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Sammanfattning    
Bakgrund och problemformulering: Egenvård beskrivs som de enkla handlingar en 
person själv kan utföra för att lindra eller bota symptom, sjukdomar och skador. 
Sjuksköterskan på vårdcentral är den vanligaste källan till råd om egenvårdshandlingar i 
det fall patienten önskar så. Att främja hälsa i alla samhällsgrupper utgör en del av 
sjuksköterskans profession och styrs av flertalet lagar och riktlinjer. Sjuksköterskorna 
själva har beskrivit sig ha en nyckelroll i att stödja egenvård genom att skapa en 
personlig relation till patienten. Hur sjuksköterskan upplever denna stödjande roll vid  
symptom och skador finns beskrivet i begränsat omfång. Syfte: Syftet med studien är 
att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att stötta patienter i egenvård. Metod: 
Studien är en kvalitativ intervjustudie genomförd med sex sjuksköterskor. Metoden som 
användes för analys av insamlad data var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 
Resultat: I resultatet framkom sjuksköterskans upplevelse av ansvar vid stöttning av 
patienter i egenvård. Detta ansvar grundade sig i att följa givna riktlinjer men även ett 
ansvar att se hela patienten och dennes livsvärld. Glädjen som infann sig i att göra 
patienter nöjda samt att utvecklas i sin yrkesroll återfanns också i resultatet. Dock 
påträffades frustration när patienter inte lyssnade och ställde orimliga krav. Även 
påfrestande organisatoriska krav resulterade i frustration. Resultatet visade också 
sjuksköterskornas upplevda trygghet i att stötta patienter, med kunskap och mognad 
som grund. Diskussion: I diskussionen förs resonemang kring sjuksköterskan och 
patientens delade glädje, samhällets utveckling samt det professionella 
förhållningssättet. Svårigheter att skilja på person och profession belyses. Det funna 
resultatet diskuteras och styrks av tidigare forskning. Slutsats: Sjuksköterskans olika 
känslor påverkar den stöttning som ges samband i egenvård, men de påverkar också den 
egna personen. Att synliggöra dessa känslor genom reflektion är betydelsefullt.   
      
 
Nyckelord: Egenvård, upplevelser, sjuksköterskeperspektiv, stöttning 
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INLEDNING 
Att hinna med det som vardagen inbegriper är en utmaning för många i samhället och 
noggrann planering krävs ofta. Om sjukdom inträffar kan vardagen störas och allt hinns 
inte längre med. Ett genast tillfrisknande är för många önskvärt, men i de flesta fall en 
omöjlighet. Huruvida denna situation, med flera, påverkar sjuksköterskans upplevelse 
av att stötta patienter i egenvård finns beskrivet i begränsad omfattning. Utifrån egna 
erfarenheter under praktik fastslogs att en stor del av patienterna gavs råd om egenvård 
via telefonkontakt, i den mån det var möjligt. En hög arbetsbelastning och stort ansvar 
hos sjuksköterskan identifierades, men också dennes tillfredställelse när patienter var 
nöjda med de råd som gavs. Nyfikenhet väcktes om sjuksköterskans egna upplevelser, 
när denne själv får reflektera och sätta ord på tankar och känslor kring egenvård. 

 

BAKGRUND 

Egenvård 
Definitionen av egenvård är de enkla åtgärder en patient på egen hand kan utföra för att 
lindra symptom och skador. Exempel på dessa åkommor kan vara tillfällig huvudvärk, 
mensvärk och vrickningar. Även inte alltför omfattande sårskador ingår här. I de fall 
patienten önskar hjälp kan sjuksköterska tillfrågas om råd, stöttning och undervisning 
(Nationalencyklopedin 2016). En kvantitativ enkätstudie genomförd i Sverige visar att 
just kontakt med sjuksköterska på vårdcentral är det vanligaste sättet för patienter att 
finna kunskap och få rådgivning. Vanligt är också att de söker hjälp för symptom hos 
anhöriga och på internet. Egenvårdsråd som finnes på internet efterföljs helt eller delvis 
av 88,4 procent av patienterna. Detta kan jämföras med de råd som ges av 
sjuksköterskan vilka efterföljs helt eller delvis av nästintill alla patienter, 98,6 procent, 
oberoende om det ges via telefon, öppen mottagning eller via e-post (Gustafsson, 
Vikman, Axelsson & Sävenstedt 2014, ss. 74-75). I de fall råden inte efterföljs har 
forskning redogjort för flera olika orsaker. Brist på tid påverkar patientens motivation; 
svårigheter att vara borta från arbetet kan förhindra egenvård. Ointresse att genomföra 
egenvård hos patienter, särskilt hos de med låg utbildning, har visat sig vara ytterligare 
en faktor. Vidare visade studien att patienter under 35 år uppgav fler svårigheter och 
hinder för att utföra egenvård än de i äldre åldersgrupper (Gustafsson, Vikman, 
Sävenstedt & Martinsson 2015, s. 3259). Ointresset att utföra egenvård av patienter har 
också beskrivits i en australiensisk observations- och intervjustudie vid inneliggande 
vård på sjukhus. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att motivera patienterna, inte 
minst initialt i behandlingen. Efter en tids coachning kunde sjuksköterskorna dock se en 
förändring i deras förståelse för egenvård (Pryor 2009, s. 81) 
 

Vårdrelation 
Samspel mellan sjuksköterska och patient spelar stor roll vid patientens utförande av 
egenvård. Forskning med kvalitativa intervjuer som metod har funnit att patienter som 
anser sig ha ett gott samspel med sjuksköterskan har fyra gånger så stor benägenhet att 
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utföra egenvård än de som tycker sig vara missnöjda. Den viktigaste faktorn som 
patienter uppgav för att följa givna egenvårdsråd var tydliga anvisningar från 
sjuksköterskan. Att denne dessutom var behaglig att samtala med var också en 
påverkande faktor. Sjuksköterskans välvillighet i samtal spelade således stor roll 
(Williams, Warren, McKim & Janzen 2012, s. 1048). Ett samtal där sjuksköterskan 
bjuder in patienten och där båda parter är aktiva, kan leda till att relevant information 
framkommer. Detta kan hjälpa sjuksköterskan i sin bedömning och de råd denne ger. 
Patientens tidigare erfarenheter måste tas i beaktning då dessa kan påverka utförandet av 
egenvård. Även sjuksköterskans erfarenheter kan spela roll vid bemötande och 
bedömning. Förförståelsen hos sjuksköterskan måste medvetandegöras av denne själv. 
 
En studie med syfte att undersöka hur en tillitsfull relation skapas mellan sjuksköterska 
och patient vid rådgivning har påvisat vikten av kontinuitet. Uppföljning, tillräckligt 
med tid vid varje besök och att patienten vet var och hur denne kan nå sjuksköterskan, 
gör att patienten känner sig sedd.  Detta genererar i sin tur tillit. Sjuksköterskans 
möjlighet att kunna skapa sig en helhetsbild av patienten och dennes situation är 
nödvändigt. Vidare visar studien att respekt och ett ödmjukt förhållningssätt är två andra 
faktorer som spelar en väsentlig roll för relationen, detta inte minst genom ett aktivt 
lyssnande, där patienten bör mötas på sin egen nivå (Eriksson & Nilsson 2007, s. 2356).  
 

