kring de fyra kategorierna: utför en egen 

undersökning, känslor kring arbetsuppgiften, faktorer som underlättar arbetsuppgiften och 

faktorer som försvårar arbetsuppgiften. 

 

Utför en egen undersökning 

Alla sjuksköterskor i studien berättade att de gör en bedömning av de patienterna som 

söker akut innan de kontaktar någon läkare. Det som sjuksköterskorna i studien beskriver 

som sin bedömning verkar vara en fördjupad undersökning där flertalet av dem berättar om 

hur de utför laboratorieundersökningar och sätter urinkatetrar. Att utföra 

omvårdnadsbedömningar och använda sig av omvårdnadsdiagnostik samt att självständigt 

utföra vissa undersökningar ska ingå i den legitimerade sjuksköterskans kompetensområde 

(Socialstyrelsen, 2005). Det kan dock resoneras om den undersökningen som 

sjuksköterskorna utför självständigt på sjukstugorna är att betrakta som vad en legitimerad 

sjuksköterska ska klara av enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. 

Författarens åsikt är att vad de beskrev att de genomförde för undersökningar och 

bedömningar ligger på en fördjupad nivå. Både Riksföreningen för akutsjuksköterskor 

(2017) och Distriktssköterskeföreningen (2005) beskriver i sina kompetensbeskrivningar 

att sjuksköterskor med de respektive specialistutbildningarna ska besitta fördjupad 

kompetens inom att bland annat undersöka patienter. Även Cant et al. (2011) beskriver i 

sin studie hur 45 procent av sjuksköterskor som medverkade i deras studie ansågs sig 

kunna genomföra en heltäckande patientundersökning innan sin specialistutbildning. Efter 

sin specialistutbildning ansåg alla sjuksköterskorna i studien att deras kompetens i att 

undersöka patienterna hade ökat. Författaren skulle finna det intressant med en vidare 

studie på hur sjuksköterskorna på sjukstugorna utförde sina undersökningar. Urvalet för 

studien var ganska heterogent med sjuksköterskor både med och utan specialistutbildning 

samt med olika lång erfarenhet. Det skulle då vara intressant att undersöka om det är någon 

skillnad i bedömningarna av patienterna beroende på om sjuksköterskan är 

specialistutbildad och beroende på dennes erfarenhet.   

 

Känslor kring arbetsuppgiften 

Sjuksköterskorna i studien beskrev vad som har tolkats som negativt påverkande känslor 

kring några punkter, bland annat att de upplever det skrämmande över de svårast sjuka 

patienterna och att de är ensamt ansvariga då. De beskrev det också som påfrestande att de 

måste göra rätt bedömningar så att patienterna får den vård de behöver. Liknande svar kan 

ses i Kidd et al. (2012) studie där sjuksköterskor vid glesbygdsakutmottagningar 

intervjuades. De beskriver också hur sjuksköterskorna målar upp ett ”worst case scenario” 

där de ser sig stå ensamma med svårt sjuka patienter och att det påverkade deras 

självförtroende. Författarna till den studien såg att sjuksköterskorna beskrev patienter som 

sökte akut med liknande symtom och allvarlighetsgrad som de som låg inne som mer 

skrämmande. I den studien lyfte dock en sjuksköterska att dessa svårt sjuka patientfallen 
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sällan inträffar och är en liten del av alla som söker akut. Sjuksköterskorna i den studien 

upplevde att bristen på självförtroende att arbeta med de akuta patienterna också handlade 

om att de upplevde en rädsla för att hamna i en rättsprocess. De ansåg att den här rädslan 

bland annat handlade om att media lyfte upp sällsynta patientfall och de tror då att 

sjuksköterskorna har blivit mer sparsamma med att lita på deras eget omdöme för att 

istället vilja ringa läkaren om besluten. 

 

Även fast arbetet som sjuksköterska i glesbygd beskrivs som utmanande i studien av Kidd 

et al. (2012) anser sjuksköterskorna där att de har en stor arbetsglädje över det unika med 

glesbygdssjukvård. Även sjuksköterskorna i den aktuella studien beskrev hur de anser att 

arbetet med att omhänderta de akuta patienterna på sjukstugorna är roligt och varierande. 

