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Abstrakt 

Bakgrund: Telefonrådgivning är en relativt ny vårdform kantad av utmaningar. Syfte: Att 
belysa de vårdsökandes och telefonsjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av 1177 
Vårdguiden på telefon. Metod: Systematisk litteraturöversikt med en innehållsanalys 
baserad på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Vårdsökande kontaktade tjänsten av oro 
över hälsotillståndet, de ville bli tagna på allvar och uppskattade omtanke och ärlighet. 
Missnöje uppstod om de inte blev respekterade eller rekommenderades en lägre vårdnivå 
än väntat. Telefonsjuksköterskorna trivdes med arbetet men upplevde svårigheter med 
arbetsutrustningen och identifierade risker som kan påverka patientsäkerheten. Diskussion: 
Telefonrådgivning ställde andra krav på telefonsjuksköterskan än traditionell omvårdnad. 
Både vårdsökande och telefonsjuksköterskor upplevde att kön hade betydelse för 
kommunikationen. Lärande var den del av samtalet som visade att vårdsökandes 
empowerment stärkts. Telefonrådgivningens utmaningar hotade patientsäkerheten. 
Slutsats: Vårdsökande och telefonsjuksköterskor upplevde telefonrådgivningen på ett 
liknande sätt, mer forskning är motiverat för att beskriva sambandet. En vidareutbildning 
till telefonsjuksköterska skulle förbättra tjänsten och beslutsstödet är i behov av 
vidareutveckling. 

 

Nyckelord: Erfarenhet Litteraturöversikt Telefonrådgivning Telefonsjuksköterska 
Upplevelse Vårdsökande 

  



 

 

Abstract 

Background: Telenursing is a relatively new form of care paved with challenges to acquire 
patient safety. Purpose/Aim: To highlight the care seekers’ and the telenurses’ experiences 
of Swedish Healthcare Direct [SHD]. Method: A systematic literature review with a content 
analysis of eleven research articles. Results: Care seekers called SHD when concerned with 
health issues, they wanted to be taken seriously and they appreciated thoughtfulness and 
honesty. Dissatisfaction emerged when they were disrespected or received a 
recommendation to a lower level of care than expected. Telenurses enjoyed their work but 
experienced difficulties with the work equipment and identified risks that may affect patient 
safety. Discussion: Telenursing put different demands on the telenurse than traditional 
nursing. Both care seekers and telenurses experienced that gender affected the 
communication. Teaching and learning was the part of the conversation that implied that 
the care seekers’ empowerment had been strengthened. The challenges for telenursing 
turned out to be a threat to patient safety. Conclusion: Care seekers and telenurses 
experienced telenursing in similar ways, more research is warranted to describe the 
connection. An education towards telenursing would improve the service and the 
computerized decision support software is in need of further development. 
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Introduktion 
Den första dokumenterade telefonrådgivningen är daterad 1879 och gällde egenvårdsråd till 

ett barn med kruppsymtom (Omery, 2003). Under 1970-talet när läkarbrist uppstod öppnade 

primärvården upp telefonrådgivning för att minska på läkarbesöken och därmed spara på 

resurserna (Leppänen, 2008, s. 20f.). Pilotprojektet för ett gemensamt telefonisystem startade 

2003 (Inera, 2017). Den 1 juni 2006 sjösattes visionen om en nationell sjukvårdsrådgivning på 

lika villkor till samma telefonnummer över hela landet i sex landsting och 2013 var alla 

landsting anslutna (Inera, 2017; Manzoor, 2016, 1 juni). Sommaren 2016 fyllde telefonnumret 

1177 tio år. Utöver telefonrådgivningen omfattar organisationen även information om hälsa 

och vård samt inspiration och personliga e-tjänster via webbsidan 1177.se (Davidsson, 2015). 

Dygnet runt finns det sjuksköterskor som tar emot samtal från vårdsökande som vill ha råd 

eller information (Eklöf, 2016). Eftersom 1177 Vårdguiden på telefon är en självklar del av 

vården idag är det av betydelse att undersöka tjänsten.  

Bakgrund 
Telefonrådgivningens grundläggande begrepp 

Nationalencyklopedin beskriver sjukvårdsupplysning tillika sjukvårdsrådgivning som 

“organiserad verksamhet för att ge allmänheten medicinsk information, rådgivning och 

hänvisningar beträffande hälso- och sjukvårdsfrågor; även central där sådan information 

ges” (“Sjukvårdsupplysning”, u.å.). Enligt International Council of Nurses (2009) innebär 

telenursing användandet av telekommunikation i omvårdnad för att förbättra patientvården. 

På svenska används termen telefonrådgivning (Holmström, 2008, s. 14; Wahlberg, 2007, s. 11). 

En telefonsjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska vars arbetsuppgift till största del 

består av sjukvårdsrådgivning via telefon, oavsett arbetsplats (Föreningen för 

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

2011).  Wahlberg (2007, s. 54) slår fast att så fort en telefonsjuksköterska gjort en bedömning 

av vårdbehovet har vård inletts och därmed är 1177 Vårdguiden en vårdgivare som lyder 

under såväl Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som Patientdatalagen (SFS 2008:355, 3 

kap.). 



2 

 

Vårdsökande är den person som ringer till telefonsjuksköterskan med anledning av sina 

egna eller andras aktuella eller potentiella hälsoproblem (Holmström, 2008, s. 14; TRIHS & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Telefonsjuksköterskans roll 

I kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskan framgår att arbetsuppgifterna är att: 

bedöma vårdbehov, ge råd, stöd och undervisning, hänvisa till lämplig vårdnivå, bistå med 

hälso- och sjukvårdsinformation, samt samordna vård- och omsorgsresurser. 

Telefonsjuksköterskan ska också arbeta hälsofrämjande och förebygga ohälsa. Enligt 

Greenberg (2009) är det övergripande målet med omvårdnad via telefon att identifiera och 

möta vårdsökandes behov. En viktig del i det arbetet är att med ett individcentrerat och 

hälsopedagogiskt förhållningssätt tillhandahålla stöd och empowerment (TRIHS & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011).  

Enligt Elgán och Fridlund (2009, s. 151) översätts teorin om empowerment ibland till 

egenmakt på svenska men väldigt ofta används det engelska uttrycket. Bravo et al. (2015) 

har utvecklat en modell för teorin patient empowerment för att ge det en tydlig definition, 

vilket tidigare saknats. Modellen innebär att patienten i sin relation med hälso- och 

sjukvården har rättigheter, skyldigheter och möjligheter vilket får uttryck i patientens 

autonomi och självbestämmande och ger patienten makt. Vårdaren har ett ansvar att 

respektera patientens autonomi och skapa en jämlik relation med patienten som bygger på 

samarbete. Hälso- och sjukvårdsorganisationens ansvar är att optimera användandet av 

hälso- och sjukvården för att maximera patienternas hälsostatus och välbefinnande. 

Patientens empowerment kan stärkas genom insatser som främjar patientens delaktighet, 

exempelvis delat beslutsfattande, rådgivning och patientundervisning. Annat som påverkar 

är till exempel vårdarens personliga egenskaper, kulturella yttringar och patientens egen 

förmåga att uppnå empowerment. Indikationer för att patienten har empowerment är att 

patienten deltar i beslut och kan hantera sin egen hälsa och vård, patienten kan även stärka 

sin egen empowerment genom att delta i stödgrupper och söka och dela information på 

internet (ibid.). Spence Laschinger, Gilbert, Smith och Leslie (2010) hävdar att patientens 

empowerment är beroende av sjuksköterskans empowerment på sin arbetsplats. 
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Sjuksköterskans empowerment uppnås genom en optimal arbetsmiljö och en känsla av att 

ha kontroll. När sjuksköterskan upplever empowerment kommer det att påverka hur hen 

stärker patientens empowerment och därmed främjar hälsa (ibid.). 

Kommunikation via telefon 

Vid kommunikation i telefon står språket och människors talande i centrum för 

kommunikationen och samtalet kommer beröra de samtalandes relation till varandra 

(Wahlberg, 2007, s. 9f.). Enligt Eide och Eide (2009, s, 24) går professionella vårdsamtal ut på 

att låta patienten få så stort inflytande som möjligt över sin egen situation för att uppnå 

empowerment. Barbosa, Silva, Silva och Silva (2016) beskriver fem huvudsakliga 

utmaningar för kommunikationen i telefonrådgivningen. Dessa är; svårigheterna att uttrycka 

och tolka icke-verbal kommunikation; möjligheten att bristande kommunikation orsakar ett vårdfel; 

begränsningarna som datoriserat beslutsstöd skapar när det gäller sjuksköterskans kommunikation; 

behovet av att använda lämpliga kommunikationsstrategier istället för icke-verbala begränsningar; 

behovet av att utveckla kapaciteten att uppfatta den paraverbala kommunikationen, det vill säga den 

kontext i vilken interaktionen sker. Wilson och Williams (2000) har studerat hur bristen på 

visuell bedömning påverkar telefonsjuksköterskorna. De kom fram till att även om 

kunskapen för att bedöma vårdbehov lärs ut visuellt på sjuksköterskeutbildningarna, 

uppnås säkerheten i att göra bedömningar via telefon genom erfarenhet (ibid.). 

