
 

 
 

 

 
Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma 

vårdnivå med hjälp av RGS webb vid 

telefonrådgivning 

- En enkätstudie i primärvården 

 

 

Nurses’ experiences by assessing level of care 

using RGS web in telephone advice 

- A survey study in primary care 

 

 

Författare: Elisabet Halvarsson och Linda Liljendahl 

 

 

 

 

 

Höstterminen 2016 

Examensarbete avancerad nivå magister 15 hp 

Huvudområde: Omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distrikt 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Anne-Marie Wallin, universitetslektor, Örebro universitet  

Examinator: Ulrika Nilsson, professor, Örebro universitet 



 

Sammanfattning 

Bakgrund: De senaste årtiondena har vårdköerna ökat och fler patienter kontaktar vården. 

För att möta upp det ökade vårdbehovet inom primärvården har telefonrådgivning blivit en 

stor del i sjuksköterskans arbete. Rådgivningsstöd för telefonrådgivning finns i flera olika 

länder och är tänkt att vara ett stöd i sjuksköterskans bedömning. Syfte: Att beskriva och 

jämföra sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma vårdnivå med hjälp av RGS webb vid 

telefonrådgivning inom primärvården. Metod: Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie 

med deskriptiv och komparativ design. Hundra enkäter delades ut till sjuksköterskor på 15 

vårdcentraler i ett län i mellansverige varav 89 besvarades, vilket gav en svarsfrekvens på 89 

%. Enkätsvaren analyserades med deskriptiv och analytisk statistik, dessutom användes 

innehållsanalys till den sista öppna frågan. Resultat: I resultatet framkom både svårigheter 

och fördelar med att använda RGS webb. De svårigheter som främst visades var att 

informationen inte stämde överens med den egna bedömningen samt att varje samtal tog mer 

tid. De fördelar som upplevdes var att RGS webb var ett stöd i bedömningen av vårdnivå för 

patienten samt att informationen var uppdaterad. Skillnader fanns i användandet av RGS 

webb mellan de med utbildning, och de utan utbildning i systemet, men skillnaden var inte 

signifikant. Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde RGS webb som ett stöd i sin bedömning av 

patienten men upplevde även svårigheter och efterfrågade utbildning i systemet. Väl 

fungerande rådgivningsstöd kan ge sjuksköterskan förutsättningar att göra patientsäkra 

bedömningar.  

 

Nyckelord: Rådgivningsstöd, Sjuksköterskor, Telefonrådgivning, Vårdnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

Background: In recent decades, waiting lists increased and more patients contacted health 

care. In order to meet the increased need for care in primary nursing, telephone advice has 

become a large part of the nurse's work duties. Decision Support for telephone advice is 

available in several different countries and is intended to be an aid in the nurse's assessment. 

Aim: To describe and compare nurses' experiences by assessing the level of care using RGS 

web at telephone advice in primary care. Method: The study was conducted as a cross-

sectional study with descriptive and comparative design. One hundred questionnaires were 

distributed to nurses at 15 health centers in a county in central Sweden and 89 responded, 

giving a response rate of 89 %. The survey responses were analyzed by descriptive and 

analytical statistics. Content analysis was used to the last open question. Result: The result 

shows both the difficulties and benefits of the RGS web. The difficulties mainly shown were 

that the information was not consistent with the self-assessment and each call took more time. 

The benefits experienced were that the RGS web was an aid in assessing the level of care for 

the patient and that the information was updated. Differences were found in the use of the 

RGS web between those with education, and those with no education in the system, but the 

differences were not significant. Conclusion: The nurses experienced RGS web as an aid in 

the assessment of the patient but also experienced difficulties and requested training in the 

system. Well-functioning advisory support can give the nurse conditions to make safe 

assessments of the patient. 
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Begrepp 

Sjuksköterskor/distriktssköterskor Genomgående i studien har författarna valt att skriva 

sjuksköterskor men avser både sjuksköterskor och distriktssköterskor eftersom båda 

professionerna arbetar med telefonrådgivning.  

Rådgivningsstöd: Med rådgivningsstöd avser författarna genomgående i studien 

webbaserade rådgivningsstöd. I bakgrunden benämns rådgivningsstödet ibland som ”stödet”.  

RGS webb: RGS webb benämns både som ”stödet” och ”systemet” under resultatet och 

diskussionen.  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Historiskt perspektiv på telefonrådgivning 

Redan på 30-talet kunde patienter kontakta sjukvården genom att ringa till sjukhuscentralen i 

Stockholm. En sjukvårdsupplysning startades där på 60-talet, som sedan etablerades på flera 

håll i landet. I Sverige har telefonrådgivning funnits i primärvården sedan 70-talet, och under 

den perioden expanderade primärvården och läkarbrist uppstod. En anledning till att 

telefonrådgivning infördes, var att det ansågs resursbesparande, genom att det minskade 

läkarbesöken. Dessutom kunde patienterna i ett tidigt skede hänvisas till rätt vårdnivå 

(Leppänen, 2008). På 90-talet genomgick hälso- och sjukvården i Sverige förändringar som 

innebar längre väntetider och dyrare läkarbesök, vilket resulterade i att patienter i större 

utsträckning kontaktade sjuksköterskor per telefon (Wahlberg & Wredling, 1999). Idag 

inkommer drygt två miljoner samtal varje dag till primärvården. Enligt den nationella 

vårdgarantin, som är en del av Hälso- och sjukvårdslagen, ska alla som kontaktar 

vårdcentralen få hjälp samma dag för tidsbokning och/eller rådgivning, vilket antingen kan 

ske genom besök eller via telefon. Vårdgarantin uppfylldes till 86 % i riket och till 80 % i det 

län studien genomfördes, beräknat på de vårdcentraler i Regionen som har datoriserade 

telefonisystem. De telefonisystem som används på vårdcentralerna skiljer sig åt, 82,7 % 

använder sig av ett återuppringningssystem, 13,3 % har en datoriserad växel medan 4 % 

saknar ett datoriserat system (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2016). 

 

1.2 Lagar och riktlinjer 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2a § ska vården vara lättillgänglig, 

vara av god kvalitet samt säkra patienttrygghet i vård och behandling. Vården ska ges på lika 

villkor för alla och patientens självbestämmande och integritet ska beaktas. Patientens behov 

av säkerhet och kontinuitet ska tillgodoses och kontakt mellan sjukvård och patient ska 

främjas. Företräde ska ges till den som är i störst behov av vård. Tidigare forskning visade att 

sjuksköterskorna upplevde sig som grindvakter, att det var deras ansvar att bedöma patientens 

hälsoproblem och hänvisa dem till rätt vårdnivå (Holmström & Dall’Alba, 2002; Kaminsky, 

Rosenqvist & Holmström, 2009; Ledin, Olsen & Josefsson, 2011; Rahmqvist, Ernesäter & 

Holmström, 2011). Vidare beskrivs i kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor att 

arbetet ska bygga på ett etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Vid telefonrådgivning är det viktigt att sjuksköterskan 
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håller sig uppdaterad så att råden blir korrekta och följer den senaste evidensbaserade 

kunskapen. Årligen publiceras nya vetenskapliga artiklar samt medicinsk information, vilket 

kan göra det svårt för sjuksköterskan att hålla sig uppdaterad (Marklund & Jansson, 2008). 

