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Abstrakt 
Telefonrådgivning har noterats öka över hela världen och patienter är mer 
aktiva i sökandet av vård. Flertalet studier har gjorts om patientens 
upplevelser av telefonrådgivning, samt kostnadseffektivitet. Syftet med 
denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid telefonrådgiv-
ning. De tolv vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: att samla in 
information är kopplat till kunskap och arbetslivserfarenhet, att utveckla 
förmåga att lyssna aktivt samt att ge råd till patienten påverkas av tidsbrist 
och stress. Vid insamlingen av information för att kunna ge råd, beskrevs 
olika sätt att komma närmare problemet. Det berättades bland annat om 
visualisering av personen. Flertalet sjuksköterskor beskrev hur de lyssnade 
till andra ljud än bara det uttalade ordet hos personen som ringde. De flesta 
sjuksköterskor var tillfredsställda med sitt arbete vid telefonrådgivning, men 
det fanns olika saker som också upplevdes negativt. Det framkom att 
tidsbrist och stress påverkade rådgivningen, exempelvis hade sjuksköterskor 
inte alltid tid att följa upp om råden hade uppfattats korrekt.  

 
Nyckelord: telefonrådgivning, rådgivningssjuksköterska, erfarenhet, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie.  
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Grundsyftet med telefonrådgivningsverksamhet är att egenvård ska bli mer lättillgänglig, att 

uppringaren ska få möjlighet att tala med en kompetent person som kan ge adekvata råd 

utifrån problemen som framställs (Light, Hupcey & Clark, 2005). Oftast är det en 

sjuksköterska som svarar i telefonen och sjuksköterskan blir den som ansvarar för att 

vårdplaneringen ska fungera. Sjuksköterskan måste vid telefonrådgivning snabbt bilda sig en 

uppfattning om patientens hälsostatus och utifrån detta leda patienten rätt i vårdkedjan 

(Marklund, 1990). Det ställs höga krav på sjuksköterskan, som förväntas vara tålmodig, 

flexibel samt att ha en bred kunskap inom flera olika områden, exempelvis omvårdnad, 

medicin och pedagogik (Marklund, 1990).  

 

I nästan alla länder har det noterats en ökning av användandet av telefonrådgivning och det 

tros vara på grund av att patienterna är mer aktiva i att söka egenvård och konsultation, samt 

att vården är lättåtkomlig, exempelvis via Internet (O�Connell, Towles, Yin & Malakar, 

2002). Telefonrådgivning är en målinriktad och hälsorådgivande informationsservice som 

inkluderar både konsultation och hälsoundervisning, samtidigt som den hjälper patienterna att 

komma till rätt instans inom sjukvården för att få hjälp. Samtidigt med ökningen av 

telefonrådgivning förändras också sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskan gör vissa 

uppgifter som kan underlätta för läkaren och patienten (Bunn, Byrne & Kendall, 2005). 

Rådgivningssjuksköterskan kan fungera som mellanhand och meddelar läkaren detta, vid 

exempelvis receptförnyelse behöver inte patienten boka en tid till läkaren (Marklund, 1990).  

Det finns dock farhågor att vissa grupper av människor inte kan använda sig av systemet, till 

exempel äldre människor, etniska minoriteter och andra utsatta grupper i samhället. Även 

säkerheten och kvaliteten vid telefonrådgivningen har ifrågasatts, men flertalet studier visar 

att både säkerhet och kvalitet kan säkerställas vid telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård 

(Bunn et al., 2005). 

 

Bunn et al., (2005) visade i en studie att sjuksköterskan gav längre tid till konsultation vid 

telefonrådgivningen och mer information till patienterna än vad läkaren gjorde. Vid en 

jämförelse mellan konsultationerna med sjuksköterska och en läkare var det inte någon 

markant skillnad på den medicinska bedömningen, eller den bedömning som gavs på 

mottagning (Marklund, 1990). Sjuksköterskan ringde också ofta upp patienterna för att höra 

om de var nöjda med råden eller vården. När det var föräldrar som ringde, uppmuntrades de 

att ringa tillbaka igen om de var tveksamma eller om det är något nytt som hade inträffat som 
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de vill diskutera (Wahlberg & Wredling, 1999). Patienterna var oftast nöjda med 

telefonrådgivning som gavs av sjuksköterskan (Bunn et al., 2005).  

 

Den svenska modellen av telefonrådgivning utvecklades under 1970-talet, då det var brist på 

läkare framförallt inom allmänmedicin (Marklund, 1990). Även internationellt utvecklades 

liknande system på grund av läkarbristen. Varje land har sin eget system för att underlätta 

telefonrådgivningen. Dessa system bygger ofta på olika scheman för en skadebedömning 

(triage) som följs och där patienterna oftast svarar �ja� eller �nej�. Skadebedömningsschemat 

förväntas sedan att leda till diagnosen och på så sätt ge adekvata råd till patienterna om egen-

vård, akuthjälp eller söka till läkare nästa dag (Valanis et al., 2003). Svenska sjuksköterskor 

använder mest Bertil Marklunds bok Symtom, Råd, Åtgärd (2003) som underlag vid 

telefonrådgivning (Bunn et al., 2005). Boken utvecklades genom en process av studier i 

facklitteratur och diskussioner mellan distriktsläkare, specialistläkare vid sjukhus, 

apotekspersonal och rådgivningssjuksköterskor (Marklund, 1990). 

 

Valanis et al., (2003) visade i en studie att användandet av skadebedömningsscheman kunde 

påverka kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskor beskrev 

svårigheter att uttrycka sig professionellt vid samtalet med patienten när schemat för 

skadebedömning följdes systematiskt, det upplevdes att det blev mindre utrymme för 

sjuksköterskan att bygga upp kommunikationen och ställa följdfrågor.  

 

Kommunikationen är grundläggande i omvårdnadsprocessen och består av verbal och icke-

verbal kommunikation. Majoriteten av kommunikationen är icke-verbal kommunikation, vid 

ett samtal kan mycket läsas av i ansiktsuttrycket och i blicken. Ögonen har betydelse för 

kontakt och kommunikation, med blicken förmedlar människor tillgänglighet, intresse och 

engagemang gentemot varandra (Thornquist, 2001). Det finns en väsentlig skillnad mellan 

verbal och kroppslig kommunikation, avsaknaden av att inte kunna se patienten framför sig, 

ställer krav på sjuksköterskan som tar emot telefonsamtalet av klienten. Sjuksköterskan 

använder sig av att lyssna aktivt, ställa följdfrågor och välja ut väsentlig information som 

presenteras av patienten. Genom att samtidigt använda sig av skadebedömningsschemat kan 

sjuksköterskans arbete vid telefonrådgivning underlättas (Larson Dahn, 2000).  

 

De flesta telefonsamtalen till sjuksköterskan vid telefonrådgivning är angående barn och 

sjuksköterskan måste bilda sin uppfattning om barnets status på information av en tredje part 
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(Wahlberg & Wredling, 1999). Liknande situationer kan även uppstå vid kontakt med 

patienter av annat ursprung och annat språk, informationen kommer via en tolk vilket kan 

försvåra rådgivningen avsevärt (Marklund, 1990). Corlett och Twycross (2005) skriver i sin 

studie att många unga föräldrar upplever oro när barnet är sjukt och har exempelvis feber. 