 

Sammantaget var författarens uppfattning att det var mer positiva känslor som uttrycktes 

kring arbetsuppgiften jämfört med negativa känslor som framkom under intervjuerna. 

 

Faktorer som underlättar arbetsuppgiften 

Att sjuksköterskorna i studien beskrev hur de med erfarenhet och kunskap omhändertar 

patienterna bättre, var inte förvånande. Detta då det är beskrivet tidigare i studien av Cant 

et al. (2011) hur sjuksköterskorna efter sin specialistutbildning ansåg att de var bättre på att 

omhänderta patienterna. En av sjuksköterskorna beskrev i intervjuerna att hen ansåg att 

utbildningarna bör bygga på det lokala patientunderlaget. Det är något som 

sjuksköterskorna i studien av Kidd et al. (2011) också har beskrivit att de önskar att 

fortbildningen är specifik för glesbygdssjukvården. Detta för att de anser att 

glesbygdssjukvården inte är lik den sjukvård som bedrivs i städerna, utan en 

glesbygdssjuksköterska måste kunna arbeta utan läkare och kunna lite om allt. Även 

Timmings (2006) beskriver hur arbetet som glesbygdssjuksköterska är speciellt och bör ha 

en egen specialistutbildning för att stå rustad inför arbetet. 

 

Sjuksköterskorna i studien ansåg också att arbetet underlättades genom att kunna sända 

ljud och bild till läkaren eller att de ansåg att arbetet skulle bli lättare om det 

implementerades mera. Att det går att genomföra akutsjukvård via telemedicin på 

akutmottagningar i glesbygd är något som systemet TelEmergency visat på. Där 

akutmottagningar i glesbygdsområden i Mississippi bemannats med avancerade 

specialistsjuksköterskor (nurse practioners) med stöd av akutläkare på telemedicin. De har 

visat att de kan ge akutsjukvård som är likartad den med jourläkare (Galli et al., 2008). 

Programmet TelEmergency använde sig dock av sjuksköterskor med högre utbildningsnivå 

än vad de sjuksköterskorna som arbetar på sjukstugorna idag besitter. Däremot är det 

intressant att se hur många olika patientpresentationer de i TelEmergency-programmet kan 

hantera utan att ha en läkare på plats. Att inte alla patienter behöver hanteras direkt av en 

läkare är något som Sullivan, Hegney och Francis (2012) också beskriver. De visar på att 

de flesta patienter som söker sig till små och mellanstora vårdinrättningar inte är i behov av 

omedelbar hjälp. Oftast har de mindre skador och behöver inga läkemedel i samband med 

sitt besök. De anser att sjuksköterskor bör få större möjligheter att hantera dessa patienter 

om det ska gå att fortsätta bedriva akutsjukvård i glesbygd. 

 

I studien var det några sjuksköterskor som lyfte fram att de önskade läkarstöd dygnet runt, 

en annan uttryckte det som att det vore bra och att det inte var realistiskt eftersom antalet 

läkare inte räcker till för det. Liknande uttryck gavs även i Kidd et al. (2012) studie där 

sjuksköterskorna också uttryckte det som att dygnet runt läkare var orealistiskt på deras 

glesbygdsakutmottagning. 
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Faktorer som försvårar arbetsuppgiften 

Lea och Cruickshank (2014) visar i sin studie att nyutexaminerade sjuksköterskor som 

påbörjar sitt arbete på glesbygdssjukhus följer en utvecklingskurva lik den som gäller när 

studenter går från att vara student till yrkesverksam. De har behov av extra stöd i början av 

sin karriär och att det finns unika saker i glesbygdssjuksköterskans kompetens de behöver 

extra stöd i att förvärva. De påtalar att det är av vikt att ansvaret och arbetsbelastningen 

sker stegvis för de nya sjuksköterskorna. Respondenterna från sjukstugorna uttryckte att 

arbetet på en sjukstuga är en tung uppgift för de nyutexaminerade sjuksköterskorna och att 

det är viktigt att de lär sig gränserna för vad de kan och inte kan. De gav ingen beskrivning 

om de nya sjuksköterskorna fick någon särskild introduktion baserad på deras tidigare 

erfarenheter. Eller om det fanns något särskilt program för de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas kompetensutveckling. Om inget sådant program kan erbjudas kan det 

vara till godo att se över möjligheten att införa det för att förbättra arbetssituationen för de 

nya sjuksköterskorna. 