Sjuksköterskans roll 
En nyligen genomförd kvalitativ studie utförd på 14 sjuksköterskor beskriver deras 
starka känsla av professionellt ansvar gentemot patienterna. De ansåg sig själva vara en 
nyckel till att främja egenvård genom att skapa en personlig relation till varje patient. 
Sjuksköterskorna betraktade egenvården som en naturlig del i sitt yrke, liksom att ta 
hjälp och samarbeta med andra professioner. Studien lyfter även den frustration som 
sjuksköterskorna kunde uppleva när patienter valde att inte följa de råd som getts. 
Respekt för den enskildes egna val i sin hälsosituation var dock något som 
sjuksköterskorna beskrev som essentiellt (Wilkinson, Whitehead & Crowe 2015, ss. 
243-244). Respekt återfanns även i en kvalitativ intervjustudie gjord i Sverige, där 
särskild hänsyn behövde visas i möte med utländska patienter. Språket kunde ibland 
utgöra hinder, varför rekommendationer behövde anpassas. Sjuksköterskorna uppgav att 
dessa patienters tidigare erfarenheter kunde skilja sig helt från andra möten, eftersom 
livssituationen såg annorlunda ut (Hörnsten, Lindahl, Persson & Edvardsson 2014, s. 
239).  
 
En intervjustudie med fem sjuksköterskor som arbetade med telefonrådgivning visade 
på sjuksköterskornas ansvarskänsla gentemot patienterna. De hade en stark önskan om 
att kunna hjälpa till. Sjuksköterskorna beskrev dock ängslan för vad konsekvenserna 
kunde bli om felaktiga råd gavs; dels för patientens hälsa men också för sin egen 
legitimation.  Oron ökades ytterligare när sjuka barn var inblandade (Holmström & 
Dall’Alba 2002, s. 146).  
  

Lagar och förordningar 
Sjuksköterskans arbete styrs av flertalet lagar som bland annat syftar till att förebygga 
och behandla sjukdom (SFS 1982:763), samt främja patientens självständighet och 
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integritet. I patientlagen beskrivs vårdpersonalens ansvar att göra patienten delaktig. 
Utifrån patientens egna förutsättningar och önskningar kan denne själv utföra vissa 
åtgärder i syfte att främja sin hälsa. Vidare finns skyldighet att informera patienten om 
dennes hälsotillstånd och metoder för behandling. Information ska också ges om 
förebyggande åtgärder som patienten själv kan vidta. En individuell planering bör 
utformas i samråd med varje patient, och på detta sätt kan trygghet och kontinuitet 
säkras (SFS 2014:821). 
 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 
Den etiska koden syftar till att förse sjuksköterskor med direktiv om det etiska 
förhållningssättet inom professionen. Sjuksköterskan ska möta varje individ värdigt och 
patientens egen vilja och val måste respekteras. Oavsett etnicitet, ålder eller social 
bakgrund måste omvårdnad ges likvärdigt (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3).  
 
Det första av fyra områden som beskrivs i den etiska koden är sjuksköterskans arbete 
gentemot samhället och alla de olika grupper som det innefattar. Detta innebär att 
information som ges måste anpassas för att patienterna ska ha möjlighet att tillgodose 
sig denna. Dessutom måste sjuksköterskan respektera de olika trosuppfattningar och 
vanor som finns i samhället. Oavsett grupptillhörighet måste en rättvis fördelning av 
vårdens resurser göras. Ansvar för att påbörja och stödja insatser i syfte att främja hälsa 
ligger även det på sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 4). Detta 
ansvar kan tydligt ses inom primärvården, där en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter 
utgörs av att stötta patienter i egenvård. Olika grupper i samhället har olika behov av 
stöttning i egenvård, något som sjuksköterskan måste se till i varje patientmöte.  
 
Det andra och tredje området i den etiska koden för sjuksköterskor redogör för dennes 
ansvar att ständigt vara à jour inom forskningsområdet samt främja utveckling på 
arbetsplatsen; detta för att trygga patientsäkerhet och individens rättigheter. Ansvaret 
ligger hos varje enskild sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 5). Att 
vara uppdaterad är en förutsättning för att kunna ge likvärdig och korrekt vård, inte 
minst inom rådgivning. Vid bristande uppdatering inom yrkesområdet skulle 
patientsäkerheten kunna äventyras om ny forskning visar motsatser till tidigare 
sanningar. Det som tidigare ansågs vara korrekta råd och bedömningar kan nu motsäga 
nya direktiv. Utveckling på arbetsplatsen är också en viktig del i arbetet för en likvärdig 
vård. Det kan bland annat handla om att utveckla nya riktlinjer på arbetsplatsen. Ett 
exempel på sådana, är lokala riktlinjer för vilka råd som ska ges och prioriteringar som 
ska göras vid ett specifikt tillstånd, så att alla sjuksköterskor arbetar på samma sätt.  
 
Vikten av samarbete och respekt medarbetare emellan beskrivs i det fjärde området i 
ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 6). Kollegorna kan få fungera 
som stöd för varandra när svåra situationer i patientmöten uppkommer. Stödet kan bestå 
av både sjuksköterskekollegor så väl som andra yrkesgrupper på arbetsplatsen. I dessa 
yrkesgrupper kan även kompetens och erfarenheter utbytas sinsemellan. Ett exempel på 
när stöttning kollegor emellan kan behövas är då patienter uppträder på ett upprört sätt.  
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Didaktik 
En intervjustudie som bedrivits inom hälsorådgivning har identifierat sjuksköterskornas 
upplevelse av hur pedagogisk kompetens påverkar arbetet. Dialog lyfts som en väsentlig 
komponent för att få närhet till patienten och göra denne delaktig. Denna delaktighet 
gjorde att sjuksköterskorna upplevde att arbetet underlättades. I intervjuerna framkom 
även betydelsen av att begränsa och anpassa den information som ges. Sjuksköterskorna 
uppgav att för mycket information inte alltid gynnade patienten (Eriksson & Nilsson 
2007, s. 2355). Friberg, Pilhammar Andersson och Bengtsson (2007, s. 538) har i en 
studie funnit en strategi för att på bra sätt undervisa och informera patienten. Genom att 
följa patienten i samtalet och också låta sig själv följas kan ett ömsesidigt utbyte av 
information ske. Den givna informationen kan visa vad patienten redan vet, och genom 
dessa uppgifter kan sjuksköterskan bygga vidare på sin undervisning. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskan har i sin yrkesutövning flertalet lagar och riktlinjer att följa och förhålla 
sig till. I dessa ingår bland annat att både att ge behandlande och förebyggande råd. 
Genom dessa kan patienten få kunskap till att utföra egenvård. En god vårdrelation, som 
bland annat bygger på respekt och ödmjukhet inför patienten, främjar vidare dennes 
utförande av egenvård. Råd om egenvård ses av sjuksköterskor som en naturlig del i 
yrket och en känsla av professionellt ansvar gentemot patienten finns.  

Granskning av tidigare artiklar inom ämnet egenvård har till viss del beskrivit 
sjuksköterskors upplevelse av rådgivning, men kunskapsluckor har identifierats. 
Studierna har oftast riktat sig mot speciella patientgrupper, såsom patienter med 
diabetes eller hjärtsvikt. Vidare ses genomgående ett patientperspektiv i flertalet artiklar 
där endast korta stycken beskriver sjuksköterskans upplevelser.  