1177 Vårdguiden på telefon 

1177 Vårdguiden på telefon är Sveriges nationella sjukvårdsrådgivning som är tillgänglig 

dygnet runt. Samtalet är kostnadsfritt utöver normal samtalstaxa från den vårdsökandes 

telefonoperatör (Eklöf, 2016). 1177 Vårdguiden på telefons uppgift är enligt organisationen 

att bedöma vårdsökandes behov av vård, ge råd och vägleda till lämplig vårdnivå. (ibid.). 

Enligt tjänstens samtliga chefer omfattar verksamheten fyra mål: skapa en tillitskänsla, uppnå 

patientsäkerhet, bedöma, hänvisa vidare och ge råd samt att lära den vårdsökande (Kaminsky, 

Carlsson, Holmström, Larsson & Fredriksson, 2014). År 2016 tog 1177 Vårdguiden på telefon 

emot 4,4 miljoner samtal (Inera, u.å.). Sjukvårdsrådgivning via telefon har delvis ersatt det 

traditionella vårdbesöket, därav har behovet av telefonsjuksköterskor ökat (Holmström, 

2008, s. 14; TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 
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Sjukvårdsrådgivningen i Sveriges landsting och regioner ingår i ett nationellt nätverk med 

gemensamt arbetssätt och beslutsstöd, för att hålla samma kvalitet i hela landet (Eklöf, 2016). 

Syftet med ett beslutsstöd är att bästa tillgängliga kliniska erfarenhet ska vara väl 

organiserad, skriven och anpassad till verksamheten för att kunna användas i bedömnings- 

och beslutsprocessen (Osheroff et al. 2007). Forskning visar att beslutsstödet förbättrar 

vårdarens prestation, vilken effekt det haft för patienterna är dock inte tillräckligt undersökt 

(Garg et al. 2005). Telefonsjuksköterskor har i en studie av Holmström (2007) berättat att 

istället för att använda det datoriserade beslutsstödet som det är tänkt, använder de 

beslutsstödet för bedömning och minneshjälp i samtalets utforskande fas. 

Att kontakta sjukvårdsrådgivningen är ett lättillgängligt sätt för den vårdsökande att 

utesluta allvarlig sjukdom och minska oro (Gustafsson, Vikman, Sävenstedt & Martinsson, 

2015). Wahlberg och Wredling (1999) fann att de fyra vanligaste kontaktorsakerna är 

symtom på infektion, buksmärta, önskan om kontaktuppgifter till andra 

sjukvårdsinrättningar och skador hos barn under 10 år eller vuxna över 100 år. Bunn, Byrne 

och Kendall (2005) kom fram till att ungefär hälften av alla samtal till telefonrådgivningen 

behandlas med egenvårdsråd och resterande får remiss till andra vårdgivare. De varierande 

kontaktorsakerna anser Wahlberg och Wredling (1999) indikerar att telefonsjuksköterskorna 

behöver kunskap om alla aspekter av hälso- och sjukvården. Även om telefonsjuksköterskan 

inte kan ge fördjupad information om alla sjukdomar, måste hen kunna utvärdera alla 

symtom (ibid.). 

Problemformulering 
Telefonrådgivning är en global verksamhet som finns i 36 länder (Grady, & Schlachta-

Fairchild, 2007). I Sverige har 1177 Vårdguiden på telefon funnits i över 10 år och är numera 

en självklar del av vården. Telefonsjuksköterskorna i Sverige svarade 2016 på 4,4 miljoner 

samtal (Inera, u.å.). Såväl tidigare forskning som kompetensbeskrivningen för 

telefonsjuksköterskor beskriver vikten av att arbeta med empowerment vid 

telefonrådgivning för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Att vårda människor utan att 

mötas ansikte mot ansikte ställer speciella krav på telefonsjuksköterskan. Uppgiften kantas 
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av stora utmaningar vad gäller kommunikation, förståelse och bedömning. Trots det saknas 

ännu en formell specialistutbildning inom området (TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Därför är det av betydelse att undersöka 1177 Vårdguiden på telefon. 

Syfte 
Att belysa de vårdsökandes och telefonsjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av 

1177 Vårdguiden på telefon. 

Metod 
Design 

För att svara på syftet utfördes en systematisk litteraturöversikt. Med en litteraturöversikt 

kunde tillgänglig forskning inom ämnet systematiskt beskrivas utan att störa verksamheten 

inom hälso- och sjukvård (jfr. Olsson & Sörensen, 2011, s. 87). I översikten sammanställdes 

resultaten från 11 vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes fram i vetenskapliga databaser 

och kvalitetsgranskades. Litteraturöversikten inkluderade såväl kvalitativa som kvantitativa 

empiriska originalstudier för att bättre kunna förstå verkligheten (jfr. Axelsson, 2012, s. 204). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara empiriska originalstudier som berör 

antingen vårdsökandes eller telefonsjuksköterskors erfarenheter eller upplevelser av 1177 

Vårdguiden på telefon. Artiklarna skulle uppge att de undersökt 1177 Vårdguiden på 

telefon eller beskriva dess verksamhet utan att nämna den vid namn. Även studier som 

undersökt callcenter som anslutit sig till 1177 Vårdguiden på telefon under pågående 

datainsamling skulle inkluderas. Eftersom 1177 Vårdguiden på telefon är svenskt var 

artiklarna tvungna att vara utförda i Sverige. Artiklarna skulle vara skrivna på antingen 

engelska eller svenska samt vara godkända av en etisk kommitté eller, om godkännande ej 

behövdes, innehålla ett etiskt resonemang. Artiklarna skulle ha publicerats i tidskrifter som 

utfört en peer-review-granskning. Datan skulle ha samlats in 2003 eller senare, eftersom 

pilotprojektet för 1177 Vårdguiden på telefon lanserades då. Artiklar som ej var tillgängliga i 

fulltext via Mittuniversitetets inloggning vid tidpunkten för sökningen samt artiklar av låg 

vetenskaplig kvalitet skulle exkluderas från översikten. 
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Litteratursökning 

Litteraturöversikten började med en pilotsökning med nyckelordet telenursing i fritext i 

databaserna PubMed med 273 träffar och CINAHL med 1672 träffar. Dessa två databaser 

förordas av Polit och Beck (2017, s. 92). Pilotsökningen var en bra start för att ta reda på om 

det fanns artiklar i det valda området och en hjälp för att precisera sökningen. Genom att 

läsa titlarna på träfflistan och ämnesorden på relevanta artiklar framkom fler sökord som 

testades. Tillvägagångssättet resulterade i sökord som täckte in problemområdet (jfr. 

Axelsson, 2012, s. 208f.). 

Sökorden som användes i sökningarna är genomgående i fritext eftersom MeSH- termer och 

CINAHL Headings resulterade i sämre träffar. De sökord, och kombinationer av dessa, som 

ledde fram till inkluderade artiklar presenteras i tabell 1. Utöver sökningarna i databaserna 

utfördes en manuell sökning i referenserna på alla artiklar publicerade 2003 eller senare som 

laddats hem i fulltext. Intressanta och unika titlar publicerade 2003 eller senare räknades i 

urval 1. Därefter genomgick artiklarna samma urvalsprocess som databas-sökningarna och 

redovisas därmed på samma sätt. 

Tabell 1, Översikt av litteratursökningar som lett till inkluderade artiklar. 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 
20170112 CINAHL 

 
Telenurs* AND 
experience 

Full text 
Peer review 
Europe 

24 4 3  2 2 

20170112 CINAHL 
 

Telenurs* AND 
Sweden 

Full text 
Peer review 
Europe 

16 8 7 2 2 

20170112 PubMed 
 

Telenurs* AND 
experience 

Full text  
English  
Swedish 

27 3 1 1 1 

20170112 PubMed 
 

Telenurs* AND 
Swedish healthcare 
direct 

Full text 
English 
Swedish 

9 8 8 2 2 

20170112 PubMed 
 

Swedish healthcare 
direct AND 
telephone advice 
nursing 

Full text 
English 
Swedish 

6 5 5  1 1 

20170116 PubMed 
 

Telephone advice 
nursing AND 
Sweden 

Full text 
English 
Swedish 

29 19 17 1 1 

 Manuell 
sökning 

   17 3 2 2 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalsprocessen utfördes i fyra steg (jfr. Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2014, s. 41f.). En utförlig beskrivning av samtliga sökningar och urval 

redovisas i bilaga 1. Första urvalet innebar att artiklar valdes utifrån titel i träfflistan. 