Sjuksköterskan kan stilla föräldrarnas oro genom att ge tillförlitliga råd och eventuellt löfte 

om att ringa upp senare. Utifrån det andra samtalet bedöms om barnets status har förändrats 

och då bestäms om föräldrarna ska avvakta i hemmet eller ta barnet till läkare. På detta sätt 

kan besöken till läkaren reduceras och därför kan telefonrådgivning ses som en 

kostnadseffektiv vård. I Sverige handlar flertalet av samtalen till sjukvårdens telefonlinjer om 

infektioner i övre luftvägarna hos barn under 10 år och det är mest kvinnor som ringer till 

sjukvårdens telefonlinjer (Wahlberg & Wredling, 1999). Flertalet av dem som ringer till 

sjukvårdens telefonlinjer följer råden som sjuksköterskan ger via telefon och patienter är 

också nöjda med vården (Light et al., 2005). 

 

Idag upplever sig sjuksköterskor vid telefonrådgivningen inom den öppna vården som 

grindvakter och känner sig pressade både av läkarna såväl som patienterna. Läkartiderna är 

begränsade och försöks hållas fria till dem som verkligen behöver dem (Wahlberg & 

Wredling, 1999). Marklund (1990) betonar vikten av att sjuksköterskan känner ett stöd av 

läkaren vid sitt arbete med att fördela läkartiderna till patienterna. Samtidigt så känner sig 

sjuksköterskorna skyldiga gentemot patienterna att de ska försöka hjälpa patienterna att så fort 

som möjligt få den vård de behöver. 

 

Sjuksköterskans beslutsfattande vid telefonrådgivning innefattar en komplex kombination av 

observation, kritiskt tänkande och förmågan att sortera data (Marklund, 1990). 

Sjuksköterskans förmåga att lösa problem vid telefonrådgivning utvecklas successivt och 

grundas mest på utbildningen och den tidigare arbetslivserfarenheten (Larson Dahn, 2000). 

Telefonrådgivningen har ökat internationellt och nationellt de senaste åren och ökar 

fortfarande (Bunn et al., 2005). Det finns många studier utförda av kvaliteten, 

kostnadseffektiviteten och säkerheten för patienterna (Wahlberg & Wredling, 1999). 

Telefonrådgivning utförs nästan alltid av en sjuksköterska, som genom att identifiera, bedöma 

och ge råd kring individens hälsoproblem utför professionell omvårdnad. Sjuksköterskans 

upplevelser av telefonrådgivning är en aspekt av telefonrådgivningen som det inte finns så 
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mycket forskat om, syftet är därför att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge 

telefonrådgivning.  

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie av publicerad vetenskaplig litteratur. 

Litteratursökning 

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes via databaserna Medline och Cinahl.  Sökord som 

användes: telephone advice, telenursing, nurses� experience och telephone consultation som 

kombinerades på olika sätt beroende på sökresultat i respektive sökbas. Sökningar samt 

sökord presenteras i tabell 1. Exklusionskriterier var kroniska sjukdomar, detta för att undvika 

att få artiklar om specifika telefonlinjer som kronisk sjuka personer ringde till, med 

sjuksköterskor som på förhand visste personernas specifika problem och sjukhistoria. Även 

referenslistor på redan funna vetenskapliga artiklar användes för att finna material till 

litteraturstudien.   

 

Tabell 1 översikt av litteratursökning     

Litteratursökning 

Cinahl 2007 02 18 

Söknr. *) Sökord Antal träffar Referenser 
1 TSH Telephone 6708  
2 TSH Consultation 32874  
3 TSH Nurse experience 21515  
4  1+3 3  
5 TSH Telephone consultation 8735  
6 TSH Advice 7435  
7 TSH Nurse 23404  
8  5+6+7 11 1 
9 TSH Experience 310  
10 TSH Telenursing 958  
11 TSH Telephone nurse 857 1 
12  9+11 39 2 
13  2+10 29 1 
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Tabell 1(forts)  översikt av litteratursökning 
Medline 2007 02 23 
 
Söknr. *) Sökord Antal träffar Referenser 

1 MSH Telephone advice 1610  
2 MSH Telephone consultation 3251  
3 MSH Nurse experience 18494  
4 MSH Telephone 6684  
5 MSH Consultation 38267  
6 MSH Nurse 7839  
7 MSH Advice 16872  
8 MSH Experience 37738848  
9  4+5 536 2 

10  4+6 445 2 
11  4+5+6 209  
12  4+5+6+7+8 6  
13  4+6+8 48 1 
14 MSH Telephone nurse 8714  

 
 
*) TSH = Thesaurustermer i databasen Cinahl. MSH= Meshtermer i databasen Medline. 
 

Artiklarna i studien kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Bedömningen baserades bland annat på om urvalet var logiskt, begripligt och huruvida det 

redovisades klart och tydligt (bilaga 1). De artiklar som kvalitetsbedömdes studerades kritiskt 

utifrån vilken typ av studie, huvudfynd, syfte, antal deltagare, metoder för datainsamling och 

analys, resultatredovisning samt etiska aspekter. Artiklarna bedömdes utifrån hög, medel eller 

låg (tabell 2). För att artiklarna skulle få hög kvalité ska de innehålla ett klart beskrivet 

sammanhang och ett relevant urval. Det ska även finnas en tydlig urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod och analysmetod. Artikeln ska även innehålla en kontroll av dess 

tillförlitlighet genom att kontrollera att inga data har lämnats utanför eller inte passat in. 

Forskarna bör också ha diskuterat och granskat sin egen roll i forskningsarbetet, detta berör 

bland annat betydelsen av påverkan (bias). Resultatet ska tydligt framgå, samt om det är ett 

rimligt resultat och om det finns tillräckligt med data som stöd för resultatet. Artiklar 

bedömdes som medel om de var otydliga i sin beskrivning av datainsamlings- eller 

analysmetoden eller hade ett bristfälligt etiskt resonemang.  
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Tabell 2 översikt av artiklar (n=12)  
Författare, 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd  Kvalitet 

Andrews 
(2003). 

Kvalitativ 49 
sjuksköterskor. 

Semistrukturerade 
intervjuer/Grounded 
theory. 

Sjuksköterskor som 
har lämnat NHS 
Direct mest på grund 
av stressig arbetsmil-
jö, för att arbeta inom 
alternativ medicin. 
 

Medel. 
 
 
 
 
 

Edwards 
(1998). 

Kvalitativ 8 
sjuksköterskor. 

Intervjuer baserade 
tre fiktiva fall  
/Grounded theory. 

Sjuksköterskor 
berättade om hur de 
gjorde upp en bild av 
den vårdsökande och 
situationen utifrån 
samtalet med 
uppringaren. 
 

Medel 
 

Forslund et 
al. (2006). 

Kvalitativ 19, både 
larmoperatörer 
och 
sjuksköterskor. 

