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Sammanfattning 

Bakgrund: Telefonrådgivning är en vanligt förekommande arbetsuppgift på vårdcentral för 

distriktssköterskor. Arbetsuppgiften har funnits i Sverige sedan 1970-talet och ökar succesivt. 

Telefonrådgivning är en krävande arbetsuppgift som kräver kompetens hos distriktssköterskor 

och i arbetet möter hen både svårigheter och hinder. 

Syfte: Att beskriva distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design med sex distriktssköterskor på två 

vårdcentraler. Analysmetoden som användes var induktiv manifest innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet av de sex intervjuerna blev till tre kategorier: Att möta 

svårigheter/hinder, Att ha tillgång till strategier och Att ha organisatoriska möjligheter. I 

resultatet framkommer att distriktssköterskorna upplevde att det var positivt att arbeta med 

telefonrådgivning när resurserna på vårdcentralen var tillräckliga. Deltagarna använde olika 

strategier för att hantera de svårigheter och hinder som de möttes av i arbetet med 

telefonrådgivning.  

Slutsats: Telefonrådgivning är en viktig del av distriktssköterskans dagliga arbete och är ett 

smidigt sätt att nå vården. Förutom att distriktssköterskan kan använda sin kompetens i 

egenvårdsråd och skriva ut recept är det kostnadseffektivt med telefonrådgivning. 

Tillgängligheten till sjukvården och vårdgarantin som Sveriges kommuner och landsting 

(2015) har bestämt gör att telefonrådgivning är en viktig faktor för att uppfylla detta krav på 

sjukvården. Det är oftast en distriktssköterska som patienterna möter i första ledet och då 

behövs kompetens och resurser för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete.  

 

Nyckelord: Distriktssköterska, Kvalitativ metod, Telefonrådgivning, Tillgänglighet, 

Upplevelser 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Telephone counseling is a common task at the health center for district nurses. 

The work has been in Sweden since the 1970s and is increasing gradually. Telephone 

counseling is a challenging task that requires competence of the district nurses and they face 

both difficulties and obstacles in their work.  

Objective: To describe district nurses' experiences of telephone counseling. 

Methods: A qualitative method with a descriptive design with six district nurses in two health 

centers. Analytical method that was used was inductive manifest content analysis. 

Results: The analysis of the six interviews revealed three categories: Encountering 

difficulties / obstacles, To have access to strategies and To have organizational 

opportunities. The result shows that the district nurses felt that it was positive to work with 

telephone counseling when the resources at the health center were adequate. The participants 

used different strategies to cope with the difficulties and obstacles they met in their work with 

telephone counseling. 

Conclusion: Telephone counseling is an important task of the district nurse's daily work and a 

convenient way to access health care. In addition to the fact that the district nurse can use 

their skills in self-care and prescriptions it is cost efficient. Accessibility to health care and 

health care guarantee that Sweden's municipalities and county councils (2015) have 

determined the telephone counseling is an important factor in meeting this demand for health 

care. It is usually a district nurse who answer for the patient’s first encounter in health care. 

Therefore it is important that the district nurse have competence and that they have enough 

resources to make an adequate work.   

 

Keywords: Availability, District Nurse, Experiences, Telephone counseling, Qualitative 

method  
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1 INLEDNING 

 

Telefonrådgivning är en växande arbetsuppgift för sjuksköterskor både i Sverige och i andra 

västerländska länder. Det är en krävande arbetsuppgift då sjuksköterskor ställs inför en rad 

olika utmaningar och kravet på kunskap samt kompetens är hög. Telefonrådgivning ger 

möjlighet att arbeta mot olika patientgrupper för att höja hälsomedvetenheten. Det är även ett 

kostnadseffektivt sätt att sprida medicinsk kunskap till patienter och för att hänvisa patienter 

till rätt vårdnivå (Höglund & Holmström, 2008). Som distriktssköterska är arbetet med 

telefonrådgivning en del av det dagliga arbetet på vårdcentral. Enligt Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård & Svensk sjuksköterskeförening [TRIHS], (2011) 

kan rådgivning via telefon i vissa fall ersätta ett vanligt mottagningsbesök på vårdcentralen. 

Författarna till föreliggande studie har erfarenhet av telefonrådgivning i skiftande grad. Båda 

författarna har arbetat inom sjukvårdsrådgivningen, 1177 och har kunskap inom den kategorin 

av telefonrådgivning vilket kan ge en viss förförståelse. Därför är det av intresse för 

författarna att beskriva hur upplevelserna är för kollegor inom primärvården.  

 

2 BAKGRUND 

  

2.1 Telefonrådgivning 

 

I Sverige började telefonen att användas i slutet av 1800-talet i Stockholm och allt eftersom 

etablerades telefonnät runt om i Sverige. Den första sjukvårdsrådgivningen startades i Sverige 

1931 och fler bildades under 1960- och 70-talet på grund av en expandering av primärvården 

och till följd av detta uppstod läkarbrist (Leppänen, 2008; TRIHS, 2011 & Wahlberg, 2007). 

Inom primärvården fick då telefonrådgivningen en given plats sedan 1970-talet och 

telefonrådgivningen blev ett lättare sätt för patienterna att få kontakt med sjukvården. 

Tillgängligheten till vårdcentralen ökade därmed och patienterna fick möjlighet att på telefon 

samtala med en kompetent person om sitt problem och få råd (Holmström & Dall´Alba, 

2002). När patienter ringer till sjukvården är anledningen framförallt att diskutera sjukdomar, 

symptom och till vilken instans inom sjukvården patienten skall vända sig (Wahlberg, 

Cedersund & Wredling, 2003). Bland de patienter som vänder sig till vårdcentralen är mer än 

hälften kvinnor och de vanligaste förekommande åkommorna är värk och infektioner 
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(Bonander & Snellman, 2007). Telefonrådgivning är ett kostnadseffektivt sätt för sjukvården 

att hantera det stora patientflödet. Patienter som vänder sig till sjukvården kan oftast 

prioriteras till en lägre vårdnivå än vad de själva bedömt eller kräver (ibid).  

Telefonrådgivning är numer en given plats inom sjukvården där telefonsjuksköterskan på 

distans kan skapa en relation med patienterna (TRIHS, 2011). Under år 2014 inkom det 3 870 

518 samtal till primärvården i Sverige (Sveriges kommuner och landsting, 2015).  

 

2.2 Distriktssköterskans roll 

 

I många fall kan telefonsjuksköterskan vara en distriktssköterska då hen idag verkar inom 

kommunen, landstinget och privata verksamheter med bland annat barnhälsovård, 

skolhälsovård, hemsjukvård, primärvård och sjukvårdsrådgivning 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Distriktssköterskan möter patienter i olika 

ålderskategorier och skeenden i livet därför ställs det höga krav på kompetensen inom olika 

områden. Den kompetens som krävs är att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, ett 

mångkulturellt perspektiv och handlingsberedskap. Det är också viktigt att kunna vara 

flexibel, kunna reflektera samt att använda sina färdigheter i många skiftande situationer 

(ibid). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2001:16) har en specialistutbildad sjuksköterska såsom 

distriktssköterskan förskrivningsrätt av vissa läkemedel om hen arbetar inom landstingets 

eller kommunens primärvård eller hemsjukvård. Vilka läkemedel som distriktssköterskan får 

förskriva är styrt via Socialstyrelsen och det finns en särskild lista över vilka läkemedel som 

får förskrivas (SOSFS 2015:7).  