 

1.3 Patientsäkerhet 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §) ska vården genomföras och utformas 

tillsammans med patienten och överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet, 

vilket även står inskrivet i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. I den framgår även att 

sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utföra yrket och vid användning av 

teknik och ny forskning i vårdarbetet ska vården ske i överrensstämmelse med patientens 

säkerhet, värdighet och rättigheter (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Vidare beskrivs i 

patientsäkerhetslagen att vårdpersonal är skyldig att upprätthålla hög patientsäkerhet (SFS 

2010:659, kap. 6, 4 §). Tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har till 

uppgift att granska att patienter får en vård som är patientsäker och håller god kvalitet, samt 

att den följer lagar och föreskrifter (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2016). Sveriges 

kommuner och landsting har arbetat fram ett nationellt ramverk för att öka patientsäkerheten i 

vården. Syftet med ramverket är att tydliggöra vilka insatser som behövs för att öka 

patientsäkerheten (SKL, 2015). I en tidigare studie framkom att användandet av ett 

rådgivningsstöd i telefonrådgivning ökade kvaliteten på dokumentationen, vilket i sin tur ökar 

patientsäkerheten (North et al., 2014). Ernesäter (2012) och Kaminsky, Carlsson, Holmström, 

Larsson och Fredriksson (2014) menar att anledningen till införandet av rådgivningsstöd i 

telefonrådgivning var att öka patientsäkerheten. 

 

1.4 Telefonrådgivning och Rådgivningsstöd 

Det övergripande målet med telefonrådgivning är att identifiera och bedöma patientens behov. 

Processen innehåller tre faser; inhämta information, kognitiv bearbetning samt åtgärd. Oftast 

följer faserna denna ordning men kan ibland pågå parallellt och återkomma flera gånger under 

samtalet, beroende på vilken information patienten ger (Greenberg, 2009). Vidare menade 

sjuksköterskorna i Greenbergs studie att redan i inledningen av samtalet skapades kontakt 

med patienten genom ett aktivt lyssnande och reflektering av det patienten berättade. Genom 

hela samtalet prioriterade sjuksköterskan den information som gavs av patienten för att snabbt 

kunna avgöra om ärendet var akut. De akuta ärendena upplevde sjuksköterskorna lättare att 

hantera då samtalsprocessen blev mer rakt på sak (ibid.). Telefonrådgivning förekommer i 
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flera andra länder och även där ses en ökning. I en del länder utförs telefonrådgivning 

fortfarande av läkare, men det blir allt vanligare att sjuksköterskor övertar den uppgiften, ofta 

med hjälp av ett rådgivningsstöd (Bunn, Byrne & Kendall, 2004). Rådgivningsstöd för att 

bedöma vårdnivå för patienten finns bland annat i England, Nederländerna, Danmark och 

USA. I England används National Health Service Direct (NHS Direct), en tjänst för 

telefonrådgivning, där patienterna har möjlighet att ringa dygnet runt, liksom i Sverige. 

Patienterna bedöms då av sjuksköterskor som använder sig av ett rådgivningsstöd (O’Cathain, 

Sampson, Munro, Thomas & Nicholl, 2004). I Nederländerna bedöms patienterna av 

sjuksköterskor via telefonrådgivning och i samråd med läkare avgörs om patienten ska få en 

läkartid eller enbart egenvårdsråd (Moth, Huibers & Vedsted, 2013). Forskning i USA visade 

att patienterna var nöjda med telefonrådgivningstjänsten och uppgav att de skulle använda 

tjänsten igen vid behov. Det framkom även att i 50 % av fallen var egenvårdsråd per telefon 

tillräckligt och vårdbesöken minskade, vilket visade sig vara kostnadseffektivt (Cariello, 

2003).  

 

I Sverige används Rådgivningsstödet webb (RGS webb), som är utarbetat av företaget Inera 

AB och är uppdelat i kategorier som ska underlätta för legitimerad vårdpersonal att ge 

egenvårdsråd och bedöma vårdnivå vid telefonrådgivning. Det medicinska innehållet 

uppdateras kontinuerligt och är därför alltid aktuellt. RGS webb används av 1177 vårdguiden 

och även av de flesta landsting och regioner (Inera AB, 2015). Utformningen av 

informationen i RGS webb görs av specialister inom olika vårdområden och stöds av bland 

annat Socialstyrelsens riktlinjer, FASS och smittskyddsinstitutet (Skansén Nyberg, 2014). Ett 

rådgivningsstöd är tänkt att ge sjuksköterskor tillgång till relevant och uppdaterad 

information, samt stöd i de situationer där felbedömningar är lätt att göra (Marklund & 

Jansson, 2008). I telefonrådgivningen kan patienten möta sjuksköterskor med varierande 

bakgrund, erfarenhet och utbildning, vilket kan påverka kvaliteten på de medicinska råden. Ett 

rådgivningsstöd kan då vara till stöd och hjälp för sjuksköterskor för att patienter ska få 

likartade svar (ibid.).  

 

Tidigare forskning visar att telefonrådgivning utfört av sjuksköterskor minskade 

arbetsbelastningen för läkare och för patienterna var egenvårdsråd tillräckligt i många fall 

(Bunn et al., 2004; Campbell et al., 2014). I en studie av Ström, Marklund och Hildingh 

(2006) beskrev sjuksköterskor som arbetade med telefonrådgivning sitt arbete som 



 
 

4 
 

stimulerande, utvecklande och självständigt. Varje samtal var unikt, vilket medförde att 

arbetet upplevdes varierande. Att arbeta med telefonrådgivning upplevdes även utmanande, 

då sjuksköterskan hela tiden måste hålla sig uppdaterad. I en annan studie upplevde 

sjuksköterskorna sig obekväma med att ge råd per telefon eftersom de var rädda att göra 

felbedömningar som kunde få konsekvenser för patienten. Klinisk kunskap ansågs vara 

centralt när sjuksköterskan skulle göra bedömningar av patienter (Purc-Stephenson & Trasher, 

2010). I ett flertal studier framkom att telefonrådgivning kan vara svårt på många sätt då 

sjuksköterskan inte ser den de talar med och endast får patientens subjektiva upplevelser av 

problemet. Sjuksköterskorna upplevde att de utvecklade nya kommunikationsförmågor i sitt 

arbete med telefonrådgivning. Aktivt lyssnande och icke verbala ledtrådar såsom röstläge, 

hostningar och andning var en viktig del i kommunikationen (Holmström & Dall’Alba, 2002; 

Kaminsky et al., 2009; Pettinari & Jessopp, 2001; Purc-Stephenson & Trasher, 2010). Bristen 

på visuell kontakt påverkade både sjuksköterskornas bedömning, patientens pålitlighet och 

tillit dem emellan (Pettinari & Jessopp, 2001). Tidigare forskning visar även att 

sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning upplevde sig osäkra på om de ställt 

tillräckligt med frågor till patienten för att kunna göra en korrekt bedömning. De upplevde att 

de inte hade tid att gå djupare in på vissa frågor då det ibland var flera samtal i kö och tiden 

var begränsad. Det framkom även att sjuksköterskorna inte uppdaterade sig om patientens 

medicinska bakgrund, vilket kunde vara ett hot mot patientsäkerheten (Röing, Rosenqvist & 

Holmström, 2013). Att behålla lugnet, hela tiden ha ett gott bemötande samt att inte låta 

patienten uppfatta att du som sjuksköterska är stressad, upplevdes av sjuksköterskan ibland 

som utmanande, speciellt när patienterna var irriterade och missnöjda (Wahlberg, Cedersund 

& Wredling, 2003). En annan orsak till stress för sjuksköterskorna i telefonrådgivning var att 

resursbrist bidrog till att patienter inte hänvisades till lämplig vårdnivå (Ledin et al., 2011).  

