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Sammanfattning 

Bakgrund: Telefonrådgivning har blivit en allt vanligare arbetsuppgift för sjuksköterskor på 

vårdcentraler. Arbetet med telefonrådgivning innebär bland annat att triagera, ge råd, stöd och 

undervisning, hänvisa till lämplig vårdnivå samt samordna vård- och omsorgsresurser. 

Kommunikation är ett centralt begrepp för arbetsuppgiften. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning 

på vårdcentral. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med totalt åtta sjuksköterskor på två vårdcentraler. Materialet från intervjuerna 

analyserades med manifest innehållsanalys. 

Resultat: Vid analysen framkom tre kategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna 

är En utsatt position, Kommunikativ utmaning samt Trygghet och Stöd i bedömning. En utsatt 

position handlar om ökat ansvar med begränsade resurser. Det innebar att deltagarna blev 

något av en grindvakt. I rådgivningen uppstod situationer som gjorde att deltagarna strävade 

efter att behålla sin professionalitet för att hantera situationen på bästa sätt. De 

kommunikativa utmaningarna handlar om att eftersträva samtalsstruktur samt att hantera 

etiska dilemman. Datoriserat beslutsstöd och utbildning var något som kunde ge trygghet och 

stöd i bedömningen.  

Slutsats: Telefonrådgivning är en komplicerad arbetsuppgift och har kommit att bli en del av 

sjuksköterskans arbetsuppgift. En arbetsuppgift som kräver kompetens i kommunikation och 

förmåga att bemöta alla patienter på deras nivå. Deltagarna upplevde både möjligheter och 

svårigheter med telefonrådgivning. Det ses som ett kostnadseffektivt sätt att öka 

tillgängligheten till vården. Deltagarna upplevde arbetsuppgiften varierad, där de beskrev 

uppgiften som allt ifrån rolig till att vara i en utsatt position.  

Nyckelord: kvalitativ metod, sjuksköterska, telefonrådgivning, upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Telephone counseling provided by nurses has increased in health centers. 

Telephone counseling includes triaging, advice giving, providing support and education, and 

referring to the appropriate level of care. It also includes coordinating healthcare resources. 

Communication is a key concept in this type of work.  

Aim: The aim was to describe nurses' experiences of working with telephone counseling at 

health centers. 

Method: A qualitative study with descriptive design. Semi structured interviews were carried 

out with a total of eight nurses at two health centers. The material acquired from the 

interviews was analyzed using manifest content analysis. 

Result: The analysis revealed three categories with associated subcategories. The categories 

are A vulnerable position, Communicative challenge as well as Security and support in the 

assessment. A vulnerable position involves increased responsibility with limited resources. A 

part meant that the participants became somewhat of a gatekeeper. In telephone counseling 

arose situations involving the nurse strove to maintain a professional approach to deal with 

the situation in the best way. The communicative challenges involves to strive for call 

structure and to handle ethical dilemmas. Computerized decision support and education was 

something that could provide security and support in the assessment. 

Conclusion: Telephone counseling is a complicated task and has become a part of the nurse's 

task. A task that requires skills in communication and ability to respond to all patients at their 

level. The participants experienced both opportunities and difficulties with the telephone 

counseling. It is seen as a cost effective way to increase the availability of care. Participants 

perceived their role varied, in which they described the task as everything from being fun to 

be in a vulnerable situation. 

Keyword: experiences, nurse, qualitative research, telephone counseling 
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1. Inledning 

Telefonrådgivning har blivit en allt vanligare arbetsuppgift för sjuksköterskor och 

förekommer i alla delar av Sveriges sjukvårdssystem. Det vedertagna och generella begreppet 

telefonrådgivning är rådgivning per telefon. Sjuksköterskans uppdrag vid telefonrådgivning är 

att triagera (bedöma akut vårdbehov), ge råd, stöd och undervisning, bistå med hälso- och 

sjukvårdsinformation, hänvisa till lämplig vårdnivå samt samordna vård- och omsorgsresurser 

(Wahlberg, 2004). Telefonrådgivning har visat sig vara både tidsbesparande och 

kostnadseffektivt (Marklund et al., 2007; Sandelowski, 2000). 

Som blivande distriktssköterskor i primärvården kommer telefonrådgivning vara en del av vår 

arbetsuppgift. Vår egen erfarenhet av telefonrådgivning är begränsad, men vi upplever det 

som en utsatt position som kräver både erfarenhet och kunskap. Vår erfarenhet är att 

kommunikation är av betydelse för att skapa ett bra möte med patienten i samtalet. 

Telefonrådgivning har delvis kommit att ersätta det traditionella besöket på vårdcentral. Ökad 

kunskap och förståelse inom området är därför av vikt för både nya och redan verksamma 

sjuksköterskor inom primärvården. Författarna vill med denna studie beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning, vilka möjligheter, svårigheter och/eller 

utmaningar som upplevs.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Telefonrådgivningens historia 

Telefonen blev under 1920-talet ett viktigt redskap i kommunikationen mellan vårdpersonal 

och vårdsökande (Sandelowski, 2000). Telefonrådgivningar startades på de flesta 

vårdcentraler i Sverige under 1970-talet av flera anledningar, där en var att en allt större grupp 

ensamboende äldre och barnfamiljer skulle kunna tas om hand. Vården blev också mer 

specialiserad och människorna fick allt svårare att veta vart de skulle vända sig. Allmänheten 

började även kräva att alla på lika villkor skulle ha tillgång till sjukvård. Under 1970-talet 

expanderade primärvården och som en följd uppstod läkarbrist. Telefonrådgivningar, ofta 

bemannade med sjuksköterskor, blev en självklar lösning då det ansågs spara resurser samt att 

telefonrådgivning ökade tillgängligheten (Leppänen, 2008). Telefonrådgivningens syfte var 

från början att minska avståndet till patienten och möjliggör idag distanserad omvårdnad, och 

beskrivs som förkroppsligad närvaro i frånvaro (Sandelowski, 2000). Telefonrådgivning 
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expanderar kontinuerligt i många länder, exempelvis Australien, Storbritannien och USA. I 

Sverige är alla 21 län kopplade till 1177 och anses ligga i framkant när det gäller 

telefonrådgivning (Hakimnia, Holmström, Carlsson & Höglund, 2014). I Sverige under 1990-

talet tog endast en sjuksköterska emot alla samtal på vårdcentralens receptionstelefon. Idag är 

telefonrådgivning en betydande del av sjuksköterskors arbetsuppgift i primärvården 

(Wahlberg, 2004). Primärvården i Sverige hanterade under våren 2015 cirka 2,1 miljoner 

samtal i sina telefonrådgivningssystem (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

 

2.2 Sjuksköterskans ansvar och kompetens  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§, är målet med hälso- och sjukvård 

en god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska vara av god kvalitet, lättillgänglig och 

främja en god relation mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Vården ska även 

bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. Den som har störst behov av 

hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (ibid.). Kaminsky, Rosenqvist och 

Holmström (2009) fann att sjuksköterskan ur denna aspekt blir något av en grindvakt i 

telefonrådgivningen och bestämmer vem som får tillträde till vården. Sjuksköterskans ansvar 

som grindvakt innebär bland annat ansvar för att inte göra felbedömningar så att patienten 

kommer till skada, vilket då också kan resultera i en anmälan på sjuksköterskan till 

Institutionen för vård och omsorg, i värsta fall kan hon förlora sin legitimation (ibid.). Det kan 

skapa ambivalens att både vara grindvakt och vårdare för sjuksköterskor i sin yrkesroll 

(Holmström & Dall'Alba, 2002). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), kap 6, 2§, 

ansvarar den som tillhör hälso- och sjukvården själv för hur han eller hon fullföljer sina 

arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning innebär att ha ett hälsofrämjande evidensbaserat 

arbetssätt för att kunna möta, stödja, hjälpa, råda, förebygga och vårda patient och närstående, 

fysiskt, psykiskt, kulturellt, socialt och existentiellt, vid hälsa och sjukdom. I 

sjuksköterskeprofessionen ingår även att hålla sig uppdaterad inom aktuell forskning och 

utveckling inom omvårdnad. Sjuksköterskeyrket ställer kontinuerligt nya krav på självständigt 

arbete och teamarbete, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Sjuksköterskor 

möter patienter i alla åldrar och i alla hälso- och sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2005; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Distriktssköterskans kompetensbeskrivning bygger på 

samma grund som den legitimerade sjuksköterskans men är utvecklad inom vissa områden, 
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där distriktssköterskan ska besitta fördjupade kunskaper på avancerad nivå 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

Författarna har valt att beskriva både sjuksköterskans- och distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning då båda professionerna arbetar med telefonrådgivning i primärvården. 

Fortsättningsvis kommer begreppet sjuksköterska att användas som ett generellt begrepp för 

båda professionerna. 

 

2.3 Kommunikation som arbetsredskap 

Eide, Eide och Glad (2009) menar att kommunikation kan definieras som ”utbyte av 

meningsfulla tecken mellan två eller flera parter” (s.11). Begreppet kommunikation har sitt 

ursprung från det latinska ordet communicare och innebär att göra något gemensamt, göra 

någon annan delaktig i eller ha förbindelse med. Både verbal och icke verbal kommunikation 

är av vikt under ett samtal. Verbala ord uttrycker det språkliga och kan ha olika innebörder 

beroende på i vilket sammanhang de används. Icke verbal kommunikation, i form av till 

exempel tonfall och betoning på vissa ord, kan vara uttryck för känslor och underliggande 

tankar som kommuniceras medvetet eller omedvetet (ibid.).  

Kommunikation är ett centralt begrepp i Joyce Travelbee´s teori (2001), där kommunikation 

beskrivs som en förutsättning för att skapa mellanmänskliga relationer samt ett av 

sjuksköterskans viktigaste arbetsredskap. Patientens upplevelser vid sjukdom lindras eller 

förstärks beroende på sjuksköterskans kunskap, förmåga, sensitivitet, timing och empati i 

kommunikationen. Empatisk förmåga kräver att sjuksköterskan har egna och/eller tidigare 

erfarenheter av samt en önskan att förstå det som individen förmedlar till sjuksköterskan. 

Travelbee menar därför att sjuksköterskan omöjligt kan känna empati i alla situationer. 