Denna intervjustudie genomförs med avsikt att få inblick i hur sjuksköterskan ser på sin 
egen roll i att stötta patienter i egenvård. Tankar och känslor är viktigt att identifiera för 
att påvisa positiva såväl som negativa aspekter i arbetet. 

 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att stötta patienter i 
egenvård. 
 
METOD 

Data 
Studien är empirisk och bygger på kvalitativa intervjuer. Sex sjuksköterskor valdes ut 
efter förutbestämd avgränsning; de skulle komma från olika vårdcentraler och ha arbetat 
på vårdcentral i minst tre år. I studien ingick fem kvinnliga sjuksköterskor och en 
manlig. Två av sjuksköterskorna hade en specialistutbildning som distriktssköterska. 
Samtliga sjuksköterskor var i åldrarna 30-66 år med erfarenhet av arbete på vårdcentral 
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mellan 3-27 år. Medianvärdet på det antal år sjuksköterskorna arbetat på vårdcentral var 
10,5 år. 
 

Datainsamling 
E-post med information om studien samt dokument med samtycke, se bilaga, skickades 
ut till flertalet enhetschefer för vårdcentraler i Västsverige. Informationen beskrev 
studiens syfte, metod och tillvägagångssätt med ljudupptagning. Vidare beskrevs att allt 
material behandlades konfidentiellt, enbart författarna och handledaren skulle ta del av 
underlaget. Deltagandet var helt frivilligt och sjuksköterskorna kunde när som helst 
avbryta sin medverkan utan motivering. Även kontaktuppgifter lämnades i 
informationsdokumentet om frågor uppkom angående studien och deltagande. 
Enhetscheferna fick sedan ge sitt godkännande och vidare förmedla informationen till 
sjuksköterskor inom urvalsgruppen. Intresserade sjuksköterskor tog åter kontakt med 
studenterna och fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Detta tillvägagångssätt 
resulterade i kontakt med fem sjuksköterskor. Då målsättningen var sex intervjuer togs 
direktkontakt med en sjuksköterska som uppfyllde kriterierna. Denne kontaktade i sin 
tur sin enhetschef som gav sitt godkännande för deltagande under arbetstid.  
 
Vid samtliga intervjutillfällen med sjuksköterskorna inleddes mötet med en kort 
presentation av studenterna själva, samt studiens syfte. Därefter upprepades information 
om konfidentialitet, frivillighet och tillvägagångssätt. Deltagaren fick om önskan fanns 
pausera under intervjun. Metoden som användes för intervjun var ostrukturerad, vilket 
innebär att alla deltagare fick samma inledande fråga; ”Kan du berätta om dina 
erfarenheter av att stötta patienter i egenvård?”. Utifrån denna frågeställning 
utvecklades sedan samtalet efter varje enskild sjuksköterskas erfarenheter.  
 
Alla genomförda intervjuer skedde enligt sjuksköterskornas önskemål på respektive 
vårdcentral och tog från 25 minuter till 45 minuter. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant av båda studenterna samma dag som genomförandet. Kvalitén på det 
inspelade materialet var genomgående mycket bra och innebar aldrig någon risk för 
felhörningar.  
 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes som metod i utförd studie och 
resulterade i 15 underkategorier och senare i fyra kategorier. Samtliga analyssteg som 
författarna arbetade utefter beskrivs nedan. 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att jämföra texter och berättelser genom 
skapandet av kategorier. Initialt i analysen lyfts meningsbärande enheter ut ur texten. 
Dessa utgörs av textstycken som beskriver det centrala relaterat till syftet.  Vidare 
förkortas texten genom kondensering, vilket gör stycket mer begripligt och lyfter de 
väsentliga delarna. Dessa förses sedan med en kod; vilken måste kunna härledas till de 
ursprungliga meningsenheterna. Koder bidrar till reflektion om vad som egentligen 
sägs. Genom att sätta samman koder med liknande innehåll kan sedan underkategorier 
skapas. Dessa ska vara konkreta; inga koder ska kunna passa in under flera 
underkategorier. Vidare sker en tolkning av dessa för att utläsa den underliggande 
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innebörden av texten. Dessa tolkningar presenteras slutligen i form av underkategorier 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2013, ss. 189-192). Den induktiva ansatsen valdes då 
den enligt Elo och Kyngäs (2008, ss. 107, 109, 111) är lämplig när det finns 
kunskapsluckor inom ett ämne. Forskarna har således ingen förutbestämd teori om det 
slutliga resultatet, detta till skillnad från den deduktiva ansatsen. Där sätts istället 
betydelsefulla delar av texten in under redan bestämda kategorier som funnits i tidigare 
forskning. I den induktiva ansatsen skapas kategorierna utifrån berättelserna, nya fynd 
kan således göras.  
 
Exempel på kvalitativ innehållsanalys utförd i denna studie, med meningsenheter, 
kondenserade meningsenheter, koder och underkategorier kan ses i tabell 1. Analys av  
insamlat och transkriberat material gjordes efter att alla sex intervjuer var utförda. 
 
Tabell 1 

 
Vid skapandet av kategorier sattes underkategorierna ihop till olika grupper för att finna 
eventuella likheter. Flertalet försök gjordes till dess att författarna var helt nöjda. 
Därefter kunde gemensamma nämnare lyftas och dessa fick utgöra kategorier.  
 

Etiska överväganden 
Inför studiens genomförande gjordes etiska reflektioner kring faktorer som skulle kunna 
ha betydelse för den enskildes medverkan samt för resultatet. Ett övervägande var att 
enhetscheferna, som godkände studiens genomförande, skulle kunna få reda på vilka 
sjuksköterskor som deltog. Då ämnet inte ansågs känsligt och högst sannolikt inte skulle 
kunna ge några konsekvenser för deltagarna lades ingen vikt vid detta. Valt ämne 
medförde inte heller att något stödjande samtal för de deltagande sjuksköterskorna 
ansågs vara aktuellt. 
 
Uppgifter och insamlad data har endast behandlats av berörda studenter och 
handledaren för att upprätthålla konfidentialitet. Inga namn på deltagare eller 

Meningsenhet 
 

Kondenserad meningsenhet Kod  Underkategori 

… Överlag tycker jag ändå 
att det är, telefonrådgivning 
är roligt (paus).  Att man 
ändå på något sätt kan 
hjälpa de som man ger råd 
till. 

Det är roligt att hjälpa. Upprymdhet Professionell och 
personlig 
tillfredsställelse 

Det känns ju positivt 
liksom, att man vågar och 
att man ändå känner sig 
trygg och säker. Ehm, så det 
känns ju jätte, det känns 
verkligen belönande att man 
ändå kommit någon vart. 

Det känns verkligen belönande 
att man ändå kommit någonvart. 

Personliga 
framsteg 

 

Att känna att jag gör ett bra 
jobb. Jag känner mig oftast 
tillfreds när jag åker hem på 
eftermiddagen. 

Att känna att jag gör ett bra 
jobb.  

Belåtenhet  
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vårdcentraler benämns i slutprodukten för att skydda integriteten. Istället ges 
pseudonymer, till exempel ’sjuksköterska 3’. Citat förekommer men kan inte härledas 
till den deltagande sjuksköterskan.  
 