 

Några av sjuksköterskorna uttryckte att de ansåg det var svårt att bygga upp en bra 

erfarenhet för de riktigt sjuka patienterna då de tog hand om dem mer sällan. Det är ett 

fynd som även påträffats i andra studier, både Kidd et al. (2012) och Endacott och Westley 

(2006) beskriver fenomenet. I de studierna uttrycker sig sjuksköterskorna att det är svårt att 

upprätthålla den breda kompetensen i att bedöma patienter och utföra vissa specifika 

uppgifter på grund av att de sällan sker. I en studie av Nayada och Cheri (2008) berättar 

sjuksköterskorna om att det tar längre tid att bygga en självsäkerhet i sin roll i glesbygd för 

att de utsätts för nya situationer hela tiden. Sjuksköterskorna i den studien ville utveckla 

mer avancerade kunskaper och på grund av att de träffar färre patienter när de arbetar i 

glesbygd upplevde de att det var svårt att göra där. De ansåg därför att de behövde 

tillgodogöra sig de kunskaperna inom hälso- och sjukvården i en stad och genom att 

fullfölja specialistkurser. Att utveckla sina kunskaper för glesbygdssjukvård genom 

praktikperioder på sjukhus i stadsmiljö ansåg däremot sjuksköterskorna i Kidd et al. (2012) 

studie inte var möjligt då den vårdmiljön var så olik den i glesbygd att det inte gav något 

värdefullt lärande. I O´Meara et al. (2002) studie uttryckte sig distriktsläkare i glesbygd att 

det även var svårt att rättfärdiga träning i akutsjukvård. De menar på att om du inte utför 

det varje dag spelar det ingen roll om du tränar på det en gång per år, för du kommer ändå 

ha glömt det och inte vara säker nog för att genomföra det.  

 

Att både vara ansvarig för vårdavdelningen för att sedan också bli ansvarig för de akuta 

patienterna som anländer beskrivs inte vara något ovanligt på vårdinrättningar i glesbygden 

i Australien. Det ökar bördan för den sjuksköterskan som är i tjänst att både ansvara för 

patienterna på vårdavdelningen, koordinera arbetet för undersköterskorna och utöver det 

ansvara för den akuta beredskapen (Lea & Cruickshank, 2007). Det visar även denna 

studie på att sjuksköterskorna uttryckte att de kände sig splittrade mellan att ansvara för 

både avdelningen och jourmottagningen. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att tekniken generellt fungerade dåligt eller inte var 

användarvänlig, de beskrev att det var svårt för läkare att ha journaltillgång hemma och att 

telemedicinutrustningen var svåranvänd. Att tekniken bör fungera och att det är en av 

förutsättningarna för telemedicin är något som vårdpersonalen i Johansson, Lindberg och 

Söderbergs studie (2014) också uttrycker. De menar på det att tekniken de behövde arbeta 

med ofta inte fungerade som den ska och att de inte anser att det är deras arbete att få det 

att fungera. De anser att det är nödvändigt att tekniken är testad, problemen ska vara 

ordnade och att den ska vara användarvänlig. 
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Endacott och Westley (2006) ger exempel på att sjuksköterskor använder särskilda 

kommunikationsstrategier för att fånga läkarnas uppmärksamhet och för att föreslå olika 

handlingar. De beskriver hur sjuksköterskorna väljer vad de ska säga beroende på vilken 

läkare de talar med. Sjuksköterskorna beskriver också hur de ger förslag på vad som ska 

göras för att läkaren ska acceptera det, de uttrycker att det är särskilt viktigt när det är 

oerfarna läkare som arbetar. I denna studie uttryckte en respondent hur det kunde vara 

svårt att nå fram i sin kommunikation till vissa jourläkare, då särskilt de som är oerfarna. 