Omvårdnadsteorin fokuserar på individens upplevelser, erfarenheter samt utgår från att varje 

individ är unik och vill undvika stereotypt tänkande. Individens upplevelse och erfarenhet kan 

därför inte generaliseras vad gäller sjukdom och lidande. Sjuksköterskan bör därför lägga 

större vikt vid patientens upplevelse av sjukdom och lidande än vad diagnos och objektiva 

bedömningar indikerar (ibid.). 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning framhäver kommunikationsförmågan som en viktig 

del för att skapa ett gott samtal med patient och närstående (Socialstyrelsen, 2005). 

Distriktsköterskan ska ha en fördjupad kunskap i kommunikation och samtalsmetodik för att 
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kunna ge stöd och handleda individen (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). För att 

skapa en god kommunikation krävs att sjuksköterskan befinner sig på samma nivå som 

patienten och kan strukturera samtalet samt lyssna aktivt med ett öppet förhållningssätt (Eide 

et al., 2009). 

 

2.4 Samtalsprocessen  

För att den hjälpsökande, vid telefonrådgivning, ska känna sig i fokus, lyssnad på samt för att 

skapa samförstånd i samtalet bör sjuksköterskan använda sig av samtalsprocessen. Det ger 

även en struktur och effektivitet i samtalet samt leder till ökad kvalitet i rådgivningen. 

Metoden är indelad i fem faser som innefattar öppna, lyssna, analysera, motivera och avsluta 

(Runius, 2015).  

Öppningsfasen är grunden för hur resten av samtalet utvecklas och kräver öppenhet, empati, 

trygghet, trovärdighet och intresse av sjuksköterskan. Lyssnandefasen kräver koncentration 

och att aktivt lyssna utan att avbryta patienten. Genom att ställa öppna och utforskande frågor, 

kring huvudsymtomet, patientens förväntningar, farhågor och tankar, inleder sjuksköterskan 

analys- och bedömningsfasen. Denna fas kräver att sjuksköterskan har god självinsikt om 

egna tankar och känslor samt undviker att styras av egna hypoteser, rädslor och fördomar 

kring patientens problem. Fasen som sedan följer innebär att motivera och förklara 

bedömningen för patienten. Patienten måste i samband med denna fas bekräfta att patienten 

förstått samt att det stämmer med patientens egen upplevelse av sitt problem. Samtalet 

avslutas med att sjuksköterskan informerar om vilka symtom som kan tyda på försämring och 

som patienten ska vara observant på. En överenskommelse skapas sedan om eventuell 

uppföljning (Runius, 2015). 

Ernesäter (2012) beskriver att samtalsprocessen ofta inte efterföljs av sjuksköterskor vid 

telefonrådgivning, trots att de fått utbildning inom området. Sjuksköterskor tenderar till 

använda slutna frågor och följer sällan upp om patient och sjuksköterska förstått varandra rätt. 

För att kunna öka patientsäkerheten krävs utbildning och träning inom kommunikation för 

sjuksköterskor, då deras kommunikativa kompetens kan förbättras (ibid.). Bristfällig 

kommunikation och att sjuksköterskan inte lyssnat på patienten är en av de vanligaste 

orsakerna till felbedömningar, vilka ibland leder till anmälnings- och ansvarsfall. Det är dock 

vanligare att sjuksköterskan har hänvisat till för hög, än till för låg vårdnivå, i relation till 

patientens behov. Ett vanligt fel som sjuksköterskan gör i sin bedömning är att använda slutna 
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frågor samt missar att följa upp att hon förstått patienten rätt (Ernesäter, Winblad, Engström 

& Holmström, 2012). 

 

2.5 Beslutsstöd 

Telefontriage är ett begrepp som beskriver den process där patienten i behov av hjälp bedöms 

utifrån symtom som graderas utifrån det medicinska behovet. Sjuksköterskan ger därefter 

patienten råd eller hänvisar till lämplig vårdnivå (Murdoch et al., 2015). En central del vid 

hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon är att bedöma det akuta vårdbehovet. Triage 

betyder sortering och innebär att göra en snabb bedömning av patientens hälsotillstånd samt 

omedelbart fokusera på patientens avgörande problem. Det handlar inte om att ställa en 

diagnos, det är läkarnas uppgift, utan att bedöma hälsoproblemet (Wahlberg, 2004). 

Det finns utvecklade beslutsstöd, i form av dataprogram som sjuksköterskan kan använda sig 

av i bedömningen och rådgivningen. Det innehåller en medicinsk del, med riktlinjer utifrån 

symtomgrupper, samt ibland en dokumentationsdel där datajournal kan föras. Beslutsstödet är 

ett komplement till sjuksköterskans kunskap och erfarenhet (Wahlberg, 2004). Sjuksköterskor 

är eniga om att beslutsstöd inte helt kan ersätta egen klinisk erfarenhet och kunskap. Vid 

telefonrådgivning får sjuksköterskorna hantera samtal från patienter i olika åldrar och med 

olika åkommor. Det är en omöjlighet att vara uppdaterad och ha kunskap inom alla områden 

och då anses beslutsstödet som en värdefull informationskälla. Beslutsstödet kvalitetssäkrar 

vården genom att möjligheten ökar att alla patienter får evidensbaserade och nationella råd av 

liknande innehåll oberoende vilken sjuksköterska de samtalar med via telefon. Datoriserade 

beslutsstöd har visat sig både förenkla och begränsa för sjuksköterskor vid telefonrådgivning. 

Beslutsprocessen går fortare och lättare när information är lättillgänglig. Trovärdigheten för 

sjuksköterskan kan öka hos oroliga patienter, när sjuksköterskan informerar om att hon 

använder sig av ett beslutsstöd i sin bedömning (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). 

Beslutsstödet kan också användas som en checklista för att komma ihåg att ställa viktiga 

frågor (Holmström, 2007). 

 

2.6 Faktorer som påverkar bedömningen vid telefonrådgivning 

Telefonrådgivning innebär självständigt arbete som kräver förmåga att fatta egna beslut, vara 

ansvarstagande och utforskande, kunna lyssna aktivt samt ha självkännedom. För att utveckla 
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ovanstående förmågor måste sjuksköterskor vara medvetna om sina styrkor, svagheter samt 

över sin egen reaktion i olika situationer (Ström, Marklund & Hildingh, 2006).  

Sjuksköterskor upplever att deras bedömning i telefon påverkas av många faktorer som 

underlättar eller försvårar deras beslut. Att göra en helhetsbedömning av patientens problem 

ses som en förutsättning för att kunna göra rätt bedömning (Purc-Stephenson & Thrasher, 

2010). En helhetsbedömning utgår från faktorer såsom patientens ålder, kön, bostadsområde, 

verbalt och icke-verbalt beteende, symtom och hur de yttrar sig, bakgrundsljud, 

sjukdomsförlopp, medicinering, diet, tidigare sjukdomar, kontakthistoria samt hur problemet 

påverkar individen samt pågående hälsoproblem i närområdet (Wahlberg, 2004). För att 

kompensera frånvaron av personlig kontakt med patienten försöker sjuksköterskan visualisera 

patientens problem. Denna kompensation ligger till grund för hur sjuksköterskan gör sin 

bedömning av problemet. Erfarenhet är en faktor som påverkar sjuksköterskans förmåga att 

visualisera patientens problem (Edwards, 1998). Sjuksköterskor måste lita på vad de kan höra 

i samtalet, ”dina öron blir dina ögon” (Johnson Pettinari & Jessopp, 2001). Även Wahlberg et 

al. (2003a) nämner faktorer, viktiga för sjuksköterskans bedömning till exempel att patienten 

kunde förminska eller förvärra sina symtom samt patientens förmåga att på ett tydligt sätt 

kunna sätta ord på och beskriva sina symtom. Ström, Marklund och Hilding (2006) menar att 

sjuksköterskor måste vara medvetna om att patienter som de kommunicerar med i telefonen 

kan vara i kris, rädda, stressade samt frustrerade över att inte få den hjälp de förväntar sig.  

Sjuksköterskor uttryckte att de upplevde att beslutsstödet hade brister och kunde vara en 

faktor som påverkade bedömningen. Ibland saknades tillräcklig information om viktiga 

symtom och egenvårdsråd. Det kunde upplevas frustrerande att spendera tid på att söka 

information som inte fanns tillgänglig i beslutsstödet. Sjuksköterskor upplevde inte alltid att 

deras uppfattning om hur patientens problem skulle prioriteras överensstämde med vad 

beslutsstödet indikerade. Ibland upplevde sjuksköterskor att rådet ”avvakta” i beslutsstödet 

hade för låg säkerhetsnivå för patientsäkerheten. Beslutsstödet upplevdes ibland alltför 

kontrollerande och kunde göra sjuksköterskan passiv i sin förmåga att göra egna 

bedömningar. Därmed kunde sjuksköterskan glömma bort att använda sig av klinisk 

erfarenhet och att ge viktiga egenvårdsråd som inte fanns med i beslutsstödet. Sjuksköterskan 

kunde också bli alltför upptagen av att läsa i beslutsstödet och därmed gå miste om viktig 

information som patienten förmedlade (Ernesäter et al., 2009).  

Trötthet och stress var faktorer som kunde göra att, även sjuksköterskor med många års 

erfarenhet, upplevde beslutsstödet som ett komplement till sin egen kunskap och erfarenhet 
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när de inte riktigt kunde tänka klart (Ernesäter et al., 2009). Även sjuksköterskor i 

Holmströms (2007) studie uppgav att beslutsstödet användes i högre utsträckning när 

sjuksköterskorna kände sig trötta efter en lång arbetsdag eller på ett nattskift. 

Röing, Rosenqvist och Holmström (2013) fann tiden som en faktor, att tidsramen för varje 

samtal var för kort för att göra en säker bedömning av hälsoproblemet. Tidsramen räckte inte 

alltid för att få klarhet om patientens kunskap kring problemet, ge råd om egenvård och sedan 

bekräfta att patienten hade förstått informationen på rätt sätt. Sjuksköterskor i studien 

uttryckte svårigheter att veta om de fokuserat på rätt och tillräckligt detaljerade frågor för att 

göra en säker bedömning av problemet. Enligt Ernesäter (2012) är ett kvalitetsmål för 

telefonrådgivningen att längden för varje samtal är sex till sju minuter. Vid telefonrådgivning 

upplevde sjuksköterskor, enligt Holmström och Dall’ Alba (2002), ofta att de på grund av 

tidsbrist måste lyssna efter det som patienten verbalt inte uttryckte. Att lyssna efter det som 

patienten inte direkt uttryckte var en viktig egenskap i bedömningen, då det hjälpte dem att 

”ha ryggen fri”. Även Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003a) bekräftade vikten av att 

lyssna efter det som inte sägs. Det var då av vikt att sjuksköterskan inte kände sig stressad, 

något som kunde vara en svårighet under tidspress. Sjuksköterskorna lyssnade på röstens 

tonläge, hur uppringarens andningsmönster lät och hur olika händelser förklarades (ibid.). 