 

2.3 Telefonsjuksköterskans roll 

 

En telefonsjuksköterska definieras som en sjuksköterska som under majoriteten av sin 

arbetstid arbetar med telefonrådgivning oavsett vart inom sjukvården hen arbetar (TRIHS, 

2011). Av de som arbetar som telefonsjuksköterskor är det i 90 % av fallen kvinnor. 

Telefonsjuksköterskan är på många platser inom sjukvården en nyckelperson när det gäller 

telefonrådgivning (Höglund & Holmström, 2008). De som ringer förväntar sig att samtala 

med en kompetent person och att få adekvata råd. Telefonsjuksköterskans uppgift är då att 
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kunna sortera och prioritera patientens behov (Bonander & Snellman, 2007; Holmström & 

Dall ´Alba, 2002).  

 I kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskor beskrivs att hen skall vara kompetent 

inom kommunikation, pedagogik, medicin, teknologi och att främja hälsa. Vidare beskrivs att 

telefonsjuksköterskan bör visa omsorg och respekt för den vårdsökandes integritet och 

värdighet (TRISH, 2011). Hen skall träda in i olika roller och bemöta patienterna på olika sätt 

beroende på vem som ringer, det kan innebära en stöttande eller en undervisande roll 

(Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009).  

Telefonsjuksköterskan får dagligen bemästra svårigheter i form av bristande resurser som 

bland annat kan vara tillgänglighet som är otillräcklig inom sjukvården (Wahlberg, Cedersund 

& Wredling, 2003). Inom telefonrådgivning innebär det att ständigt behöva fatta beslut och 

även hantera hinder i kommunikationen i form av exempelvis språksvårigheter (ibid.). 

Telefonsjuksköterskan kan ibland uppleva en konflikt mellan att både vara omsorgsfull och 

att vara en slags ”grindvakt”. Det kan innebära att hen får avvisa patienten per telefon på 

grund av bristen till läkartider trots ett medicinskt behov vilket skapar en känsla av frustration 

hos telefonsjuksköterskan (Holmström & Dall´Alba, 2002). Tidigare forskning beskriver att 

ett maktförhållande kan förekomma mellan telefonsjuksköterska och patient då 

telefonsjuksköterskan har makten att driva samtalet framåt och även makten över läkartiderna 

(Leppänen, 2010; Wahlberg, 2007).  

 

2.4 Telefonrådgivning och lagar 

 

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) styr arbetet med telefonrådgivning vilken innebär 

att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet med lagen är att 

vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård ska ges företräde. Lagen innebär vidare att sjukvården skall vara 

lättillgänglig och av god kvalité. En ändring i lagen gjordes 2010 där begreppet vårdgaranti 

fick en stärkt betydelse vilket innebär att patienter har rätten att få kontakt med sjukvården 

samma dag (SFS 2010:243).  

Patientdatalagen (SFS 2008:355) är en annan lag som styr verksamheten med 

telefonrådgivning. I lagen framgår att sjukvården ska vara kostnadseffektiv och av god kvalité 

samt att den ska tillgodose patientsäkerheten. De dokumenterade uppgifterna ska förvaras 
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säkert så att obehöriga inte kan ta del av dessa uppgifter. Offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400) skall även beaktas inom telefonrådgivning då den innefattar bestämmelser 

kring hur journalers utlämnade och hantering skall skötas. Tystnadsplikten som all 

sjukvårdspersonal har styrs av denna lag.  

En lag som kom under år 2014 var Patientlagen (SFS 2014:821). Genom lagen har patienters 

rättigheter fått större betydelse. Lagen innefattar bland annat hur patienten kan göras delaktig 

och påverka valet av vårdnadsgivare och behandlingsmetod. Lagen är även tydlig vad det 

gäller patienters samtycke och delaktighet samt att vården skall ges på patienters villkor och 

på den nivå som patienten befinner sig på.  

 

2.5 Kommunikation 

 

Kommunikation definieras som ett utbyte av information mellan olika parter (Fossum, 2013).  

Med parter menas att det är en part som sänder information och en part som tar emot 

information. Ordet kommunikation kommer av det latinska namnet communicare som betyder 

att göra någon delaktig och ha förbindelse med (Eide & Eide, 2007; Lund, 2010). Det kan dels 

vara via verbalt uttryck men även via kroppsspråk som är ett icke-verbalt uttryck. En stor del 

av vår kommunikation är icke-verbal som uttrycks via gester och miner. Genom den icke-

verbala kommunikationen kan en relation byggas i samråd med det verbala uttrycket (Eide & 

Eide, 2007; Fossum, 2013). Inom sjukvården anses kommunikationen vara nödvändig och 

ibland även livsnödvändig eftersom människan kommunicerar för att överleva, samarbeta och 

för att tillfredsställa personliga behov (Fossum, 2013).  

Kommunikationsprocessen beskrivs av omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) som 

ett förhållande mellan sjuksköterska och patient då utbyte sker av information. Syftet med 

kommunikation inom sjukvården är att få en relation mellan sjuksköterska och patient för att 

kunna ge stöd åt patienten att hantera sjukdom och lidande. Kommunikation kan även leda till 

stöd från sjuksköterskan gentemot patienten att hitta mening under en process av sjukdom. 

Inom omvårdnad är kommunikation en grundpelare då det är genom kommunikation som hen 

får förtroendet att vårda den sjuke och genom denna process kunna guida patienten framåt i 

omvårdnaden (ibid.).  

Inom telefonrådgivning utgör kommunikation med patienter en viktig del av det dagliga 

arbetet för telefonsjuksköterskan (Sheldon, Barret & Ellington, 2006). Det är också en viktig 
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hörnsten för att skapa en bra relation till patienten. Telefonsjuksköterskan möter svårigheter 

gällande familjeproblem, sjukdomar och livsöden i sitt dagliga arbete och det gör också att 

höga krav ställs på kommunikationen. Även telefonsjuksköterskor med goda kunskaper inom 

kommunikation ställs inför svåra situationer i kontakten med patienter vilket kan bero på flera 

olika orsaker. Exempelvis kan patientens förmåga att förmedla sig och telefonsjuksköterskans 

förmåga att ta emot informationen påverka samtalet. En annan orsak till svårighet i 

kommunikationen är telefonsjuksköterskans erfarenheter och förförståelse kring olika ämnen 

(ibid.). 

Kommunikation är enligt tidigare forskning nyckeln till bra och effektiv telefonrådgivning 

och därför är det viktigt att vara medveten om svårigheter samt hinder, som till exempel 

tidspress. Det kan också handla om akuta situationer såsom att patienten som ringer har ett 

akut medicinskt tillstånd eller att telefonsjuksköterskan blir avbruten i samtalet av en akut 

situation. Samhälleliga förändringar såsom pågående infektioner eller nya medicinska rön kan 

också påverka kommunikationen under samtalet (Röing, Rosenquist, & Holmström, 2013; 

Sheldon et al., 2006). I rollen som telefonsjuksköterska är det viktigt att vara medveten om att 

använda hjälpmedel som stöd i kommunikationen med patienten (Röing et al., 2013). Ett stöd 

i kommunikationen vid telefonrådgivning med patienten är samtalsprocessen. Det kan 

användas som ett hjälpmedel för att få patienssäkra bedömningar och för att få mer 

professionella rådgivningssamtal. Samtalsprocessens faser är; öppna, lyssna, analysera, 

motivera och avsluta (Runius, 2008). 