Intervjuer, förutom 
med en deltagare, 
öppna 
frågor/Innehållsana
lys. 

Sjuksköterskor som 
arbetar tillsammans 
med larmoperatörer 
beskriver att de 
ibland har svårigheter 
att handskas med de 
akuta samtalen på 
grund av att de ej ser 
patienten och oftast 
får 
andrahandsinformatio
n .  

Medel 
 

Knowles et 
al. (2002). 

Kvalitativ   460 
sjuksköterskor. 

Frågeformulär med 
en öppen 
följdfråga/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys   

Sjuksköterskor 
beskriver sitt arbete 
vid NHS Direct 
stimulerande och 
utvecklande, sam-
tidigt som de 
upplevde stress på 
arbetet.  

Medel 

 Mayo et al. 
(2002). 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

32 
sjuksköterskor, 
157 patienter och 
203 
patient/sjuksköte
rska kontakt per 
telefon.  

Intervjuer och 
frågeformulär/ 
Innehållsanalys och 
beskrivande stati-
stik.  
 

Beskriver 
användandet av 
triage. En del 
sjuksköterskor 
upplevde att triage 
påverkade 
omvårdnadsprocesse
n negativt.   

Hög 
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Tabell 2 (forts.) översikt av artiklar (n=12) 
Författare, 
år 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Monaghan et 
al. (2003). 

Kvantitativ 
 

22 
sjuksköterskor 
och 1281 samtal. 

Semistrukturerade 
intervjuer/Innehålls
analys. 
Bandinspelade 
telefonrådgivningar 
analyserades med 
statistiska metoder. 
  

Jämförelse mellan 
legitimerade 
sjuksköterskors och 
specialist utbildade 
barnsjuksköterskors 
råd till föräldrar 
visade att 
specialistsjukskötersk
orna använde kortare 
tid vid varje samtal, 
men att bedömningen 
blev den samma för 
bägge grupper av 
sjuksköterskor.   
 

Medel 

 Nauright et 
al. (1999). 

Kvalitativ 17 Strukturerad 
intervju med 
öppna frågor/ 
Grounded theory.  

Sjuksköterskor som 
ger 
telefonrådgivningar 
beskriver arbetet som 
utmanande, stressigt 
och utvecklande. 
Olika faktorer såsom 
arbetslivserfarenhet, 
utbildning kan på-
verka och underlätta 
vid bedömningen av 
patienten.  
 

Medel 
 

 O´Cathain 
et al. 
(2004). 

Kvalitativ  
Kvantitativ 

24 
296 

Semistrukturerad 
intervju/ 
Fenomenologisk 
analys. 
Triage samtal/ 
statistik, jämfördes 
med den 
kvalitativa delen 
av studien. 
 

 Sjuksköterskor med 
lång 
arbetslivserfarenhet 
gav mer råd till 
egenvård än 
sjuksköterskor med 
kortare erfarenhet av 
arbetet, oavsett 
tidigare arbetsplats.    

Medel 
 

Pettinari & 
Jessopp. 
(2001). 

Kvalitativ. 14 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Grounded theory. 

Sjuksköterskorna 
utvecklade en 
skicklighet att 
kompensera 
avsaknaden av att 
inte kunna se 
patienten genom att 
lyssna till andra olika 
ljud som uppkom 
under samtalet, 
exempelvis bak-
grundsljud.  
 
 

Hög 
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Tabell 2 (forts.) översikt av artiklar (n=12) 
Författare, 
år 

Typ av studie Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Ström et al. 
(2006). 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 
intervjuer/Fenome
nologisk metod. 

Sjuksköterskorna 
beskriver sitt arbete 
med 
telefonrådgivning 
som stimulerande 
och utmanande. 
Sjuksköterskorna 
ansåg att det krävdes 
en bred kunskapsnivå 
för att kunna ge råd i 
telefon.  
 

Hög 

Wahlberg 
et al. 
(2003). 

Kvalitativ 25 Frågeformulär, 
öppna frågor/ 
Innehållsanalys. 

Svenska 
sjuksköterskorna i 
studien beskriver 
olika problem vid 
telefonrådgivning. 
Brist på resurser 
inom sjukvården och 
andrahandskonsultati
oner ansågs vara pro-
blem.   

Hög 
 

 

 

 

Analys 

För att analysera de vetenskapliga artiklarna användes kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Då kvalitativ innehållsanalys fokuserar på mänsklig kommunikation är den lämplig för 

forskning inom omvårdnad (Downe-Wamboldt, 1992). Syftet med innehållsanalys är att 

skaffa sig kunskap och förståelse för det fenomen som undersöks (Backman, 1998). Kvalitativ 

innehållsanalys kan tillämpas på människors skrivna och talade berättelser och kan användas 

till data som intervjuer, artiklar, brev, dagböcker (Burnard, 1991; Downe-Wamboldt, 1992). 

Inom kvalitativ innehållsanalys kan två olika ansatser urskiljas, den manifesta analysen 

beskriver de självklara och synliga komponenterna i texten, medan den latenta innehållsanaly-

sen fokuserar den underliggande meningen i texten (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Första steget i analysprocessen är att läsa den tillgängliga texten upprepade gånger för att 

finna meningen och få djupare förståelse för innehållet (Graneheim & Lundman, 2003). 

Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en förståelse för texten. Efter att artiklarna 

lästs valdes textenheter ut som svarade mot syftet. Från de kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna valdes enbart det kvalitativa resultatet till analysen. Textenheterna omformulerades 

till ett inifrånperspektiv. För att lättare kunna gå tillbaka till källan, kodades textenheterna. 
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Detta för att kunna ha möjlighet att kontrollera överensstämmelsen mellan del och helhet. De 

textenheterna som liknade varandra placerades under samma rubrik. Graneheim och Lundman 

(2003) kallar detta för att kategorisera. Av de 258 textenheter som först togs ut, blev det 36 

kategorier efter det första kategoriseringssteget. Kategorierna som uppkom under 

analysarbetet reducerades genom att liknande kategorier fördes samman till bredare 

kategorier.  Kategoriseringen gjordes i flera steg, tills det inte gick att sammanföra dem mer. 

Graneheim och Lundman (2003) skriver att ingen textenhet får passa in i mer än en kategori.  

Under hela analysarbetets gång var originaltexten med för att kunna behålla närheten till 

texten och återgå till den. När kategorierna var utformade jämfördes och validerades de mot 

originaltexten.  

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras nedan i löpande text 

och illustreras med citat ur artiklarna. 

Tabell 2. Översikt av kategorierna (n=3) 

Kategorier 

 

Att samla in information är kopplat till kunskap och arbetslivserfarenhet 

Sjuksköterskor i Forslund, Kihlgren och Sorlies (2006) studie liknade arbetet vid sjukvårdens 

telefonlinjer vid ett arbete på distans, där sjuksköterskan saknade möjlighet att se synliga 

tecken på sjukdomen, såsom andningsfrekvens, hudfärg och smärtpåverkan. Sjuksköterskor 

var vana att kunna basera sin bedömning på synliga tecken och studien visade också att det 

kändes svårt att göra en bedömning genom att förlita sig på en annan persons beskrivning av 

symptomen. Det fanns en risk att problemet inte blev rätt uppfattat, det berodde på vad och 

hur symptomen beskrevs. 