 

I tidigare forskning framkom att 74 % av sjuksköterskorna använde rådgivningsstöd någon 

gång under samtalet. Ibland användes stödet för att ge råd men ibland återgav sjuksköterskan 

ordagrant till patienten vad som stod i rådgivningsstödet (Stacey, Graham, O’Connor & 

Pomey, 2005). Att använda rådgivningsstöd upplevdes positivt i flera studier. Genom att 

använda stödet upplevde sjuksköterskorna sig trygga i bedömningen av patienten. Det var en 

mindre risk att missa viktiga frågor och sjuksköterskans bedömning av patienten blev mer 

likvärdig, vilket i sin tur ökade patientsäkerheten (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009; 

Holmström, 2007; North et al., 2014; O’Cathain et al., 2004). Rådgivningsstödet förenklade 

arbetet för sjuksköterskorna på så sätt att informationen var lättare att hitta och bedömningen 
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av patienten gick snabbare, vilket resulterade i att de hann med fler samtal. Rådgivningsstödet 

upplevdes även som extra stöd i situationer där sjuksköterskan var stressad eller trött. Då det 

kan vara svårt för sjuksköterskan att hålla sig uppdaterad var rådgivningsstödet till hjälp då 

informationen i stödet hela tiden förses med den senaste evidensbaserade vetenskapen 

(Ernesäter et al., 2009). Även i områden där sjuksköterskan ansåg sig ha begränsad kunskap, 

upplevdes rådgivningsstödet bra (Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007). Att använda ett 

rådgivningsstöd kan vara kostnadseffektivt både för hälso- och sjukvården och för patienten. 

Genom bedömning till rätt vårdnivå från början får patienten snabbare och bättre hjälp med 

sina problem (Marklund et al., 2007).  

 

I Purc- Stephenson och Thrasher (2010) studie beskrev sjuksköterskor som inte använde sig 

av ett rådgivningsstöd att det krävdes en bred kunskap att arbeta med telefonrådgivning. 

Vidare visade studien att sjuksköterskor som använde sig av rådgivningsstöd upplevde att det 

hade många begränsningar, men ändå att rådgivningsstödet var ett stöd i bedömningen av 

patienten. Svårigheter i att använda rådgivningsstöd har påvisats i tidigare studier. Svårigheter 

som framkommit var att stödet upplevdes svårt att använda och att informationen inte var 

komplett (Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007; O`Cathain et al., 2004; Stacey et al., 

2005). Kortteisto, Komulainen, Mäkelä, Kunnamo och Kaila (2012) menar att utbildning i att 

använda rådgivningsstöd är nödvändigt för att öka användandet. I Stacey et al. (2005) studie 

framkom att trots att sjuksköterskorna blev introducerade i rådgivningsstödet ansåg de att 

stödet var svårt att använda och att de uttryckte oro för att samtalen skulle ta längre tid. 

 

2. Problemformulering 
 

Inom primärvården blir telefonrådgivning en allt större del av sjuksköterskans arbete. 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor saknade den visuella bilden av patienten i 

telefonrådgivning, vilket försvårade bedömningen. Sjuksköterskorna upplevde att 

rådgivningsstödet var en trygghet och ett stöd för att göra en patientsäker bedömning, men de 

upplevde även svårigheter i att använda stödet. Det framkom även att det fanns både positiva 

och negativa aspekter vad gäller bedömning av vårdnivå med hjälp av rådgivningsstöd. 

Forskning visade att användning av rådgivningsstöd var kostnadseffektivt och patientsäkert. 

Arbetet med telefonrådgivning ställer krav på sjuksköterskans kompetens då de ska arbeta 

enligt evidensbaserad vetenskap. För att undersöka om rådgivningsstödet är ett bra verktyg för 
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att göra en patientsäker bedömning, är det betydelsefullt att få klarhet i sjuksköterskors 

erfarenheter av RGS webb för att bedöma vårdnivå för patienten.  

3. Syfte 
 

Att beskriva och jämföra sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma vårdnivå med hjälp av 

RGS webb vid telefonrådgivning inom primärvården. 

 

3.1 Frågeställningar 

Vilka svårigheter och fördelar finns det med att använda RGS webb vid bedömning av 

vårdnivå? 

Finns skillnader i användandet av RGS webb mellan de med utbildning, och de utan 

utbildning, i systemet? 

Har utbildning i RGS webb betydelse för hur sjuksköterskor upplever RGS webb som ett stöd 

vid bedömning av vårdnivå? 

Har yrkeserfarenhet som sjuksköterska betydelse för användningen av RGS webb? 

 

4. Metod 
 

4.1 Design 

Studien var en enkätbaserad tvärsnittsstudie med deskriptiv och komparativ design.  

 

4.2 Urval 

Studien genomfördes på 15 vårdcentraler i ett län i mellansverige under hösten 2016.  

Inklusionskriterier för att delta i studien var sjuksköterskor och distriktssköterskor i 

primärvården som har telefonrådgivning som en del i sitt arbete. Privata vårdcentraler och 

BVC-sjuksköterskor exkluderades i studien. Studiedeltagarna valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att tillgängliga individer tillfrågades om deltagande (Polit 

& Beck, 2012). Ett informationsbrev skickades ut via mail till verksamhetschefer på 24 

vårdcentraler i det län studien utfördes. Av samtliga vårdcentraler var det åtta som då tackade 

ja och en som tackade nej via mail. Efter två dagar ringde författarna till de 

verksamhetschefer som inte svarat för att påminna om studien samt fråga om deltagande. Av 

de verksamhetschefer som kontaktades per telefon tackade sju ja, två tackade nej och 
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resterande sex gick inte att nå trots upprepade försök. Totalt delades 100 enkäter ut. Av dem 

besvarades 89, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 % (n=89), (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema urvalsprocess 

Fem enkäter exkluderades helt i studien på grund av att större delen av enkäterna var 

ofullständigt ifyllda. Det framkom även interna bortfall på vissa frågor i 11 enkäter, men 

enkäterna inkluderades ändå i studien.  
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n=15          

Totalt antal          

VC-chefer som 

tackade ja                        

n=15 

VC-chefer som 

svarade ja via 

telefon                 

n=7 

VC-chefer som 

svarade nej    

n=2 

VC-chefer som 

inte svarade på 

mailet        

n=15 

VC-chefer som 

svarade nej via 

mail                 

n=1 

Total svarsfrekvens 89 % 

(n=89) 

Antal enkäter som 

inte besvarades  

n=11  

Antal enkäter 

som besvarades                 

n=89 

Totalt antal 

enkäter som 

delades ut  

n=100 
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4.3 Konstruktion av enkät 

En egen strukturerad enkät utformades utifrån tidigare forskning inom området (Bilaga 1), då 

någon validerad sådan som kunde besvara studiens syfte inte fanns tillgänglig. Enkäten bestod 

av 16 frågor, varav några svarsalternativ hämtades från Skansén Nyberg (2014) studie. De 

första 10 frågorna var demografiska data såsom kön, ålder, vårdcentralens geografiska läge, 

yrkeserfarenhet, utbildning samt användande av RGS webb. Därefter följde fem frågor om 

sjuksköterskornas erfarenheter av att bedöma vårdnivå med hjälp av RGS webb. Enkäten 

avslutades med en öppen fråga där sjuksköterskorna hade möjlighet att med egna ord lämna 

ytterligare synpunkter på RGS webb. Frågornas svarsskalor varierade i enkäten. Vissa frågor 

hade två svarsalternativ som till exempel ja och nej, medan andra hade tre-fem svarsalternativ. 

En del frågor hade enbart fritextsvar, till exempel ålder. Två av frågorna hade villkor, det vill 

säga en följdfråga på svarsalternativet ”ja”, exempelvis fråga nio, ” Använder Du dig av RGS 

webb i Ditt arbete?”. Om deltagaren då svarade ja på frågan kom följdfrågan 

”Uppskattningsvis, hur många samtal per dag använder Du dig av RGS webb? De som 

svarade nej på frågan hänvisades vidare till nästa fråga. Tre frågor hade flersvarsalternativ där 

ett av alternativen var ett fritextsvar där deltagarna gavs möjlighet att svara annat än de 

valbara alternativen.  