Ett ytterligare hjälpmedel kan vara rådgivningsstödet [RGS] som är ett medicinskt beslutsstöd 

för telefonrådgivning och är till för att stödja telefonsjuksköterskorna att bedöma vårdbehov. 

RGS innehåller 180 medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag med stöd från 

Socialstyrelsen, FASS, Smittskyddsinstitutet och specialister inom olika vårdområden och de 

är strukturerade i fem brådskegrader (Eklöf, 2013). Marklund et al. (2007) menar att 

rådgivningsstödet kunde vara till hjälp vid den medicinska bedömningen. När RGS användes 

kunde likvärdiga bedömningar göras av alla telefonsjuksköterskor. Tidigare forskning har 

visat att när RGS användes gavs egenvårdsråd i högre utsträckning och 

telefonsjuksköterskorna blev mer självständiga och säkra på sina beslut (ibid.). Att använda 

RGS var också mer kostnadseffektivt då det i vissa fall var tillräckligt för patienterna att få 

hjälp via telefon (Hagan, Morine & Lépine, 2000). Med stöd av RGS kunde 

telefonsjuksköterskan hjälpa patienten och mer kostnadskrävande åtgärder som ett läkarbesök 

kunde undvikas (ibid.). 
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I en meta-analys framkom att patienten sällan följer de råd eller hänvisningar som de fått av 

telefonsjuksköterskan. Det har inte säkerställts om det var brister från telefonsjuksköterskans 

sätt att uttrycka sig eller om patienter feltolkade informationen som gavs. Vad som dock 

framkom var att kommunikationen ofta brister (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). När 

kommunikationen brister eller att de hjälpmedel som finns tillhanda inte används inom 

telefonrådgivningen kan det leda till att patientens medicinska tillstånd äventyras (Ernesäter, 

2012; Röing et al., 2013).  

 

2.6 Problemformulering 

 

Telefonrådgivning är en växande verksamhet och ett komplext område där det ställs höga 

krav och en bred kunskap på telefonsjuksköterskan inom olika områden. De krav som ställs är 

bland annat att ha en god kommunikativ förmåga men även kunna hantera hinder i 

kommunikationen såsom språksvårigheter. Under det senaste decenniet har forskningen 

främst belyst telefonsjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning. Då telefonrådgivning 

är en stor del av det dagliga arbetet för distriktssköterskor på vårdcentraler krävs ett ständigt 

förbättringsarbete för att få en djupare förståelse för arbetssituationen. Det är därför av vikt att 

belysa distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning. Med studien kommer 

förhoppningsvis resultatet kunna bidra till att förbättra arbetsmiljön för distriktssköterskor i 

telefonrådgivning och att kommunikationen gentemot patienterna förbättras och de får ett 

bättre mottagande.  

 

3 SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning på 

vårdcentral.  

 

4 METOD 
 

Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design.  
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4.1 Urval och deltagare 

 

För att få en variation i insamlad data valdes två vårdcentraler varav en i tätort och en på 

landsbygd ut i en mellansvensk stad i form av ändamålsenligt urval. Inklusionskriterier var att 

informanterna skulle vara utbildade distriktssköterskor och att de arbetat med 

telefonrådgivning i minst ett år och arbetstiden skulle minst omfatta deltid på 50 %. 

Exklusionskriterier var distriktssköterskor som arbetade på BVC med telefonrådgivning. Av 

de sex deltagarna som valdes ut var samtliga kvinnor mellan åldrarna 33-59 år med en 

medelålder på 42 år och de hade olika lång erfarenhet av telefonrådgivning. Den som hade 

kortast erfarenhet av telefonrådgivning hade arbetat i ett år och den som hade längst 

erfarenhet hade arbetat i trettio år. Medelvärdet på antal år med erfarenhet för deltagarna var 

åtta år. Det var två av sex deltagare som hade gått en kurs i telefonrådgivning som omfattade 

7,5 högskolepoäng på universitetsnivå. Samtliga deltagare hade en begränsning gällande 

samtalstid, sju respektive åtta minuter. På de båda vårdcentralerna bemannades telefonen i 

stort sett hela arbetsdagen från klockan 08.00-16.45. Den utav deltagarna som arbetade längst 

i telefonrådgivning arbetade fyra timmar i sträck och kortast tid var en timme i sträck.  

4.2 Datainsamling 

 

Verksamhetscheferna på de utvalda vårdcentralerna informerades först via telefon och fick 

därefter skriftlig information i form av ett mail gällande studien och dess syfte. De fick sedan 

fylla i ett skriftligt samtycke att studien fick genomföras på arbetsplatsen. Därefter valdes tre 

distriktssköterskor som föll inom ramen av inklusionskriterierna ut på respektive arbetsplats 

av verksamhetschefen. Samtliga sex distriktssköterskor tackade sedan ja till att delta i 

intervjustudien. Därefter bokades intervjutider in och deltagarna fick skriftlig information 

angående studien och dess syfte. Intervjuerna genomfördes under vecka 37.  

Innan intervjuerna inleddes skapades en egen utarbetad intervjuguide med semi-strukturerade 

frågor som stöd vid intervjuerna (Bilaga 1). En provintervju med en distriktssköterska med 15 

års erfarenhet av telefonrådgivning genomfördes för att testa frågornas utformning. 

Provintervjun bidrog till att intervjuguiden justerades och förtydligades gällande ordningen av 

frågorna samt att den inledande frågan skapades. Provintervjun ingår inte i studiens resultat. 

Distriktssköterskorna informerades muntligt och skriftligt innan intervjun om att samtalet 

skulle ljudinspelas och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan förklaring. De fick 

även fylla i ett samtyckesformulär innan intervjun genomfördes. Intervjuerna skedde efter 
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samtycke med deltagarna på en ostörd plats på deras arbetsplatser under arbetstid och 

intervjuerna varade ungefär i 15-25 minuter. Båda författarna deltog i de sex intervjuerna men 

delade upp dem så att författarna var huvudansvarig intervjuare i tre var av intervjuerna 

medan den andre agerade som observatör. Den som var observatör ställde kompletterande 

frågor när så behövdes. Deltagarna ombads att berätta fritt om sina upplevelser och varje 

intervju inleddes med samma öppningsfråga; Beskriv dina upplevelser av telefonrådgivning? 

Intervjuguiden (Bilaga 1) hade en rad frågor innan öppningsfrågan men de var endast till för 

att få bakgrundsfakta om deltagarna.  

 

4.3 Databearbetning/analys 

 

De ljudinspelande intervjuerna transkriberades på varsitt håll för att sedan lyssnas igenom 

tillsammans och jämföras med ljudinspelningarna för att säkerställa transkriberingens 

korrekthet. Därefter numrerades intervjuerna som 1-6 för att säkerställa konfidentialiteten.   