Att samla in information är kopplat till kunskap och arbetslivserfarenhet 

Att utveckla en förmåga att lyssna aktivt 

Att ge råd till patienten påverkas av tidsbrist och stress 
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�It was experienced as hard, working from distance, especially when they could not see 

and speak directly with the sick or injured person.� (Forslund et al., 2006, s.234). 

 

Andrahandskonsultationer, där deltagarna inte hade möjlighet att prata direkt med den 

skadade eller sjuka personen, upplevdes som en av de största svårigheterna vid 

telefonrådgivningen (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003; Pettinari & Jessopp, 2001). 

Det var särskilt svårt när det gällde föräldrar som ringde om sitt sjuka barn och beskrev 

hudutslag eller om ett barn hade fallit. Sjuksköterskan frågade då om barnet kunde röra armar 

eller ben, eller om barnet hade varit avsvimmat och förlitade då på beskrivningen de fick av 

uppringaren var korrekt (Pettinari & Jessop, 2001). Nauright, Moneyham och Williamsson 

(1999) beskriver hur sjuksköterskor försökte bedöma tillförlitligheten och förståelsen hos den 

som ringde. Det upplevdes svårt en del gånger att besluta om trovärdigheten hos uppringaren, 

ibland verkade beskrivningen av situationen inte riktig eller så ändrades historien när 

följdfrågor ställdes.   

Synonymer och omformulering av frågorna var några sätt som sjuksköterskor enligt Pettinari 

och Jessopp (2001) använde sig av för att få uppringaren att förstå frågorna bättre och 

samtidigt få tillgång till den viktigaste information för att fatta beslut. Sjuksköterskor ansåg 

att språket måste anpassas till patientens språk- och ordval (Monaghan, Clifford & 

McDonalds, 2003) studie. Sjuksköterskor i Wahlberg et al., (2003) berättade om �stämma av� 

patienten, vilket beskrevs som �tyst kunskap� och endast kunde fås genom erfarenhet. 

 

Insamling av fysiska symptom gjordes genom att sortera förekomsten av dessa och på vilket 

sätt de uppträdde. Symptomen jämfördes med tidigare erfarenheter som sjuksköterskor hade 

av liknande fall (Edwards, 1998). Sjuksköterskor försökte även värdera problemet ur ett 

holistiskt perspektiv genom att ta med patientens miljö (Edwards, 1998; Pettenari & Jessopp, 

2001). Under telefonkonsultationen kunde sjuksköterskor till exempel fråga hur eventuella 

smärtor påverkade det dagliga livet. Även åldern var viktigt på grund av möjligheten för 

åldersrelaterade sjukdomar, likaså tidigare episoder av samma symptom, vilket kunde 

indikera att det finns en möjlighet att det kan hända igen (Edwards, 1998; Pettinari & Jessopp, 

2001). I studier av Holmström och Dall�Alba (2002) Pettinari och Jessopp (2001) beskriver 

sjuksköterskor hur de försökte se konsekvenserna av sjukdomen för den enskilde patienten 

och hur den föreslagna behandlingen skulle inverka på patientens dagliga liv. De kunde även 
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be uppringaren att utföra enklare självtester, till exempel ta sin temperatur (Edwards, 1998). 

Klienten kunde även få beskriva var på kroppen problemet var lokaliserat. Genom att förklara 

den normala fysiska framställningen av en kroppsdel och med hjälp av olika följdfrågor 

försökte sjuksköterskor bedöma om uppringaren skiljde sig från det normala. 

 

I studier av Edwards (1998) och Pettinari och Jessopp (2001) beskriver sjuksköterskorna hur 

de gjorde en bild för sitt inre som baseras på liknande fall som de tidigare mött. Vid den så 

kallade visualiseringen var deltagarna medvetna om att vad de visualiserade bara var i 

närheten av den verkliga situationen, och att visualiseringen var helt baserad på 

informationens kvalitet som gavs av uppringaren (Edwards, 1998). Även om det inte var 

menat att visualisera en bild av klienten, skedde det under nästan varje samtal (Pettinari & 

Jessopp, 2001).  

Nurses are acutely aware that what they visualize as being the situation is at best an ap-

proximation of the actual situation, for which they are totally dependent on the quality of 

information provided by the callers: (Edwards, 1998, s.55).  

 

Sjuksköterskor med högre formell utbildning eller specialistutbildning beskrev oftare att de 

sammankopplade den visuella bild de hade gjort för sig med specifika patologiska symptom 

eller med tidigare erfarenheter (Edwards 1998). En bred kunskapsnivå och tidigare 

arbetslivserfarenhet underlättade vid de vida problemoråden som klienterna beskrev vid 

samtalen. Sjuksköterskor trodde att några års yrkeslivserfarenhet var nödvändiga för att kunna 

göra snabbare bedömningar och den tidigare yrkeslivserfarenheten gjorde att de kände sig 

tryggare att ge råd i egenvård (O´Cathain et al., 2004; Nauright et al., 1999).  

 

I en studie av Monaghan et al., (2003) framkom det att sjuksköterskor med nyare utbildning 

av telefonrådgivning uppmanades att försöka göra upp en bild för sitt inre av barnet och dess 

miljö. Under samtalen försökte de �se� barnet framför sig för att snabbare kunna göra en 

bedömning. För att bibehålla sin kompetens berättar sjuksköterskor vid en studie av Knowles, 

O´Cathain, Morell, Munro och Nicholl (2002) att kollegorna var villiga att dela med sig av 

kunskapen från deras specialitet för att vidga kunskapsbasen hos de andra sjuksköterskorna, 

och de visade även stöd efter traumatiska samtal. 
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Att utveckla en förmåga att lyssna aktivt 

För att kunna ge rätt råd började sjuksköterskor med att samla in relevant information genom 

att lyssna, vägleda, strukturera och fatta beslut tillsammans med patienten (Wahlberg et al., 

2003). Att utveckla en förmåga att lyssna aktivt och försöka uppfatta det osagda ansågs av 

deltagare i studier vara viktiga. Sjuksköterskor försökte få reda på om det är något annat som 

patienten vill ha sagt för att på bästa sätt kunna hjälpa dem. Sjuksköterskor kallade det att de 

hade utvecklat �ett känsligt öra� (Edwards, 1998; Holmström & Dall�Alba, 2002).  

Intervjupersoner i en studie av Ström et al., (2006) angav att genom att lyssna aktivt och 

uppmärksamt till vad klienten berättade kunde hjälpa dem att uppnå en god kommunikation 

med klienten.  

 

Sjuksköterskor i studier av Pettinari och Jessopp (2001) och Wahlberg et al., (2003) berättade 

att avsaknaden av den direkta kontakten med patienten påverkade möjligheten att göra en 

bedömning, samtidigt som det blev svårare att bygga upp tillit i samspelet med patienten. Det 

ansågs speciellt viktigt att försöka uppfatta även det som inte sades. En sjuksköterska i studien 

av Pettinari och Jessop (2001) benämnde det som �dina öron blir dina ögon�. 