 

För att testa enkätens reliabilitet, det vill säga enkätens stabilitet över tid, genomfördes ett 

pilottest på sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning på en vårdcentral i regionen. 

Verksamhetschefen på den aktuella vårdcentralen kontaktades via mail där informationsbrev 

om pilottestet samt enkät bifogades. Efter godkännande av verksamhetschefen via mail, 

avtalades tid för besök via telefon. Vid besöket gavs både muntlig och skriftlig information 

till sjuksköterskorna om pilottestet samt att de genom att fylla i enkäten gav sitt samtycke att 

delta. Fem sjuksköterskor tackade ja att delta. Då enkäten var anonym gick författaren ut ur 

rummet då sjuksköterskorna fyllde i enkäten, som sedan lämnades i ett postfack. Samma 

sjuksköterskor fick svara på enkäten igen, sex dagar senare. När enkäterna sedan samlades in 

jämfördes resultaten och inga skillnader kunde ses förutom att två av frågorna behövde 

förtydligas. Enkäterna från pilottestet inkluderades inte i studien. 

 

4.4 Datainsamling 

Efter godkännande av verksamhetschefen via mail, avtalades tid för besök via telefon. Vid 

besöken gavs både muntlig och skriftlig information till sjuksköterskorna om studien och 
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genom att fylla i enkäten gav de sitt samtycke att delta. Då enkäten var anonym gick 

författarna därifrån efter att ha gett informationen. Sjuksköterskorna fyllde i enkäten, som 

sedan lämnades i en försluten låda i rummet. Författarna tog sedan med enkäterna efter 

besöket. På grund av tidsbrist på många vårdcentraler var det svårt att avtala tid för besök hos 

alla, därför avtalades med sex verksamhetschefer att de delade ut enkäterna till 

sjuksköterskorna. Enkät samt informationsbrev till sjuksköterskorna skickades via mail till 

verksamhetschefen. Verksamhetscheferna fick information i mailet om hur de skulle gå 

tillväga. Den information de fick var att de själva inte fick samla in enkäten samt att 

sjuksköterskorna skulle lämna in enkäten i ett uppmärkt postfack. Enkäterna hämtades sedan 

av författarna. För att spara tid åkte författarna var för sig på några av besöken. Totalt besökte 

författarna nio vårdcentraler och på sex vårdcentraler delade verksamhetscheferna ut enkäten.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Studien utfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå, och enligt lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 2§ behövdes därför ingen 

etisk prövning. De forskningsetiska principerna beaktades i studien. Informations- och 

samtyckeskravet tillgodosågs genom att ett informationsbrev med en samtyckesblankett 

skickades ut till verksamhetscheferna, för att få ett godkännande till att studien fick 

genomföras. Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om studien och 

informerades om att de genom att fylla i enkäten gav sitt samtycke att delta samt att 

deltagandet var frivilligt, vilket även framgick i enkäten (Bilaga 1). Konfidentialitetskravet 

beaktades på så vis att enkäten var anonym då inga personuppgifter lämnades av deltagarna 

och varken verksamhetschef eller författare hade vetskap om vilka enskilda personer som 

deltog. Enkäterna förvarades under studiens gång på så sätt att endast författarna hade tillgång 

till materialet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att allt insamlat material endast användes 

till den genomförda studien och allt material kommer att förstöras efter godkännande av 

uppsatsen. Materialet i studien hanterades noggrant i databearbetning och analysfasen och har 

inte förvanskats. Allt material som överensstämt med studiens syfte och frågeställningar finns 

redovisat i resultatet (Vetenskapsrådet, u.å.).  

 

4.6 Databearbetning och analys  

Svaren från enkäterna analyserades med både beskrivande och analytisk statistik. Enkätens 

frågor höll sig inom nominal- och ordinalskalenivå, därför användes icke-parametrisk statistik 
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(Polit & Beck, 2012). Enkäterna kodades och analyserades i dataprogrammet IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), version 23.0. Författarna började med att gemensamt 

kontrollera enkäterna för att få en överblick av materialet samt se om det eventuellt fanns 

något internt bortfall. På frågan ”Upplever du att RGS webb är ett stöd i din bedömning av 

vårdnivå för patienten?” indelades svarsalternativen ”Mycket bra stöd”, ”Måttligt stöd”, ”Litet 

stöd” och ”Inget stöd alls” upp i två grupper i den analytiska statistiken. ”Mycket bra stöd” 

fick representera de som upplevde RGS webb som ett stöd medan ”Måttligt stöd”, ”Litet stöd” 

och ” Inget stöd alls” fick representera de som inte upplevde RGS webb som ett stöd. 

Anledningen till de nya kategoriseringarna i den analytiska statistiken var att framhäva att det 

var ”Mycket bra stöd” som var av störst betydelse för studiens syfte. 

 

För att presentera vilka svårigheter och fördelar som fanns med att bedöma vårdnivå med 

hjälp av RGS webb användes frekvenstabeller. För att analysera om det fanns skillnader i 

användandet av RGS webb mellan de med utbildning, och de utan utbildning i systemet, samt 

om de med utbildning i systemet upplevde RGS webb som ett stöd vid bedömning av 

vårdnivå användes X 2 test. X 2 används för att se skillnader mellan grupper, om skillnaderna 

kan förklaras av slumpen eller är signifikanta (Polit & Beck, 2012). Då fördelningen av 

yrkeserfarenhet bland sjuksköterskorna var snedfördelad användes Mann-Whitneys U test för 

att analysera om yrkeserfarenhet som sjuksköterska hade betydelse för användningen av RGS 

webb. Mann-Whitney U test används då den beroende variabeln är på ordinalskalenivå eller 

om distributionen är snedfördelad. Signifikansnivån sattes till (p=<0,05) (ibid.). För att 

analysera den sista öppna fritextfrågan gjordes en manifest innehållsanalys, vilket innebar att 

det uppenbara, ”det texten säger” analyserades (Graneheim & Lundman, 2004). Alla utsagor i 

fritextfrågan lades tillsammans och genomlästes flera gånger. Meningsenheter av texten 

identifierades som sedan delades in i subkategorier och kategorier (ibid.). 
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5. Resultat 
 

Totalt besvarades 89 enkäter varav fem exkluderades, återstående 84 enkäter ingår i resultatet. 

Resultatet inleds med en presentation av deltagarnas demografiska fakta. Därefter redovisas 

sjuksköterskornas erfarenheter av att använda RGS webb. Den öppna fritextfrågan redovisas i 

form av kategorier med subkategorier och avslutningsvis följer en resultatsyntes. 

 

5.1 Demografiska fakta om deltagarna 

Majoriteteten av sjuksköterskorna i studien var kvinnor, 96,4 % (n=81) och 3,6 % (n=3) var 

män. Sjuksköterskorna arbetade på vårdcentraler som var fördelade mellan centralort 42,9 % 

(n=36), tätort 27,4 % (n=23), landsbygd 27,4 % (n=23), 1,2 % (n=1) hade inte svarat på 

frågan och 1,2 % (n=1) hade fyllt i frågan felaktigt. Majoriteten av sjuksköterskorna var 

distriktssköterskor varav några hade dubbelbehörighet, det vill säga både specialistutbildning 

till distriktssköterska samt annan specialistutbildning. I tabell 1 visas åldersfördelning, 

utbildning och yrkeserfarenhet.  