Påtryckningar i media om läkemedelsbiverkningar och pågående infektionsepidemier var 

faktorer som kunde skapa oro i samhället, och kunde öka trycket på 

telefonrådgivningslinjerna. Patientens förväntningar att få omedelbar hjälp kunde vara en 

stressande faktor för sjuksköterskan som tog emot samtalet, när resurserna som efterfrågas 

inte var tillräckliga (Röing et al., 2013).  

 

2.7 Tidigare forskning kring sjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning 

För att förstå sjuksköterskans arbetsuppgift med telefonrådgivning gjorde Kaminsky et al. 

(2009) en studie som visade att sjuksköterskor upplevde sitt ansvarsområde som att agera 

grindvakt, ge råd, stöd samt undervisning till patienter. Sjuksköterskor ansåg att bedömningen 

kunde liknas ett detektiv arbete; att ställa frågor, aktivt lyssna samt försöka lyssna efter 

ledtrådar (ibid.). Sjuksköterskor upplevde blandade erfarenheter och känslor av att arbeta med 

telefonrådgivning. Telefonrådgivning gav personlig utveckling, självständighet och 

utmaningar, vilket gjorde jobbet stimulerande och varierande. Varje samtal var personligt och 

unikt (Holmström & Dall'Alba, 2002; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010; Ström et al., 2006).  
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Sjuksköterskor i Sverige upplevde etiska dilemman i telefonrådgivningen såsom hur 

patientens autonomi och integritet skulle bevaras samt hur behovsprioriteringar skulle göras 

(Holmström & Höglund, 2007). Brist på läkartider kunde göra att sjuksköterskor fick tillämpa 

aktiv exspektans och be patienten återkomma senare vid behov, även om beslutsstödet 

indikerade behov av läkarbesök (Holmström, 2007). Andra problem och svårigheter som 

upplevdes var att sjuksköterskan inte såg patienten, att anhöriga ringde åt patienten, kulturella 

skillnader eller att rätt frågor ställdes samt att veta när patienten skulle hänvisas till en annan 

vårdnivå (Holmström & Höglund, 2007). En annan svårighet kunde vara att kommunicera 

med arga eller aggressiva patienter (Holmström & Dall'Alba, 2002).  

Sjuksköterskor i Ström et al. (2006)´s studie uttryckte en utsatthet av att arbeta med 

telefonrådgivning. Att vara ansvarig för att ge rätt råd till patienten samt medvetenheten om 

att råden kunde bli inaktuella vid förändrade omständigheter var något som kunde vara 

pressande för sjuksköterskor. Sjuksköterskor kände sig i en utsatt position när de fick bemöta 

kritik, av sina beslut, från patienter samt från kollegor i andra delar av 

sjukvårdsorganisationen. Ett arbetsinstrument som upplevdes av vikt vid telefonrådgivning 

var välformulerad dokumentation av samtalets utfall för att kunna ”hålla ryggen fri” när ord 

stod mot ord, då sjuksköterskan gav råd som ibland missuppfattats av patienten eller ansågs 

vara felaktiga (ibid.). Snooks et al. (2008) visade att sjuksköterskor som enbart arbetade med 

telefonrådgivning ifrågasattes av sjuksköterskor som arbetade mer traditionellt. 

Sjuksköterskor ansågs riskera att förlora en del av sin kompetens om telefonrådgivningen blev 

en för stor del av det dagliga arbetet.  

 

3. Problemformulering 

Telefonrådgivning är en arbetsuppgift som blivit allt vanligare för sjuksköterskor på 

vårdcentral. Arbetsuppgiften är komplex och varierar från att bedöma akut vårdbehov till att 

ge råd om egenvård. En viktig del i att skapa ett gott samtal med patienter och anhöriga är 

förmågan att kommunicera. Genom att sjuksköterskan inte kan se den hjälpsökande går delar 

av kommunikationen förlorad, till exempel icke verbal kommunikation i form av kroppsspråk. 

Tidigare forskning visar att telefonrådgivning innebär både möjligheter och svårigheter för 

sjuksköterskor och den organisation de arbetar inom. Ett samhälle och tekniska produkter 

viktiga för telefonrådgivning, är under ständig utveckling och faktorer som kan påverka 

arbetsuppgiften. För att utveckla möjligheter samt att hantera/eliminera svårigheter, som 
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samhällsstruktur och teknik kan medföra, behövs kontinuerligt empiriska studier. Verksamma 

sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning kan tillföra ökad kunskap och förståelse för 

arbetsuppgiften och vad som kan förbättra och underlätta rådgivning via telefon.  

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning vid 

vårdcentral. 

 

5. Metod 

En kvalitativ metod med deskriptiv design bestående av semistrukturerade intervjuer 

användes i studien.  

 

5.1 Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes både i val av vårdcentraler och sjuksköterskor. Urvalet av 

vårdcentraler gjordes utifrån deras geografiska läge. En av vårdcentralerna var belägen på 

landsbygd och den andra i en mellanstor stad i Mellansverige. Inklusionskriterier för att delta i 

studien var; legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet av telefonrådgivning vid 

vårdcentral. Exklusionskriterier var sjuksköterska som arbetade på barnavårdscentral. 

Verksamhetscheferna vid de utvalda vårdcentralerna kontaktades via e-mail med ett 

informationsbrev som innehöll information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Även ett 

samtyckesformulär bifogades, där verksamhetschefen fick godkänna att intervjuerna utfördes 

på arbetsplatsen under arbetstid. Verksamhetscheferna vid de två tillfrågade vårdcentralerna 

gav sitt samtycke om deltagande i studien. I informationsbrevet ombads även 

verksamhetschefen att föreslå fyra sjuksköterskor till studien utifrån de uppsatta 

inklusionskriterierna och återkomma med kontaktuppgifter. De föreslagna sjuksköterskorna 

kontaktades via e-mail om förfrågan att delta i studien. E-mailet innehöll även information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt.  

Samtliga åtta sjuksköterskor gav sitt samtycke till att delta i studien, alla var kvinnor med 

varierande ålder och erfarenhet (se Tabell 1). Alla utom en sjuksköterska hade 
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specialistutbildning till distriktssköterska. Sjuksköterskorna arbetade dagtid och 

telefonrådgivning var en del av deras arbetsuppgift och motsvarade 1-2 telefonpass/dag a´1,5-

3 timmar per dag. Varje samtal hade en tid på sju till åtta minuter avsatt. Alla sjuksköterskor 

hade någon form av utbildning i telefonrådgivning. Alla hade gått en intern 

telecoachutbildning, som syftade till bättre struktur och bemötande av patienten under 

samtalet. Tre av sjuksköterskorna hade även gått kurser på universitet i telefonrådgivning.  

Tabell 1. Demografiska data av deltagarna 

 

5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer utifrån en för studien skapad 

intervjuguide (Bilaga 1). Öppna frågor gav sjuksköterskorna möjlighet att fritt berätta kring 

ämnesfrågan. En pilotintervju genomfördes med en nyligen pensionerad distriktssköterska 

med tio års erfarenhet av telefonrådgivning, för att testa intervjufrågorna. Inga tillägg eller 

ändringar behövde göras av intervjuguiden efter pilotintervjun. I studieresultatet ingår inte 

pilotintervjun. 

Sjuksköterskorna deltog frivilligt och kunde när som helst avbryta deltagandet. Samtliga 

sjuksköterskor fick muntlig information och gav sitt samtyckte i samband med att intervjuerna 

genomfördes. Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats i ett avskilt och 

ostört rum, ljud inspelades och varade mellan 12-42 minuter. De ombads att fritt berätta om 

sina upplevelser av telefonrådgivning och vid alla intervjuer användes samma 

inledningsfråga: ”Beskriv dina upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning”. Därefter 

kunde frågornas ordningsföljd variera beroende av svaret på inledningsfrågan. Följdfrågor 

som till exempel ”Kan du berätta mer om…”, ”Hur menar du då?” användes för att utveckla 

svaren, för att klargöra hur sjuksköterskan menade samt för att få ett så uttömmande svar som 

möjligt. 

 Deltagare 

n= 8 

Kön  

Kvinnor/män  8/0 

Ålder  

Medelvärde  

SD  

52,9 

6,39 

Erfarenhet  

Antal år som sjuksköterska  

Medelvärde 

SD 

25,1 

4,95 

Antal år i arbete med telefonrådgivning  

Medelvärde 

SD 

15,75 

4,44 
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Alla intervjuer gjordes med båda författarna närvarande. För varje intervju växlade författarna 

mellan att vara den som ställde frågorna respektive den som observerade. I slutet av varje 

intervju ställde observatören kompletterande frågor som eventuellt uppstod under intervjun. 

 

5.3 Databearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och försågs med en sifferkod. Författarna 

transkriberade fyra intervjuer var och bytte sedan det transkriberade materialet med varandra 

för att lyssna och läsa igenom transkriptionen. Vid behov korrigerades det transkriberade 

materialet, genom att missade ord lades till eller felaktiga ord togs bort. Materialet 

analyserades utifrån manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Varje 

intervju analyserades separat och genomfördes i sex steg, utifrån en induktiv ansats, där de två 

första stegen genomfördes av författarna var för sig. De transkriberade intervjuerna lästes 

igenom flera gånger i steg ett, för att få en helhetskänsla av materialet. I steg två identifierades 

meningsenheter utifrån studien syfte som sedan jämfördes och diskuterades tills konsensus 

rådde. Den fortsatta analysen genomfördes gemensamt. I steg tre kondenserades 

meningsenheterna ner utan att kärnan i innehållet förlorades. Meningsenheterna abstraherades 

i steg fyra och benämndes med en kod som beskrev dess innebörd.  I steg fem jämfördes 

koderna med varandra och de med liknande innehåll sorterades in i subkategorier och 

kategorier som bildar den röda tråden i koderna. Till sist genomförde handledaren en 

bedömning av dataanalysen för att stärka resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ett exempel av analysprocessen kan ses i Tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Vi strävar ju efter mer 

och mer att vi vill ha 
dem på telefon. För 

mycket råd och 

anvisningar kan man ge 
per telefon även om man 

inte ser patienten” 

Samtalen ersätter mer 

och mer det fysiska 
besöket. 