Förförståelse 
Författarnas erfarenhet av att själva ge patienter egenvårdsråd inom primärvården är 
mycket begränsad och har endast erfarits under tre veckors praktik. Det har därför getts 
möjlighet att i stor mån möta respondenterna öppet och förutsättningslöst. Teoretisk 
kunskap inom ämnet egenvård har bearbetats i grundutbildningen för sjuksköterska, 
men tros inte ha påverkat författarnas sätt att leda intervjun, genom exempelvis riktade 
frågeställningar. Författarna har strävat efter att lyssna och ge en så neutral respons som 
möjligt på det sjuksköterskorna har berättat för att denne själv ska ge riktning åt 
intervjun.  
 
RESULTAT 
Utifrån funna underkategorier skapades fyra kategorier, se tabell 2. Dessa beskrev 
centrala upplevelser hos sjuksköterskan i att stötta patienter i egenvård; ansvar, glädje, 
frustration och trygghet. Ansvaret att följa lagar och styrdokument beskrevs väsentligt, 
men också ansvaret gentemot patienten. Sjuksköterskan måste se helheten och alltid 
förhålla sig professionellt. Känslan av glädje i att stötta egenvård beskrevs dels som 
ömsesidig lycka med patienten när denne blev nöjd, dels som glädje i att utvecklas 
personligt och professionellt. Frustration i arbetet upplevdes på grund av organisatoriska 
brister, exempelvis personalbrist eller orimliga effektiviseringar, liksom frustration 
kring patienters oförståelse till egenvård. Tryggheten grundar sig i den kunskap som en 
sjuksköterska besitter, samt i mognad genom erfarenheter.  
 
Tabell 2 
 
Underkategorier 
 

Kategorier 

Göra patienten delaktig Känsla av ansvar för patient och profession 
Inge förtroende hos patienten  
Sjuksköterskans professionella förhållningssätt   
Sjuksköterskans skyldigheter  
Vilja göra gott för patienten Glädje i att kunna hjälpa patienten 
Professionell och personlig tillfredsställelse   
Sjuksköterskans känsla av otillräcklighet  Arbetsförhållanden och krav från patienter skapar 

frustration 
Samhällskrav påverkar sjuksköterskans arbete  
Möta patientens motstånd  
Personlig påverkan av arbetsbelastning   
Handfallenhet i patientmöten  
Mognad i sin yrkesroll  Att känna trygghet i mötet med patienten 
Våga stå upp för sig själv  
Känna enkelhet i patientmötet  
Teamwork som stöd  
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Känsla av ansvar för patient och profession 
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde ett genomgripande ansvar gentemot 
patienterna och sin profession. Att kunna göra korrekta bedömningar framkom som 
viktigt i berättelserna men kunde utgöra krävande prestationskrav. Sjuksköterskorna 
beskrev även sin skyldighet att följa olika styrdokument och utföra de uppgifter som 
ingår i rollen som sjuksköterska på vårdcentral. En av uppgifterna är att göra 
bedömningar, ge råd och undervisa om egenvård i telefon. Beskrivningen av att fler 
samtal inkommer till vårdcentralen och att samtal därför kan behöva komprimeras, kan 
ge en bild av ansvaret som betungande och orimligt. Dock behöver detta ansvar och 
skyldighet inte alltid inge denna känsla, utan kan istället ses som en enkel och naturlig 
del i att stötta patienter.  
 

”… Man försöker ju uppfostra sin befolkning […] För det mesta 
fungerar det bra... ” (Sjuksköterska 5) 

 
Känslan av ansvar återfanns vidare i att göra patienten delaktig i sin egenvård, samt 
skapa en god och jämlik relation. En sådan relation bygger enligt resultatet på att vara 
ärlig mot patienten och genom ord bekräfta att jag som sjuksköterska har förstått. 
Sjuksköterskorna upplevde en skyldighet att ha ett lyhört och nyfiket förhållningssätt. 
Genom att ställa tydliga och följsamma frågor kunde patienten själv reflektera kring sitt 
tillstånd. Att inta denna ledande roll i relationen ansåg sjuksköterskorna vara sitt ansvar, 
inte patientens. Genomgående i resultatet fanns också en strävan mot att vara 
professionell i sitt förhållningssätt. Respekt för patienten sågs vara betydande, oavsett 
vad patienten söker för. Ett tydligt exempel var när flera patienter sökt vårdcentral i tron 
om att ha insjuknat i TBE då det stått i tidningen att diagnosen hade ökat. Också när 
patienter gav motstånd till egenvård och inte gjorde som sjuksköterskan ville måste 
respekt visas. Sjuksköterskans ibland opassande reaktioner måste i dessa fall behärskas 
för att bibehålla ett gott bemötande. Trots beskrivningar av arga och missnöjda patienter 
måste självkontroll bevaras.  
 

”… Man kan inte låta känslorna ta över utan det får man ju hellre 
tänka på sedan då…” (Sjuksköterska 5) 

 
Att stötta patienter från andra länder än Sverige i egenvård, beskrevs av 
sjuksköterskorna som utmanande då ovisshet om tidigare livserfarenhet rådde. 
Upplevelsen av att dessa ofta hade en annan inställning till egenvård uttrycktes genom 
att patienterna hellre önskade läkarbesök, gärna antibiotika och få hjälp direkt. Detta 
kan tolkas som att sjuksköterskorna hade en förförståelse, något som också kunde ses 
vid beskrivning av ofta återkommande, ibland besvärliga, patienter. Deras upplevda 
symptom ansågs mindre trovärdiga jämfört med när sällan sökande patienter kontaktade 
vårdcentralen. Risken att göra olika bedömningar ökade, och så även risken att ge olika 
råd.  Medvetenhet fanns om denna förförståelse och den problematik det skulle kunna 
innebära. Det kan ge uttryck för en ansvarskänsla. Vidare återfanns också ansvaret att se 
hela patienten och dennes livsvärld. Sjuksköterskorna lyfte vikten av att ändå kunna 
lyssna. 
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”... Är det någon som väldigt sällan söker och bor ute på någon gård 
och ringer att han har ont.  Då tror jag ju verkligen det, annars ringer 
inte han...” (Sjuksköterska 4) 
 
”… Och det är väl det som sjuksköterskan ska, liksom se helheten…” 
(Sjuksköterska 4) 

 

Glädje i att kunna hjälpa patienten 
I resultatet framkom sjuksköterskans upplevelse av att vilja finnas till för patienterna 
och att detta var något som gav positiva känslor. Rådgivning som gett goda resultat var 
särskilt något som gav personlig glädje i arbetet.      
 

”… Att man hjälper dem [patienterna], och det känns ju alltid bra 
såklart. Det är ju därför man (paus). Vi finns ju här för att hjälpa 
till…” (Sjuksköterska 3) 

 
Upplevelse av glädje i stöttning vid egenvård utgjorde en stor del av resultatet. 
Sjuksköterskorna uttryckte dels att de blev glada när patienter var nöjda och följde deras 
råd. Dels gav deras beskrivningar också en bild av arbetet som roligt. Att på ett kreativt 
sätt hitta lösningar för att stötta varje enskild individ, till exempel då sjuksköterska och 
patient inte talar samma språk, var en del av detta.  
 