Sökningarna genererade totalt 150 träffar. Av dem var det 75 titlar som indikerade att 

artiklarna handlade om telefonrådgivning och gick vidare till urval två. I den manuella 

sökningen framkom ytterligare 17 intressanta titlar. I nästa steg lästes artiklarnas abstrakt 

och 66 artiklar som handlade om telefonrådgivning och var utförda i Sverige valdes ut. 

I det tredje steget rensades först 39 dubbletter bort och de 27 återstående artiklarna laddades 

ned i fulltext. En checklista, se bilaga 2, användes som stöd för bedömningen gentemot 

inklusionskriterierna. Samtliga artiklar kontrollerades först enskilt av två granskare som 

sedan jämförde resultatet av sina bedömningar. När oenighet mellan granskarna uppstod 

togs artikeln upp för diskussion tills samstämmighet uppnåddes. Granskningen med 

checklistan ledde till att 16 artiklar exkluderades på grund av att de inte var relevanta för 

syftet, därmed återstod 11 artiklar. 

I urvalets slutliga steg granskades artiklarnas vetenskapliga kvalitet med hjälp av anpassade 

varianter av Carlssons och Eimans (2003) granskningsmallar. I de ursprungliga 

granskningsmallarna efterfrågades hur stor andel respondenter som var 

lungcancerpatienter. I denna litteraturöversikt byttes det ut till huruvida artiklarna berörde 

1177 Vårdguiden på telefon eller ej och poängsättningen justerades. I granskningsmallarna 

poängsattes artiklarnas olika delar och totalpoängen placerade artiklarna i olika grader; I, II, 

III och 0, där grad I är högst kvalitet och grad 0 är lägst kvalitet. Enligt Polit och Beck (2017, 

s. 101, 105) är en artikels metod- och analysdel två av de viktigaste elementen för att avgöra 

den vetenskapliga kvaliteten vilket det är viktigt att tänka på vid granskningen. Detta tas 

det hänsyn till i granskningsmallarnas poängfördelning. Även kvalitetsgranskningen 

utfördes separat av två granskare. Resultaten av granskningarna jämfördes med varandra 

och överensstämde mellan 94,6 % och 100 % (medelvärde 98 %). Endast en av artiklarna 

bedömdes till olika grad, därför räknades medelvärdet av granskarnas poäng ut vilken 

placerade artikeln i grad I. Alla granskade artiklar bedömdes då till grad I och ansågs 
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därmed vara av hög kvalitet. Se tabell 2 för en översikt av urval och relevansbedömning. 

Slutligen inkluderades 11 artiklar som lästes i sin helhet och sammanställdes i en tabell, se 

bilaga 3, för att få en överblick av materialet (jfr. Axelsson 2012, s. 212-214). Artiklarnas 

resultat sammanställdes och presenteras i löpande text. 

Tabell 2, Översikt av urval och relevansbedömning 
Urvalssteg Antal ingående artiklar Antal artiklar som 

exkluderas 
Antal artiklar som 
inkluderas 

Urval 3: 66   
 Dubbletter tas bort 66 39 27 
 Kontroll av tillgänglighet i 

fulltext 
27 0 27 

 Bedömning med checklista 27 16 11 
Urval 4:    

 Kvalitetsgranskning 11 0 11 

Analys 

De inkluderade artiklarna lästes grundligt flera gånger för att få en förståelse för dess 

innehåll (jfr. Axelsson, 2012, s. 212). För analysen användes ordbehandlingsprogrammet 

Microsoft Word. Analysen utgick från artikelsammanställningen, i bilaga 3, men med en 

mer utförlig beskrivning av resultatet. Enligt Polit och Beck (2017, s. 110) görs analysen med 

fördel med hjälp av en matris. Först färgkodades resultaten med olika färger för att 

ursprunget lätt skulle kunna spåras genom hela analysen. Resultaten kopierades in i ett nytt 

dokument och grupperades efter om det berörde telefonsjuksköterskors eller vårdsökandes 

erfarenheter. De olika fynden i resultaten delades gemensamt upp med hjälp av blankrader 

för att tydliggöra olikheterna i resultaten. Enligt Polit och Beck (2017, s. 110) är fokus för en 

litteraturöversikt att upptäcka såväl mönster och likheter som skillnader. Fynden kopierades 

ett och ett in i ett nytt dokument, där de sorterades efter likheter och olikheter för att bilda 

nya kategorier. Denna sortering utfördes enskilt. Därefter jämfördes de olika sorteringarna 

och arrangerades om tills samstämmighet uppnåddes. Kategorierna gavs lämpliga 

arbetsnamn. Artiklarnas resultat lästes igenom en gång till för att fylla på med mer detaljer 

och säkerställa att resultatet tolkats på rätt sätt samt att inget utelämnats. Efter påfyllnad av 

resultat lästes analysen igenom i sin helhet och kategoriernas slutgiltiga namns diskuterades 

fram. Även underkategorier identifierades och namngavs. För en översikt av kategorier och 

underkategorier, se figur 1. 
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Figur 1, Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Etiska överväganden 
Under urvalsprocessen har artiklarnas resultat ej influerat relevansbedömningen. Därmed 

har alla typer av beskrivna upplevelser och erfarenheter inkluderats i litteraturöversikten 

utan att påverka objektiviteten. Samtliga artiklar är uttryckligen godkända av en etisk 

kommitté eller innehåller ett etiskt resonemang. De etiska resonemangen identifierades med 

hjälp av Polit och Becks (2017, s. 156f.) beskrivning av de etiska huvudprinciperna som; 

nyttan med forskningen, människors värdighet och rättvisa. Artiklarna skulle även beskriva 

hur de hade tänkt angående de etiska principerna i planeringen och genomförandet av sin 

forskning (jrf. Polit & Beck, 2017, s. 156f.). 
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Resultat 
Resultatet omfattar elva vetenskapliga artiklar, tre kvantitativa och åtta kvalitativa. Samtliga 

artiklar handlar om vårdsökandes eller telefonsjuksköterskors erfarenheter och upplevelser 

av 1177 Vårdguiden på telefon. Artiklarna är publicerade mellan 2006 och 2016 och utförda i 

Sverige. Samtliga kvantitativa artiklar är enkätundersökningar utförda per post till 

respondenter som varit vårdsökande hos 1177 Vårdguiden på telefon. De kvalitativa 

artiklarna är intervjustudier i olika former med antingen vårdsökande eller 

telefonsjuksköterskor som respondenter. Artiklarna som undersöker 

telefonsjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser har uteslutande intervjuat kvinnliga 

telefonsjuksköterskor, det har dock inte varit ett inklusionskriterie i artiklarna. Resultatet 

delas in i två kategorier, Att vara vårdsökande och Att vara telefonsjuksköterska. 

Att vara vårdsökande 

Fem artiklar handlar om vårdsökandes erfarenheter och upplevelser av 1177 Vårdguiden på 

telefon. Tre kvantitativa (Gustafsson, Martinsson, Wälivaara, Vikman & Sävenstedt, 2016; 

Rahmqvist, Ernesäter & Holmström, 2011; Ström, Baigi, Hildingh, Mattsson & Marklund, 

2011) och två kvalitativa (Kaminsky, Carlsson, Röing & Holmström, 2013; Winneby, 

Flensner & Rudolfsson, 2014). Resultatet presenteras i underkategorierna Anledningen till och 

förväntningar inför samtalet, En positiv upplevelse av telefonrådgivning och Missnöjd med 

telefonrådgivning och bemötande. 

Anledningen till och förväntningar inför samtalet 
Olika orsaker till att vårdsökande väljer att ringa 1177 Vårdguiden på telefon. 

Vårdsökande valde att ta kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon om de kände sig oroliga 

över den rådande hälsosituationen och var osäkra på sitt eget kunnande och sin egen 

erfarenhet (Kaminsky et al., 2013; Winneby et al., 2014). Enligt Kaminsky et al. (2013) 

förbereddes samtalen noggrant innan den vårdsökande ringde. Ström et al. (2011) kom fram 

till att de flesta vårdsökande använder sig av 1177 Vårdguiden på telefon i relevanta frågor. 