Ersätta 

vårdcentralsbesök 

Ökat ansvar med 

begränsade resurser 

 

”Ibland att de behöver ju 
inte komma till 

vårdcentralen så man 

kan ge råd, ja med bara 
ett telefonsamtal. Det 

primära är att sålla ut” 

Alla behöver inte 
komma till 

vårdcentralen. 

Rådgivning per telefon 
kan räcka. Det primära 

är att sålla. 

Triage Agera grindvakt  
 

En utsatt position 

”Ringer det en patient 

som man har en relation 
med, frågar jag om 

patienten vill att en 

kollega ringer upp, har 
än så länge aldrig fått 

det svaret att de inte vill 

prata med mig. 

En patient som man har 

en personlig relation till 
ringer. Frågar då om den 

vill prata med en kollega 

Professionellt 

förhållningssätt 

Strävan att behålla sin 

professionalitet 

 

”Rådgivningsstödet, då 

har man så mycket i 

ryggen, ingen kan säga 
att man har gjort fel när 

man använt det” 

Rådgivningsstödet är 

bra att använda för att ha 

ryggen fri i sin 
bedömning 

Rådgivningsstöd för att 

undvika felbedömning 

Datoriserat beslutsstöd  

 

”Jag tycker att det skulle 
vara bra om man fick 

mer utbildning i 

telefonrådgivning. Så att 
man blir mer stärkt i, få 

mer verktyg för 

telefonbedömning. Både 
interna och externa 

utbildningar 

Önskar mer utbildning 
både internt och externt 

i telefonrådgivning. 

Viktig för att få verktyg 
för bedömningen och att 

bli stärkt i rollen. 

Utbildning för att 
underlätta 

arbetsuppgiften 

Utbildning  
Trygghet och stöd i 

bedömning 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2012) och Vetenskapsrådet (2015) ska forskaren alltid väga värdet av 

forskningens nytta mot eventuella risker för deltagarna i studien. Forskningsetiska principer 

kan tolkas olika och komma i konflikt med varandra. Därför måste forskarna noga motivera 

och underbygga problemanalys och syfte (Polit & Beck, 2012). Telefonrådgivning har till viss 

del kommit att ersätta besöken på vårdcentral vilket motiverar ämnesvalet till föreliggande 

studie.  

Fyra allmänna huvudkrav inom forskningen är enligt Vetenskapsrådet (2015); 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har tillgodosetts genom att sjuksköterskorna fått information både 

skriftligt och muntligt, om studiens syfte, hur studien skulle genomföras samt att deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst. Genom att både verksamhetschefer och 

sjuksköterskor innan deltagande fått skriva under ett samtyckesformulär har samtyckeskravet 

tillgodosetts. För att skydda sjuksköterskornas identitet avkodades både deltagare och 

arbetsplats, och på så vis har konfidentialitetskravet följts. Genom att det insamlade materialet 



 

13 
 

endast har använts till studien och inte kommer att användas till något annat, samt kommer att 

förstöras när arbetet är godkänt, uppfylls nyttjande kravet (ibid.). 

Författarnas ambition har varit att allt resultat som framkommit i studien redovisas på ett 

objektivt och tillförlitligt sätt (Kjellström, 2012).  

 

6. Resultat 

Vid analysen framkom tre kategorier med tillhörande subkategorier, se Tabell 3. Resultatet 

presenteras utifrån kategorierna med respektive subkategorier. För att stärka och belysa 

resultatets giltighet har utvalda citat från intervjuerna använts. Vissa citat är redigerade utan 

att innehållet har ändrats. I de fall redigering har gjorts har upprepade tankeljud, exempelvis 

hmmm, ehhh, tagits bort. För att redovisa att samtliga intervjuer har använts i resultatet anges 

en siffra utan inbördes ordning för varje intervju. 

Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier, antal menigsenheter inom varje subkategori och kategori samt vilka 

intervjuer de återfinns i. 

Kategori Subkategori Antal 

meningsenheter 

Intervjuer där 

subkategorier 

finns 

En utsatt position Ökat ansvar med begränsade resurser 14 1, 3, 5, 6, 7, 8 

Agera grindvakt 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Strävan att behålla sin professionalitet 11 1, 2, 5, 7, 8 

Kommunikativ utmaning Eftersträva samtalsstruktur 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

Etiska dilemman 15 1, 3, 4, 6, 7, 8 

Trygghet och stöd i bedömning Datoriserat beslutsstöd 16 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

Utbildning  6 2, 3, 4, 6, 8 

 

6.1 En utsatt position 

Sjuksköterskor med många års erfarenhet som yrkesverksam i primärvården ansåg att 

telefonrådgivning som arbetsuppgift hade växt betydligt samt ökat ansvaret på 

sjuksköterskorna. Samtalen hade mer och mer ersatt det fysiska besöket. Sjuksköterskorna 

ansåg att det primära i telefonrådgivningen var att styra patientflödet genom att agera 

grindvakt. De uttryckte vikten av att använda sitt professionella förhållningssätt i bemötandet 

av patienten.  
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Ökat ansvar med begränsade resurser  

Dagsformen kunde påverka hur arbetsuppgiften upplevdes. Det kunde variera mycket från 

dag till dag vad samtalen handlade om. Därför krävde vissa dagar mer energi, medan andra 

gav energi beroende på vad samtalen handlade om och vilka patienter de fick bemöta i 

samtalen. 

”Vissa dagar så kan det komma jättekrångliga samtal som tar både kraft och 

energi för att få patienten att förstå att den kanske inte behöver komma till 

läkaren utan man kan avvakta eller följa de råden man får.” (3) 

Telefonrådgivningen har, enligt några av sjuksköterskorna, förändrats från att enbart ge 

egenvårdsråd till att idag hantera alla typer av samtal, även sådana frågor som inte tillhörde 

vårdcentralens ansvarsområde. Patienter som ringde var mer pålästa och ställde större krav på 

vården än tidigare. En del hade ibland redan ställt sin egen diagnos, andra ställde krav på att 

sjukvården skulle anpassa tidsbokningen efter deras schema. Sjuksköterskorna upplevde att 

telefonrådgivningen var en för stor del av arbetstiden, tid som hellre skulle användas till 

patientbesök. 

”Uj uj uj, det är ju ett helt annat jobb idag än när man utbildade sig. Idag så 

sitter man väldigt fast i telefonen.”(8) 

Något som satte press på sjuksköterskorna var att arbetet ständigt styrdes av ekonomi. För att 

verksamheten skulle få ta del av ekonomiska resurser krävdes en hög tillgänglighet på telefon. 

Det bidrog till ett ökat ansvar på sjuksköterskorna att så fort de hade en ledig stund över 

kontrollera om det fanns samtal som väntade på uppringning i telefonsystemet. Det krävdes 

därmed att sjuksköterskorna var alerta och koncentrerade på det patienter uttryckte större och 

större del av arbetsdagen. Sjuksköterskor ansåg sig vara utbildade för att bedöma patienten 

fysiskt närvarande, det vill säga att se patienten framför sig vid bedömningen. De uttryckte att 

de upplevde sig mer som en telefonväxel än rådgivare, något som de inte ansåg sig utbildade 

för samt att deras kompetens inte togs tillvara på rätt sätt. Genom att mycket av arbetstiden 

gick till att agera telefonväxel spilldes tid som kunde ha använts till sjuka patienter. 

”…det är inte det jag är utbildad för, för att sitta i telefon att göra 

bedömningar, jag vill ha patienten på plats.” (5) 

Sjuksköterskorna uttryckte åsikter om sin arbetsmiljö där ett önskemål om ett större 

callcenter, liknande dagens 1177, som patienter kunde vända sig till för både rådgivning och 
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att boka tid till vårdcentral. På så sätt skulle mer resurser frigöras till sjuksköterskorna på 

vårdcentralen att ha egen mottagning. Vidare upplevdes den avsatta tiden för varje 

telefonsamtal som för kort och stressande för att hinna med att bedöma, ge råd och stöd samt 

dokumentera på ett tillförlitligt och patientsäkert sätt. De uttryckte att utan tidspress skulle 

arbetsuppgiften kunna utföras på ett bättre sätt. Även en oro beskrevs över framtida 

konsekvenser av att arbetet blev mer och mer stillasittande samt att ständigt bära headsets 

upplevdes stressande. De oroade sig för vilka konsekvenser det kunde ge för deras egen 

framtida hälsa. Flera sjuksköterskor önskade att fler läkare fanns tillgängliga för att diskutera 

svårbedömda fall med.  

”…mer läkare! Så att man kan rådfråga…ja nu bollar vi ju med varandra i 

stället, det är ju det enda vi kan göra!” (8) 

 

Agera grindvakt 

Sjuksköterskorna upplevde att de agerade som en grindvakt. Det primära i 

telefonrådgivningen var att styra patientflödet genom att triagera vilka patienter som behövde 

ett besök på vårdcentralen och vilka som kunde hjälpas genom enbart egenvårdsråd. I 

intervjuerna uttrycktes både möjligheter och svårigheter med att vara grindvakt. En möjlighet 

var i de fall patienten kunde hjälpas direkt via telefon med exempelvis egenvårdsråd. En 

svårighet var att bedöma och prioritera problemet via telefon, speciellt när patienten hade 

svårt att komma till kärnan i problemet. En annan svårighet kunde vara att patienten ville ha 

hjälp med flera olika åkommor, något som inte var möjligt att hjälpa till med under ett samtal 

på sju till åtta minuter. Då krävdes att sjuksköterskan försökte styra in patienten på det mest 

akuta problemet för dagen. Patienter både förminskade och förvärrade sina symtom, och 

kunde göra det svårt för sjuksköterskan att bedöma och prioritera på ett riktigt sätt. Ett litet 

utslag kunde bli något stort, medan något stort kunde bagatelliseras. Sjuksköterskan behövde 

då försöka urskilja vem som var vem, så att patienten med störst behov fick ett inbokat besök. 

Osäkra fall kunde inte bara ignoreras, utan krävde att sjuksköterskan följde upp problemet 

genom att ringa upp patienten eller boka in ett sjuksköterskebesök för en vidare bedömning av 

patientens problem. Något som försvårade deras arbetsuppgift och gjorde dem uppgivna var 

bristen på läkartider, speciellt när de ansåg att patienten var i behov av en läkartid. 