Resultatet visade en personlig tillfredsställelse hos sjuksköterskan när patienter 
påverkades till det bättre; både när patienternas hälsa förbättrats genom givna råd och de 
fått kunskap om hälsofrämjande åtgärder. Sjuksköterskan kände sig förnöjd med att ha 
lyckats ändra patientens attityd om sin tillfälliga hälsosituation; patienterna kände nu att 
de kunde egenvårda sig själva. Positiv återkoppling från patienterna upplevdes vidare 
som belönande och gav en känsla av att ha kommit någon vart och gjort framsteg, både i 
sin profession och i personlig utveckling. I resultatet syntes sjuksköterskans lycka över 
att själv känna sig nöjd med sitt utförda arbete och vetskapen av att det har lett till något 
gott.   
 

”… Då får jag också lite bekräftelse att jag också gjort ett bra arbete 
då […] Det ger en jättemycket tillbaka…” (Sjuksköterska 2) 

 
Utöver lyckan i att ha utfört ett gott arbete visar resultatet sjuksköterskans glädje i att 
känna sig behövd och bli bekräftad som enskild person. Upplevelsen av att vara behövd 
kan tolkas som en ödmjukhet och tjänstvillighet. Glädjen i att vara speciellt utvald och 
viktig för en patient och att denne sätter värde på vårdrelationen genomlyster resultatet.  
 

”… Så säger patienten till mig, ’åh men vad skönt, var det du som 
svarade’. Och det känns ju väldigt skönt för mig också… ” 
(Sjuksköterska 5) 
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Arbetsförhållanden och krav från patienter skapar frustration 
Otillräcklighet genomsyrade sjuksköterskornas upplevelse i att stötta i egenvård. En 
belastad arbetsplats där tiden inte alltid räcker till gör att sjuksköterskorna ibland inte 
kan utföra det arbete de skulle vilja. Ett stort antal patienter som söker vårdcentralen gör 
att sjuksköterskan inte hinner med alla och måste prioritera de svårt sjuka eller skadade 
patienterna. Effektivisering på arbetsplatsen, till exempel att hinna med så många 
patientmöten på så kort tid som möjligt, ses som en tung påfrestning för sjuksköterskan. 
Upplevelsen av att vilja men inte kunna ge tid kan skapa en inre frustration av att inte 
räcka till. Att dessutom bemöta patienter som varken förstår prioriteringar eller 
praktiska hinder, såsom brist på personal, kan även detta upplevas frustrerande. Det 
innebär således att sjuksköterskan inte bara ska bära sin egen frustration över 
arbetssituationen utan också patientens missnöje och ilska. Det blir en ökad börda.    
 

”… Man känner att man verkligen skulle vilja ge mer tid. Men jag kan 
inte nu för jag har fler som väntar eller, jag kanske sitter i telefon och 
har hur mycket samtal som helst i kö…” (Sjuksköterska 2) 

 
I resultatet framkom sjuksköterskans bild av ett förändrat samhälle där det mesta ska 
ske snabbt. Känslan av att människor generellt varken hinner eller har råd att vara sjuka 
och därmed inte egenvårdar sig själva beskrevs. Sjuksköterskan upplevde en oförståelse 
från patienternas sida, att det tar tid att bli frisk. Oviljan att vänta ut symptom och 
skador och följa egenvårdsråd upplevdes frustrerande för sjuksköterskorna. Patienterna 
önskade ofta en quick fix.  

 
”… Ja, då kan man tänka ibland, varför gör de [patienterna] inte som 
jag säger…” (Sjuksköterska 5) 

 
”… Jag sa, skulle du [patienten] vilja ha ett piller av doktorn som gör 
att det här bara försvinner nu med en gång så att du blir helt bra? ’Ja! 
Ja! Ja! Det vore jättebra om man kunde få det!’ Ja, sa jag, tyvärr finns 
inte det…” (Sjuksköterska 1) 

 
Sjuksköterskorna tog upp dilemmat med patienter som faktiskt inte vill utföra egenvård.  
Upplevelsen av att patienterna lade sina problem i händerna på sjuksköterskan, i stället 
för att själva ta ansvar för sitt hälsotillstånd, framkallade en irritation hos 
sjuksköterskan. I möte med utlandsfödda patienter upplevdes en annan förväntan på 
vården och vad den kan erbjuda. Sjuksköterskorna tyckte det var besvärligt när denna 
patientgrupp räknade med en snabb bedömning och behandling, gärna i form av 
penicillin. Vidare syntes en generationsskillnad i utförandet av egenvård. Flera 
uttalanden gav uttryck åt att den yngre befolkningen hade mindre kunskap, trots tillgång 
till information på internet, om enkla metoder för att lindra och bota. Dessutom 
upplevdes det att yngre patienter hade bristande motivation att utföra egenvårdsråden.   
 

”… Jag blir nästan, men snälla du, har du ingen mamma och ringa? 
Hallå, vet du liksom inte; att vi inte kan göra någonting…” 
(Sjuksköterska 4) 
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Resultatet visar personlig belastning i arbetet som en form av frustration. Att inte alltid 
vara säker och veta om bedömningen som gjorts varit korrekt är en svår del i arbetet.  
Ansvaret att göra korrekta bedömningar vid varje tillfälle kan ibland vara mycket 
betungande då sjuksköterskan ofta arbetar enskilt och därmed får stå ensam i de beslut 
som tas. Resultatet påvisade en frustration i denna ensamhet, sjuksköterskorna hade 
önskat att det fanns mer tid och tillgång till att rådfråga läkare.    
 

”… Herregud, skickade jag hem honom nu? Bara det var som jag tror 
liksom…” (Sjuksköterska 4) 
 
” … Visst kan man tänka på vissa beslut man gör, man kan vara vaken 
på natten (paus). Och på natten får man ju försöka somna om…” 
(Sjuksköterska 6) 

 
Då patienter tagit kontakt med vårdcentral för att få hjälp med sitt problem och inte 
blivit nöjda med de råd om egenvård de fått, uppstod ibland en aggressiv ton gentemot 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna uppgav att de då själva blev både arga och ledsna 
vilket förutom frustration kan ge uttryck åt svårigheten att skilja på profession och 
person. Inte sällan följde tankar kring patienter och beslut som tagits, med till hemmet. 
 

Att känna trygghet i mötet med patienten 
Resultatet visar den trygghet som kollegor på arbetsplatsen kan inge. Vid osäkerhet 
kring rådgivning och stöttning av patienter kan detta diskuteras med medarbetarna. 
Genom sjuksköterskornas uttalanden kan betydelsen av att bekräfta varandra i 
bedömningar urskiljas.  Utöver trygghet i en sammanhållen arbetsgrupp återfanns 
trygghet även i kunskap. Som oerfaren sjuksköterska inom primärvården beskrevs 
denna ibland som bristande vid stöttning i egenvård. Genom praktisk erfarenhet kan 
dock kunskap byggas upp och öka tryggheten hos sjuksköterskan vid rådgivning. Ökad 
kunskap ger trygghet och förmågan att känna sig säker i sina beslut.  
 

”… Och ibland får man köpa att de [patienterna] är kanske både arga 
och missnöjda. Bara jag känner att detta kan jag stå bakom, att jag 
tycker att jag gjort en korrekt bedömning…” (Sjuksköterska 2)  

 
Förutom att konkret kunskap kan ge trygghet, beskrevs också vikten av att landa i sin 
roll som sjuksköterska. Trots en bred kunskap krävs mognad att våga lita på sina beslut 
och att de råd man ger till patienten är korrekta. Att stötta patienter i egenvård 
underlättas av denna mognad.  
 