 

Tabell 1: Åldersfördelning, utbildning och yrkeserfarenhet % (n) 

Ålder 30-39 40-49 50-59 60-69 Totalt 

% (n) 16,7 (14) 40,5 (34) 21,4 (18) 21,4 (18) 100 (84) 

      

Utbildning SSK DSK Dubbelbehörighet  Totalt 

% (n) 17,9 (15) 69,0 (58) 13,1 (11)  100 (84) 

      

Yrkeserfarenhet 

SSK (År) 

5-14 15-24 25-34 35-44 Totalt 

% (n) 35,7 (30) 29,8 (25) 21,4 (18) 13,1 (11) 100 (84) 

      

Yrkeserfarenhet 

specialist (År) 

0-9 10-19 20-29 30-39 Totalt 

% (n) 56,9 (41) 26,4 (19) 13.9 (10) 2,8 (2) 100 (72) 
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Fördelningen av antal år som yrkesverksam sjuksköterska sträckte sig mellan 5-44 år. 

Övervägande delen, 68,1 % (n=47), av de sjuksköterskor som använde RGS webb hade 

mellan 5-24 års yrkeserfarenhet. Ingen signifikant skillnad (p=0,256) framkom gällande om 

yrkeserfarenhet som sjuksköterska hade betydelse för användandet av RGS webb. Drygt 

hälften av sjuksköterskorna uppgav att de hade utbildning i telefonrådgivning. Flest angav att 

de hade en intern utbildning eller okänd utbildning. Under ”okänd utbildning” ingick de 

sjuksköterskor som angett att de hade en utbildning i telefonrådgivning men inte uppgett 

vilken typ av utbildning. Ungefär hälften av sjuksköterskorna hade utbildning i RGS webb 

(Tabell 2). 

Tabell 2: Utbildning i telefonrådgivning och RGS webb % (n) 

      

Utbildning 

telefonrådgivning 

Intern  Extern Högskola Okänd Totalt 

% (n) 37,3 (19) 11,8 (6) 15,7 (8) 35,2 (18) 100 (51) 

      

Utbildning   

RGS webb 

Ja Nej   Totalt 

% (n) 47,6 (40) 52,4 (44)   100 (84) 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna 82,1 % (n=69) använde RGS webb i sitt arbete och 16,7 % 

(n=14) uppgav att de inte använde systemet, 1,2 % (n=1) hade inte svarat på frågan. Ingen 

signifikant skillnad visades i användandet av RGS webb mellan de med utbildning, och de 

utan utbildning i systemet (p=0,305). Av de sjuksköterskor som använde RGS webb i sitt 

arbete, 82,1 % (n=69) hade 50,7 % (n=35) utbildning i systemet. Nästan en sjättedel, 16,7 % 

(n=14), använde inte RGS webb i sitt arbete, varav 35,7 % (n=5) hade utbildning i systemet. 

Av tabell 3 framgår i vilken utsträckning sjuksköterskorna använde RGS webb. 

 

Tabell 3: Användandet av RGS webb i antal samtal per dag % (n) 

Samtal/dag  

(antal)                

<1 1-5 6-10 Svarat på 

frågan felaktigt  

Inte svarat 

på frågan  

Totalt 

% (n) 32,4 (24) 48,6 (36) 12,2 (9) 4,8 (4) 1,2 (1) 100 (74) 
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5.2 Sjuksköterskors erfarenheter av att använda RGS webb 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att RGS webb var ett ”måttligt stöd” vid 

bedömning av vårdnivån för patienten, medan fördelningen mellan ”Mycket bra stöd” och 

”Litet stöd” var jämn. Ett fåtal angav att RGS webb inte var något stöd alls (Tabell 4).  

 

Tabell 4: Upplevelse av stöd % (n) 

Upplevelse 

av stöd 

Mycket bra 

stöd 

Måttligt stöd Litet stöd Inget stöd 

alls 

Totalt 

% (n) 23,8 (20) 42,9 (36) 25,0 (21) 8,3 (7) 100 (84) 

 

På frågeställningen om utbildning i RGS webb hade betydelse för hur sjuksköterskor 

upplevde RGS webb som ett mycket bra stöd vid bedömning av vårdnivå framkom ingen 

signifikant skillnad (p=0,449). Av de sjuksköterskor som hade utbildning i RGS webb, 47,6 

% (n=40) upplevde 27,5 % (n=11) att RGS webb var ett mycket bra stöd i bedömningen av 

vårdnivå för patienten. Ungefär hälften, 52,4 % (n=44) hade inte utbildning i RGS webb och 

av dem var det 20,5 % (n=9) som upplevde RGS webb som ett mycket bra stöd i bedömning 

av vårdnivå för patienten.  

 

Övervägande delen av sjuksköterskorna, 66,7 % (n=56) upplevde att det fanns svårigheter 

med använda RGS webb för att bedöma vårdnivå. Nästan en tredjedel, 32,1 % (n=27) 

upplevde däremot inga svårigheter och 1,2 % (n=1) hade inte svarat på frågan.  

De svårigheter som hade högst svarsfrekvens var ”informationen stämmer inte överens med 

min egen bedömning”, ”varje samtal tar mer tid”, och ”svårt att hitta sökord”. I fritextsvaret 

på den frågan framkom att systemet upplevdes svårt att använda av flera sjuksköterskor, och 

att de ibland bedömde vårdbehovet annorlunda än vad systemet rekommenderade samt att 

systemet ibland var svårtolkat. Flera sjuksköterskor upplevde även att det var svårt att följa 

rekommendationerna i systemet på grund av för få läkartider (Diagram 1). 
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Diagram 1: Svårigheter med RGS webb 

 

När det gäller fördelar med RGS webb var det svarsalternativen ”Stöd i att bedöma vårdnivå 

för patienten” och ”alltid uppdaterad information” som genererade flest svar. På 

svarsalternativen ”gör färre bokningar till läkare” samt ”det finns inga fördelar” var 

svarsfrekvensen låg. I fritextsvaret ”andra orsaker” framkom att en del sjuksköterskor 

upplevde systemet som ett bra stöd för att ställa rätt frågor samt att få mer tyngd i de råd de 

gav (Diagram 2).   

 

 

 

Diagram 2: Fördelar med RGS webb 

 

0 5 10 15 20 25 30

Andra orsaker

Jag beöver mer IT-Kunskap

Informationen stämmer inte överens med min…

Hittar inte den information jag söker

Svårt att hitta sökord

Svårt att använda systemet

Varje samtal tar mer tid

Vilka svårigheter upplever du med RGS webb? (%)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Andra fördelar

Finns inga fördelar

Ett bra stöd för att motivera bokningar till läkare

Stöd i dokumentationen

Går snabbare att ge egenvårdsråd

Gör färre bokningar till läkare

Ökar min kompetens

Högre patientsäkerhet

Patienten bedöms lika oavsett vilken ssk de pratat med

Alltid uppdaterad information

Stöd i att bedöma vårdnivå för patienten

Vilka fördelar upplever du med RGS webb? (%)
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Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att mer tid per samtal samt utbildning i systemet 

skulle få dem att använda RGS webb mer. Andra orsaker som framkom i fritextsvaret var att 

flera sjuksköterskor skulle använda stödet mer om det fanns möjlighet att erbjuda fler 

patienter läkartid enligt systemets rekommendationer. För att kunna ge bättre råd önskades 

djupare och mer ingående information (Diagram 3). 

 
Diagram 3: Ökad användning av RGS webb 

 

 

 

I den öppna fritextfrågan beskrev sjuksköterskorna både positiva och negativa erfarenheter av 

att använda RGS webb. De positiva och negativa erfarenheterna delades upp i subkategorier 

och kategorier som redovisas nedan (Tabell 5). 