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys beskriven 

av Graneheim och Lundman (2004). Analysen genomfördes med en induktiv ansats i fem 

steg. I det första steget läste författarna enskilt igenom de transkriberade intervjuerna för att 

hitta kärnan i innehållet och för att få en helhetsbild. I steg två identifierade författarna 

fortfarande enskilt ut meningsbärande enheter, det vill säga meningar eller stycken som 

handlade om distriktssköterskans upplevelser av telefonrådgivning. Därefter jämförde 

författarna de uttagna meningsenheterna med varandra och en diskussion fördes tills 

konsensus rådde om textinnehållet. I steg 3 kondenserades sedan de meningsbärande 

enheterna vilket innebar att enheten förkortades men kärnan behölls. I steg fyra kodades den 

kondenserade texten med en etikett enligt Graneheim och Lundman (2004) som beskrev dess 

innehåll. Slutligen i steg fem bildades kategorier av dessa koder. De sista stegen innebar att 

författarna sorterade koderna som hade gemensamt innehåll till övergripande kategorier. Alla 

steg mellan två och fem redovisades i ett flödesschema, se tabell 1.   
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Tabell 1 Exempel på analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori 

Många gånger är det 

svårt på telefon på 

grund av det svenska 

språket och då blir det 

svårt att förstå vad 

patienten vill.  

Svårt på telefon att 

förstå vad patienten 

vill när svenska 

språket brister.  

Språkliga svårigheter Att möta 

svårigheter/ Hinder 

Jag brukar sitta och 

prata mycket med 

kroppen, fråga 

patienterna om de är typ 

svullna om benen och 

då brukar jag fråga om 

de kan trycka på benet 

och se om det kan bli en 

grop. Då brukar jag 

själv sitta och trycka på 

mitt eget ben så får de 

beskriva utifrån det.  

Jag pratar mycket 

med kroppen och ber 

patienterna att 

exempelvis trycka på 

benet och se om det 

blir en grop 

samtidigt som jag 

gör det.  

Använder 

kroppsspråket. 
Att ha tillgång till 

strategier.  

Alltså det jag kan säga 

med erfarenhet är att 

det här med 

tillgängligheten, att 

man har något att 

erbjuda i telefon 

betyder jättemycket.  

Erfarenhetsmässigt 

så är tillgängligheten 

en viktig faktor.  

Att ha något att 

erbjuda.  
Att ha 

organisatoriska 

möjligheter.  
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Vetenskapsrådet beskriver fyra forskningsetiska huvudkrav och dessa krav är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 

2014). I den genomförda studien har författarna beaktat informationskravet genom att 

deltagarna fick informationsbrev samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Författarna beaktade även samtyckeskravet då alla deltagare samt verksamhetscheferna fick 

ett samtyckesbrev som de fick underteckna. Konfidentialitetskravet tog författarna hänsyn till 

då intervjuerna numrerades och gjordes anonyma i analysfasen. Nyttjandekravet tillämpades 

då endast författarna och deras handledare tog del av det insamlade materialet och efter 

godkänd magisteruppsats kommer materialet att förstöras. Materialet kommer inte att 

användas till något annat ändamål än vad studien syftade till.  

Vid studiens genomförande tog författarna även hänsyn till de fyra principerna enligt 

Sykpleiernes Samarbeid i Norden (2003); autonomiprincipen, principen att göra gott, 

principen att inte skada och rättviseprincipen. I genomförd studie beaktades 

autonomiprincipen då alla deltagare fick noggrann information att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att förklara sitt skäl samt att det var frivilligt att delta. Principen 

om att göra gott betyder att forskningen skall vara till nytta för de grupper som forskningen 

avser, i detta fall patienter som ringer till primärvården och telefonsjuksköterskorna. Principen 

om att inte skada betyder att forskningen inte skall skada de deltagare som är med i studien 

och i den genomförda studien har detta uppmärksammats i form av att vara ödmjuk och 

lyhörd intervjuare. Rättviseprincipen innebär att individerna skall behandlas jämlikt och detta 

gjordes genom att deltagarna fick lika mycket tid och fick bestämma plats för intervjun själv 

samt att samma inledningsfråga ställdes till alla deltagare (ibid.). 

6 RESULTAT 
 

I analysen av de sex intervjuerna framkom tre kategorier som beskriver distriktssköterskans 

upplevelser av telefonrådgivning. Kategorierna var Att möta svårigheter/hinder, Att ha 

tillgång till strategier och Att ha organisatoriska möjligheter. Resultatet presenteras i 

kategorierna enligt fallande storleksordning utifrån antalet meningsenheter som beskrev 

distriktssköterskornas upplevelser inom varje kategori, se tabell 2.  
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Tabell 2 Kategorier med antal meningsenheter och i vilka intervjuer de förekommer 

  

 

 

6.1 Att möta svårigheter/hinder 

 

Distriktssköterskorna upplevde att det fanns en hel del hinder och svårigheter i 

telefonrådgivningen. De upplevde bland annat att det var svårt att få en bild över patientens 

symptombild utan att kunna se patienten. Patienter som ringde in hade olika sätt att uttrycka 

sina symptom och olika sätt att beskriva vad de ville när de ringde till vårdcentralen, vilket 

gjorde det svårt för distriktssköterskan att veta hur de skulle prioritera patienterna. Många 

gånger upplevde distriktssköterskorna att patienterna hade höga förväntningar på samtalet. 

Det var många som ringde för att få en läkartid och kände sig inte nöjda med vare sig 

egenvårdsråd eller tid till distriktssköterska.  

”Ofta låter det mycket värre i telefon och när de väl kommer hit så är det inte alls så som de 

har beskrivit det”. (Intervju 4) 

I de hinder som distriktssköterskorna upplevde handlade det ofta om kommunikativa hinder 

såsom språkliga begränsningar och texttelefoni men även avsaknaden av visuell kontakt. Det 

kunde även handla om kulturella olikheter som gjorde att patienterna uttryckte sig på olika 

sätt och även förväntade sig olika slags hjälp av telefonsamtalet. Vissa som ringde öppnade 

samtalet med att de ville ha en läkartid och var inte alls medgörliga att berätta om 

anledningen. Andra patienter öppnade samtalet med något mer banalt som en förkylning fast 

det kanske handlade om mer tabubelagda besvär såsom psykisk ohälsa. Vissa patienter var 

benägna att överdriva eller i motsättning till detta underdriva sina symptom. 

Kategori Antal meningsenheter Vilka intervjuer kategorierna 

återfinns 

Att möta 

svårigheter/hinder 

35 Återfinns i alla intervjuer 

Att ha tillgångar till 

strategier 

32 Återfinns i alla intervjuer 

Att ha organisatoriska 

möjligheter 

28 Återfinns i alla intervjuer 
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Distriktssköterskorna upplevde därför att det lätt kunde bli felbedömningar och de fick en 

känsla av frustration och en rädsla av att missa något viktigt. De upplevde att de ibland fick 

försöka läsa mellan raderna under samtalets gång för att förstå vad patienterna ville.  

”Vissa kanske överdriver sina besvär jättemycket och vissa kanske underdriver sina besvär 

jätte, jättemycket. Därför gäller det att läsa mellan raderna för att försöka förstå vad 

patienterna egentligen vill”. (Intervju 3) 

Distriktssköterskorna upplevde att avsaknad av deras kunskap inom medicinsk 

telefonrådgivning och konsten att samtala med patienter kunde vara ett hinder i 

telefonrådgivningen. Det kunde göra att distriktssköterskorna blev osäkra i sina beslut men 

även leda till missnöjda patienter. De önskade därför och upplevde ett behov av 

kompetensutveckling inom området telefonrådgivning men framförallt den medicinska 

telefonrådgivningen. Distriktssköterskorna beskrev att det var viktigt att vara medveten om att 

det var svårt att arbeta med telefonrådgivning. Det var viktigt att ha en ödmjuk inställning till 

svårigheten i att göra medicinska bedömningar i telefon då patienten inte gick att se.  