Kaminsky et al. (2013) kom fram till att vårdsökande kände sig beslutna att ringa även vid 

små problem. Samma studie visade att de vårdsökandes tillit till tjänsten påverkade valet att 
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ringa. Winneby et al. (2014) beskrev att de vårdsökande kunde vara påverkade av yttre 

faktorer som att inte ha råd att missa en dags arbete eller att de, enligt sig själva, hade 

viktigare saker inplanerade dagtid och ville därför träffa en jourläkare. 

När det gällde föräldrar kunde det ibland finnas en osäkerhet kring hälsosituationens allvar 

och då de inte ville störa vården i onödan var de tveksamma till att ringa (Kaminsky et al., 

2013). Ström et al. (2011) kom fram till att föräldrar oftare valde att ringa angående mindre 

relevanta frågor än övriga vårdsökande över 20 års ålder. Kaminsky et al. (2013) beskrev 

könsskillnader mellan föräldrarna i relation till 1177 Vårdguiden på telefon. De kom fram 

till att vilken av föräldrarna som ringde ofta var förutbestämt och påverkat av kön. 

Mammorna ville ha kontroll och vissa tyckte att de kände barnen bättre. Vissa män tyckte 

att det är omanligt att ringa 1177 och ville klara sig själva. En del män upplevde att kvinnor 

hade lättare att få ut vad de ville av samtalet medan några föräldrar upplevde att män 

lättare fick bokade tider. Föräldrarnas uppfattning påverkade vem av dem som ringde 

(ibid). 

En positiv upplevelse av telefonrådgivning 
De vårdsökandes positiva upplevelse av samtalet med 1177 Vårdguiden på telefon. 

De vårdsökande vill bli tagna på allvar (Kaminsky et al., 2013; Winneby et al., 2014). 

Winneby et al. (2014) kom fram till att de vårdsökande känner sig inbjudna i samtalet och får 

en känsla av trygghet när telefonsjuksköterskan genom att hänvisa till jourvård bekräftar att 

det var rätt att ringa. Gustafsson et al. (2016) och Kaminsky et al. (2013) kom fram till att 

känna sig lugnad och att få sin oro lättad påverkar hur nöjda de vårdsökande är med 

hjälpen och tjänsten överlag. 

Ström et al. (2011) mätte de vårdsökandes uppfattning av interaktionen med 

telefonsjuksköterskan på 1177 Vårdguiden på telefon. Medelvärdet för nöjdheten med 

interaktionen var 7,9 på en tiogradig skala. Den del som rankades högst var vänlighet (8,6) 

och den som rankades lägst var gemensamt beslutsfattande (7,2). Ström et al. tittade också 

på vad som påverkar de vårdsökandes uppfattning av servicen och kom fram till att 
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enkelheten rankades högst. Enligt Gustafsson et al. (2016) var vårdsökande som hänvisades 

till sjukvård signifikant mer nöjda med tjänsten. Egenvårdsråd hade en bromsande effekt på 

vårdutnyttjandet och i 66,1 % av samtalen ledde egenvårdsråd till en lägre vårdnivå än vad 

de vårdsökande först hade tänkt sig (ibid.). 

Föräldrar uppskattar ärlighet och omtänksamhet, om telefonsjuksköterskan uttrycker att 

hen bryr sig litar föräldrarna mer på bedömningen och oron lättar (Kaminsky et al., 2013). 

Enligt Ström et al. (2011) upplever föräldrar större säkerhet med tjänsten än övriga 

vårdsökande över 20 års ålder. Kaminsky et al. (2013) kom fram till att föräldrar som 

kontaktar 1177 Vårdguiden på telefon vill få en chans att prata först i kommunikationen 

med telefonsjuksköterskan. De vill bli lyssnade på, känna ömsesidig respekt och få deras 

behov undersökta. För föräldrar som ringer in för sina barn är det också väldigt viktigt att få 

individuellt anpassade råd. De flesta föräldrar följer telefonsjuksköterskornas 

rekommendationer, några få exklusivt. I samtalen med vårdsökande föräldrar var lärande 

frekvent förekommande och särskilt utlandsfödda föräldrar upplevde att de lärde sig saker 

av att ringa 1177 Vårdguiden på telefon. Att föräldrarna lärde sig saker av 1177 Vårdguiden 

på telefon gjorde att de inte behövde ringa för samma sak igen (ibid.). 

Missnöjd med rådgivning och bemötande 
Orsaker till att vårdsökanden känner sig missnöjda med samtalet till 1177 Vårdguiden på 

telefon. 

De vårdsökande kände sig enligt Winneby et al. (2014) inte respekterade. De upplevde att de 

behövde kämpa för att värderas och för att undvika att bli avvisade. De vårdsökande kände 

sig dessutom inte tagna på allvar och som att telefonsjuksköterskan inte förstod dem (ibid.). 

Rahmqvist et al. (2011) kom fram till att de vårdsökande som varit oense med 

sjuksköterskan om den rekommenderade åtgärden och/eller fått en lägre vårdnivå än väntat 

inte var nöjda med servicen eller sin kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon. Gustafsson et 

al. (2016) däremot kom fram till att vara överens med telefonsjuksköterskan var det som 

korrelerade minst med nöjdhet med servicen från 1177 Vårdguiden på telefon. Rahmqvist et 

al. (2011) kom fram till att vårdsökande som varit oense med telefonsjuksköterskan 
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upplevde sitt eget vårdbehov mer akut än de övriga vårdsökande. De flesta av de som varit 

oense trodde att deras samtal skulle leda till ett läkarbesök, varav många förväntade sig en 

rekommendation till akutmottagningen (ibid.). Antalet akutbesök i proportion till antal 

läkarbesök var större för de som varit oense med sjuksköterskan än övriga vårdsökande och 

de som hade fått egenvårdsråd eller ett “vänta-och-se” hade en högre andel akutbesök än 

övriga vårdsökanden (Rahmqvist et al. 2011). Ström et al. (2011) kom fram till att män var 

mindre nöjda än kvinnor med det gemensamma beslutsfattandet. 

Enligt Gustafsson et al. (2016) tyckte 4,1 % av de vårdsökande att väntetiden var orimlig, och 

det var vanligare att unga personer kände så. Uppfattningen av väntetiden blev sämre ju 

längre väntetiden var och vårdsökande som tyckte att väntetiden var orimlig värderade 

även telefonsjuksköterskans förmåga att lyssna, telefonsjuksköterskans medlidande och 

tillfredställelsen överlag av 1177 Vårdguiden på telefon lägre (ibid.). 

Föräldrar kände sig mindre respektfullt bemötta än övriga vårdsökande över 20 år (Ström et 

al., 2011). Enligt Kaminsky et al. (2013) beskrev föräldrar att deras oro ökade och tilltron till 

1177 Vårdguiden på telefon försvann om de upplevde att kunskap om barn saknades. 

Att vara telefonsjuksköterska 

Sex artiklar handlar om telefonsjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 1177 

Vårdguiden på telefon, alla artiklarna är kvalitativa (Ernesäter, Holmström & Engström, 

2009; Höglund & Holmström, 2008; Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009; Röing & 

Holmström, 2015; Röing, Rosenqvist & Holmström, 2013; Ström, Marklund & Hildingh, 

2006). Resultatet presenteras i underkategorierna Positiva erfarenheter av att ge 

telefonrådgivning, Svårigheter i samband med telefonrådgivning och Patientsäkerhet via telefon. 

Positiva erfarenheter av att ge telefonrådgivning 
Vad telefonsjuksköterskorna som arbetar på 1177 Vårdguiden på telefon har för positiva 

upplevelser och erfarenheter av sitt arbete. 

Telefonsjuksköterskorna beskrev sitt arbete som intensivt, stimulerande och givande 

(Höglund & Holmström, 2008; Ström et al., 2006). Enligt Ström et al. (2006) var en anledning 
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till att arbetet upplevdes givande möjligheten till kontinuerlig fortbildning. Att arbetsplatsen 

ger utrymme för detta upplevdes som ett privilegium (ibid.). Ström et al. (2006) kom fram 

till att telefonsjuksköterskorna upplevde att det var en god kommunikation i de flesta 

samtalen och att vårdsökande uttrycker att de är nöjda med den vård de har fått. Detta 

gjorde att telefonsjuksköterskorna upplevde sitt arbete som roligt. Utmaningen med att det 

inte gick att förutsäga vad nästa samtal skulle handla om beskrevs som positiv (ibid.). 

Enligt telefonsjuksköterskorna som Kaminsky et al. (2009) intervjuat bestod 

telefonrådgivningen av traditionell omvårdnad. De upplever att det är deras uppgift att 

stödja och stärka de vårdsökande genom att ställa frågor, lyssna aktivt och diskutera med 

den vårdsökande innan den slutliga bedömningen görs (ibid.). 