Lacking visual resources, nurses relay heavily on what they can hear. As one notes, �Your 

ears become your eyes� (Pettinari & Jessopp, 2001, s.672). 

 

Intervjupersoner i två studier hävdade att tonläget hos den som ringde, andningsljuden och 

hur orden uttalades hjälpte dem att få bättre förståelse för uppringaren, då vissa ord betonades 

mer än andra, medan en del ord uttalades lägre (Holmström & Dall�Alba, 2002; Wahlberg et 

al., 2003). Sjuksköterskor i Wahlberg et al., (2003) studie beskriver detta mer detaljerat 

genom att berätta om olika spontana fysiska ljud som uppkom under samtalet och bedömdes 

som relevanta. Till exempel lyssnade sjuksköterskor ibland till nasala och orala ljud. Även 

uppringarens andning uppmärksammades vid telefonsamtalet, sjuksköterskor fokuserade sig 

på hur uppringaren lät, om hon/han var andfådd eller ansträngd i andningen eller talade 

obehindrat. Även skratt eller gnällighet på rösten påverkade samtalet (Wahlberg et al., 2003). 

 



 15

Deltagare i Pettinari och Jessopp (2001) studie beskriver hur de lyssnade till bakgrundsljuden 

för att få hjälp att bedöma innehållet i samtalet. När en förälder ringde till 

telefonrådgivningen, lyssnade sjuksköterskor samtidigt om barnet hördes i bakgrunden, om 

det skrek, grät eller lekte (Wahlberg et al., 2003).  

Listening for background sounds. Developing sensitivity to sounds other than the caller�s 

voice is another telephone consultation skill. Background sounds can help determine the 

call�s context and degree of seriousness (Pettinari & Jessopp, 2001, s.672). 

 

Skillnaden mellan att göra en triage per telefon och en visuell triage ansågs vara stor av 

sjuksköterskor vid två av studierna. Under en telefon triage beskrev sjuksköterskor att det 

krävdes av dem att verkligen lyssna på uppringaren och försöka komma fram till vad som 

hände under samtalet och hur patienten egentligen mådde (Nauright et al., 1999; O´Cathain et 

al., 2004)  

Att ge råd påverkas av tidsbrist och stress 

Generellt beskrevs arbetet vid telefonrådgivning som stimulerande och utvecklande. En stor 

fördel var att arbetet uppfattades självständigt (Ström et al., 2006). De flesta sjuksköterskor 

kände att de kunde hjälpa patienterna på ett bra sätt, men flertalet sjuksköterskor upplevde det 

svårt att ha begränsad tid vid varje samtal för att ge råd till patienterna (Holmström & 

Dall�Alba, 2002). Även i Forslund et al., (2006) studie betonade sjuksköterskor att de 

behövde mer tid vid de akuta samtalen för att kunna ge tillräckliga råd, fatta beslut och få 

fram prioriteringar när de arbetade som larmoperatörer under en period. I Knowles et al., 

(2002) studie berättade sjuksköterskor om den press de kände på sig när kön av väntande 

samtal blev längre och när uppringaren behövde mycket utbildning i egenvård. 

I Wahlberg et al., (2003) studie menade intervjupersoner att patienterna hade rätt till en snabb 

och bra bedömning av sina problem och att patientens välbefinnande var deras ansvar. De 

flesta sjuksköterskor vid sjukvårdens telefonrådgivning ansåg att utbildning i egenvård var 

viktig för uppringaren vid lättare åkommor och att det var en del av sjuksköterskans roll att 

arbeta hälsobefrämjande (Holmström & Dall�Alba, 2002). Sjuksköterskor uppfattade att 

klienterna var dåligt utbildade i egenvård och att patienterna hade begränsad tillgång till 

information om enklare åkommor och tacksamt tog emot alla råd som gavs (Nauright et al., 

1999).   
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They perceived that clients were poorly prepared to engage in self-care behaviours and 

had limited resources for information. They frequently stressed how grateful clients were 

for any information and support (Nauright et al., 1999, s.220). 

 

Intervjupersoner i studien av Holmström & Dall�Alba (2002) berättade om många unga 

föräldrar som ringde till sjukvårdsupplysningar för att de inte hade någon att fråga om basal 

omvårdnad av barnet, i dessa fall försökte sjuksköterskor att utbilda och uppmuntra 

föräldrarna så mycket som möjligt, så att de själva kunde handskas med liknande situationer 

nästa gång.   

I två olika studier av Holmström och Dall�Alba (2002) och Nauright et al., (1999) skildrade 

sjuksköterskor att de kände stress när det endast fanns begränsade läkartider under kvällar och 

helger och att dessa behövdes hållas fria för dem som verkligen behöver dessa. 

Sjuksköterskor upplevde i en studie av Mayo, Chang och Omery (2002) att tidsbristen gjorde 

att de inte alltid hann ta reda på om patienterna hade uppfattat råden korrekt eller hade fler 

frågor.   

Sjuksköterskor berättade om hur de försökte att bemöta patienten professionellt när 

patienterna var frustrerade över att inte ha kommit fram så fort som de hade velat. 

Sjusköterskor beskrev att de hade i åtanke att klienten befann sig i en tillfällig kris och kunde 

vara stressade och rädda (Ström et al., 2006). Sjuksköterskor i Holmström och Dall�Alba 

(2002) studie berättar om att även samtal av annan karaktär kunde förekomma, samtalen 

kunde kan röra sig om något annat än sjukvård. Samtalet försökte då avslutas på ett så bra och 

fint sätt som möjligt för att det var andra samtal som väntade, trots att sjuksköterskor kände 

sig stressade.   

Under varje skift var det många samtal och det gjorde att sjuksköterskor kände sig 

överansträngda och uttröttade. Vid en studie (Andrews, 2003) utförd i Storbritannien 

förklarade sjuksköterskor som tidigare varit anställda vid NHS Direct att de lämnade arbetet 

på grund av bristen av kontinuitet, stress och många nattskift och helger.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse vid telefonrådgivning. 

Analysen resulterade i tre kategorier: att samla information är kopplat till kunskap och 

arbetslivserfarenhet, att utveckla en förmåga att lyssna aktivt och att ge råd till den som ringer 

påverkas av olika faktorer. 