 

6.2 Att ha tillgång till strategier 

 

Distriktssköterskorna upplevde att om patienterna behövde en läkarkontakt så fanns en väl 

fungerande drop-in mottagning dit distriktssköterskorna kunde hänvisa patienterna, speciellt 

vid oklara och diffusa besvär såsom exempelvis hudutslag. Det ansågs av 

distriktssköterskorna vara en tillgång och hjälp i arbetet. De flesta använde också 

patientjournalen i telefonrådgivningen som en tillgång för att bättre skapa sig en bild över 

patienten. Rådgivningsstödet användes främst när distriktssköterskorna upplevde att de hade 

svårt att göra en medicinsk bedömning. Alla beskrev att de använde RGS när de var nya och 

precis hade börjat sitt arbete med telefonrådgivning men nu med mer erfarenhet använde de 

verktyget endast några gånger i veckan. Distriktssköterskorna beskrev även att de upplevde 

verktyget som krångligt och att det innehöll för mycket information. De upplevde även att det 

var svårt att sålla i de medicinska underlagen när tiden för rådgivningssamtalet var begränsat.  

En tillgång i arbetet enligt distriktssköterskorna var att försöka vara blanka inför varje samtal 

för att ge alla patienter samma förutsättningar. Distriktssköterskorna upplevde en tillgång till 

sitt eget kroppsspråk, de använde sig själva i att få patienten att beskriva sina symptom 

kroppsligt.  
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”Jag brukar sitta och prata med kroppen, fråga patienterna om de är typ svullna om benen 

och då brukar jag fråga om de kan trycka på benet och se om det blir en grop. Då brukar jag 

själv sitta och trycka på mitt eget ben så får de beskriva utifrån det”. (Intervju 2) 

 

En ytterligare strategi som användes var patienternas röster. Genom att analysera rösten så 

målade distriktssköterskorna upp en inre bild av den som ringde. En annan strategi var att 

vara frågvis och låta patienten hela tiden föra samtalet vidare. Distriktssköterskorna använde 

sig av att sammanfatta för att säkerställa sig själva om att ha uppfattat saken rätt och för att 

kontrollera att patienten uppfattat rätt. De upplevde även att kommunikationen mellan dem 

och patienterna var en väsentlig faktor för att få ett bra samtal.  

”Jag ger tillbaka orden till dom liksom, att dom får föra samtalet vidare. Jag ger tillbaka 

samtalet med någon ny fråga, jag sitter inte bara tyst och väntar ut dem utan jag använder 

hela min fantasi för att de verkligen ska uttrycka vad de vill”. (Intervju 5) 

 

Distriktssköterskorna nämnde att engagemanget inför patienterna hos dem var av stor 

betydelse för att få ett bra samtal med en nöjd patient. Desto mer engagemang de hade 

upplevdes av dem ge en bättre kvalitet i samtalet. Distriktssköterskorna upplevde att 

telefonrådgivning var stimulerande om patienterna lyssnade och tog till sig av den medicinska 

information som gavs och om de själva kunde förhålla sig professionellt och inge trygghet. 

Det som också nämndes var att de själva kunde påverka samtalets positiva utgång om de gav 

adekvata råd kopplat till gällande medicinska riktlinjer och hänvisningsdokument.  

De flesta beskrev att människomötet som det innebär att svara i telefon på en vårdcentral var 

stimulerande, det var en variation av olika patienter som upplevdes positiv.  

”Jag trivs att sitta i telefon, jag tycker liksom att det är kul att sitta och klura” (Intervju 2) 

 

6.3 Att ha organisatoriska möjligheter 

 

De flesta av distriktssköterskorna upplevde att telefonrådgivning var givande och roligt arbete 

då möjligheten att kunna hjälpa patienter var stor främst kopplat till egenvårdsråd. 

Distriktssköterskorna kände en glädje över att kunna hjälpa patienter över telefon och det 

kunde bland annat innebära att skriva recept eller hänvisa patienten till andra mottagningar för 
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vidare hjälp. De fick en positiv känsla av att kunna hjälpa patienten och patienterna blev 

därmed nöjda.  

”Det är ju lätt för patienterna att ringa och be om råd men även om större besvär och det 

tycker jag är det positiva att man kan hjälpa till med enklare saker utan att de behöver 

komma hit och stå i kö för att träffa någon och även jag som distriktssköterska kan skriva ut 

recept och ge egenvårdsråd”. (Intervju 1) 

Några av distriktssköterskorna kände ingen tidspress utan upplevde att tiden som de hade till 

sitt förfogande räckte gott och väl. De som inte upplevde någon stress kring telefontiderna var 

de som hade god tillgänglighet till läkartider. Skillnaderna mellan de två vårdcentralerna var 

att de hade sju respektive åtta minuter i samtalstidsbegränsning. Det var något som de själva 

fick bestämma på respektive arbetsplats men det fanns en ekonomisk ersättning kopplad till 

hur många samtal som besvarades inom dessa minuter.  

Variationer förekom gällande antalet timmar som distriktssköterskorna arbetade med 

telefonrådgivning. Det kunde variera från maximalt en timme om dagen till att arbeta i fyra 

timmar i sträck. De som satt längst tid upplevde att de blev mer kompetenta i sin roll och de 

som satt minst tid upplevde det positivt eftersom de aldrig blev trötta på att arbeta med 

telefonrådgivning.  

På en av vårdcentralerna upplevde distriktssköterskorna en stor frustration kring att 

tillgängligheten var dålig. Telefonrådgivningen upplevdes mer negativ på grund av brist på 

läkartider. De upplevde att det blev svårt att fråga kollegor om råd under arbetet med 

telefonrådgivning när andra kollegor var upptagna. Distriktssköterskorna kände sig ensamma i 

arbetet med telefonrådgivning och därför kunde de ibland föredra andra arbetsuppgifter 

framför att arbeta i telefon.  

”Det kan vara besvärligt, kämpigt och jobbigt då man inte alltid har en tid att erbjuda 

patienten”. (Intervju 4) 

Den ständigt återkommande möjligheten som samtliga distriktssköterskor påtalade var 

telefontillgänglighet och tillgången till läkartider. Det skall vara lätt att nå vården för 

patienterna med hjälp av telefoni eftersom det är ett lätt sätt för att kunna hjälpa patienterna 

utan att de skall behöva besöka vårdcentralen. 

”Alltså det jag kan säga med erfarenhet är att det här med tillgängligheten, att man har 

något att erbjuda i telefon betyder jättemycket”. (Intervju 6) 
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7 SYNTES 
 

Distriktssköterskornas upplevelse av telefonrådgivning var till största delen positiv men 

krävde kompetens inom en rad olika områden. Höga krav ställdes på distriktssköterskorna att 

ha förmågan att kunna lyssna även på det som inte uttalades. Telefonrådgivning var ett enkelt 

och effektivt sätt att nå vården. Genom att ge egenvårdsråd kunde de på ett tillfredsställande 

sätt hjälpa patienterna via telefon både för distriktssköterskan och för patienterna. En 

utmaning var dock att begränsade resurser i tillgänglighet medförde en utsatt position då de 

dels skulle prioritera dels utöva en säker vård. En annan utmaning var att göra säkra 

bedömningar baserad på icke visuell kommunikation. 