Telefonsjuksköterskorna berättade om en upplevd kvinna-till-kvinna-kontakt mellan 

kvinnliga vårdsökande och kvinnliga telefonsjuksköterskor som främjar kommunikationen 

oavsett vilken ålder, etnicitet och utbildningsnivå de två har (Höglund & Holmström, 2008). 

Höglund och Holmströms (2008) studie beskrev även att telefonsjuksköterskorna tyckte att 

samtal från unga mammor var särskilt givande.     

Svårigheter i samband med telefonrådgivning 
Telefonsjuksköterskornas erfarenheter av utmaningarna med att tillhandahålla sjukvård via 

telefon. 

Telefonsjuksköterskorna upplever en rädsla för att göra fel eftersom hen ensam är ansvarig 

för vad hen säger och att de råd hen ger är korrekta (Ernesäter et al., 2009; Ström et al., 2006). 

Telefonsjuksköterskorna uppgav att det tog lång tid innan de lärt sig jobbet ordentligt 

(ibid.). Ström et al. (2006) beskrev att en utmaning är att vem som helst kan ringa om vad 

som helst. Vårdsökande kan vara i en krissituation, vara stressade, rädda eller frustrerade 

över väntetiden och telefonsjuksköterskan förväntas kunna svara och ge bra råd. Råden 

telefonsjuksköterskan ger är ömtåliga och gäller för den situation som råder vid samtalet, 

om situationen ändras är det inte säkert att rådet längre är det rätta (ibid.). 
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Telefonsjuksköterskorna tog också upp osäkerhetsmomentet det innebär att inte kunna se 

den vårdsökande eftersom vissa tillstånd är väldigt svåra att beskriva (Röing et al., 2013.). 

Det datoriserade beslutsstödet kunde innebära en svårighet eftersom en del dokumentation 

sköttes automatiskt och inte gick att ändra på (Ernesäter et al., 2009; Ström et al., 2006). 

Ernesäter et al. (2009) kom fram till att oenighet mellan telefonsjuksköterskan och 

beslutsstödet kunde omfatta både innehållet i egenvårdsråden och att beslutsstödets 

dokumentation och diagnos inte stämde överens med verkligheten. Även beslutsstödets 

triagebedömning kunde upplevas som irrelevant och onödig. Telefonsjuksköterskorna 

upplevde att beslutsstödet garderade sig med en onödigt hög vårdnivå, vilket var en vanlig 

orsak till att de inte var överens med beslutsstödet (ibid.). 

Röing et al. (2013) såg att kravet från omgivningen på att “alltid vara tillgänglig” skapar en 

stress hos telefonsjuksköterskorna. Mediebevakning med rapporter om biverkningar av 

mediciner och pågående infektioner leder enligt telefonsjuksköterskorna till en ökning av 

samtal från oroliga vårdsökande. Telefonsjuksköterskorna uppgav också att de får ta emot 

många samtal på grund av att hälsocentralerna inte fungerar så väl som de borde. När de 

vårdsökande inte kommer fram till sin hälsocentral på telefon ringer de till 1177 Vårdguiden 

på telefon istället (ibid). Telefonsjuksköterskorna upplevde enligt Ström et al. (2006) att de är 

utsatta för kritik från både kollegor inom andra områden och från vårdsökande som tycker 

att det är svårt att hitta rätt väg genom hälso- och sjukvården. Den utsatta positionen som 

telefonsjuksköterskorna upplevde sig ha beskrevs som viktig, ansvarig och svår (ibid.). 

I Höglund och Holmströms (2008) studie framkom att om den vårdsökande är en man och 

telefonsjuksköterskan en kvinna kan det innebära kommunikationsproblem. 

Telefonsjuksköterskorna upplevde att deras expertutlåtande, utbildning och professionella 

erfarenhet inte värderades av manliga vårdsökande. Telefonsjuksköterskorna upplevde 

också att männen kommunicerade att telefonsjuksköterskan inte skulle berätta för dem vad 

de skulle göra (ibid.). Ernesäter et al. (2009) kom fram till att telefonsjuksköterskornas 

trovärdighet i kommunikationen höjdes genom att hen kunde hänvisa till beslutsstödet när 
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det vårdsökande inte ville godta råden på grund av att telefonsjuksköterskan endast är 

sjuksköterska. 

Kommunikationsbrister som skapar problem kan också bero på språksvårigheter eller när 

telefonsjuksköterskan inte får eller kan prata med den som faktiskt är sjuk utan får 

informationen i andra hand (Röing & Holmström, 2015; Röing et al., 2013). Höglund och 

Holmström (2008) tar upp problemet med kvinnlig underordning i familjen som kan 

innebära att unga flickor ringer men inte kan informera sina föräldrar om råden de fått av 

rädsla för förtryckande åtgärder. Kvinnlig underordning kan även innebära att “mannen i 

huset” ringer för en kvinna eller barn i familjen som är sjuk trots att han inte kan förklara 

symtomen eller svara på frågor (ibid.). 

Patientsäkerhet via telefon 
Faktorer som enligt telefonsjuksköterskan påverkar patientsäkerheten vid 

telefonrådgivning. 

Telefonsjuksköterskorna uppger att både de själva och de vårdsökande kan utgöra ett hot 

mot patientsäkerheten när kommunikationen brister (Röing et al., 2013). Kaminsky et al. 

(2009) beskriver att telefonsjuksköterskorna är medvetna om vikten av att göra rätt 

bedömning. Enligt Röing et al. (2013) kan kommunikationsbrister leda till att 

telefonsjuksköterskan inte tar en ordentlig anamnes för att hen inte vågar ställa frågor eller 

att hen litar på den vårdsökandes förslag. En arg eller nervös vårdsökande kan också 

påverka hur parterna uppfattar varandra (ibid.). 

Orsaker till att felbedömningar, som leder till anmälningar, görs upplever 

telefonsjuksköterskorna kan bero på brist på erfarenhet, stress, omgivningen och 

arbetssituationen (Röing & Holmström, 2015). Stressen beror på faktorer som 

telefonsjuksköterskorna inte kan styra över, till exempel hur många samtal som står i kö och 

pressen att besvara dem inom tre minuter (ibid.). Röing et al. (2013) kom fram till att 

telefonsjuksköterskorna upplever att de inte hinner ge ordentliga egenvårdsråd eller 

förklara saker ordentligt.  
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Arbetssituationen, att tvingas arbeta i ett rum med flera telefonsjuksköterskor som alla 

pratar i telefon samtidigt eller med hörlurar som inte fungerar som de borde är ytterligare 

problem som telefonsjuksköterskorna tar upp (Röing & Holmström, 2015; Röing et al., 2013). 

Även omgivningen kan vara ett problem som leder till felbedömning. Om 

telefonsjuksköterskorna till exempel vet om att det är influensatider och får höra samma 

symtom om och om igen ökar risken att missa viktiga signaler på att det kan vara något 

annat än influensa den vårdsökande ringer för (ibid.). 

Telefonsjuksköterskorna upplevde att en av deras arbetsuppgifter var att lära vårdsökande 

om deras hälsoproblem (Kaminsky et al., 2009). Detta gjorde telefonsjuksköterskorna på 

olika sätt, antingen standardiserat utan att ta reda på vad den vårdsökande redan visste och 

hur informationen uppfattades. Eller individbaserat utifrån den vårdsökandes personliga 

förutsättningar och med en avstämning om hur informationen har uppfattats (ibid.). 

Att ha varit involverad i ett anmälningsfall skapade konsekvenser för 

telefonsjuksköterskorna (Röing & Holmström, 2015). De uttryckte att det påverkade dem 

psykologiskt med känslor av chock, misslyckande och skam som ledde till att de tappade 

självförtroendet. De upplevde utredningarna som mycket påfrestande och som något de inte 

ville uppleva igen. De behövde stöd, vissa även rehabilitering, efteråt för att kunna återgå 

till arbetet men de upplevde att de lärde sig av erfarenheten och fick en ökad förståelse för 

hur de själva fungerade. Telefonsjuksköterskorna upplevde ämnet som känsligt och de 

uttryckte att de känt sig som “dåliga sjuksköterskor” även om de är medvetna om att det 

kan hända vem som helst eftersom det finns risker med att bedöma vårdbehov över telefon 

(ibid.). 