”Många gånger sitter man ju i samtal som man ser att den här patienten måste 

komma, men jag har ingen tid att ge…tiderna släpps ju samma dag. Gjorde de 
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inte det skulle de vara fullbokade för länge sen. Det är jättesvårt, det är en 

avvägning.” (6) 

Vid brist på besökstider fick sjuksköterskor hänvisa patienter vidare till en annan vårdnivå, 

något som upplevdes som besvärligt och påfrestande. En möjlighet i sin grindvaktsfunktion 

var att de kunde bedöma vilken kompetens och profession som kunde hjälpa patienten bäst. 

Ibland kunde någon annan profession än läkarna, till exempel en sjukgymnast göra en första 

bedömning av patientens problem. Vissa åkommor som till exempel hudproblem och sår 

ansågs nästintill omöjliga att bedöma per telefon. Då kunde möjligheten att boka in ett 

sjuksköterskebesök nyttjas. Ett videosamtal uttrycktes kunna vara ett framtida sätt att lösa 

problemet. Sjuksköterskorna kunde genom sin grindvaktsfunktion spara läkarresurser när de 

ansåg att egenvårdsråd var tillräckligt, vilket sågs som en möjlighet.  

En del patienter efterfrågade och var tacksamma för sjuksköterskornas råd och stöd, medan 

andra inte lyssnade till de råd som sjuksköterskorna gav, speciellt i de situationer där 

patienten krävde att få ett läkarbesök och inte nöjde sig med något annat. I sådana situationer 

gav en del vika för patientens krav för att lättast ta sig ur diskussionen.  

Något som ibland underlättade grindvaktsfunktionen var ett framarbetat PM mellan 

primärvård och slutenvård, med klara riktlinjer om vilka symtom och åkommor som kunde 

hänvisas direkt utan remiss till slutenvården. Genom att patienten fick rätt hjälp på en gång 

kunde onödiga läkarbesök undvikas för patienten och därmed sparades även resurser.  

Alla samtal var unika och inget var det andra likt. Sjuksköterskorna upplevde att patienter 

sökte för mer och mer banala saker. Många av samtalen kunde åtgärdas med enbart 

egenvårdsråd. Att lyssna och lugna patienten kunde ibland vara tillräckligt för att förhindra 

akutbesök.  

”…man upptäcker att man kan ge mycket råd som gör att patienten blir lugnare 

och inte behöver rusa iväg till doktorn. För alla ska ju iväg på en gång och till 

akuten och…ja, det är akut så mycket och så upptäcker man att när man pratat 

med patienten ett tag att det kanske, ja, både patienten och jag kommer till att 

detta kanske inte är så akut i alla fall.” (1) 
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Strävan att behålla sin professionalitet  

Sjuksköterskorna upplevde telefonrådgivningen som en varierande och rolig arbetsuppgift. De 

beskrev uppgiften som till exempel att få använda sin kunskap och professionalitet i 

rådgivning till patienten samt att vara ett stöd för både patienter och anhöriga som ibland bara 

behövde någon att bolla sina funderingar med. Rådgivning om egenvård upplevdes som roligt 

och då kände de att de var på rätt plats för sin profession. 

Ett professionellt förhållningssätt krävdes för att hantera patienters kritik mot bristen på 

läkartider. Vid bemötandet av arga och krävande patienter samt när sjuksköterskan var oense 

med patienten om bedömningen, kunde de ibland uppleva det tufft och svårt att bemöta 

patienten professionellt. När det fanns tydliga riktlinjer om hur de skulle agera i olika 

situationer var det lättare att behålla ett professionellt förhållningssätt. Ett professionellt 

bemötande från sjuksköterskan kunde göra att sjuksköterskan upplevde att patienten kände sig 

omhändertagen och lyssnad till, även om läkartid inte kunde erbjudas.  

”…det är ju viktigt att de får ett bra bemötande och känna att de är 

omhändertagna även om de inte får en läkartid eller får komma hit, att de får ett 

gott bemötande och att vi finns där på något vis, att man lyssnar.” (5) 

Sjuksköterskorna uttryckte också att ett professionellt förhållningssätt var viktigt när 

sjuksköterskan arbetade på en liten ort med välbekanta patienter, där det kunde vara lätt att 

styras av privatliv, fördomar och rykten i sin bedömning av patientens problem. När de hade 

en relation till patienten kunde det i vissa situationer vara en svårighet att göra en 

professionell bedömning, det vill säga samma bedömning som även en okänd patient hade 

fått. 

”Att inte förlora sin professionalitet i bedömningar är något man behöver tänka 

på då man arbetar på en liten ort. Att man inte blandar ihop privatliv, det man 

hört/sett, att man gått i skolan ihop och arbetsliv.” (1) 

 

6.2 Kommunikativ utmaning 

För en säker bedömning var det av vikt att ha ett brett perspektiv på problemet, ställa frågor, 

lyssna mellan raderna efter det som patienten inte direkt uttryckte samt noggrant dokumentera 

för att ha ryggen fri. Att inte göra felbedömningar upplevdes som en utmaning då 

sjuksköterskan inte såg patienten, det krävde att de ställde många frågor för att inte missa 
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viktig information. Telefonrådgivning ansågs som en kommunikativ utmaning med många 

etiska dilemman såsom kulturella skillnader och språksvårigheter. Samtalsstruktur 

eftersträvades för att göra en säker bedömning.  

 

Eftersträva samtalsstruktur 

Aktivt lyssnande av vad patienten berättade, var av vikt för bedömningen av problemet. 

Sjuksköterskorna beskrev att de flesta patienter kom direkt till vad huvudproblemet var. 

Tidvis upplevde sjuksköterskor att patienter hade svårt att beskriva sitt problem. Det 

medförde att sjuksköterskan ibland behövde avbryta patientens utsvävningar och strukturera 

upp samtalet för att hitta kärnan i problemet.  

De flesta sjuksköterskor eftersträvade någon typ av struktur i samtalet. Några hänvisade till 

samtalsprocessen som ett arbetsredskap för att inhämta information för bedömningen, medan 

andra tog varje samtal som de kom. Vikten av att använda öppna frågor och undvika ledande 

frågor samt göra en sammanfattning för att bekräfta att patient och sjuksköterska förstått 

varandra betonades. Samtalet avslutades ofta med en överenskommelse om att patienten 

skulle återkomma vid försämring eller utebliven förbättring. 

”Jag försöker lyssna in problemet, få en uppfattning om vad det handlar om och 

ställa frågor så att man får grepp om det hela” (2) 

 

Etiska dilemman  

Alla patienter uttryckte sig på olika sätt, som gjorde att ibland behövde en tolkning göras av 

problemet. Patienter som inte hade svenska som modersmål upplevdes svårare att förstå. Den 

svårigheten löstes, om möjlighet fanns, med hjälp av en kollega som var bättre på språk. I 

vissa fall löstes språksvårigheten med hjälp av att boka in ett sjuksköterskebesök med 

språktolk. En annan svårighet var att göra bedömningar när någon annan ringde patientens 

ärende. Då fanns inte samma möjlighet att få svar på följdfrågor. Det kunde inträffa när 

föräldrar till sjuka små barn ringde. Då krävdes lyhördhet och att sjuksköterskan lyssnade 

efter bakgrundsljud som kunde ha betydelse för bedömningen. När samförstånd inte 

uppnåddes var det av vikt att sjuksköterskan förklarade för patienten vad som låg till grund 

för bedömningen. I kommunikation, när sjuksköterskorna inte kunde se patienten, använde de 

sig av sin erfarenhet för att visuellt bilda sig en uppfattning av patientens problem.  
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”Ja, har jag en klar bild av vad det kan röra sig om, liksom visuellt ser 

patienten framför mig, så tycker jag inte det är något svårt att ge råd.” (3) 

Ur ett kulturellt perspektiv sågs skillnader när det gällde tilliten till och synen på 

sjuksköterskans kompetens, som försvårade kommunikationen till patienten. Sjuksköterskor 

upplevde ibland att patienter inte nöjde sig med sjuksköterskans kompetens, utan hade en 

övertro på läkaren. Då var det en svårighet att ge egenvårdsråd. Om sjuksköterskan dessutom 

var kvinna kunde kommunikationen försvåras ytterligare. En annan svårighet med kulturella 

skillnader var att patienternas sätt att uttrycka känslor kunde variera samt att de kunde ha ett 

annat perspektiv på hur symtom och sjukdom skulle behandlas. Att förklara för många av 

människorna att de inte dör av feber, var ibland en stor utmaning. 

”… i många länder är man inte så restriktiv med antibiotika förskrivningen, 

vilket blir ett problem som vi får ta många diskussioner kring. De vill inte 

avvakta utan kräver en läkartid,…. sjuksköterskebesöket är inte lika mycket 

värt.” (6) 

 

6.3 Trygghet och stöd i bedömning 

Erfarenhet och datoriserat beslutsstöd ansågs av många av sjuksköterskorna som en trygghet 

och ett stöd för bedömningen. De använde dock beslutsstödet i varierad utsträckning, samt 

uttryckte att det inte alltid överensstämde med verkligheten. Samtliga sjuksköterskor hade gått 

en intern telecoachutbildning. För att stärkas ytterligare i sin yrkesroll önskade de mer 

kontinuerlig utbildning i telefonrådgivning.  

 

Datoriserat beslutsstöd 

Rådgivningsstödet (RGS), användes i varierande omfattning av sjuksköterskorna i 

bedömningen. För att hitta kärnan, att veta vilka följdfrågor som behövde ställas, användes 

RGS som ett arbetsredskap. Den kliniska erfarenheten ersatte RGS vid tydliga symtom, till 

exempel kallsvettig och bröstsmärta, då det inte fanns några tveksamheter i bedömningen. 

RGS användes däremot i stor utsträckning när det handlade om oklara symtom för att inte 

glömma att ställa, för bedömningen, viktiga frågor. Sjuksköterskor uttryckte att RGS var ett 

redskap för att hålla ryggen fri och undvika felbedömningar. Ingen kunde då hävda att de 

hade gjort en felbedömning.  
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Sjuksköterskorna använde sig till största delen av sin kliniska erfarenhet och kunskap, men 

upplevde att RGS och kollegor var ett kompletterande stöd i svårbedömda fall. Kollegialt stöd 

upplevdes också som viktigt för att ventilera och bearbeta tuffa samtalssituationer. 

”RGS använder jag inte alls. Istället använder jag mig av min erfarenhet som 

sjuksköterska och kompetensen som finns i huset.” (4) 

När sjuksköterskorna upplevde att deras egen bedömning inte överensstämde med RGS 

förlitade de sig ibland på sin egen magkänsla i bedömningen. Genom att läsa patientens 

journalhistorik kunde det ringa en varningsklocka hos sjuksköterskan. Magkänslan kunde då 

säga att något var fel, även om patienten inte tydligt uttryckte det och sjuksköterskan inte 

kunde sätta fingret på problemet. I de samtalen var sjuksköterskan extra lyhörd och för det 

som inte uttrycktes.  