De andra respondenterna uttryckte inte den svårigheten. Det är möjligt att även 

sjuksköterskorna i denna studie använder sig av vissa ordval och andra 

kommunikationsstrategier för att styra jourläkarna. Det var dock inget som berördes något 

närmare under intervjuerna vid den aktuella studiens genomförande. 

Slutsats 

 

Av studiens resultat kan dras den slutsatsen att sjuksköterskorna arbetar efter att först 

genomföra en initial bedömning och undersökning av de patienterna som söker akut innan 

de tar kontakt med jourläkaren för vidare handläggning. De identifierade också faktorer 

som de ansåg både underlättade och försvårade deras arbete med att omhänderta dessa 

patienter med läkaren på distans. De uttryckte också att arbetsuppgiften med att 

omhänderta akuta patienter med läkaren på distans gav dem blandade känslor, den 

beskrevs både som en rolig arbetsuppgift och att den också kunde vara en tung sådan med 

en känsla av ansvar. 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studien kan bidra med att ge en beskrivning av vilka erfarenheter och upplevelser 

sjuksköterskor i Västerbottens inland har av att omhänderta akuta patienter med läkaren på 

distans. Troligen kan delar av studiens resultat även appliceras på andra delar av Sverige 

som har ett liknande system med glesbygdsvårdcentraler. Studien har påvisat en del 

faktorer som underlättar eller försvårar sjuksköterskornas arbete. Genom att de faktorerna 

har identifierats kan det vara möjligt att använda sig av dem i förändringsarbeten i 

verksamheten för att förbättra sjuksköterskornas arbetsmiljö och i slutändan också förbättra 

patientomhändertagandet.  
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Information om studiedeltagande 

Bakgrund 

Västerbottens inland är geografiskt ett stort område och glest befolkat. De vårdinrättningar 

som är mest spridda över området är sjukstugor som fungerar som små minisjukhus, med 

personal på plats dygnet runt. Jourläkarsystemet är uppbyggt så att det inte alltid finns en 

läkare på plats på varje sjukstuga dygnet runt, utan då är det en sjuksköterska som får ansvara 

för att göra en första bedömning och omhändertagande av de patienter som söker sig akut till 

sjukstugan. I Sverige är det inte vad jag har funnit, beskrivet vilka erfarenheter eller 

upplevelser som sjuksköterskorna i glesbygd har kring den arbetsuppgiften. 

Syftet  

Syftet är att beskriva vilka upplevelser och erfarenheter sjuksköterskor på sjukstugor i 

Västerbottens inland har av att omhänderta akut sjuka patienter med stöd av läkare på distans. 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om deltagande i studien eftersom du är sjuksköterska på en sjukstuga i 

Västerbottens inland och matchar de inklusionskriterierna som studien har.  

Endera har du anmält intresse att delta i studien eller så har någon rekommenderat mig att 

kontakta dig eftersom den personen ansåg att ditt deltagande skulle bidra till studien. 

Hur går studien till? 

Om du väljer att delta i studien kommer vi att boka in en intervju, som beräknas ta cirka 30 

minuter. Vi kan hålla den intervjun på en ostörd plats som du själv kan välja, efter 

överenskommelse med din chef kan den eventuellt genomföras på arbetstid. Intervjun 

kommer att ljudupptas digitalt, transkriberas och en kvalitativ innehållsanalys kommer 

genomföras på materialet. Inspelningarna och det skrivna materialet kommer behandlas 

konfidentiellt och efter genomfört analysarbete och godkänt arbete kommer inspelningen att 

förstöras. 

Sammanlagt kommer studien att innehålla intervjuer med 6-10 sjuksköterskor från olika 

sjukstugor i Västerbottens inland för att få ett så variationsrikt material som möjligt. 