 

Tabell 5: Subkategorier och kategorier över den öppna fritextfrågan 

Subkategori Kategori 

 

Stöd vid oerfarenhet  

Stöd vid diffus anamnes och ovanliga åkommor 

Stöd vid icke visuell kontakt med patient 

 

 

 

Ger trygghet 

 

Stämmer inte med verkligheten  

Behöver utvecklas 

 

 

 

Otillräckligt och svårarbetat 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Andra orsaker

Använder det tillräckligt

Mer tid per samtal

Mer användarvänligt system

Utbildning i systemet

Vad skulle kunna få dig att använda RGS webb 
mer än du gör idag? (%)
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Ger trygghet  

Sjuksköterskorna uppgav att RGS webb var ett stöd vid oerfarenhet av telefonrådgivning  

”Bra hjälp när sjuksköterskan börjar i primärvården och inte är van vid telefonrådgivning”.  

”Bra stöd för nya på arbetet”  

”Bra för att informationen är uppdaterad” 

 

RGS webb ansågs också vara ett stöd vid diffus anamnes och ovanliga åkommor   

”Bra hjälp om patienten lämnar diffus anamnes”.  

”Bra om sjuksköterskan inte kan så mycket om ett område och vid ovanliga åkommor” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att RGS webb var ett stöd vid icke visuell kontakt med patienten  

”RGS är ett ovärderligt hjälpmedel i telefonrådgivning”.  

”Bra att det finns ett rådgivningsstöd då telefonrådgivning kan vara en svår uppgift”.  

”Utbildning i RGS webb borde vara obligatorisk för de som arbetar med telefonrådgivning” 

 

Otillräckligt och svårarbetat 

Sjuksköterskorna uppgav att systemet inte stämmer med verkligheten 

”Går inte att följa helt på grund av resursbrist” 

”I samråd med patienten kan man ofta vänta längre än vad stödet anser” 

”Mer verklighetsbaserat gällande bedömningsnivå, mycket ska bedömas till vårdcentral samma dygn, 

skulle aldrig fungera i verkligheten” 

”Vårdnivån stämmer inte alltid överens med läkarens uppfattning av vårdnivå” 

 

RGS webb behöver utvecklas enligt sjuksköterskorna 

”Fyrkantigt system” 

”Man kan snöa in på en diagnos som kan vara fel” 

”Sökorden ger stor mängd träffar, vill kunna söka mer specifikt” 
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5.3 Resultatsyntes 

Sjuksköterskorna upplevde både svårigheter och fördelar med att använda RGS webb. De 

fördelar som främst framkom, var att sjuksköterskorna upplevde RGS webb som ett stöd för 

att bedöma vårdnivå för patienten, samt att informationen hela tiden uppdaterades. 

Svårigheter som upplevdes var att sjuksköterskornas egen bedömning inte alltid stämde 

överens med systemets rekommendationer och att samtalen tog längre tid. Resursbrist 

upplevdes även som en svårighet för att kunna använda stödet optimalt. För att använda 

systemet mer ansåg övervägande delen att det krävdes mer tid per samtal samt utbildning i 

RGS webb. Studiens resultat tyder på att det krävs utbildning för sjuksköterskor i RGS webb 

samt mer resurser inom primärvården för att rådgivningsstödet ska kunna användas fullt ut.  

 

6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats valdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Utmärkande 

för den kvantitativa forskningen är att resultaten är generaliserbara, valida och reliabla. Det 

uppnås genom att forskaren är neutral och objektiv samt att kontakten med deltagarna ofta är 

sparsam och mer formell än i kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2012). I studien användes ett 

bekvämlighetsurval trots att det enligt Polit och Beck (2012) är den svagaste formen av urval. 

Urvalsmetoden valdes för att på ett enkelt sätt rekrytera tillgängliga deltagare. Nackdelen med 

ett bekvämlighetsurval är att det inte är slumpmässigt. Det finns då en risk att urvalet inte bli 

representativt, samt att studiens resultat blir mindre tillförlitligt och inte går att generalisera 

(ibid.).  

 

En enkät användes som utfallsmått, vilket är lämpligt då information ska inhämtas från en stor 

population på begränsad tid (Polit & Beck, 2012). En egen enkät (Bilaga 1) konstruerades då 

ingen lämplig enkät fanns tillgänglig utifrån studiens syfte, vilket kan vara en svaghet i 

studien. Om ett befintligt utfallsmått använts hade validiteten i föreliggande studie kunnat 

kontrollerats genom att jämföra resultatet med resultat från tidigare studier som använt sig av 

samma utfallsmått. Enligt Polit & Beck (2012) bör enkätens frågor först testas genom ett 

pilottest för att upptäcka eventuella brister i enkäten samt för att se om konstruktionen av 

frågorna tolkas på det sätt som avsetts. Reliabiliteten testades genom ett test-retest som gav 
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studien hög reliabilitet eftersom deltagarna i hög utsträckning gav samma svar mellan 

mättillfällena. På grund av tidsbrist var det kort tid mellan svarstillfällena, vilket skulle kunna 

innebära att deltagarna kom ihåg hur de svarade vid första tillfället. Resultatet kan då resultera 

i en falsk hög reliabilitet. Trots genomgång av tidigare forskning samt litteratur inom 

enkätmetodik, uppmärksammades vid analysen av materialet att enkätfrågorna borde ha 

utformats på annat sätt. Särskilt tydligt blev det i fråga 11 (Bilaga 1), angående 

sjuksköterskans upplevelse av RGS webb som ett stöd, där det hade varit lämpligare att 

utforma frågan dikotomt, det vill säga med ja och nej-svar. Det hade varit mer betydelsefullt 

att endast ta reda på om RGS webb upplevdes som ett stöd eller inte, i stället för olika grader 

av stöd. I den statistiska analysen valdes därför att kategorisera om svarsalternativen då 

”Mycket bra stöd” ansågs mest relevant för att svara på studiens syfte samt att det ändå 

framgår av den beskrivande statistiken hur sjuksköterskorna svarade på varje svarsalternativ. 

När svaren från enkäterna registrerades i SPSS upptäcktes att fråga fem och sju hade så låg 

svarsfrekvens på vissa svarsalternativ att enskilda deltagare kunde identifieras, därför delades 

svarsalternativen upp i färre kategorier. Enligt Polit och Beck (2012) är konstruktionen av 

enkätens frågor ett krävande arbete, allt ifrån planering av frågornas innehåll till redovisning 

av resultatet. En styrka i studien var att övervägande delen av enkäterna delades ut 

personligen och deltagarna fyllde i enkäten vid samma tillfälle, vilket enligt Polit och Beck, 

(2012) maximerar svarsfrekvensen. På de vårdcentraler som inte besöktes lämnades enkäten 

ut av verksamhetscheferna och hämtades sedan upp av författarna. Därav förlorades 

kontrollen över både den muntliga informationen samt enkätdistributionen, som då utfördes 

av verksamhetschefen, vilket kan ses som en svaghet i studien. I studien var svarsfrekvensen 

89 % och enligt Polit och Beck (2012) minskar risken för bias om svarsfrekvensen är högre än 

65 %. Ett externt bortfall kan påverka resultatet på så vis att de som väljer att inte delta kanske 

skiljer sig från övriga. Ju större bortfallet är, desto svårare är resultatet att generalisera (Polit 

& Beck, 2012). Både det externa och interna bortfallet var litet i studien och anses därför inte 

påverka resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) behöver inte icke signifikanta resultat bero på 

att ingen skillnad finns, utan beror oftast på att urvalets storlek är för litet, så kallat typ II fel, 

vilket kan vara fallet i föreliggande studie. En reflektion är att signifikanta skillnader kanske 

hade framkommit i resultatet om urvalet varit större, till exempel genom att inkludera flera län 

i studien. 