Telefonsjuksköterskornas erfarenheter av det datoriserade beslutsstödet var tudelat, dels 

förenklade det arbetet, upplevdes tidsbesparande och som en garanti för att de inte skulle 

missa några viktiga frågor och därmed minimera risken för att göra fel bedömning 

(Ernesäter et al., 2009). Vidare tyckte telefonsjuksköterskorna att beslutsstödet var ett 

komplement till deras egen kunskap och att det ökade kvaliteten på organisationsnivå 

eftersom det säkerställer att telefonsjuksköterskorna ger enhetliga råd. Däremot tyckte 
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telefonsjuksköterskorna att beslutsstödet saknade information om viktiga symtom och att en 

del egenvårdsråd var högst ofullständiga. Förutom att det tog tid att handha beslutstödet då 

det saknades information så kunde programmet även hänga sig eller stänga ner sig av sig 

själv. Detta kunde leda till att de la mindre uppmärksamhet på de vårdsökande. De 

upplevde även att det fanns en risk att de blev passiva och missade viktig information, samt 

att deras kunskap och profession inte utnyttjades vilket upplevdes begränsa deras 

trovärdighet (ibid.) Enligt Röing et al. (2013) litar en del telefonsjuksköterskor mer på sin 

egen erfarenhet och personliga upplevelser än den litteratur och det beslutsstöd som finns 

att tillgå och refererade ibland till sig själva och sina egna personliga erfarenheter i samtalen. 

Vissa telefonsjuksköterskor väljer ibland att ringa tillbaka till den vårdsökande för 

uppföljning när hen undrar om bedömningen var rätt (Kaminsky et al., 2009; Röing et al., 

2013). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vårdsökandes och 

telefonsjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 1177 Vårdguiden på telefon. 

Resultatet visar att de vårdsökande kontaktar tjänsten när de är oroliga över hälsotillståndet. 

De vårdsökande vill bli tagna på allvar och uppskattar omtanke och ärlighet. Missnöje 

uppstår när de vårdsökande inte känner sig respekterade eller när de får en 

rekommendation till en lägre vårdnivå än de väntat sig. Telefonsjuksköterskorna tycker att 

arbetet är stimulerande och givande men att det kantas av svårigheter. Att inte kunna se den 

vårdsökande och att arbeta med ett bristfälligt beslutsstöd anses som stora utmaningar. 

Kommunikationsproblem är också frekvent förekommande i samtalen. Patientsäkerheten är 

ett viktigt område för telefonsjuksköterskorna och svårigheterna de upplever kan leda till att 

den påverkas negativt. 

Telefonsjuksköterskorna upplever att de ger traditionell omvårdnad över telefon trots att 

det är stor skillnad på omständigheterna. Souza-Junior, Mendes, Mazzo och Godoy (2016) 

kom fram till att de flesta telefonrådgivningstjänster internationellt sett erbjuder just 
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omvårdnad via telefon. Att telefonsjuksköterskorna upplever svårigheter med att göra 

medicinska bedömningar via telefon bekräftas av Fincher, Ward, Dawkins, Magee och 

Wilson (2009) som tar upp att vård via telefon ställer större kompetenskrav på 

intervjuteknik än ordinarie omvårdnad. Bristen på möjlighet till en visuell bedömning tas 

upp som en stor skillnad i både denna litteraturöversikts resultat och tidigare forskning 

(Fincher et al. 2009; Pettinari & Jessopp, 2001; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Att 

använda sig av videosamtal i telefonrådgivningen skulle kunna underlätta 

telefonsjuksköterskornas jobb. Cady och Finkelstein (2014) beskriver i sin studie att 

videosamtal gav telefonsjuksköterskan visuell information hen tidigare saknat utan att de 

extra arbetsuppgifterna påverkade effektiviteten. 

Att erbjuda hälsovård via telefon verkar ställa krav på sjuksköterskorna som arbetar med 

det, krav som inte ingår i grundutbildningen. Greenberg (2009) belyser att 

telefonsjuksköterskan behöver en del egenskaper och tillgångar för att 

omvårdnadsprocessen via telefon ska bli bra, exempelvis ska telefonsjuksköterskan kunna 

förstå och ta hand om den vårdsökandes situation bortom det ursprungliga hälsoproblemet. 

För att klara av detta såg Greenberg att telefonsjuksköterskorna förlitade sig mycket på sina 

tidigare omvårdnadserfarenheter och utbildning. I bedömningen och problemlösningen var 

även telefonsjuksköterskans intuition ett viktigt redskap (ibid.). De stora skillnaderna på 

arbetsuppgifterna gör att avsaknaden av en specialistutbildning kan tyckas vara ett 

problem. En vidareutbildning skulle eventuellt också kunna höja telefonsjuksköterskornas 

trovärdighet och status eftersom det framkom att de vårdsökande ibland inte godtar råden 

eftersom telefonsjuksköterskan endast är sjuksköterska. Ytterligare indikationer på att en 

vidareutbildning skulle vara berättigad är att telefonsjuksköterskorna upplever att det är ett 

svårt jobb som tar lång tid att lära sig. 

I och med att telefonsjuksköterskorna upplever att det är deras uppgift att stödja och stärka 

de vårdsökande i samtalet verkar det som att telefonsjuksköterskorna följer 

kompetensbeskrivningens mål om att de bör arbeta med empowerment. Att deras 

erfarenheter av arbetet också omfattar diskussioner med den vårdsökande innan en slutlig 

bedömning görs tyder på ett individcentrerat förhållningssätt. 
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Att brister i kommunikationen påverkar patientsäkerheten styrks av Ernesäter, Winblad, 

Engström och Holmström (2012) som kom fram till att kommunikationsbrister var den 

vanligaste orsaken till att en anmälan till inspektionen för vård och omsorg gjordes. Studien 

visade också att majoriteten av patienterna i anmälningsfallen var manliga (ibid.) Vilket 

visar att både den kvinna-till-kvinna-kontakt som telefonsjuksköterskorna upplevde och 

svårigheterna i att kommunicera med en man kan tänkas vara verkliga. Eftersom ingen av 

artiklarna hade intervjuat någon manlig telefonsjuksköterska trots att de inte aktivt valt bort 

dem, kan vara ett tecken på att fler manliga telefonsjuksköterskor behövs, vilket eventuellt 

skulle kunna stärka patientsäkerheten. I Ernesäter, Engström, Winblad och Holmströms 

(2014) studie framkom det att telefonsjuksköterskorna ställde färre öppna medicinska frågor 

i de samtal som lett till anmälningsfall, vilket tyder på att telefonsjuksköterskornas 

erfarenheter i denna översikt kan stämma. För att främja empowerment behöver 

telefonsjuksköterskan skapa en jämlik relation med den vårdsökande och resultatet tyder på 

att detta eventuellt är svårare att uppnå när samtalets olika parter är av olika kön (jfr. Bravo 

et al., 2015). 

I resultatet uppmärksammas att både vårdsökande och telefonsjuksköterskor upplever att 

det spelar roll för samtalet vilket kön föräldern har. Detta upptäckte även Kaminsky, 

Carlsson, Höglund och Holmström (2010). De kom fram till att mammor stod för 73 % av 

samtalen och att de oftare fick egenvårdsråd än papporna, trots att det inte var någon 

skillnad på vilka barn de ringde för (ibid.). Goode et al. (2016) beskriver att engelska pappor 

upplevde att vilken förälder som ringde berodde på föräldrarnas personliga egenskaper i 

förhållande till vårdpersonal. Telefonsjuksköterskorna upplevde även att kultur spelade in 

när det kom till vem de fick tala med och att detta kunde innebära hinder i 

kommunikationen, vilket även Purc-Stephenson och Thrasher (2010) vittnar om. Skillnaden 

mellan vilken rådgivning föräldrarna får och hur de upplever den kan bero på att de har 

olika stor förmåga att uppnå empowerment (jfr. Bravo et al., 2015). 

Att de vårdsökande uppgav att de ibland kontaktar 1177 Vårdguiden på telefon eftersom de 

har haft för viktiga saker inplanerade dagtid gör att man kan ifrågasätta om öppenvården 

borde förändra sina öppettider och sin tillgänglighet. Att även telefonsjuksköterskorna 
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upplevde att tillgängligheten hos hälsocentralerna kunde vara ett problem tyder på att 

vården eventuellt behöver börja förhålla sig till att det finns ett behov av att kunna söka 

vård på andra tider än dagtid. Bravo et al (2015) förtydligar att även 

sjukvårdsorganisationen har ett ansvar för att användandet av hälso- och sjukvården ska 

vara optimerat för att det ska finnas förutsättningar för patienten att uppnå empowerment. 