 

Kategorin att samla information är kopplat till kunskap och arbetslivserfarenhet visade att 

sjuksköterskor liknade rådgivningen per telefon vid ett arbete på distans och för att få fram det 

som hotar patientens hälsa använde sig sjuksköterskan av sin kliniska kunskap och tidigare 

erfarenheter av liknande fall. Vid ett möte med patienten kan det finnas en rädsla att hos 

sjuksköterskor att de inte får all information som de behöver vid en konsultation för att kunna 

göra en bra bedömning, speciellt när de inte ser patienten. I litteraturstudien framkom att 

sjuksköterskorna ibland hade svårt att lita på vad patienten berättade. Sjuksköterskor i Timpka 

och Arborelius�(1990) studie berättade om hur de tvivlade på en person, när denne 

exempelvis uppgav fruktansvärda smärtor, men ändå skulle arbeta samma dag. Tillit är 

ömsesidigt och det första mötet med en patient kan vara avgörande hur utgången av den 

fortsatta vården blir. En viktig aspekt är att sjuksköterskan i sin profession försöker bygga upp 

tillit och förtroende vid mötet med patienten för att få ett fungerande samspel (Larson- Dahn, 

2000). Tillit beskrevs av deltagare i en studie Hupcey och Miller (2006) som en känsla av 

trygghet gentemot den person som man känner tillit för, i dennes sällskap kände man sig 

avslappnad. Tillit gentemot sjukvårdspersonal var bland annat baserad på personalens 

skicklighet i att kommunicera med patienten. Detta kan jämföras med Olander (2003) som i 

sin avhandling fann att distriktssköterskorna vid mottagningsarbetet i barnhälsovården byggde 

upp tillit och förtroende med föräldrarna genom att visa säkerhet i det som de sa och gjorde 

under mötet med föräldrarna. Distriktssköterskorna ansåg att kunskap, färdigheter och 

fortbildning för att upprätthålla kompetensen är viktiga gör att kunna inge förtroende. Vikten 

av att framkalla ett förtroende hos den som ringer till sjukvårdens telefonlinjer för att råden 

ska godtas av klienten framkom också i denna litteraturstudie.  

 

Denna litteraturstudie visar också att tidigare erfarenheter inom yrket är väsentliga vid 

bedömning av en patient. Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005) fann också att 

sjuksköterskans kompetens och yrkeslivserfarenhet kan underlätta vid rådgivning och 

bedömning av patienten. De skriver vidare att etiska konflikter kan uppstå om sjuksköterskan 

känner osäkerhet. En stor känsla av osäkerhet kan påverka förmåga att ge adekvat vård till 
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En stor känsla av osäkerhet kan påverka förmåga att ge adekvat vård till patienten. Vid de 

situationer där etiska konflikter uppstår, baserar sjuksköterskan sina handlingar på kunskap, 

principer, andra sjuksköterskors kunskap och deras egna känslor.  

 

Sjuksköterskans utveckling beskrivs av Benner, Tanner och Chelsa (1999) i fem olika stadier, 

novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Novisen och den avancerade 

nybörjaren känner ett krav på handling och ser sig underordnade sina medarbetare. Den 

kompetenta sjuksköterskan har ökad klinisk insikt, teknisk skicklighet, organisationsförmåga 

och förmåga att kunna förutse sannolika händelseförlopp. De skickliga sjuksköterskornas 

förmåga att engagera sig i situationen skiljer sig radikalt från de avancerade nybörjarnas, de 

behöver inte ägna sig så mycket uppmärksamhet åt att bemästra tekniska procedurer och 

andra färdigheter.  Deras erfarenhet har lärt dem att identifiera kliniska förändringar och olika 

typer av reaktioner hos patienten. Sjuksköterskan som har nått expert nivå utövar omvårdnad 

genom kliniskt resonemang, baserat på en mogen och tränad förståelse samt en blick för både 

det generella och specifika i varje fall. Denna litteratur studie visar också att sjuksköterskor 

med längre arbetslivserfarenhet och en bred kunskapsbas, snabbare kunde identifiera 

problemet som klienten hade med tidigare liknande fall och därmed fortare hjälpa patienten 

till rätt sorts vård. Vidare visade denna studie att de sjuksköterskor med längre erfarenhet 

inom yrket hade lättare att ge råd till egenvård, än de med mindre erfarenhet av professionen.  

 

Kategorin att utveckla en förmåga att lyssna aktivt visade i denna studie att sjuksköterskor 

ansåg att det var viktigt att lära sig lyssna till vad patienten inte bara uttalade, utan även att 

lära sig att lyssna till olika ljud som hördes i bakgrunden. Avsaknaden av att inte ha patienten 

framför sig under samtalet och kunna läsa av kroppsspråket, försvårade arbetet för 

sjuksköterskorna. Att lyssna aktivt innefattade vid telefonsamtalet bland annat att lyssna till 

andningsljud, hostningar och röstens stämningsläge. Marklund (1990) visade att 

konsultationen via telefon oftast gav samma resultat som konsultationen på mottagningen, 

vilket kan tyda på att sjuksköterskorna med lång yrkeslivserfarenhet har utvecklat en förmåga 

att lyssna aktivt till den som ringer och även fånga upp annat än det som bara sägs med orden.  

 

Kroppsspråket hos en person kan avslöja mer än det sagda ordet och den kroppsliga 

kommunikationen kan förändra, underbygga, förstärka innerbörden i det verbala budskapet. 

Även annan ljudproduktion som har att göra med talet påverkar ett samtal, både själva ljudet 

och de ljud som förekommer vid sidan av talet, såsom suckar, stön och harklingar. Talets 
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tempo kan hjälpa till att beskriva en persons sinnesstämning, ett högt tempo av talet signalerar 

att en person är upptagen och effektiv, men kan också signalera nervositet. Pauser under 

samtalet kan uppfattas av den andra personen att det ligger osäkerhet bakom vad som sägs. 

Rösten kan förmedla talarens inställning, känslor, kön och socialt ursprung. Om man enbart 

lyssnar till rösten hos en människa kan man till viss del identifiera känslorna hos personen 

(Thornquist, 2001). Människor från skilda kulturer uppfattar mimikens känslospråk på ett 

likartat sätt, men den tolkning som görs av rösten är beroende från vilken kulturell bakgrund 

personen kommer ifrån (Enqvist & Bengtsson, 2005).  

 

Ett problem som kan uppstå under telefonkonsultationer är om personen som ringer har en 

annan etnisk bakgrund. Etniska minoriteter verkar enligt Schouten och Meeuwese (2006) 

uttrycka sig mindre verbalt, samtidigt som de verkar vara mer passiva under ett möte med 

sjukvården än majoritetsbefolkningen. Detta kanske beror på att etniska minoriteter finner en 

svårighet att uttrycka sig på majoritetsspråket, samt har en begränsad kunskap om landets so-

ciala regler. Hultsjö och Hjelm (2005) samt Berlin, Johansson och Törnkvist (2006) fann i 

studier att sjukvårdspersonal i kontakter med patienter av annan etnisk härkomst kände sig 

otillräckliga, främst för att sjukvårdspersonalen saknade kunskap om kulturen som patienten 

kom från och språkförbistringar. Akutsjukvårdens personal upplevde också att de utländska 

patienterna inte visste vart de skulle vända sig när de fick problem med sin hälsa (Hultsjö & 

Hjelm, 2005). Alla yrkesgrupper upplevde att de hade mycket information att ge till 

patienterna, men de kunde inte nå fram på grund av de olika kulturella skillnaderna. 

Distriktssköterskorna saknade förutom detta också riktlinjer och stöd, speciellt från 

psykologer vid vårdcentralen, då de flesta flyktingfamiljer också befann sig i en krissituation 

och kunde behöva professionell psykisk hjälp ( Berlin et al., 2006).  