 

8 DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Inom kvalitativ forskning används ofta begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

för att bestämma resultatets trovärdighet. Begreppen kommer fortsättningsvis att användas för 

att belysa trovärdigheten i studien (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012) 

Vald metod var intervjustudie med kvalitativ ansats för att den syftar till att beskriva och 

undersöka människors upplevelser (Polit & Beck, 2012). Författarna diskuterade metodvalet 

gällande intervjuer och valde då bort alternativet fokusgrupper. Metoden kräver ett större 

antal deltagare och ansågs inte genomförbart då det fanns en tidsaspekt att ta hänsyn till. 

Målet med antalet deltagare till en intervjustudie är sex till åtta deltagare (Polit & Beck, 2012) 

och slutligen inkluderas sex deltagare. Polit och Beck (2012) menar att det inte är antalet 

deltagare som är det mest väsentliga utan vad deltagarna delger under intervjun, vilket sedan 

påverkar giltigheten i studiens resultat.  

Författarna till föreliggande studie har en viss förförståelse eftersom båda tidigare har arbetat 

med telefonrådgivning vilket kan ha påverkat genomförandet av studien. Förförståelsen kan 

ha inneburit att intervjuerna blev styrda av författarnas egna upplevelser av telefonrådgivning. 

För att motverka att förförståelsen tog över ombads deltagarna genom uppföljningsfrågor att 

utveckla sina svar och berättelser utan att det som sades togs för givet. Förförståelsen kan 

också haft en positiv inverkan då resultatet enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 
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får mer djup och tyngd om forskaren har kunskap inom ämnet. Tillförlitligheten till 

föreliggande studies resultat kan därmed påverkas av författarnas förförståelse.  

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar att strategier för val av deltagare har 

betydelse för resultatets giltighet. Urvalet som tillämpades var ändamålsenligt urval och 

urvalet rekommenderas för att fånga in de deltagare som anses vara mest informativa (Polit & 

Beck, 2012). I valet av deltagare fanns variation gällande ålder och arbetslivserfarenhet som 

styrker giltigheten. För att få ytterligare variation valdes två vårdcentraler ut för att få 

representation från både landsbygd och tätort vilket också stärker resultatets giltighet. 

Författarnas första tanke kring rekrytering av deltagare var att de skulle informera alla 

distriktssköterskor på valda vårdcentraler för att få deltagare så att alla skulle få möjlighet att 

kunna välja om de ville vara med enligt rättviseprincipen. Det fanns dock en tidsaspekt att ta 

hänsyn till och därför ansågs inte det nämnda urvalsförfarandet genomförbart. Valet blev 

istället att låta verksamhetscheferna välja ut deltagare utifrån de uppsatta kriterierna. 

Resultatets giltighet kan därmed ha påverkats då verksamhetscheferna kan ha valt ut de 

personer som de upplever vara mest representativa för att gynna deras respektive verksamhet 

(Polit & Beck, 2012).  

En provintervju genomfördes för att testa frågorna i den framtagna intervjuguiden. Då 

författarna var oerfarna med att utföra intervjuer gav provintervjun även möjlighet till övning 

vilket stärker studiens giltighet. Provintervjun gav även möjlighet till att justera guiden vilket 

även det stärker studiens giltighet (Polit & Beck, 2012). En studies tillförlitlighet handlar om 

stabilitet i datamaterial över tid. I den genomförda studien anses resultatet och det insamlade 

datamaterialet kunna upprepas om en liknande studie genomförs på samma eller liknande sätt. 

(ibid.). Vidare genomfördes semi-strukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide vilket 

innebär att alla deltagarna fick samma frågor vilket stärker tillförlitligheten (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012).  

Samtliga intervjuer ljudinspelades vilket Polit och Beck (2012) rekommenderar för att öka 

studiens tillförlitlighet. Semistrukturerade intervjuer innebär att informanterna får samma 

öppna frågor och de som intervjuar leder intervjun vidare med hjälpa av frågor som ”kan du 

berätta mer”. ”varför”, ” kan du utveckla”. Under intervjun gavs samma frågor till alla 

deltagare för att stärka tillförlitligheten ytterligare (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2012).  

Vid alla intervjutillfällen var båda författarna till föreliggande studie närvarande vilket bidrar 

till studiens tillförlitlighet då båda författarna tagit del av samma information. Något som kan 
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ha påverkat tillförlitligheten negativt var att författarna genomförde tre var av intervjuerna 

och därmed kan intervjutekniken varierat mellan de olika intervjuerna. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver att det kan förefalla ett slags maktförhållande mellan intervjuarna och 

deltagaren då intervjuarna blir fler i antalet vilket författarna var medvetna om under 

intervjuerna. Författarna försökte förhålla sig ödmjuka och ha en lyhörd framtoning så att 

deltagarna inte skulle uppfatta intervjuerna som obehagliga eller uppleva sig underlägsna 

(ibid.). Vid genomförandet av intervjun togs maktförhållandet i beaktande av författarna då 

den ena höll sig mer passiv under intervjun och endast inflikade vid ett fåtal tillfällen (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  

Författarna valde att använda manifest innehållsanalys för att analysera intervjuerna vilket 

Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar som en lämplig metod att börja med när 

erfarenhet saknas. Vid manifest innehållsanalys beskrivs det synliga, det som uttrycks i texten 

medan det vid en latent innehållsanalys handlar om textens underliggande budskap.  

Författarna har på varsitt håll läst igenom allt textinnehåll från intervjuerna ett flertal gånger 

för att få en helhet. Därefter fördes en diskussion kring de meningsbärande enheterna som 

författarna plockat ut på varsitt håll för att sedan enas om vilka enheter som skulle ingå i 

analysen vilket ökar tillförlitligheten (Polit & Beck, 2012). Författarna valde även att 

presentera kategorierna och dess förekomst i intervjuerna i en tabell för att resultatets 

tillförlitlighet skulle stärkas (Tabell 2) (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Handledaren 

till föreliggande studie granskade analysen under arbetets gång vilket kan stärka 

tillförlitligheten ytterligare i studiens resultat.  

Kvalitativ innehållsanalys är en svår metod då en tolkning av materialet lätt kan göras. 

Författarna var därför medvetna om detta och försökte hålla sig till det som sades av 

deltagarna under intervjuerna vid transkriberingen. Dessutom lästes alla intervjuer i sin helhet 

av båda författarna för att säkerställa tillförlitligheten av resultatet i studien (ibid.). För att öka 

trovärdigheten i studiens innehållsanalys är det viktigt att påvisa analysen med ett 

flödesschema och även att inkludera citat från intervjuerna för att ytterligare styrka giltigheten 

vilket genomfördes i studien (se Tabell 1) (Graneheim & Lundman, 2004). 