En vidareutbildning för telefonsjuksköterskorna skulle också kunna hjälpa till att optimera 

vården. Om utbildningen hjälpte telefonsjuksköterskorna att utveckla sina kommunikativa 

färdigheter skulle det inte bara kunna stärka patientsäkerheten utan även öka de 

vårdsökandes nöjdhet samt tillit till tjänsten. När de vårdsökande inte känner sig nöjda eller 

inte litar på telefonsjuksköterskans bedömning leder det enligt resultatet till fler 

efterföljande akutbesök. En större andel nöjda vårdsökande skulle därmed kunna spara 

vårdresurser. 

Telefonsjuksköterskorna tog upp att de upplevde att stress, tidspress och yttre faktorer som 

pågående epidemier och vårdsökandes tillgång till hälsocentraler påverkade deras 

yrkesutövande och därmed patientsäkerheten. Till Wahlberg et al. (2003) har 

telefonsjuksköterskor berättat om liknande hinder. Smith, Valssechi, Andersson och 

Sederblad (2012) beskriver att en del av stressen och tidspressen består av att 

telefonsjuksköterskorna vet att de förväntas ta emot sex till åtta samtal i timmen och 

dessutom kan kolla sin statistik under arbetspasset. I dagsläget kopplas samtalen lokalt till 

det landsting där den vårdsökande befinner sig (Bäck Berglund, Nordlander & Kvilén 

Eriksson, 2016). Under 2016/2017 pågår ett projekt för att utvärdera och skapa 

förutsättningar för nationell samverkan med en gemensam telefonkö från majoriteten av 

landets landsting och regioner. Första delrapporten med resultat från skarpa pilottest 

indikerar att tillgängligheten skulle bli bättre med bibehållen patientsäkerhet och kvalitet på 

vården (ibid.). Projektet kan tänkas vara såväl positivt som negativt. De områden som haft 

ett lägre antal vårdsökande kan komma att känna av en ökad strss medan de som haft ett 

högt samtalstryck kanske kommer känna att deras arbetsbörda minskar. Purc-Stephenson 

och Thrasher (2010) får i sin översikt fram att hög arbetsbelastning kunde ha negativ 

påverkan på vårdkvaliteten och att telefonsjuksköterskorna kände sig tvingade att hålla 
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rådgivningen kort för att andra vårdsökande inte skulle behöva vänta. Det var dessutom 

mer sannolikt att telefonsjuksköterskorna utsattes för otrevligt bemötande från vårdsökande 

om de hade fått vänta länge innan samtalet besvarades (ibid.). Vilket även skulle kunna 

förklara varför vårdsökande tyckte att väntetiden påverkade hur de upplevde 

telefonsjuksköterskans bemötande. 

Det svenska systemet har beskrivits vara likt den brittiska telefonrådgivningen (Smith et al., 

2012). Vilket O’Cathain, Sampson, Munro, Thomas och Nicholl (2004) visar stämmer när det 

gäller de tudelade känslorna angående beslutssstödet som förekommer även hos de brittiska 

telefonsjuksköterskorna. Att telefonsjuksköterskorna inte alltid litar på beslutsstödet visar 

på att det skulle behöva utvecklas för att underlätta telefonsjuksköterskornas 

arbetssituation. Även Ledin, Olsen och Josefsson (2011) kom fram till att beslutsstödet 

behöver vidareutvecklas i flera länder, de föreslår att det bör göras tillsammans med 

telefonsjuksköterskorna. Det känns inte acceptabelt att programmet stänger ner sig och att 

det inte alltid är komplett vad gäller vilka symtom som finns beskrivna och de egenvårdsråd 

som ges. Vilket även kan anses begränsa telefonsjuksköterskan att utföra de 

omvårdnadsåtgärder som Bravo et al. (2015) föreslår för att stärka patientens empowerment. 

Att telefonsjuksköterskor inte är nöjda med beslutsstödet de har tillgång till tas även upp av 

Purc-Stephenson och Thrasher (2010) som kollat på studier gjorda i Kanada, USA, 

Storbritannien och Sverige. De kom fram till att telefonsjuksköterskorna var oroliga över att 

beslutsstödets riktlinjer inte matchade de vårdsökandes symtom eller vägde in kontexten i 

bedömningen (ibid.). Att beslutsstödet som är telefonsjuksköterskornas säkerhet och ett 

viktigt arbetsredskap samtidigt upplevs ofullständigt tycks därmed vara ett stort problem 

inom telefonrådgivningen även i andra länder. Problemen telefonsjuksköterskorna upplever 

med beslutsstödet kan också tänkas öka stressen och pressen. Det verkar också behövas ett 

tydligare organisatoriskt stöd för telefonsjuksköterskorna. Även om det stämmer att 

telefonsjuksköterskorna är ensamt ansvariga för bedömningarna de gör kan det vara ett 

problem att de känner sig som “dåliga sjuksköterskor” efter att de varit involverade i samtal 

som lett till en anmälan. Att telefonsjuksköterskorna upplever att de lärt sig av erfarenheten 

tyder på att de med rätt hjälp kan återfå självkänslan att utföra sitt arbete.  Att ha rutiner för 

att hjälpa telefonsjuksköterskorna efter anmälningsfall skulle kunna förbättra tjänsten. 
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Alla dessa faktorer kan bidra till att telefonsjuksköterskornas arbetsmiljö inte är optimal. 

Därmed kanske de inte upplever empowerment på sin arbetsplats vilket enligt Spence 

Laschinger et al. (2010) kan innebära att de har svårt att ge de vårdsökande empowerment. 

Vad som däremot tyder på att telefonsjuksköterskorna lyckas med att ge de vårdsökande 

empowerment är att telefonsjuksköterskorna uppger att en viktig del av deras arbete är att 

lära ut (jfr. Bravo et al., 2015). Det bekräftas av att de vårdsökande uppger att de lär sig av 

samtalen. Den grupp som uttrycker det tydligt är föräldrar som ringer å sina barns vägnar. 

Även Greenberg (2009) uppmärksammar att lärande är en del av samtalet och att 

telefonsjuksköterskorna tar de vårdsökandes kunskap i beaktande inför beslutet om 

vårdnivå. 

Lärandet i samtalen kan anses stärka patientsäkerheten eftersom den vårdsökande blir mer 

insatt i vilka symtom hen ska vara uppmärksam på. Eftersom lärandet ibland gjorde att 

föräldrar kände att de inte behövde ringa för samma sak igen är det av stor vikt att råden 

och informationen är korrekta. Att telefonsjuksköterskorna ibland litade mer på sin egen 

erfarenhet än beslutsstödet och att de inte lärde ut på samma sätt är ytterligare en sak som 

kan påverka patientsäkerheten negativt. Gustafsson et al. (2015) kom fram till att för att 

känna sig trygg med egenvård var det viktigt att ha kunskap om hur man erhåller 

symtomlindring, få sjukvårdsrådgivning och erhålla tillförlitlig information om hälsofrågor. 

Vilket ytterligare styrker hur viktigt det är med ett väl fungerande beslutsstöd och att 

telefonsjuksköterskorna har adekvat kompetens. 

Metoddiskussion 

Telefonrådgivning är ett relativt ungt forskningsområde och valet att fokusera enbart på den 

nationella telefonrådgivningen i Sverige gav en begränsad, men för denna litteraturöversikt, 

tillräckligt stor tillgång på artiklar. Ett internationellt fokus hade genererat ett större antal 

artiklar. Att enbart beskriva den svenska telefonrådgivningen gjorde dock att studierna 

berörde samma vårdkultur och organisation. 
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Då sökningarna inte genererade stora träffar användes endast avgränsningar som var 

relevanta gentemot inklusionskriterierna för att minska risken att utelämna artiklar. Den 

manuella sökningen genomfördes för att säkerställa att inga relevanta artiklar missades. 

Ytterligare sökord hade kanske kunnat generera fler relevanta träffar. De inkluderade 

artiklarna från den manuella sökningen undersöktes men inga nya sökord för att hitta dem i 

databaserna identifierades. Fler databaser kunde ha använts men då tiden för arbetet var 

begränsad valdes enbart PubMed och CINAHL. 

Att majoriteten av de inkluderade artiklarna är kvalitativa betraktas som rimligt då det är 

den metod som vanligen används när erfarenheter och upplevelser undersöks. Att de 

kvantitativa har använt sig av färdiga frågor skulle kunna innebära att upplevelser har 

missats eller misstolkats. De kvantitativa artiklarna bedöms ändå, att tillsammans med de 

kvalitativa, kunna ge en bättre och bredare bild av ämnet. Flera av artiklarna i översikten är 

utförda av samma forskargrupper. En författare återfinns till exempel i sju av elva artiklar. 