 



 
 

19 
 

Båda författarna har en förförståelse för användning av RGS webb i telefonrådgivning genom 

sin primärvårdsplacering i den verksamhetsförlagda utbildningen. Under placeringen 

upplevdes att många sjuksköterskor inte använde stödet vilket var förvånande då resultatet i 

studien visade att över 80 % uppgav att de använde stödet i sitt arbete. En reflektion är att 

sjuksköterskorna möjligen gav glädjesvar, det vill säga att de svarade falskt positivt för att ge 

en bättre bild av sig själva eller svar som skulle gagna studien. Enligt Polit och Beck (2012) är 

den typen av svarsbias vanligt i enkätstudier men är svårt att undvika. En djupare förståelse 

för användande av rådgivningsstödet hade en av författarna då hon arbetar inom 

primärvården. Förförståelsen gav en större insikt i hur stödet är uppbyggt och hur det är tänkt 

att användas, vilket gav inspiration till genomförande av studien. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Studiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde flera svårigheter i användandet av RGS 

webb. Den främsta svårigheten som sjuksköterskorna framhöll var att informationen i stödet 

inte stämde överens med sjuksköterskans egen bedömning. Liknande resultat har även 

påtalats av sjuksköterskor i en tidigare studie (O’Cathain et al., 2003). Sjuksköterskorna i den 

genomförda studien hade relativt lång yrkeserfarenhet och en tanke är om de som arbetat 

längre inom yrket inte håller sig lika uppdaterade och därför upplever att informationen i 

stödet inte stämmer överens med den egna bedömningen. Om så är fallet kan 

sjuksköterskorna gå miste om uppdaterad och evidensbaserad information, vilket kan leda till 

att patienten inte får en säker bedömning. I Wahlberg (2004) avhandling framkom att egen 

medicinsk kunskap och tidigare erfarenheter valdes framför användning av beslutsstöd, stödet 

användes mer som ett komplement. Vidare betonade sjuksköterskorna i föreliggande studie att 

systemets rekommendationer gav en hög brådskegrad, vilket sjuksköterskorna inte kunde följa 

på grund av resursbrist. Tidigare forskning har kommit fram till liknande resultat (Ernesäter, 

2012; Ledin et al., 2011). En reflektion är om den grupp som utformar och uppdaterar 

informationen i RGS webb har erfarenhet av att själva arbeta med telefonrådgivning. Hur 

grundas informationen och rekommendationerna i stödet? Skulle rekommendationerna kunna 

utformas mer nyanserat för att bättre anpassas till primärvårdens verksamhet och på så sätt 

frigöra resurser. Resursbrist var en återkommande och betydande faktor som försvårade 

användandet av RGS webb för sjuksköterskorna i studien. För att komma tillrätta med 

problemet enligt Ernesäter (2012) krävs i första hand åtgärder för att öka antalet läkare inom 
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primärvården. Ernesäter (2012) menar vidare att begränsade resurser kan leda till att 

sjuksköterskorna inte hänvisar patienten till lämplig vårdnivå och kompromissar då med 

patientens säkerhet.  

 

Sjuksköterskorna i studien framhöll att en av de främsta svårigheterna med användningen av 

RGS webb var att samtalen tog längre tid, vilket motsäger resultatet i Ernesäter et al. (2009) 

studie. Kvalitetsmålet för samtalets längd i telefonrådgivning är sex till sju minuter 

(Ernesäter, 2012), vilket inte upplevdes tillräckligt av sjuksköterskorna i föreliggande studie. 

Sjuksköterskorna betonade att mer tid per samtal skulle få dem att använda stödet mer. En 

åsikt är att för lite tid per samtal skulle kunna få negativa konsekvenser ur patientens 

perspektiv, delaktigheten minskar och risk finns att patienten då hamnar i underläge. 

Tidsbristen kan även leda till att sjuksköterskan inte hinner inhämta de uppgifter som krävs 

för att göra en patientsäker bedömning. I en tidigare studie påvisades att hög arbetsbelastning 

och samtal i kö bidrog till att sjuksköterskorna upplevde att samtalen måste avslutas snabbt, 

vilket upplevdes stressande (Ledin et al., 2012). Ett antagande är att stress påverkar 

bedömningen negativt, framförallt om det är svårt att hinna med samtalen. Stressen skulle 

kunna äventyra patientsäkerheten då det kan vara svårt att hålla fokus på patienten. 

Bedömningen blir därför mindre objektiv och besluten mer konservativa, vilket även Allan et 

al. (2014) framhåller. Vidare menar Allan et al. (2014) att stressreduktion skulle innebära en 

ökning av kvalitet och säkerhet i telefonrådgivning. När tiden per samtal är för kort finns inte 

tid för sjuksköterskorna att arbeta hälsofrämjande (Kaminsky et al., 2014), vilket är en viktig 

del i sjuksköterskans arbete. Ett hälsofrämjande arbete ingår i distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen, 2008), men på grund av tidspressen i 

telefonrådgivning är en reflektion att kravet kan vara svårt att uppfylla. 

 

I den genomförda studien upplevdes systemet ofullständigt och fyrkantigt då det var svårt att 

hitta rätt sökord och information. Liknande resultat har framkommit i tidigare forskning 

(Dowding et al., 2008; Ernesäter, 2012; Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007; O’Cathain et 

al., 2004; Stacey et al., 2005). En reflektion är att ett bristande rådgivningsstöd kan innebära 

att sjuksköterskorna väljer att inte använda sig av stödet, vilket kan få konsekvenser för 

patientsäkerheten. Risken för felbedömningar ökar och enhetligheten i bedömningen kan gå 

förlorad. I förlängningen kan det ge etiska konsekvenser då alla patienter ska behandlas lika 
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och den som har störst behov av vård ska ges företräde (SFS 1982:763, 2 §). Dessutom kan de 

konsekvenserna strida mot de mänskliga rättigheterna, att alla människor är lika mycket värda 

och har samma rättigheter (United Nations, 1948). 

 

De mest betydande fördelarna med RGS webb som sjuksköterskorna upplevde i föreliggande 

studie var att informationen i systemet var uppdaterad och var ett bra stöd vid bedömning av 

vårdnivå. Resultatet stämmer väl överens med en tidigare studie där prioriteringen av 

vårdnivån för patienten förenklades med beslutsstöd (Mayo, Chang & Omery, 2002). I en 

tidigare studie upplevde sjuksköterskorna däremot det datoriserade beslutsstödet bristande när 

de behövde beslutshjälp. Dessutom ansåg de inte att systemet var uppdaterat, framförallt vid 

egenvårdsråd (Ledin et al., 2011). Då det resultatet motsäger den genomförda studiens 

resultat, är en egen reflektion att eftersom Ledin et al. studie är en litteraturöversikt med 

studier där olika rådgivningsstöd används, kan det ha en påverkan på resultatet. Skillnaden i 

resultaten kan även bero på att rådgivningsstödet har utvecklats de senaste åren, eller att 

urvalet inte var stort i föreliggande studie.  

 

Ett förvånande resultat i studien var att ingen signifikant skillnad framkom i användning av 

RGS webb mellan de med utbildning och de utan utbildning i systemet. Det framkom inte 

heller någon signifikant skillnad i upplevelse av stöd beroende på om sjuksköterskorna hade 

utbildning i systemet eller inte, vilket även det var anmärkningsvärt. Ett antagande är att 

resultatet kanske hade sett annorlunda ut om frågan gällande upplevelse av stöd, hade ställts 

dikotomt eller om urvalet varit större. Tidigare forskning som stöder eller motsäger resultatet 

gick inte att finna men Giesen et al. (2007) kom fram till slutsatsen att utbildning i 

användandet av beslutstöd var starkt kopplat till rätt bedömning av vårdnivå för patienten. 