I resultatet av att stötta patienter i egenvård kunde sjuksköterskans starka självrespekt 
och värdighet utläsas. Tryggheten i att våga, och faktiskt sätta gränser när motstånd till 
egenvård från patienter möttes var tydlig. Ibland upplevdes oenighet kring faktiska 
behov och åtgärder vid vissa symptom. I de fall sjuksköterskan kände att diskussionen 
med patienten inte längre ledde någonvart fanns självsäkerheten i att kunna avsluta 
samtalet. Självsäkerheten fanns även i att säga ifrån och visa att somliga beteenden inte 
är acceptabla. Sjuksköterskan kunde inte alltid uppfylla patientens krav på vård, till 
exempel begäran om läkartid. Sådana patientkontakter, där samstämmighet inte kunde 
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uppnås, uppfattades enklare att hantera och avsluta per telefon än vid möte på 
vårdcentral. 
 

”… Han [patienten] var inte nöjd när han gick. Han sa säkert jävla 
kärring när han gick utanför dörren, tror jag. Och det fick han göra…” 
(Sjuksköterska 4) 

 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden valdes i syfte att synliggöra sjuksköterskornas upplevelser. 
Genom intervjuer kunde erfarenheter, tankar och känslor i att stötta patienter i egenvård 
undersökas. Begränsningen till sjuksköterskor på vårdcentral, gjordes med tanke på att 
egenvårdsrådgivning utgör en stor del av deras dagliga arbetsuppgifter. 
Sjuksköterskorna skulle arbeta på olika vårdcentraler i syfte att inte skildra en viss 
samhällskultur i ett område. Även om patienter idag har rätt att välja valfri vårdcentral 
kvarstår det faktum att många fortfarande är inskrivna på sin närmsta vårdcentral. Ett 
annat kriterium för deltagande i studien var erfarenhet av arbete på vårdcentral minst tre 
år. Författarna ansåg att det efter denna tid på vårdcentral är troligt att de har stöttat ett 
stort antal patienter i egenvård och därmed har många upplevelser att delge. Ingen vikt 
lades vid vidareutbildningar då syftet var att synliggöra upplevelser och inte mäta 
kunskapsnivå. Däremot kan specialistutbildade sjuksköterskor fått verktyg som inte ges 
tillgång till i grundutbildningen. Om detta bidrar till skillnader i upplevelser av att stötta 
patienter i egenvård kan enbart ytterligare forskning påvisa.  
 
Valet av ostrukturerad intervjumetod grundades i författarnas önskan att sjuksköterskan 
själv skulle lyfta det denne ansåg väsentligt i ämnet egenvård och inte styras av 
förutbestämda frågor. Författarnas roll under intervjun var således att skapa reflektion 
genom följsamma frågor samt uppmuntra till djupare beskrivning av redan skildrade 
upplevelser. Författarna hade inför varje intervju reflekterat över sin förförståelse inom 
ämnet vilket skulle kunna påverka de följdfrågor som ställts. Detta särskilt när 
intervjuer redan genomförts; det en sjuksköterska berättade skulle kunna inverka på 
författarnas följdfråga till nästa respondent.  
 
Diskussion har förts med handledaren om hur följdfrågor lämpligast bör formuleras för 
att inte påverka det sjuksköterskan berättar. Valet av båda författarnas medverkan under 
samtliga intervjutillfällen gjordes för att de skulle känna stöd i varandra och för att 
intervjun på ett naturligt sätt skulle fortlöpa. Detta val underlättade således för 
författarna men kunde däremot verka negativt för respondenten. Att bli utfrågad av en 
person kan inge en känsla av underlägsenhet; att bli intervjuad av två personer skulle 
följaktligen kunna vara än mer problematiskt. Kvale och Brinkmann (2009, ss. 48-49) 
beskriver den ojämnt fördelade makt mellan intervjuare och respondent. Intervjuaren är 
den som styr samtalet; såväl val av ämne som vilka frågor som ska ställas. Syftet i 
själva verket är inte ett gott samtal, utan istället att få svar på sin frågeställning i sin 
forskning. Om intervjuaren inte är lyhörd kan respondenten visa motstånd och viktig 
information undanhållas.  
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En svaghet med ostrukturerad intervjumetod som valts, var författarnas oerfarenhet av 
att intervjua vilket kan ha resulterat i svårighet att komma sjuksköterskan på djupet. 
Författarna upplevde att samtliga sjuksköterskor hade en tendens att fokusera på 
patientens upplevelser och tankar kring egenvård, snarare än sina egna. Eventuellt hade 
frågor som ställts på annorlunda sätt kunna ge ett resultat som fokuserade ännu mer på 
sjuksköterskans upplevelser. Metoden som användes vid analys av intervjuerna, 
kvalitativ innehållsanalys, valdes då författarna ville se strukturer i levd erfarenhet. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2013, ss. 187, 199) beskriver att denna metod är 
lämplig att använda inom vårdvetenskaplig forskning då texter kan tolkas på flera 
nivåer. Det fördelaktiga med metoden är att när detta sker på hög nivå, det vill säga när 
en bred tolkning av berättelser görs, kan det slutliga resultatet bli mer förståeligt och 
mönster kan urskiljas. Nackdelen kan dock vara att textnära tolkning, på en låg nivå, 
medför fragmenterat resultat.  
 
En ytterligare tänkbara nackdel med kvalitativ innehållsanalys kan vara olika sätt att 
tolka transkriberat material. Detta kan ge skillnader i resultat. Författarna valde på grund 
av kandidatuppsatsen omfång och dess tidsbegränsning att göra analysen tillsammans. 
Medvetenhet om att analys på varsitt håll kunde ha gett ett rikare resultat fanns. En 
första analys på delar av den inledande intervjun gjordes för att få respons av 
handledare. Resterande analys gjordes först efter att samtliga intervjuer var 
transkriberade i syfte att inte påverka följdfrågor som ställdes. Analysmetoden har inte 
varit problemfri; trots gott samarbete sedan tidigare kvarstår det faktum att författarna är 
nybörjare inom området. Att kunna identifiera vilka meningsbärande enheter som kan 
svara på syftet har varit svårt. Dessa svårigheter har hanterats genom diskussioner som 
har lett till nya synvinklar och utfall. Ett exempel är från intervjun med sjuksköterska 5 
där vederbörande beskrev, ”Det kan vara svårt […] Ibland känns det som att patienterna 
kan mer än jag kan”. Inledande översattes detta till att sjuksköterskan upplevde brist på 
kunskap. Efter resonemang författarna emellan tolkades det istället som, att det 
sjuksköterskan beskrev snarare handlade om att inte kunna nå upp till den kunskapsnivå 
patienten förväntade sig. Således kunde författarna enas om kodordet ”underläge”.  
 
Generalisering innebär att det kan göras antaganden för händelseförlopp i liknande 
situationer. Detta krävs för att resultatet ska vara applicerbart på andra grupper. 
Huruvida intervjustudier kan generaliseras finns flertalet uppfattningar kring. 
Invändningar finns, att ett litet antal deltagare gör det svårt.  Ur ett humanistiskt 
perspektiv är varje upplevelse personlig och ensam i sitt slag (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 280). Under intervjuerna i genomförd forskning uppkom visserligen unika 
erfarenheter men dessa kunde härledas till, och jämföras med tidigare genomförd 
forskning. Detta tyder på att trots ett humanistiskt synsätt, är metoden med 
intervjustudier generaliserbar.  
  