 

Kategorin att ge råd till patienten påverkas av tidsbrist och stress beskrev att sjuksköterskor 

kunde känna sig pressade när det var många samtal och de samtidigt skulle uppträda 

professionellt och ge råd till patienterna. Ensidigheten vid arbetet kunde enligt Marklund 

(1990) upplevas mycket tröttande och sjuksköterskorna hade ibland fler än 40 telefonsamtal 

vid varje arbetspass (Marklund, 1990). Det torde vara mer samtal till sjukvårdens telefonlinjer 

i dag, då patienterna är mer aktiva i att söka information om sina symptom och sjukdomar. 

Det ökade antal samtal varje enskild sjuksköterska får under sitt arbetspass, kan även öka 

risken för att misstag begås av sjusköterskan under samtalet. 
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Denna litteraturstudie visade att de flesta samtalen resulterade i råd till egenvård, vilket bland 

annat även framkommer i Wahlberg och Wredlings studie (1999). Sjuksköterskans roll i 

samspelet under en rådgivning är att bidra med kunskap till patienten. Denna studie visade att 

flertalet sjuksköterskor ansåg att det var en del av deras profession att utbilda människor i 

egenvård. Jerdén, Jillervik, Hansson, Flacking och Weinehall (2006) har också visat att 

sjuksköterskor använder sig av hälsoförebyggande rådgivning i det vardagliga arbete, till 

exempel under en blodtryckskontroll styrs samtalet oftast in på användandet av tobak och 

alkohol.   

Patienten bör få möjlighet att reflektera och värdera den kunskapen som ges vid rådgivningen 

(Pilhammar Andersson, 2003). En stor del av rådgivningen på barnhälsovårdens mottagning 

utförs oftast på rutin av distriktssköterskor. Sjuksköterskors rådgivning kan bli mer 

individualiserad och rådgörande genom att föräldrarna inte bara tar emot råden, utan också 

ställer frågor och bjuder in sig själva till att bli delaktiga (Olander, 2003). Tidsbristen och 

stressen som sjuksköterskor i denna studie upplevde när de skulle ge råd, torde påverka även 

hur patienten kan bli involverad i sin egen vård. Enligt Millard, Hallet och Luker (2006) kan 

sjuksköterskor tillåta patienten att vara delaktig i allt som rör vården, till att inte tillåta 

patienten att beröra något annat ämne än bara det specifika som vården handlar om, exempel 

såromläggningen eller injektionen. Kanske sjuksköterskan sparar tid genom att begränsa 

vården till ett specifikt område på grund av tidsbrist, samtidigt som viktig information riskeras 

att ej komma fram inför den planerade och fortsatta vården.  

 

Det framkom i denna studie att sjuksköterskor inte så ofta följde upp om patienten hade 

förstått råden som gavs, eller om de hade fler frågor. Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2006) 

har visat i sin studie att sjuksköterskor trodde att patienterna var mer delaktiga i sin vård än 

vad patienter kände sig. Sjuksköterskor underskattade även antalet som var passiva vid 

beslutsstadiet, det framkom att det var mer än dubbelt så många som var passiva än vad 

vårdpersonalen trodde. Det är svårt att veta om detta beror på att sjuksköterskor i sitt arbete 

har bristande kunskaper i pedagogik när det gäller att få patienten motiverad till att bli 

delaktighet i sin vård, eller om det härrör till att det finns begränsad tid vid varje vårdtillfälle 

och det leder till att det upplevs att det inte finns tillräckligt med tid för att följa upp om 

patienten är införstådd med vården.  
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Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har genomförts med kvalitativ innehållsanalys som används för att 

beskriva den subjektiva upplevelsen av det fenomen som forskaren är intresserad av. Eftersom 

människors handlingar inte alltid är förutsägbara eller logiska, så är inte heller den kvalitativa 

analysen alltid helt exakt. Kvalitativ forskning är en forskningsmetod som antar ett person- 

centrerat och holistiskt perspektiv. Den inställningen lämpar sig för att utveckla en förståelse 

för mänskliga upplevelse och genom detta perspektiv kan sjuksköterskor som forskar samla 

kunskap och inblick om människors liv (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3,8,19).  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) ska tillförlitligheten i kvalitativa studier granskas 

utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdigheten i studien är 

bland annat beroende av hur data och analysprocessen är kopplat till syftet med studien. Vid 

denna studie redovisas resultatet tillsammans med citat från originaltexten för att stärka 

trovärdigheten.  

 

Pålitlighet handlar om att ge en klar och tydlig beskrivning av forskningen som är gjord. 

Läsaren ska kunna följa analysarbetet och även kunna utvärdera lämpligheten av resultatet. 

Holloway och Wheeler (2002) skriver att trovärdigheten kan stärkas genom att läsaren kan 

leta fram data i original källorna (s. 255). Artiklarna som har ingått i denna analys presenteras 

i översiktstabell (tabell 1) som inkluderar författare, typ av studie, datainsamling, ana-

lysmetod, resultat och kvalitetsbedömning. En kvalitetsgranskining och värdering av 

artiklarna i denna litteraturstudie har utförts utifrån ett granskningsprotokoll enligt Willman et 

al., (2006) för att läsaren ska kunna hitta orginalkällan.   

 

Jag använde mig av manifest ansats som innebar att jag koncentrerade mig på det innehåll 

som framkom tydligt i texterna och försökte undvika att göra egna tolkningar. Genom att 

använda manifest ansats kan läsaren gå tillbaka till ursprungstexten för att kontrollera 

resultatet.    

Studiens tillförlitlighet förstärks om den kan visa på överförbarhet.  Detta innebär att 

resultatet i studien ska kunna föras över till liknande situationer eller miljöer. För att 

underlätta och styrka överförbarheten är det viktigt att ge en tydlig beskrivning av urval, 

datainsamling, analysprocess och en bra presentation av resultat tillsammans med lämpliga 

citat (Graneheim & Lundman, 2004). Med relevans anses att forskningen inte bara ska vara 
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meningsfull, utan även användbar för den som tar del av den (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

252). 

 

Resultatet av denna studie bör kunna vara ett stöd under en telefonkonsultation med en patient 

där sjuksköterskan till exempel mer uppmärksamt lyssnar till bakgrundsljuden i samtalet, men 

även lyssnar på andning, eventuella hostningar och andra spontana ljud som uppkommer 

under samtalet.  

 

Det är också till gagn för forskaren att någon kollega som är kunnig i kvalitativa 

forskningsmetoder kan hjälpa till att analysera rådata igen. Denna person bör också lyssna till 

forskarens funderingar och diskutera dessa med forskaren (Holloway och Wheeler, 2002, s. 

259). Eftersom jag har arbetat ensam med denna litteraturstudie har min handledare varit 

behjälplig under arbetets gång. Det är med handledaren som tankar har bollats med under 

proceduren och som tips och åsikter har diskuterats under arbetets gång. I samband med 

seminarier har andra studenter och oberoende handledare även granskat denna litteraturstudie 

och kommit med konstruktiv kritik. Vidare har jag begränsad kunskap om kvalitetsgranskning 

och det finns en risk att det har gjorts felbedömningar av artiklarnas kvalitet.  