I vald metod är det upp till läsaren att avgöra föreliggande studies överförbarhet genom att 

metoden, urvalet och analysen är noggrant beskriven (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012).   
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8.2 Resultatdiskussion 

 

I den genomförda studiens resultat framkom det att distriktssköterskorna upplevde 

telefonrådgivning som en utmaning med många svårigheter och hinder. De svårigheter som 

främst beskrevs var; svårigheten att inte kunna se patienten och svårigheten att inte ha 

tillräckligt med läkartider. Tillgången till läkartider var en faktor som påverkade vilken hjälp 

de kunde erbjuda patienterna, ju färre tider desto mer fick de agera grindvakt. Liknande 

resultat har framkommit tidigare där brist på läkartider och telefonsjuksköterskors 

grindvaktsfunktion påtalats som en svårighet (Holmström & Dall´Alba, 2002; Kaminsky et 

al., 2009; Purc-Stephenson, 2010; Wahlberg et al., 2003).  

En annan upplevelse kring svårigheter som distriktssköterskorna hade var att det i 

telefonsamtalet var svårt att tillmötesgå patienters höga förväntningar. Förväntningarna 

handlade oftast om att de önskade en läkartid och var inte intresserade av att få egenvårdsråd. 

Tidigare forskning beskriver liknande erfarenheter hos telefonsjuksköterskor där de upplevde 

att det var svårt att bemöta patienters krav och förväntningar (Hakimnina, Holmström, 

Carlsson & Höglund, 2014; Wahlberg et al., 2003). I föreliggande studie fanns det olika 

upplevelser kring tidspressen i telefonrådgivningen och det berodde framförallt på att de hade 

olika tillgångar i tillgängligheten. Distriktssköterskorna i genomförd studie upplevde att det 

var lättare och enklare att arbeta med telefonrådgivning om tillgängligheten var god. Liknande 

beskrivningar har uttryckts i tidigare forskning (ibid.). 

I resultatet beskrev distriktssköterskorna att de många gånger i telefonsamtalet fick läsa 

mellan raderna för att kunna förstå vad patienterna egentligen ville. Ibland hände det att 

patienterna underdrev eller överdrev symptomen. När de väl fick träffa patienterna på 

mottagningen så stämde inte beskrivningen överens med bilden de fått i telefon. Tidigare 

forskning beskriver att telefonsjuksköterskan skall ha ett känsligt öra och försöka fånga upp 

budskap som patienten delger men som ibland kan vara subtilt. Vidare beskrivs det att arbetet 

kan vara som att famla i mörkret då den visuella kontakten saknas och då försvårar det arbetet 

(Holmström & Dall´Alba, 2002). Distriktssköterskorna i den genomförda studien upplevde 

svårigheter och hinder med avsaknaden av den visuella kontakten, speciellt i vissa situationer. 

Situationerna kunde framförallt vara när det gällde att bedöma patienternas kliniska 

symptombild då de inte såg patienterna vilket ledde till att vissa symptom såsom hudutslag 

blev svårt att bedöma via telefon. Liknande svårigheter beskrev telefonsjuksköterskor i 
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Johnsson-Pettinari och Jessopp (2001) studie. De beskrev att det fick använda fler sinnen än 

hörseln för att försöka visualisera patientens problem. 

I resultatet framkom även att distriktssköterskorna kände en viss avsaknad av kunskap, 

särskilt inom den medicinska kunskapen och i kommunikationen med patienterna. I likhet 

med detta nämner Kaminsky et al. (2009) att det är viktigt att telefonsjuksköterskors har hög 

kompetens för att få god kvalité i samtalet. En hög kompetens innefattar medicinsk kunskap, 

språklig och kommunikativ kompetens. I föreliggande studie framkommer det att 

distriktssköterskorna upplevde att de inte fick tillräckligt med utbildning inom området 

telefonrådgivning vilket upplevdes bli en brist i arbetet med telefonrådgivning. Därför 

önskade deltagarna kompetensutveckling inom de områden som nämnts.   

Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde att de hade tillgång till olika strategier 

för att hantera telefonrådgivningen. En tillgång var att de använde patientens journal för att 

försöka skapa sig en bättre bild av patienten som ringde. Patientdatalagen (SFS 2008:355) 

beskriver att datajournalen är ett viktigt hjälpmedel för sjukvårdspersonal för att få rätt 

information och därigenom kunna hänvisa patienten till rätt typ av vård. Det finns ännu en 

viktig faktor med detta och det är att patienten får den mest effektiva vården om 

telefonsjuksköterskan tar del av patientdatajournalen. En motsatt faktor som framkom i den 

genomförda studiens resultat var att distriktssköterskorna ibland ville förhålla sig blanka inför 

varje samtal. De undvek att titta i patientdatajournalen i syfte till att ge alla samma 

förutsättningar. När distriktssköterskorna i genomförd studie förhöll sig blanka tog de hänsyn 

till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) genom att de då verkade för jämlikhet och 

social rättvisa. Endast vid oklarheter använde de patientdatajournalen. Författarna till 

föreliggande anser att deltagarnas strategi att förhålla sig blanka i föreliggande studies resultat 

är motstridigt till de lagar som styr sjukvården. Hälso-och sjukvårdpersonal skall alltid ta del 

av den information som finns angående den patient som ringer till sjukvården för att ge en 

medicinsk säker vård (Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:753; Patientdatalagen SFS 

2008:355).  

I resultatet framkom att distriktssköterskorna i den genomförda studien använde RGS 

minimalt, då de upplevde verktyget som störande. De beskrev att verktyget var krångligt och 

de kände sig hämmade i de medicinska besluten då RGS innehåller mycket information. RGS 

användes enbart i de fall som distriktssköterskorna kände sig tveksamma eller osäkra i sina 

medicinska beslut. Liknande upplevelser av RGS beskrivs även i tidigare forskning där 

verktyget också upplevdes som störande i många situationer (Ernesäter, Holmström & 
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Engström, 2009). I samma studie beskrivs även motsatsen att verktyget också kan vara 

stödjande i vissa avseenden för telefonsjuksköterskor då det återfinns evidensbaserad 

medicinsk information att ta del av (ibid.). En egen åsikt är att det är viktigt att använda RGS 

eftersom det enligt Röing et al. (2012) beskrivs att det är viktigt att använda RGS eftersom det 

minskar risken att göra fel och i längden antalet anmälningsärenden. 

I kommunikationsprocessen enligt Travelbee (1971) framkommer det hur väsentlig 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är. Distriktssköterskorna i föreliggande 

studie beskrev hur viktig kommunikationen var mellan sjuksköterska och patient för om den 

brister går inte telefonsamtalet att genomföra på ett tillfredsställande vis. Enligt tidigare 

avhandling beskrivs liknande erfarenheter att kommunikationen var en viktig faktor för 

telefonrådgivningens kvalité (Ernesäter, 2012).  

 I resultatet framkom även att distriktssköterskorna upplevde att det var svårt att kommunicera 

via telefon då vissa hinder fanns. De hinder som de beskrev var framförallt de språkliga 

hindren något som tidigare påtalats som ett hinder i telefonrådgivning (Purc-Stephenson, 

2010; Wahlberg et al., 2003). Deltagarna i föreliggande studie hade dock strategier att tillgå 

gällande kommunikationen. Strategierna var att de ibland försökte visualisera patienten som 

ringde med hjälp av icke-verbal kommunikation och att de använde rösten hos patienten för 

att skapa sig en inre bild.   