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer både positiva och negativa aspekter i att stötta patienter i 
egenvård vilket påverkar sjuksköterskan både i sin profession såväl som på ett 
personligt plan. Nedan belyses tre områden. Dessa tog störst plats i sjuksköterskornas 
berättelser om sina upplevelser. Att finna glädje tillsammans med patienten har i 
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resultatet beskrivits som en av de positiva aspekterna. Samhällets utveckling beskrevs 
däremot negativ utifrån ett egenvårdsperspektiv. Oavsett situation måste sjuksköterskan 
förhålla sig professionellt.  
 

Delad glädje är dubbel glädje 
Att stötta patienter i egenvård är enligt resultatet en mycket rolig arbetsuppgift. En 
positiv inställning skulle kunna påverka engagemanget i patientmötet. Glädjen skulle 
troligen kunna leda till en ökad öppenhet och nyfikenhet för patienten. När ett möte inte 
anses besvärligt och jobbigt finns istället en känsla av naturlighet där det känns enkelt 
att bemöta individen. Resultatet beskriver den lyckan sjuksköterskan själv känner som 
enskild människa. När sjuksköterskan får kännedom om att patienten blivit nöjd med 
givna egenvårdsråd kan också denne känna glädje; jag är nöjd om du blir nöjd. 
Huruvida denna känsla av tjänstvillighet är ett personlighetsdrag eller något som snarare 
utvecklas i professionen har inte framkommit i resultatet. Om det förstnämnda stämmer 
kan det finnas en risk att vissa sjuksköterskor är mindre benägna att stötta patienter i 
egenvård.  
 
En svensk intervjustudie har funnits, som styrker sjuksköterskors upplevda glädje i 
resultatet ovan. Studien som är utförd med tolv sjuksköterskor som arbetar med 
telefonrådgivning har identifierat upplevelsen av glädje ur flera olika aspekter. 
Oförutsägbarhet, ansvar och utmaningar i arbetet medförde denna känsla. Positiv 
respons som ges av nöjda patienter leder även det till glädje (Ström, Marklund & 
Hildingh 2006, s. 1121). Att hitta ytterligare forskning som styrker resultatet om glädje 
har varit svårt då de flesta artiklar beskriver andra känslor.   
 
Tidigare forskning har beskrivit sjuksköterskans utlämnande position vid rådgivning, i 
de fall patienter blir oförskämda och aggressiva (Holmström & Dall’Alba, 2002, s. 
146). Också resultatet i utförd studie beskriver att sjuksköterskan känner sig ledsen och 
arg när en patient varit mycket otrevlig och missnöjd med de råd som getts. Resultatet 
har vidare visat att sådana negativa känslor kan ge effekter på privatlivet, vilket medför 
att anhöriga berörs. Förmodligen skulle ett glädjande arbete på samma sätt kunna 
påverka vardagen positivt. Att sjuksköterskan blir glad på jobbet leder sannolikt till 
ökad energi och mer ork. Detta skulle kunna göra att privatlivet står över arbetet. Om 
glädje däremot inte upplevs kan jobbet bli en belastning och ta över vardagen.  
 

Samhällets utveckling 
Flera uttalanden i studien har pekat på en samhällsförändring där kunskap om, och tid 
för egenvård har minskat. Sjuksköterskorna upplever att dagens patienter inte har tid att 
vara sjuka. Allt som vardagen inbegriper måste hinnas med och hälsan prioriteras 
sällan. Många patienter vill inte egenvårda sig, utan hellre ha en snabb lösning för att 
varken aktiviteter eller ekonomi ska drabbas. I resultatet framkommer detta som 
problematisk för sjuksköterskan, eftersom egenvårdsråd inte sällan bygger på just vila 
och tid för återhämtning. Sjuksköterskan måste inge patienterna förståelse i detta. Det är 
troligt att denna situation ibland kommer leda till en frustration hos sjuksköterskan. 
Patienten ringer sjuksköterskan för att få expertis och kompetens; när råd om egenvård 
sedan ges förkastas det. Denna upplevelse av att patienter önskar en snabb och enkel 
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lösning där de själv inte behöver göra så mycket, styrks av flertalet andra studier. 
Goodman et al. (2009, s. 71) har i en studie beskrivit sjuksköterskans upplevelse av att 
patienter önskar en quick fix och helst tar ett piller som lösning på problemet. Även 
Gustafsson et al. (2015, s. 3259) har i sin studie pekat på patienternas bristande 
motivation och tid för utförande av egenvård. Dessutom belyses även en 
generationsskillnad där den yngre befolkningen uppgav fler svårigheter än den äldre i 
att egenvårda sig.  
 
Generationsskillnad var också något som återfanns i resultatet ovan, där det upplevdes 
att yngre hade sämre kunskap om egenvård. Detta speglades i ett uttalande där 
sjuksköterskan själv funderade över om inte patienten kunde ringa sin mamma om råd. 
Trots ökad tillgång till olika informationskällor, inte minst internet, verkar kunskapen 
och tryggheten i egenvård minska. Dagens samhälle kan uppfattas mer individualiserat 
och gammal kunskap anses kanske oanvändbar och utbyts inte mellan generationerna. 
En annan möjlig förklaring skulle kunna vara rädsla och otrygghet hos patienterna. Att 
inte våga lita på egenvårdsråd och på att kroppen kan läka själv gör att det blir svårt för 
sjuksköterskan att få patienterna motiverade till egenvård. För sjuksköterskan är det en 
högst omöjlig uppgift att ensam ändra samhällets syn på vikten av att lyssna till andras 
råd och kunskap, inte minst de äldres kunnande. Däremot kan sjuksköterskan arbeta 
med att undervisa befolkningen och inge trygghet. I resultatet framkom att 
sjuksköterskan såg undervisning som en naturlig del i sin yrkesroll. Forskning 
genomförd av Been-Dahmen, Dwarswaard, Hazes, van Staa och Ista (2015, s. 2840) 
bekräftar detta.  
 
Redan i skolåldern skulle barn kunna få undervisning om hur kroppen fungerar vid 
sjukdom och dess läkningsförmåga. Vila är ofta nödvändigt. Även på 
barnavårdscentralen kan undervisning ske; föräldrar kan få utbildning om enklare 
åtgärder vid lätta symptom och skador. Föräldrarna kan i sin tur stötta barnen i 
framtiden. Genom dessa åtgärder minskar sannolikt befolkningens behov av att få 
rådgivning om egenvård på vårdcentral. Detta resulterar i en hållbar utveckling, inte 
minst ur en social aspekt där alla människor ska ha samma förutsättningar att uppnå god 
hälsa. Utan kunskap som fås genom undervisning får inte alla samma möjligheter. Ur ett 
ekonomiskt hållbart perspektiv kan kunskap om egenvård leda till minskad belastning 
på sjuksköterskor i primärvården. Genom att arbetsförhållandena därigenom förbättras 
minskar troligen sjukfall som beror på stress. Enligt Försäkringskassan (2014, ss. 11-12) 
hör sjuksköterskorna till de arbetsgrupper som har högst antal sjukfall.  
 