”Magkänslan är bra att lita på många gånger. …någonting växer hos mig som 

gör att, det här är någonting. Jag blir mer lyhörd för just det som inte sägs, så 

magkänslan är bra.”(3) 

Sjuksköterskor uttryckte att RGS störde det aktiva lyssnandet och medförde att den kliniska 

kunskapen och erfarenhet kom i skymundan. Andra upplevde att RGS var till större hjälp då 

de var nya för arbetsuppgiften, men att RGS gjorde dem mer osäkra i sin bedömning ju mer 

erfarenhet av telefonrådgivning de fick.  

”Vi har den här RGS hjälpen, webben då som man kan få. I början använde jag 

den mycket, men…nej jag tycker den…jag upplever den att man blir mer orolig 

eller liksom mer osäker i sig själv när jag har den.” (2) 

RGS upplevdes ibland som alltför formellt. Om sjuksköterskan slaviskt följde RGS skulle alla 

patienter bokas för läkarbesök samma dag eller dagen efter, som inte var möjligt och rimligt 

med tillgängliga läkarresurser. Det framkom i några intervjuer att tiden för varje samtal var 

för kort för att hinna läsa i RGS. Även tid för att hinna lära sig och utforska RGS saknades.  

 

Utbildning 

Utbildning gav ökad trygghet och säkerhet i bedömningen. Samtliga sjuksköterskor hade gått 

en intern utbildning i telecoaching, något som de flesta upplevde positivt och som ett stöd. 

Genom utbildningen hade de tillägnat sig verktyg för att bemöta patienter i olika situationer, 
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till exempel agiterade patienter, samt hur samtalet kunde styras för att snabbt få adekvat 

information från patienten. Att fokusera på det positiva i samtalet, försöka vända det negativa 

till något positivt var något som de också fick med sig genom telecoachingen. 

”Utbildningen stärkte mig, det visade på att jag har mandat att avsluta ett 

samtal exempelvis vid samtal med en arg patient, det kan vara 

envägskommunikation, att de inte hör vad jag säger när de är i affekt. Man 

säger då att jag upplever att vi inte kommer någon vart med det här samtalet 

och antingen att jag ber patienten att ringa igen eller att jag återkommer dagen 

därpå…” (7) 

Sjuksköterskorna önskade att mer kontinuerlig utbildning kunde erbjudas inom 

sjukvårdsrådgivning via telefon, för att stärkas i sin yrkesroll. Erfarenhet var en 

trygghetsfaktor i telefonrådgivningen, och med ökad erfarenhet upplevdes arbetsuppgiften 

mindre betungande. Det blev med tiden lättare att veta vilka frågor som var av vikt för 

bedömningen, vad som var akut och vad som kunde vänta.  

 

6.4 Syntes 

Resultatet beskriver hur sjuksköterskor på vårdcentral upplevde telefonrådgivning som 

arbetsuppgift. Sjuksköterskor upplevde att arbetsuppgiften hade förändrats genom ett ökat 

ansvar på sjuksköterskorna och att mer tid avsattes till att bemöta patienter via telefon istället 

för de traditionella besöken. Telefonrådgivning ansågs som ett enkelt och effektivt sätt för att 

öka tillgängligheten till vården för patienterna. Det innebar både möjligheter och svårigheter 

men med rätt förutsättningar, till exempel utbildning och riktlinjer, sågs arbetsuppgiften som 

rolig och stimulerande. 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Inom kvalitativa forskningsstudier används ofta begrepp som giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att bedöma studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Begreppen kommer fortsättningsvis att användas för att stärka 

studiens trovärdighet. 
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Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

telefonrådgivning, varför metodvalet föll på en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. 

Genom att författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer främjar det 

sjuksköterskorna att prata öppet och fritt kring erfarenheter och upplevelser inom valt 

ämnesområde. Det var också en metod som kunde tillämpas när forskarna visste vad de ville 

fråga men inte kunde förutse vilka svar de fick (Polit & Beck, 2012). Att välja en lämplig 

metod, för datainsamling, utifrån studiens syfte var av vikt för att stärkta resultatets giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

En systematisk litteraturstudie kan ha lämpat sig för studiens syfte genom att fånga helheten 

av sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning. Då flera olika studier 

fångas och sammanställs till en helhet. Det kan även ha indikerat specifika områden som 

behöver utforskas mer. Systematiska litteraturstudier är ett relevant redskap för att underlätta 

för vårdpersonal att hålla sig uppdaterade inom aktuell forskning (Polit & Beck, 2012; 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Då samhällsstrukturen och -utvecklingen ständigt är i 

förändring är det, enligt författarna, av vikt att kontinuerligt göra empiriska studier för att 

fånga upplevelser som kan visa på vilka förändringar som sker inom arbetsuppgiften och som 

kan underlättas och/eller utvecklas vidare inom telefonrådgivning.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie har varierande ålder och erfarenhet av 

telefonrådgivning, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) samt Hällgren Graneheim 

och Lundman (2012) ökar möjligheten att belysa studiens syfte vilket stärker resultatets 

giltighet och ökar möjligheten till ett överförbart resultat. Vidare har sjuksköterskorna många 

års erfarenhet av telefonrådgivning i primärvård och en skiftande bakgrund inom 

sjuksköterskeyrket. I föreliggande studie ombads verksamhetschefen vid respektive 

vårdcentral att ge förslag på sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. 

Det kan ha påverkat studiens giltighet genom att verksamhetschefen kan ha valt 

sjuksköterskor som förväntats förmedla enbart positiva upplevelser av arbetsuppgiften. För att 

skapa ett överförbart och giltigare resultat kan en större intervjustudie vara nödvändig. 

Önskvärt vore då ytterligare spridning på deltagarnas demografiska område, erfarenhet, kön 

och ålder. I föreliggande studie fångas upplevelser av enbart kvinnliga sjuksköterskor på två 

olika arbetsplatser. Att urvalet i föreliggande studie föll på två olika vårdcentralen, en belägen 

på landsbygden och en i en större stad gjordes för att få variation i utsagorna om 

sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning. 
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I kvalitativa studier finns inga regler för urvalsstorlek, utan urvalet ska baseras på 

informationsbehovet. Det innebär att materialet är mättat när inga nya aspekter av det 

studerade fenomenet längre framkommer. Ju mindre erfarenhet intervjuaren har, desto större 

urval krävs. Däremot ger inte alltid ett stort urval djupare och rikligare information, vilket 

istället kan uppnås med längre intervjuer eller genom att intervjua deltagarna flera gånger 

(Polit & Beck, 2012). Det kan vara ett sätt att öka giltigheten i föreliggande studie. 

I föreliggande studie begränsas urvalet utifrån tidsramen för arbetet, vilket kan vara en 

svaghet. Författarna har ingen uppfattning om hur mättat materialet är, men många av svaren 

är likvärdiga sjuksköterskor emellan. Ett sätt att testa om resultatet är mättat eller ej, är att 

göra ytterligare en eller två intervjuer för att säkerställa att ingen ny information framkommer. 

Det kan ha stärkt studiens tillförlitlighet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). 

En styrka för studiens giltighet är att en pilotintervjustudie genomförs. Det möjliggör att 

intervjuguiden kan förbättras och förfinas. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden efter att 

pilotstudien utförts. Författarna fick också en möjlighet i att träna sig i intervjuteknik, som 

gav lärdomar vad författarna skulle tänka på till efterföljande intervjuer (Polit & Beck, 2012).  

Inledningsvis vid varje intervjutillfälle informerade författarna sjuksköterskan om studien och 

intervjuns upplägg samt försökte skapa ett bra klimat innan intervjufrågorna ställdes. 

Deltagaren kan, enligt Polit och Beck (2012), bli nervösa då intervjun ska ljud inspelas. I 

föreliggande studie reagerade många av sjuksköterskorna med en aning nervositet när de fick 

information om att intervjun skulle ljud inspelas, något som inte var märkbart när intervjun 

väl startat. Författarna upplever därför inte att ljud inspelningen var ett hinder för 

sjuksköterskorna att prata fritt, vilket stärker studiens giltighet.  

En styrka för studiens tillförlitlighet är att alla sjuksköterskor fick samma frågor och att 

intervjuerna genomfördes inom en kort begränsad tid (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & 

Beck, 2012). Alla intervjuer inleddes med samma övergripande öppningsfråga, där 

sjuksköterskan ombads att beskriva sina upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning. 

Utifrån vad sjuksköterskan svarade fortsatte intervjun med resterande frågor, men 

ordningsföljd och följdfrågor kunde variera beroende på vad som framkom i intervjuerna. 

Genom att ställa en öppen inledningsfråga, hade sjuksköterskorna möjlighet att lägga fokus på 

just de aspekterna av telefonrådgivning som de upplevde viktiga att förmedla. 

Intervjuerna varierade mellan 12-42 minuter. Några sjuksköterskor hittade snabbt kärnan i det 

de ville förmedla, det vill säga hade förmåga att reflektera över sina upplevelser och 
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kommunicera dem. Andra behövde fundera lite mer innan de kunde svara på intervjufrågorna. 

Sjuksköterskorna hade varierad förmåga att kommunicera sina upplevelser vilket kan ha 

påverkat styrkan i resultatets giltighet. I de kortaste intervjuerna, upplever författarna, att 

sjuksköterskorna ibland var lite mer tillbakadragna, vilket kan ha påverkat intervjuns längd. 

Sjuksköterskorna svarade i de fall på frågorna, men inte med lika målande beskrivningar som 

vid de längre intervjuerna. Författarna upplever även att sjuksköterskans erfarenhet spelade 

viss roll för intervjuns längd, då sjuksköterskor med längre erfarenhet ofta har mer att 

förmedla och andra perspektiv på upplevelsen (Polit & Beck, 2012).  