Ett deltagande är helt frivilligt och du har när som helst under studiens genomförande rätt att 

utan att ange anledning avbryta ditt deltagande i studien och utan att din arbetssituation 

kommer att påverkas. Ingen ersättning för deltagande i studien kommer att utgå då den 

genomförs som ett självständigt arbete. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i en D-uppsats och finnas tillgänglig via DIVA 

som är en gemensam portal för forskningsrapporter och studentarbeten på internet. Materialet 

kan även bli aktuellt att ligga till grund för en senare artikelpublicering. Vid önskemål kan jag  
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även skicka en kopia av studien till dig och det kan också finnas en möjlighet att få studien 

presenterad på din arbetsplats. 

Ett önskemål är att du som vill delta i studien kontaktar mig, Peter Mähler, via e-post eller 

telefon för att boka in en tid och plats för intervjun. 

Studien genomförs som ett självständigt arbete på magisternivå 15 hp, på Sophiahemmets 

högskola, Stockholm, för specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård. 

Ansvariga 

Student    Handledare 

Peter Mähler    Taina Sormunen 

XXXXX.XXXX@XXX.XX  XXXXX.XXXX@XX.XX 

XXX-XXXXXXX   XX-XXXXXXX 
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Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen angående intervjustudien om sjuksköterskor på sjukstugor i 

Västerbottens inlands upplevelser och erfarenheter av att omhänderta akuta patienter med 

läkare på distans.  

Deltagandet till studien är frivilligt och jag kan närsomhelst välja att avbryta studien utan att 

ange skäl. 

 

Jag har haft möjlighet att ställa frågor och fått dessa besvarade. 

 

Jag väljer att delta i denna studie och bekräftar det genom att skriva under detta 

samtyckesformulär 

 

 

 

_________________________________ 

Ort och Datum 

 

 

_________________________________ 

Underskrift forskningsperson 

 

 

_________________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

_________________________________ 

Ort och Datum 

 

 

_________________________________ 

Underskrift projekt(forsknings-)ansvarig 

 

 

Peter Mähler______________________ 

Namnförtydligande 
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Intervjuguide 

 

Inledning 

Presenterar problemformuleringen och att vi klargör vad syftet med studien är samt upprepar 

forskningspersonsinformationen om att deltagandet är frivilligt, att de när som helst har rätt 

att avbryta studiedeltagandet och att deras uppgifter ska behandlas konfidentiellt. 

 

Kön? 

Ålder? 

Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska? 

Specialistutbildning eller annan specialistkunskap? 

Antal år som sjuksköterska på en sjukstuga? 

 

Frågor 

Skulle du vilja beskriva dina erfarenheter av hur ett omhändertagande av en patient som söker 

med akuta symtom går till när du inte har en jourläkare på plats på sjukstugan? 

 

Vilka faktorer upplever du försvårar ditt omhändertagande av en sådan patient? 

 

Vilka faktorer upplever du underlättar ditt omhändertagande av en sådan patient? 

 

Hur upplever du arbetsuppgiften att omhänderta dessa patienter som söker akut?  

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av ett omhändertagande som du upplevde som bra? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av ett omhändertagande som du upplevde inte gick så 

bra? 

 

Hur upplever du din kompetens i att omhänderta patienter som söker akut när du inte har en 

läkare på plats? 

- Har du fått någon särskild kompetensutveckling eller utbildning för uppgiften att 

omhänderta akuta patienter med läkaren på distans? 

 

Vilka erfarenheter har du idag av att använda dig av hjälpmedel för att utföra uppgiften? 

 

Vad upplever du skulle vara hjälpmedel som skulle underlätta för dig att utföra uppgiften? 

 

Baserat på dina erfarenheter och upplevelser, skulle du vilja förändra något kring 

omhändertagandet av dessa patienter?  

- Vad skulle du då vilja förändra? 

 

Är det något annat du vill tillägga/berätta? 

 

Följdfrågor 

Hur?  

När? 

På vilket sätt? 

Hur menar du då? 

Vad kan det bero på? 
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Kan du ge exempel? 

Kan du utveckla? 
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