I resultatet framkom frustration vid stöttning av egenvård, då sjuksköterskorna upplevde 
att vissa patienter inte ville ta ansvar för sin situation, något som möjligen reflekterar 
samhället. När bilen går sönder kontaktar vi verkstaden, när kylen slutar fungerar ringer 
vi reparatör. När vi själva går sönder ringer vi vårdcentralen och hoppas på en snabb 
lösning likt allt annat i vardagen. Sjuksköterskans upplevelse av patienters ovilja till 
ansvar gör det svårt att stötta. Detta styrks i en studie av Jallinoja et al. (2007, s. 246). 
95 procent av sjuksköterskorna uttryckte att patienterna måste acceptera det ansvar de 
faktiskt har för sin egen hälsa. Ovilja att ta ansvar utgör ett större hinder än ren 
kunskapsbrist för behandling, däribland egenvård. 
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Professionellt förhållningssätt 
Genomgående i resultatet betonades sjuksköterskans känsla av kravet att agera 
professionellt. Vid varje vårdkontakt måste sjuksköterskan möta patienten med respekt 
och ödmjukhet, oavsett vad denne söker för. Sjuksköterskan upplever att patienter inte 
sällan känner obefogad oro, till exempel när media under vissa perioder belyser en 
specifik sjukdom. Patienterna vill inte lyssna till egenvårdsråd utan vill hellre bli 
medicinskt undersökta. Sjuksköterskan måste möta denna oro och dess orsak på ett 
professionellt sätt. Medvetenhet måste finnas, om att alla i samhället inte har samma 
kunskap som sjuksköterskan själv. En öppen fråga kan ställas om vad patienten 
egentligen är rädd för. Om denna fråga ställs kan sjuksköterskan få reda på 
bakomliggande orsaker till oron. Ett exempel på en sådan orsak skulle kunna vara att en 
anhörig drabbats av allvarlig sjukdom med samma symptom initialt, som den nu 
sökande patienten. Det är viktigt att se helheten, något som styrks i ovan presenterade 
resultat samt tidigare forskning. Enligt van Hooft, Dwarswaard, Jedeloo, Bal och van 
Staas (2015, ss. 162-163) studie kan god egenvård bara uppnås om sjuksköterskan ser 
hela patienten och dess verkliga behov. Vidare beskriver studien sjuksköterskans viktiga 
roll och att denne bör leda samtalet.  
 
Om sjuksköterskan inte intar denna ledande roll i patientmötet, kan viktig information 
undanhållas. I fallet med en orolig patient lämnas denne övergiven, ensam kvar i 
känslan. Sjuksköterskan kan således inte främja hälsa och därmed inte uppfylla ICN:s 
etiska kod. Lika viktigt är det att vara lyhörd i de fall patienten inte är orolig. För att 
kunna ge korrekta råd om egenvård måste sjuksköterskan erhålla tillräckligt med 
information från patienten.  
 
En stor del av resultatet utgjordes av oförståelse över patienters val gällande egenvård. 
När patienter efterfrågar rådgivning men sedan inte gör det som sjuksköterskan säger 
skapades frustration. Att professionellt bemöta detta val är inte alltid möjligt. Resultatet 
har visat svårigheten att skilja mellan person och profession. Detta kan tyda på att 
sjuksköterskan inte alltid har förmåga att förhålla sig professionellt, utan agerar som 
människa istället för sjuksköterska. Ett exempel skulle kunna vara om en patient är 
missnöjd med den rekommenderade egenvården och tar ut sin ilska på sjuksköterskan. 
Ett professionellt agerande skulle i detta fall vara att lyssna till patienten och förklara 
varför egenvård rekommenderas. Detta tillvägagångssätt skulle kunna motivera 
patienten att ändå följa råden. Om sjuksköterskan istället agerar utanför sin profession 
kan egna känslor välla över och gå ut över patienten. Detta medför missnöje såväl hos 
patienten som hos sjuksköterskan. Dessutom kommer patientens följsamhet till givna 
råd troligen vara obefintlig. Utifrån detta resonemang understryks vikten av att ha ett 
professionellt förhållningssätt. Tillsammans med det funna resultatet ovan är detta något 
som också Wilkinson, Whitehead och Crowe (2015, s. 242) har beskrivit.  
 
Situationer kan uppkomma där sjuksköterskan bör vara särskilt medveten om sitt 
professionella förhållningssätt. Ponera att sjuksköterskan möter en patient som 
överträder alla gränser i hur man uppför sig. Det professionella förhållningssättet skulle 
här kunna vara att agera innan känslor tar överhand. Att sätta tydliga gränser för vad 
som är acceptabelt att säga i samtal kan hjälpa sjuksköterskan att bevara en 
självkontroll. Professionellt förhållningssätt handlar möjligen inte alltid om att vara 
patienten till lags.  
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SLUTSATSER 
Studien har kommit fram till sjuksköterskans blandade känslor i att stötta patienter i 
egenvård. Frustration kan försämra denna stödjande arbetsuppgift, genom sämre 
rådgivning, och är därför viktig att vara medveten om. Endast ett professionellt 
förhållningssätt kan göra att känslor inte går ut över patienterna och arbetet. 
Kunskapsluckor hos befolkningen i ämnet egenvård är också något som beskrivits. Nya 
strategier för undervisning behövs för ett hållbart samhälle.   
  
Den glädje sjuksköterskan upplever vid stöttning av egenvård har flera positiva effekter. 
En stressad tillvaro kan hanteras på ett bättre sätt och glädjen kan dessutom vara ett 
verktyg för att skapa en god vårdrelation. En patient som erfar en sådan relation blir mer 
motiverad till egenvård. Även sjuksköterskans trygghet i sin yrkesroll påverkar 
patienten positivt. Patienten kan känna tillit till sjuksköterskans bedömningar och 
beslut.  
 
Det är viktigt att sjuksköterskan medvetandegör sina känslor för att optimera vårdandet. 
Reflektion måste vara en naturlig del i arbetet.  
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Med detta informationsbrev tillfrågas du som sjuksköterska om deltagande i en 
intervjubaserad studie i ämnet egenvård.  
 
Syfte och beskrivning 
 
Studien syftar till att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att stötta patienter i 
egenvård. Genom enskilda intervjuer kan dennes erfarenheter och tankar belysas 
beträffande undervisning och patientrelation. Intervjuerna kommer att spelas in med 
ljudupptagning.  
 
Önskat antal deltagare är sex sjuksköterskor från olika vårdcentraler. Erfarenhet av 
arbete på vårdcentral ska vara minst tre år. Intervjun förväntas ta en timma och sker på 
valfri plats. De inspelade intervjuerna kommer skrivas ut och analyseras med hjälp av 
vetenskaplig metod. Eventuella citat kan komma att användas i slutliga resultatet. Namn 
och personlig information på deltagare kommer inte publiceras. Allt material behandlas 
konfidentiellt och endast författarna och handledaren tar del av underlaget. Vid intresse 
kan det slutliga resultatet presenteras för deltagarna. 
 
Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Deltagande kan när som helst avbrytas 
utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
kandidatuppsats vid Högskolan i Borås. 
 
 
Kontakt 
 
Vid frågor om studien och deltagande kontaktas nedanstående ansvariga 
 
Borås 9 mars 2016 
 
Amanda Fransson (student)  
Telefonnummer, e-postadress  
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Anders Jonsson (handledare) 
Telefonnummer, e-postadress 
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Undertecknad godkänner härmed deltagande i studien avseende sjuksköterskans 
upplevelse i att stötta patienter i egenvård. Jag har tagit del av och förstått den skriftliga 
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Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag har möjlighet att när som 
helst avbryta studien utan att ange något skäl. 
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