Distriktssköterskorna i den genomförda studien upplevde att arbetet med telefonrådgivningen 

var stimulerande och givande. Det var framförallt när de fick möjligheten att ge enklare 

egenvårdsråd eller skriva recept via telefon. Åtgärder som var ett effektivt sätt för patienterna 

att nå vården. Telefonrådgivningen har sedan 1970-talet haft en given plats inom sjukvården 

(Holmström & Dall´Alba, 2002). Trycket på sjukvården ökar hela tiden från patienterna och 

högre krav ställs vilket innebär att telefonrådgivningen blir ett arbetssätt och en första linje 

inom sjukvården. Därigenom kan distriktssköterskan hjälpa patienten utan att hen behöver 

besöka vårdcentralen. Då distriktssköterskan har förskrivningsrätt av vissa läkemedel (SOSFS 

2001:16; SOSFS 2015:7) ger det hen mer befogenheter i telefonrådgivningen vilket också gör 

hen betydelsefull i denna kontext. Telefonrådgivning är idag ett kostnadseffektivt sätt för 

sjukvården att hantera den stora mängd patienter som dagligen vill nå den. Det är billigare 

med ett telefonsamtal om det jämförs med ett konventionellt besök på en vårdcentral 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2015).  
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Då tillgängligheten var en viktig faktor i upplevelsen hos deltagarna i den genomförda studien 

är det väsentligt att diskutera de samhälleliga aspekterna kring ämnet. En viktig aspekt är att 

tillgängligheten är styrd både via Hälso-och sjukvårdslagens senaste ändring (SFS 2010:243) 

där det framkommer en vårdgaranti som innebär att patienter har rätten att få kontakt med 

sjukvården samma dag. Det innebär ofta en kontakt med telefonsjuksköterska inom 

primärvård eller sjukvårdsrådgivning (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Deltagarna i 

genomförd studie upplevde att det var stimulerande att kunna ge hälsofrämjande egenvårdsråd 

via telefon vilket underlättar det mål som finns för att uppfylla vårdgarantin.  

Författarna till föreliggande studie anser att huruvida resultatet är mättat eller inte är svårt att 

avgöra. Då samma kategorier förekommit i alla intervjuer kan detta vara en indikation för 

mättnad. För att ytterligare kontrollera resultatets mättnad rekommenderar Polit och Beck 

(2012) att ytterligare två till tre intervjuer genomförs för att kontrollera resultatets mättnad. 

Författarna valde bort detta då det fanns en tidsaspekt att ta hänsyn till.  

I genomförd studie var alla deltagare kvinnor och enligt tidigare forskning är 90 % kvinnor 

som arbetar med telefonrådgivning vilket gör att resultatet kan överföras till de arbetsplatser 

där kvinnor enbart arbetar (Höglund & Holmström, 2008). I ett resonemang kopplat till genus 

blir resultatet till föreliggande studie inte överförbart då män inte var representerade vilket 

kan vara en svaghet.  

 

9 KONKLUSION 
 

Telefonrådgivning är en viktig del i arbetet inom primärvården och för distriktssköterskor. 

Det är ett smidigt sätt att nå vården men det ställs höga krav på kompetensen hos 

distriktssköterskan. Telefonrådgivning innebär en del svårigheter och hinder men med hjälp 

av olika strategier kan arbetet underlättas. Strategierna kan bland annat vara att använda 

hjälpmedel såsom RGS eller patientdatajournalen. Det är viktigt att distriktssköterskorna 

känner sig säkra och kompetenta i sin roll i telefonrådgivningen. Därför borde RGS användas 

i större utsträckning, dels för att stärka det medicinska beslutet men även för att ge mer 

patientsäker vård. Det skulle också innebära att patienterna fick samma information oavsett 

vart de ringer inom primärvården. Utifrån det resultat som framkommit finns en framtida 

utveckling inom telefonrådgivning för distriktssköterskor inom primärvården. 

Distriktssköterskor behöver möjligheter att få kompetensutveckling inom området. Det skulle 
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kunna vara i form av en specialistutbildning till telefonsjuksköterska men även kortare interna 

utbildningar inom ämnet. Resultatet i den genomförda studien påvisar hur viktig 

tillgängligheten är inom primärvården för att distriktssköterskorna ska kunna genomföra en 

medicinskt säker bedömning och ge patienten ett bra bemötande. Primärvården bör därför se 

över resurserna inom sin organisation för att öka tillgängligheten, framförallt till läkartiderna. 

Primärvården bör även ta tillvara den unika kompetens som distriktssköterskan har, 

exempelvis med förskrivningsrätten av vissa läkemedel. Det kan göra telefonrådgivningen 

mer effektiv och medicinskt säker då hen innehar en högre kompetens inom farmakologi och 

sjukdomslära. Det kan leda till mer nöjda patienter och att arbetsmiljön för distriktssköterskor 

på en vårdcentral kan bli mer stimulerande.  

 

10 KLINISKA IMPLIKATIONER OCH FORTSATT FORSKNING 
 

Den genomförda studien kan ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete för 

distriktssköterskor inom primärvården och deras arbete med telefonrådgivning. Genom 

studien kan en bättre förståelse för telefonsjuksköterskans arbetsfält belysas. Tidigare 

vetenskapliga studier inom ämnet har fokuserat främst på telefonsjuksköterskornas 

upplevelser mer generellt och då har fokus varit på främst svårigheter därför anser författarna 

att mer forskning kring strategier kunde vara gynnsamt. Ett hjälpmedel som används inom 

sjukvårdsrådgivningen är RGS vilket anses kunna bidra till säkrare medicinska bedömningar. 

Författarna ser därför att ytterligare studier av distriktssköterskors upplevelser på 

vårdcentralen av RGS bör belysas i framtida forskning för att implementera hjälpmedlet inom 

primärvården. Då tillgängligheten ökar på grund av den snabba tekniska utveckling som 

fortskrider i samhället kan mobiler, internet och datorer vara en ny aspekt för att effektivisera 

telefonrådgivningen. Om distriktssköterskan kunde få en visuell kontakt via exempelvis 

bildtelefoni skulle ett av de hinder som finns vara borta för dem. Vissa medicinska åkommor 

kunde då lättare bedömas om patienten syntes i bild samt att språkliga hinder kunde minska. 

Därför föreslår författarna att den tekniska utveckling som vi idag lever med kunde 

implementeras inom primärvården för att nyttja dess fördelar.  
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Bilaga 1- intervjuguide 

 

Intervjuguide  

Kön  

Ålder 

När utbildade du dig till sjuksköterska respektive distriktssköterska?  

Hur länge har du arbetat med telefonrådgivning? 

Har du gått ngn kurs i telefonrådgivning? 

Finns det ngn begränsning i samtalstid/ samtal/timme? 

Använder du något beslutsunderlag som stöd i telefonrådgivningen? 

Hur ofta arbetar du med telefonrådgivning? Hur länge per gång ungefär? 

 

Beskriv dina upplevelser med att arbeta i telefonrådgivning? 

Beskriv vad som känns roligt eller är givande med telefonrådgivning? 

Beskriv vad du tycker kan kännas svårt med telefonrådgivning? 

Finns det hinder med telefonrådgivning? Begränsningar? Berätta gärna mer… 

Beskriv dina upplevelser av att inte kunna se patienten du talar med? Om besvärligt berätta 

gärna mer.  

Har du något som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 