 

Vid denna studie var alla vetenskapliga artiklar på engelska och det finns då en risk vid 

översättningen att textenheterna inte är exakta och kan ha blivit tolkade, som leder till en 

förlust av information. Samtidigt som det finns en möjlighet att artiklar på andra språk inte 

har kommit med i studien och det kan också påverka resultatet. En begränsad kunskap om 

kvalitetsgranskning hos författaren kan utgöra en risk för felbedömningar av artiklarnas 

kvalité. Textenheterna kan kondenseras som ett ytterligare steg i analysarbetet, där 

textenheterna förkortas utan att förlora kärnan i textenheten (Graneheim & Lundman, 2003). 

Texterna upplevdes under arbetet att vara tillräckligt koncisa, därför har inte kondensering 

använts, förutom vid två textenheter. Det finns en risk att förlora viktig information vid 

kondenseringen, samtidigt som det finns en risk att inte använda kondensering. Utan 

kondensering kan textenheterna vara för stora och det kan vara svårt att hitta kärnan om man 

inte kondenserar.   
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Slutsatser och implikationer 
 

Telefonrådgivning och telefonkonsultationer har ökat mycket de senaste åren, både 

internationellt och nationellt. Via telefonrådgivning tar vårdsökande som har hälsoproblem 

kontakt med hälso- och sjukvården och det kan ibland vara den enda kontakt personen har 

med hälso- och sjukvården (Marklund, 1990).  

 

Vanligtvis är rådgivning per telefon en arbetsuppgift för sjuksköterskor enligt Marklund 

(1990). Avsaknaden av de synliga symptomen gör att bedömningen av patienten försvåras och 

då är det viktigt att sjuksköterskan kan lyssna till det som inte bara uttrycks med ord, utan 

även tonläget och hur orden uttalas (Wahlberg & Wredling, 1999). Det kan behövas mer 

utbildning i kommunikation för att sjuksköterskan lättare ska kunna �stämma av� patienten. 

Flertalet artiklar vid denna studie kallade detta tyst kunskap, som endast kunde nås genom 

erfarenhet, men det borde vara möjligt att via en fördjupad kurs lära sig vad som kan vara 

viktigt att vara uppmärksam på vid en telefonrådgivning.  

 

Denna studie bedöms kunna belysa hur sjuksköterskor upplever det att konsultera och ge råd 

till patienterna via telefonerna. Det framkommer vid studien att erfarenhet och en bred 

kunskapsnivå krävs för att kunna handskas med problemen som klienterna kan ha (Ström et 

al., 2006). Under arbetet med studien fick jag insikt att det finns olika nivåer och aspekter när 

man samtalar i telefon, för det mesta tas det för givet att man som sjuksköterska ska behärska 

det. Ett telefonsamtal är mer än att bara svar i telefon och ta reda på uppringarens problem 

och boka en tid till läkaren. Sjukvårdsrådgivningen har kurser i samtalsmetodik och flertalet 

universitet har också kurser om telefonrådgivning, enligt min mening framgår det tydligt i 

denna studie att det behövs både arbetslivserfarenhet och utbildning innan råd per telefon kan 

ges till patienten. Samtidigt som flertalet sjuksköterskor vid telefonrådgivning ger råd i 

egenvård, kanske det finns ett behov av lära sig pedagogik för att nå fram till patienterna. I 

den praktiska omvårdnaden kan sjuksköterskor ha i åtanke bland annat vikten av att lyssna 

aktivt för att samla in relevant information av patienten för att kunna göra en bra bedömning, 

samt de olika sätten att närma sig patienten när denne inte finns fysiskt närvarande. 
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Insamlingen av olika symptom hos patienten underlättas med triage, men också av tidigare 

erfarenheter (Nauright et al., 1999). Triage är ett relativt nytt begrepp inom sjukvården, och 

det är oklart huruvida detta används vid primärvårdens telefonlinjer dit flertalet av patienterna 

ringer. Marklund (1990) skriver att det bör skapas enhetliga riktlinjer för hur olika symptom 

och problem tas hand om. Ett gemensamt datorbaserat program med triage och 

dokumenteringsprogram borde vara till nytta för sjuksköterskor som arbetar med 

telefonrådgivning.  

Jag insåg även under arbetet med denna studie att det fanns så många olika aspekter och 

svårigheter vid rådgivning per telefon, förutom att sjuksköterskan inte såg patienten under 

bedömningen, utan även bristande resurser inom sjukvården, bland annat dålig feedback från 

andra instanser inom sjukvården och svårigheter för sjuksköterskor att behålla kompetensen. 

Jag anser att det är ett rimligt förslag som Wahlberg (2007) framför, att telefonsjuksköterskan 

bör få tillbringa cirka 15 procent av sin arbetstid till att hospitera ute i vården för att hålla sig à 

jour med det senaste och samtidigt utveckla sin telefonrådgivning.  

Wahlberg (2007) skriver vidare att telefonsjuksköterskans yrkesroll bör ses som en egen 

specialitet, lika som exempelvis narkossjuksköterska är en egen specialitet. Jag tror att detta 

kan hjälpa till att belysa det specifika arbete som utförs under en telefonkonsultation och 

därmed öka förståelsen för telefonrådgivning. Feedbacken från andra yrkesgrupper och 

instanser blir nog mer positiv om telefonsjuksköterskans arbete blir en egen specialitet. 
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Protokoll för kvalitetsbedömning med kvalitativ metod  Bilaga 1  
Enligt William, Stoltz & Bahtsevani, 2006. 
 
Beskrivning av studien  
Tydlig avgränsning/ Problemformulering? Ja  Nej  Vet ej 
 
Patientkarakterisktiska Antal�������� 
 Ålder�������� 
 Man/kvinna�����... 
 
Är kontexten presenterad? 

  
Ja 

 
 

 
Nej 

 
 

 
Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja  Nej  Vet ej 
 
Urval 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

� Relevant? Ja  Nej  Vet ej 
� Strategiskt? Ja  Nej  Vet ej 
 
Metod för 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

� urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja  Nej  Vet ej 
� datainsamling tydligt beskriven? Ja  Nej  Vet ej 
 
Giltighet 
� Är resultatet logiskt, begripligt? 

 
 

 
 
Ja 

 
 

 

 
 
Nej 

 
 

 

 
 
Vet ej 

� Råder datamättnad? Ja  Nej  Vet ej 
� Råder analysmättnad? Ja  Nej  Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 

      

� Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja  Nej  Vet ej 
� Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 
referensram? 

  
Ja 

 
 

 
Nej 

 
 

 
Vet ej 

 
Genereras teori? 

  
Ja 

 
 

  
Nej 

 
 

 
Vet ej 

  
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/ upplevelse/ mening beskrivs? Är beskrivningen adekvat? 
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������� 
 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 

 Hög Medel Låg 
 
Kommentar .............................................................................................................................. 
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������� 
 
Granskare (sign.)������������. 