Sjuksköterskorna i den genomförda studien ansåg att utbildning i RGS webb borde vara 

obligatoriskt för de som arbetar med telefonrådgivning. En av de främsta anledningarna till 

vad som skulle kunna få sjuksköterskorna att använda stödet mer var just utbildning i 

systemet. En reflektion är att utbildning i RGS webb är en förutsättning för att sjuksköterskan 

ska kunna använda stödet optimalt, vilket även överensstämmer med Kortteisto et al. (2012) 

och Stacey et al. (2005) resultat. Något som upplevdes som en framstående fördel med 

användningen av RGS webb bland sjuksköterskorna i studien, var att stödets information var 
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uppdaterad, vilket även tidigare forskning kommit fram till (Dowding et al., 2008; Murdoch et 

al., 2015; Röing et al., 2013).  

 

Enligt Ernesäter (2012) och Kaminsky et al. (2014) var en av de främsta anledningarna till att 

införa webbaserade rådgivningsstöd i telefonrådgivning att uppnå enhetlighet och 

patientsäkerhet. Marklund et al. (2007) menar att användandet av rådgivningsstöd frigjorde 

resurser genom att egenvårdsråden ökade när sjuksköterskan bedömde patienterna till en mer 

lämplig vårdnivå, vilket var kostnadseffektivt både för patienten och hälso- och sjukvården. 

En åsikt är att ett rådgivningsstöd som används på rätt sätt borde öka kvaliteten i 

telefonrådgivning och vara både patientsäkert och kostnadseffektivt. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna i föreliggande studie var kvinnor. Resultatet i studien skulle 

därför kunna generaliseras på kvinnliga sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning i 

primärvården. Generaliserbarheten är dock tveksam då urvalet inte var stort.  

 

6.3 Slutsats 

Telefonrådgivning är en viktig del av sjuksköterskans arbete i primärvården. För att möta ett 

ökat behov av tillgänglighet på ett säkert sätt, är det viktigt att sjuksköterskan har väl 

fungerande verktyg. Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att RGS webb var ett 

stöd i sin bedömning av patienten, men de upplevde även svårigheter. Utbildning i systemet 

efterfrågades och skulle få sjuksköterskorna att använda RGS webb mer. Resursbrist var en 

återkommande faktor som försvårade sjuksköterskornas användande av stödet. Ett väl 

fungerande rådgivningsstöd kan vara kostnadseffektivt och ge sjuksköterskan förutsättningar 

att ge patienten en säker bedömning.  

 

6.4 Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan ge en ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever att arbeta med ett 

rådgivningsstöd i telefonrådgivning. Resultatet i studien visade att utbildning i RGS webb 

efterfrågades. Om utbildning i RGS webb skulle vara obligatoriskt för de sjuksköterskor som 

ska arbeta med telefonrådgivning i primärvården, kanske användningen skulle öka. Vidare 

skulle studien kunna ligga till grund för utveckling och förbättring av rådgivningsstödet 
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utifrån de svårigheter som framkom. I förlängningen skulle det kunna innebära en ökad 

trygghet för sjuksköterskorna samt en förbättring av patientsäkerheten.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Då inga signifikanta skillnader framkom i studien skulle det vara av intresse att genomföra en 

liknande kvantitativ studie, men med ett utökat urval, för att se om resultatet skulle se 

annorlunda ut. Det skulle även vara betydelsefullt med vidare kvalitativ forskning inom 

ämnesområdet då det i föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna upplevde flera 

brister med stödet. Det är därför av intresse att få en djupare förståelse för, samt utröna vad 

bristerna kan bero på.  
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Bilaga 1 

Enkät om erfarenhet av att bedöma vårdnivå med hjälp av RGS webb  
 
Följande enkät innehåller 16 frågor som handlar om Dina erfarenheter av att bedöma 
vårdnivå med hjälp av RGS webb. Enkäten som tar ca 10-15 minuter att besvara kommer att 
delas ut till sjuksköterskor i primärvården i Örebro län. Genom att besvara enkäten har Du 
samtyckt till att delta i studien. Deltagandet är frivilligt och anonymt. Det är av värde att Du 
besvarar alla frågor. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå i den kommande 
magisteruppsatsen och arbetsplatsen kan inte identifieras.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Inledningsvis följer ett antal frågor om Din bakgrund. 
I denna del kryssar Du för endast ett svar i varje fråga. 
 
 
 
1. Kön: 

 Man 
 Kvinna 
 Annat 

 
 
 
 
2. Ålder:_____ 
 
 
 
 
3. Är vårdcentralen Du arbetar på belägen inom: 

 Centralort 
 Tätort 
 Landsbygd 

 
 
 
 
4. Hur många år har Du arbetat som sjuksköterska? 
 
__________________________________________ 
 
 
 



 
 

 
 

 
5. Vilken specialistutbildning har du? 

 Ingen specialistutbildning 
 Specialistutbildning till distriktssköterska 
 Annan:_____________________________________ 

 
 
 
 
6. Hur många år har du arbetat som specialistsjuksköterska? 
 
_________________________________________________ 
 
 
 
7. Har Du utbildning i telefonrådgivning?  

 Ja        
 Nej    

Om Du svarat ja, vilken utbildning har Du? 
 

_____________________________________________________         
 
 
 
 
8. Har Du utbildning i RGS webb? 

 Ja 
 Nej 

 
 
 
 
9. Använder Du dig av RGS webb i ditt arbete? 

 Ja 
 Nej   

      (Om Du svarat nej på ovanstående fråga, fortsätt till fråga 11 ) 
 
 
 
 
10. Uppskattningsvis, i hur många samtal per dag använder Du dig av RGS webb? 

 <1 
 1-5 
 6-10 
 11-20 
 >20 

 



 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Avslutningsvis följer 6 frågor som handlar om Dina erfarenheter av att använda RGS webb 
vid bedömning av vårdbehov. 
Markera svarsalternativet i rutan som passar Dig bäst. Observera att på några av frågorna 
kan fler alternativ ges.  
 
 
 
 
11. Upplever Du att RGS webb är ett stöd i Din bedömning av vårdnivå för patienten? 

 Mycket bra stöd 
 Måttligt stöd 
 Litet stöd 
 Inget stöd alls 

 
 
 
 
12. Upplever Du att det finns några svårigheter med att använda RGS webb för att bedöma 
vårdnivå för patienten? 

 Ja 
 Nej 

 
 
 
 
13. Om Du svarat ja på föregående fråga, vilka svårigheter upplever Du? Flera svar kan 
anges. 

 Varje samtal tar mer tid 
 Svårt att använda systemet 
 Svårt att hitta sökord 
 Hittar inte den information jag söker 
 Informationen stämmer inte överens med min egen bedömning 
 Jag behöver mer IT-kunskap 
 Andra orsaker:_________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
14. Vilka fördelar upplever Du med RGS webb? Flera svar kan anges. 

 Stöd i att bedöma vårdnivå för patienten 
 Alltid uppdaterad information 
 Patienten bedöms lika, oavsett vilken sjuksköterska de pratat med 
 Högre patientsäkerhet 
 Ökar min kompetens 
 Gör färre bokningar till läkare 
 Går snabbare att ge egenvårdsråd 
 Stöd i dokumentationen 
 Ett bra stöd för att motivera bokningar till läkare 
 Det finns inga fördelar 
 Andra fördelar:________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
15. Vad skulle kunna få Dig att använda RGS webb mer än Du gör idag? Fler svar kan anges. 

 Utbildning i systemet 
 Mer användarvänligt system 
 Mer tid per samtal 
 Använder det tillräckligt 
 Andra orsaker:_________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
16. Är det något Du vill tillägga med anledning av att bedöma vårdnivå med hjälp av RGS 
webb? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

    
 
Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