Författarna försökte under intervjuerna att reflektera över sin roll, hur författarnas 

förförståelse kan påverka sjuksköterskans utsaga, samt vara uppmärksam på icke verbal 

kommunikation för att skapa en trygg atmosfär. En svaghet för studien kan vara att författarna 

var oerfarna intervjuare, som gjorde det svårt att ha kontroll på den icke verbala 

kommunikationen och hur den påverkade intervjusituationen, till exempel stödord, 

ansiktsuttryck samt kroppsspråk. Det krävde en balansgång av författarna att hålla sig på 

samma nivå som sjuksköterskan samtidigt som författarna skulle hålla en viss distans, för att 

inte påverka svaren (Polit & Beck, 2012). För varje intervju tog författarna dock lärdom som 

kunde utnyttjas vid följande intervju, vilket stärker tillförlitligheten. Kvale och Brinkmann 

(2014) samt Polit och Beck (2012) uttrycker att intervjuaren hela tiden måste ta ställning till 

vad som ska frågas och hur, hur svaren på frågorna ska följas upp och vad som ska tolkas och 

inte tolkas. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det alltid finns ett maktförhållande i 

forskningsintervjun, som kan innebära att den intervjuande undanhåller information. Att båda 

författarna närvarade under intervjuerna upplevs inte som ett hinder ur 

maktpositionssynpunkt, vilket annars kan vara en svaghet i en studie. Att som intervjuare 

tillhöra samma yrkeskategori som sjuksköterskorna kan, enligt författarna, vara en anledning 

till att de inte upplevdes sig vara i underläge. Tillförlitligheten stärks av att båda författarna 

närvarade vilket ökade möjligheten att reflektera över sjuksköterskans svar genom fler 

perspektiv. 

Författarna har följt Polit och Becks (2012) rekommendationer att ljudinspela och ordagrant 

transkribera data för att stärka giltigheten. Anteckningar tenderar att vara ofullständiga och 

kan påverkas av exempelvis intervjuarens minne eller personliga synsätt. Att anteckna kan 

också störa forskarens uppmärksamhet, vars huvuduppgift är att aktivt lyssna och inte försöka 

förutse vad som kommer härnäst (Polit & Beck, 2012). Genom att intervjuerna 
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transkriberades samma dag de gjordes minskade risken för felskrivningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014), något som stärker studiens giltighet och tillförlitlighet. Polit och Beck 

(2012) menar att transkriptionsfel nästan är oundvikliga och därför kontrollerade författarna 

noggrant det transkriberade materialet. Det gjordes genom att författarna bytte material som 

transkriberats med varandra. Ett ytterligare sätt att stärka giltigheten hade varit att deltagarna 

hade fått läsa igenom transkriptionerna för att bekräfta att de kände igen sig i materialet, något 

som inte var genomförbart då det saknades tidsutrymme för det i föreliggande studie. 

En manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) valdes som analysmetod 

då kunskap om analysprocessen av insamlad data är begränsad hos författarna. Studiens 

tillförlitlighet har stärkts genom att analysprocessens steg tydligt och noggrant beskrivs samt 

att båda författarna deltagit i datainsamling och analys. Även handledaren har kontrollerat och 

godkänt analysprocessen som stärker giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Tabell 2 och 3 visar exempel på hur analysprocessen gått till. Författarna har under 

analysprocessen gått fram och tillbaka i materialet för att kontrollera att inget i materialet har 

ändrats eller kärnan gått förlorad. Detta för att öka tillförlitligheten och giltigheten i 

analysprocessen. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att ytterligare stärka 

resultatets giltighet i föreliggande studie har utvalda citat använts (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarna anser att använda citat är karakteristiska för resultatets 

innehåll. 

I analysarbetet fanns en del utmaningar, till exempel att presentera resultatet på tydligt sätt 

med giltighet och tillförlitlighet. Det var inte heller helt enkelt att korta ner den, för tidsramen, 

stora datamängden till studiens syfte, utan krävde en balans mellan att vara koncist men inte 

förlora rikedom och bevisvärde i materialet (Polit & Beck, 2012). Som nybörjare i 

analysmetoden upplevdes en svårighet i att hitta rubriker på kategorier och subkategorier som 

på ett tydligt sätt kunde beskriva innehållet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie beskriver hur sjuksköterskor på vårdcentral upplever arbetet 

med telefonrådgivning. De övergripande kategorierna som framkom är en utsatt position, 

kommunikativ utmaning samt trygghet och stöd i bedömning. Sjuksköterskorna i föreliggande 

studie upplever arbetsuppgiften och målet med telefonrådgivning som att skapa förtroende, 
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uppnå patientsäkerhet, bedöma, hänvisa och ge råd samt att undervisa patienten. Något som 

även Kaminsky et al. (2014) beskriver.  

En utsatt position 

Resultatet i föreliggande studie visar att telefonrådgivning kan vara en möjlighet att uppfylla 

både att vården blir lättillgänglig samt att den som bedöms ha störst behov får företräde till 

vården vilket är några av sjukvårdens mål enligt HSL (SFS 1982:763). Ur en etisk aspekt 

ställer sig författarna frågan, om det helt säkert med enbart subjektiva beskrivningar från 

patienten går att veta om de patienterna med störst behov får företräde till vården eller 

bortprioriteras på grund av läkarbrist. Det grundar sig på att sjuksköterskorna i föreliggande 

studie upplever att patienter både förminskar och förvärrar sina besvär. Sjuksköterskorna 

upplever också att de genom sin grindvaktsfunktion bestämmer vilka patienter som får 

tillträde till vården, och upplever det påfrestande att de ibland inte kan erbjuda patienter en 

läkartid trots att samtalet indikerar ett behov, i likhet med vad Kaminsky et al. (2009) 

beskriver.  

Bristen på läkare i primärvården kan också vara en begränsande faktor för att faktiskt utgå 

från patientens upplevelse av sitt problem, enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie. 

Vidare framkommer att sjuksköterskorna känner en press av att arbetet styrs av ekonomi. De 

ska ansvara för både patientens behov och organisationen, vilket för sjuksköterskorna skapar 

motsättningar. Liknande resultat framkommer i Andersson-Bäcks (2008) avhandling. 

Travelbees (2001) omvårdnadsteori kan vid sådana motsättningar vara svår att tillämpa. 

Omvårdnadsteorin kan relateras till upplevelser som sjuksköterskorna i föreliggande studie 

beskriver. De uttrycker att varje individ är unik, vikten av att undvika stereotypt tänkande och 

att utgå från patientens egen upplevelse av sitt problem, det vill säga att en åkomma kan ha 

olika innebörd för två olika individer.  

Vidare upplever sjuksköterskorna att läkarbrist är en svårighet genom ett ökat ansvar att 

försöka hitta andra lösningar på patientens problem. Lösningarna kan bestå av egenvårdsråd 

via telefon som kan ge den hjälpsökande en möjlighet att utveckla sin förmåga till egenvård. 

Tillgängligheten ökar då samt resurser sparas genom att minska antalet läkarbesök, som även 

Hagan, Morin och Lépine (2000) samt Ström (2009) beskriver. Enligt Ström (2009) kan 

kostnader reduceras genom att egenvårdsråd via telefonrådgivning minskar besök till 

vårdcentral och akutmottagning. Ett besök till vårdcentral och akutmottagning, utan insatser 

inräknade, kostar flera tusentals kronor för vårdgivaren. Genom att patienten avstår från dessa 
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besök så reduceras kostnaden till exempel för vårdcentral med cirka 70 procent för varje 

telefonrådgivningssamtal.  

Sjuksköterskor i föreliggande studie upplever sig vara i en utsatt position, där de får ta negativ 

kritik från både patienter och kollegor. En egen reflektion är att det ökade ansvaret på 

sjuksköterskor i telefonrådgivning samt bristen på läkare kan leda till stress och påverka 

arbetsmiljön negativt, något som bekräftas av Holmström och Höglund (2007). 

Sjuksköterskorna i studien upplever bland annat att arbetsmiljön, den egna erfarenheten och 

interaktionen med patienten är faktorer som de anser kan påverka bedömningen, och kan leda 

till felbedömningar. Röing och Holmström (2015) påvisar även att faktorer såsom stress, 

trötthet och underbemanning kan leda till felbedömningar. Det är, enligt författarna i 

föreliggande studie, ett organisatoriskt problem som måste förbättras, för att inte skapa ohälsa 

hos sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning. Glasberg et al. (2007) visar i sin studie 

att organisationsproblem och underbemanning är faktorer som kan leda till ohälsa hos 

sjuksköterskor. Författarna i föreliggande studie anser att risken finns också att om 

arbetsgivaren inte kan erbjuda en bra arbetsmiljö med bra arbetsvillkor som främjar 

sjuksköterskornas hälsa, så kan det bli svårt att komma till rätta med bristen på sjuksköterskor 

som råder inom sjukvården. Författarna befarar även att bristen på sjuksköterskor kan 

äventyra patientsäkerheten.  

 

Kommunikativ utmaning 

I resultatet använder samtliga sjuksköterskor någon typ av struktur i samtalet med patienten. 

Enligt Runius (2015) har samtalsprocessen visat sig ge samtalet en struktur och effektivitet 

som leder till ökad kvalitet i rådgivningssamtalet. Trots det visar resultatet i föreliggande 

studie att ett fåtal av sjuksköterskorna använder sig av samtalsprocessen. Liknande resultat 

framkommer i Ernesäters (2012) avhandling, där sjuksköterskor beskriver att de inte följer 

samtalsprocessen trots att de fått utbildning i tekniken. För att öka patientsäkerheten krävs 

utbildning och träning inom kommunikation för sjuksköterskor (ibid.). Författarna ställer sig 

frågande till varför samtalsprocessen används i sådan liten utsträckning som resultatet i 

föreliggande studie visar. En förklaring kan vara sjuksköterskorna saknar utbildning i 

samtalsprocessen. 

Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska kan påverkas av språksvårigheter, att 

patient och sjuksköterska har olika modersmål, samt kulturella skillnader, i form av olika sätt 
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att uttrycka sig, som ibland kan leda till missförstånd. I flera studier (Holmström & Dall'Alba, 

2002; Wahlberg et al., 2003a) beskrivs att just språksvårigheter och kulturella skillnader är en 

risk för felbedömningar. I resultatet framkommer att sjuksköterskorna upplever olika 

kommunikationssvårigheter i telefonsamtal med patienter. Samtliga sjuksköterskor har 

genomgått en telecoachutbildning som dels fokuserar på förbättrad kommunikationen med 

patienten, dels få insikt i hur de själva kommunicerar. Johnson, Wilhemsson, Börjesson och 

Lindberg (2015) undersökte sjuksköterskans självinsikt om sin del i kommunikationen, där 

sjuksköterskorna analyserar egna patientsamtal och får återkoppling, coaching och en 

möjlighet till lärande. Författarna i föreliggande studie anser att när primärvårdens 

sjuksköterskor i allt större utsträckning ägnar sig åt telefonrådgivning, är det av vikt att 

verksamheten satsar på kontinuerlig utbildning, liknande telecoaching, då kommunikation är 

ett av de viktigaste arbetsredskapen i telefonrådgivning. Vidare anser författarna att 

sjuksköterskor kontinuerligt måste hålla sig medvetna om hur de kommunicerar, för att göra 

telefonrådgivningen effektiv och patientsäker. 

Travelbee (2001) beskriver att kommunikationen förstärker eller lindrar patientens upplevelse 

av sin sjukdom. Sjuksköterskorna i föreliggande studie uttrycker i överensstämmelse med vad 

Travelbee beskriver att det ibland kan upplevas att patientens problem lindras av ett bra 

bemötande och att någon lyssnar. 

Sjuksköterskorna utryckte att på grund av tidspress lyssnar de ofta efter det som inte direkt 

uttrycks samt efter icke verbal kommunikation såsom röstläge, tonfall och symtomljud, vilket 

även bekräftas i andra studier (Holmström & Dall'Alba, 2002; Johnson Pettinari & Jessopp, 

2001; Wahlberg, 2004). En egen reflektion är att kvalitetsmålet med en samtalstid på sex till 

sju minuter per samtal är något som organisationen borde reflektera över. Wahlberg et al. 

(2003b) menar att sjuksköterskan inte ska vara stressad för att lyckas lyssna efter det som inte 

direkt uttrycks. Vidare är då en egen reflektion, om sjuksköterskan kan lyckas med detta med 

en tidsram som de upplever som pressad. Författarna ställer sig även undrande till hur olika 

vårdcentraler kan ha olika antal minuter avsatt för varje samtal. 

 

Trygghet och stöd 

För att sjuksköterskor ska underhålla sin kliniska kunskap, anser författarna i föreliggande 

studie i likhet med Snooks et al. (2008), att telefonrådgivning inte får ersätta alltför stor del av 

sjuksköterskornas mottagning med de fysiska besöken. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 
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uttryckte att de hade för stor del telefonrådgivning. Författarnas egen reflektion är att 

telefonrådgivningen kan innebära lärotillfällen till ökad hälso- och sjukvårdskunskap, då 

sjuksköterskor ständigt måste ta reda på fakta inom områden där de saknar kunskap. I Ströms 

avhandling (2009) uttrycker sjuksköterskorna att de ser telefonrådgivningen som en förmån 

genom att de ständigt måste söka efter nya kunskaper och hålla sig uppdaterade inom aktuell 

forskning. Det är dock inte något som uttrycks av sjuksköterskorna i föreliggande studie.  

Resultatet visar att datoriserat beslutsstöd används i varierande utsträckning av 

sjuksköterskorna. Svårigheter som sjuksköterskorna upplever med beslutsstödet kan begränsa 

arbetet. De upplever att de förlorar mycket av sin professionella självständighet, att deras 

personliga erfarenheter, deras ”tysta kunskap” går emot de råd de ger utifrån beslutsstödet. De 

upplever även att deras uppfattning inte alltid överensstämmer om hur patientens problem ska 

prioriteras med vad beslutsstödet indikerar, vilket även beskrivs av Ernesäter et al. (2009). 

Istället för att lita på sin egen erfarenhet och förmåga att ta beslut får de lita på anonyma 

riktlinjer. Resultatet visar också att datoriserat beslutsstöd är viktigt i de fall då bedömningen 

är svår, men att utgå från den egna erfarenheten och att tänka själv är ändå av vikt. Leppänen 

(2010) samt Ledin, Olsen och Josefssons (2011) beskriver liknande resultat. Ernesäter et al. 

(2009) menar att det finns en risk med att sjuksköterskor inte tänker själva när de använder 

beslutsstödet, och att de då kan glömma att ge egenvårdsråd. För att kunna ställa de många 

frågor som beslutsstödet kräver upplever sjuksköterskorna i föreliggande studie att samtalen 

måste bli längre, något som bekräftas av Röing et al. (2013).  

Författarna i föreliggande studie är av uppfattning att en bättre introduktion och utbildning i 

att använda beslutsstöd kan få fler sjuksköterskor att använda sig av det. Risker, för 

patientsäkerheten, med att inte använda beslutsstöd är att viktiga symtom kan missas och att 

patienter kan få olika bedömningar trots samma åkomma och allvarlighetsgrad. Kanske kan 

även beslutsstöd utvecklas utifrån vad kliniskt verksamma sjuksköterskor i telefonrådgivning 

saknar för sina bedömningar. 

Resultatet i föreliggande studie visar att ha möjlighet att konsultera kollegor och att lita på den 

egna erfarenheten är viktigt för trygghet och stöd i bedömningen. Det bekräftas av Ledin et al. 

(2011), som beskriver att just stöd från kollegor och arbetsledning är viktigt för en bra 

arbetssituation. Författarna i föreliggande studie anser att kunna bolla sina aspekter av 

patientens problem med en kollega kan ge sjuksköterskan en bredare synvinkel. Speciellt 

viktigt kan det vara i de situationer där risk finns att sjuksköterskans bedömning färgas av 

hypoteser, förutfattade meningar och rykten. Vidare ställer sig författarna frågande till om 
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sjuksköterskan kan vara helt nollställd inför varje nytt samtal i telefonrådgivningen, det vill 

säga helt bortse från sina förkunskaper, hypoteser och förutfattade meningar, som kulturella 

skillnader och genusperspektiv. Förkunskaper kan ibland vara en styrka i bedömningen, då 

sjuksköterskor kan använda sig av sina tidigare erfarenheter. De måste dock vid de tillfällen 

erfarenhet används i bedömningen, reflektera över om det finns fler aspekter som är viktiga 

att ta hänsyn till för att göra en säker bedömning av problemet. 

Sjuksköterskor i studien uttrycker trots telecoachutbildning en önskan om mer utbildning 

inom ämnesområdet. Sheldon, Barret och Ellington (2006) samt Greenberg (2009) menar att 

sjuksköterskor ofta har ofullständig utbildning inom ämnet och inte känner sig förberedda för 

uppgiften att kommunicera med patienter och anhörig på ett tillfredsställande sätt. 

Resultatet i föreliggande studie kan vara överförbart på kvinnliga sjuksköterskor, i samma 

åldersgrupp som i föreliggande studie, som arbetar med telefonrådgivning i primärvård. För 

att underlätta för läsaren att bedöma om resultatet är överförbart beskrivs urval, deltagare, 

datainsamling och analysarbetet noggrant under rubriken 5. Metod. 

 

7.3. Slutsatser 

Att arbeta med telefonrådgivning är komplicerat och kräver att sjuksköterskan har hög 

kompetens i kommunikation och att hon eller han har förmågan att bemöta alla patienter på 

deras nivå. Telefonrådgivningen har kommit att bli en betydande del av sjuksköterskornas 

arbete inom primärvården. Sjuksköterskorna upplever att de är i en utsatt position och att 

telefonrådgivningen är en kommunikativ utmaning. De strävar efter trygghet och stöd i sin 

bedömning. Telefonrådgivning är även är en förutsättning för en fungerande primärvård, då 

det är ett kostnadseffektivt sätt att möta och hjälpa patienter på, bland annat genom 

egenvårdsråd. Det är också ett sätt för primärvården att öka tillgängligheten. För att stärka 

sjuksköterskan i sin yrkesroll behövs mer utbildning och handledning inom ämnet. 

 

7.4. Kliniska implikationer 

Studiens resultat förväntas ge en djupare förståelse och en ökad insikt för sjuksköterskors 

arbete med telefonrådgivning inom primärvården. En arbetsuppgift som ständigt växer och 

som till viss del kommit att ersätta besöken på vårdcentralen. Det som framkommer i studien 

kan ligga till grund för framtida förbättringsarbete inom primärvården. För att på ett bra och 
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patientsäkert sätt arbeta med telefonrådgivning krävs erfarenhet, kommunikativ kompetens 

samt fördjupade medicinska kunskaper. Sjuksköterskor i studien efterfrågar mer utbildning 

inom ämnesområdet. Därför borde det satsas på mer utbildning inom ämnet. Obligatorisk 

utbildning i telefonrådgivning är något som bör eftersträvas i utbildningen till sjuksköterska 

både för att göra sjuksköterskan mer säker i sin bedömning, men också för att bedömningarna 

ska bli mer patientsäkra. Politiskt och organisatoriskt kan studien indikera på att fler 

läkarresurser behövs, tillgängliga för sjuksköterskor att rådfråga vid telefonrådgivning samt 

för att fler patienter ska få tillgång till läkarbesök. Åtgärder som skulle kunna underlätta 

sjuksköterskornas grindvaktsfunktion.  

 

7.5. Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i föreliggande studie visar att fortsatta studier om sjuksköterskors upplevelser av 

telefonrådgivning i primärvården är av vikt. Till exempel uttrycker sjuksköterskor brister i 

rådgivningsstödet, något som skulle kunna förbättras genom att studera mer specifikt vilka 

brister som upplevs. Att utforska vilka riktlinjer och vilka utbildningar som skulle kunna 

underlätta telefonrådgivning kan också vara av intresse.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande frågor för att beskriva urvalet: 

-Ålder? 

-Kön? 

-Antal år som sjuksköterska? 

-Vidareutbildning? Vilken? 

-Antal år som sjuksköterska med arbetsuppgift telefonrådgivning vid vårdcentral? 

-Hur många dagar/timmar i veckan arbetar du med telefonrådgivning? 

-Hur lång tid är avsatt för varje samtal? 

-Har du gått någon kurs i telefonrådgivning och i så fall vilken? 

Intervjufrågor: 

- Beskriv dina upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning 

- Hur upplever du det är att ge råd, stöd och undervisning i telefon? 

- Beskriv hur du planerar ett telefonsamtal när en hjälpsökande ringer. 

 Berätta hur du gör din bedömning i samtalet?  

 Vad upplever du som viktigt att tänka på under samtalet? 

 Vilka möjligheter ser du med telefonrådgivning? 

 Ser du några svårigheter eller utmaningar i arbetet med telefonrådgivningen? Hur 

hanterar du i så fall dessa? 

Saknar du något som kan underlätta ditt arbete och/eller din bedömning vid 

telefonrådgivning? I så fall vad och på vilket sätt skulle det underlätta ditt arbete?  

Avslutningsfrågor 

Är det något mer du vill tillägga? 

Exempel på följdfrågor? 

Hur menar du då? Hur tänker du kring det? Kan du berätta mer? 