Att ett litet antal forskare utfört studierna skulle kunna ha betydelse för såväl utförandet 

som resultaten. Det finns dessutom en risk att spridningen mellan vilka call centers som 

blivit tillfrågade att delta är begränsad. Trots det finns möjligheten att resultaten ändå blivit 

desamma eftersom telefonrådgivningen är nationell och genomförs på samma sätt i hela 

landet. 

De olika momenten i arbetet har genomgående utförts gemensamt och/eller parallellt med 

varandra för att stärka arbetets trovärdighet. Exempelvis utfördes kvalitetsgranskningen 

oberoende av varandra, vilket SBU (2014, s. 41f.) förordar. Den höga överensstämmelsen 

(94,6-100%) mellan kvalitetsgranskningarna innebär en hög interkodarreliabilitet vilket 

tyder på en hög reliabilitet, det vill säga att datan är fri från mätfel (jfr. Polit & Beck, 2017, s. 

303, 305). För att undvika fel i översättningen från engelska till svenska användes en ordbok 

när tveksamhet uppstod. Översättningar som trots det kändes osäkra diskuterades tills 

enighet uppnåddes. Att grupperingen i analysen genomfördes enskilt för att senare 

sammanfogas till ett gemensamt resultat ökade förståelsen för innehållet och stärker 

validiteten, det vill säga att översikten undersökt det den faktiskt ämnade göra (jfr. Polit & 
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Beck, 2017, s. 747). Utöver det kontrollerades att kontexten inte förändrades i processen 

genom att återkommande återgå till originalkällan. 

Tillvägagångssättet i arbetet har följts av en utomstående handledare som har läst innehållet 

och gett förslag på förändringar och tydliggöranden. Samtliga förslag har diskuterats, 

analyserats och därefter bearbetats för att uppnå en bra kvalitet. I metodavsnittet har 

tillvägagångssättet beskrivits noggrant för att översikten ska vara replikerbar. Under 

arbetets gång har tidigare erfarenheter av 1177 Vårdguiden på telefon diskuterats för att ta 

reda på vilken förförståelse som fanns för att undvika att den påverkade analysen och 

författandet av resultatet, detta gör att översikten har en hög bekräftbarhet (jfr. Polit & Beck, 

2017, s. 560f.). 

Eftersom samtliga studier som ligger till grund för översiktens resultat är utförda på den 

svenska nationella telefonrådgivningen 1177 Vårdguiden på telefon påverkar det 

överförbarheten och den kliniska nyttan. Översikten ger trots det låga antalet artiklar ändå 

en samlad bild av upplevelsen och erfarenheterna av verksamheten och skulle därför kunna 

vara en indikation på hur 1177 Vårdguiden på telefon fungerar. Resultatet skulle också 

kunna vara överförbart till andra svenska telefonrådgivningstjänster, såsom hälsocentraler 

och vårdmottagningar. Att de svenska och brittiska telefonsjuksköterskorna delar liknande 

erfarenheter gör att resultatet skulle kunna vara applicerbart på både den brittiska men även 

andra västerländska telefonrådgivningar. Trots det måste man ta i beaktande att olika 

länder har olika uppbyggnader av sin vårdkultur och organisation vilket kan medföra att 

användandet av telefonrådgivningen skiljer sig åt. 

För diskussionen av översiktens resultat återfanns ett tillfredsställande stöd i tidigare 

forskning när det gällde telefonsjuksköterskornas upplevelse och erfarenheter av 

telefonrådgivning. När det gällde de vårdsökande var det däremot svårt att hitta artiklar 

som var relevanta för ämnet. Slutligen finns det en möjlighet att denna litteraturöversikt är 

den första av sitt slag då ingen artikel som handlar om både vårdsökandes och 

telefonsjuksköterskors upplevelser eller erfarenheter har påträffats.  
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Slutsats 
Denna litteraturöversikt visar att det finns samband mellan de vårdsökandes och 

telefonsjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av 1177 Vårdguiden på telefon. För 

att ta reda på hur dessa samband påverkar tjänsten och för att kunna ge förslag på hur 

verksamheten kan utvecklas behövs vidare forskning. Studier med inriktning på 

vårdsökandes upplevelser och erfarenheter samt studier där både vårdsökandes och 

telefonsjuksköterskors upplevelse av samma telefonsamtal undersöks anses vara 

betydelsefullt. Genom att få en bättre förståelse för hur samtalet mellan vårdsökande och 

telefonsjuksköterska utförs och upplevs av båda parter skulle verktyg för att stärka 

vårdsökandes empowerment kunna identifieras och utvecklas. Litteraturöversikten visar 

även på att det finns ett behov av en vidareutbildning inom telefonrådgivning för 

legitimerade sjuksköterskor. Dessutom finns det tydliga indikationer på att det tillgängliga 

beslutsstödet är bristfälligt, besvärligt att använda och i behov av vidareutveckling i samråd 

med telefonsjuksköterskorna. Dessa åtgärder skulle kunna öka patientsäkerheten i 

telefonrådgivningen. 
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Kvalitativ, 
fenomenografisk 
ansats. 
 

12 
telefonsjuksköterskor. 

Fenomenografiska 
intervjuer med öppna 
frågor. 
Datan analyserades med 
en induktiv ansats och en 
fenomenografisk 
analysmetod. 

Fem sätt som telefonsjuksköterskor uppfattar sitt 
arbete på identifierades och kategoriserades; (1) 
Utvärdera, hänvisa och ge råd till den 
vårdsökande, (2) stödja den vårdsökande, (3) 
stärka den vårdsökande, (4) lära vårdsökande 
och (5) främja vårdsökandes lärande. 

Hög 
kvalitet. 

Rahmqvist, M., 
Ernesäter, A., & 
Holmström, I.  
(2011). 
Sverige. 

Att analysera hur nöjda patienter 
är med telefonrådgivningen. 
Specifikt de som bedömdes ha ett 
mindre akut vårdbehov än de 
själva ansåg för att jämföra 
resultaten av det vårdsökande 
beteendet gentemot andra 
vårdsökande. 

Kvantitativ, 
case- control 
studie. 

273 respondenter. 18 
“cases” och 22 
“controls”, i jämförelse 
med 233 övriga samtal. 
(58,6 %). 

Frågeformulär per post. 
Beskrivande statistik 
(uträkningar utförda i 
SPSS version 18 och 
Epistat). 

“Cases” och “controls” blev rekommenderade 
en lägre vårdnivå än förväntat och/eller var 
oense med telefonsjuksköterskan om åtgärden. 
De upplevde sitt eget vårdbehov mer akut än de 
övriga och  de hade högre andel akut-besök 
dagarna efter samtalet. Telefonsjuksköterskona 
som tagit emot samtalen från “cases” fick lägre 
betyg vad gällde mottagande, förmåga att lyssna 
och ta till sig den vårdsökandes hälsoproblem. 

Hög 
kvalitet. 

Röing, M., & 
Holmström, I. K. 
(2015). 
Sverige. 

Att utforska 
telefonsjuksköterskornas och 
deras chefers erfarenheter av att 
vara involverade i faktiska 
anmälningsfall med fokus på 
vilka faktorer som kan ha bidragit 

Kvalitativ, 
deskriptiv. 

6 telefonsjuksköterskor 
och 5 chefer. 

Intervjuer med öppna 
frågor. 
Riktad innehållsanalys. 

Stress, skiftarbete, utmattning, mångsysslande 
och personalbrist kan ha bidragit till 
anmälningsfallen enligt telefonsjuksköterskorna. 
Enligt cheferna var bidragande faktorer: 
arbetsuppgifternas komplexitet och 
telefonsjuksköterskans kommunikation med de 
vårdsökande. Resultaten visade att problemen 

Hög 

kvalitet. 
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till anmälningarna samt vilka 
konsekvenser anmälningarna fick. 

endast åtgärdades lokalt utan några försök till 
organisatoriska förändringar. 

Röing, M., 
Rosenqvist, U., 
& Holmström, I.  
(2013). 
Sverige. 

Att identifiera faktorer som kan 
hota patientsäkerheten i 
telefonsjuksköterskornas dialoger 
med vårdsökande. 

Kvalitativ, 
Deskriptiv. 

12 
telefonsjuksköterskor. 
121 minnes-sessioner 
med reflektioner av 
samtal. 

Sex telefonsjuksköterskor 
deltog i stimulerade 
minnes-sessioner och sex 
telefonsjuksköterskor 
ingick i en referensgrupp. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Visade att hot mot patientsäkerheten kunde vara 
relaterat till fyra huvudkategorier: omgivningen, 
telefonrådgivningens organisation, 
telefonsjuksköterskan eller den vårdsökande. 

Hög 
kvalitet. 

Ström, M., Baigi, 
A., Hildingh, C., 
Mattsson, B., & 
Marklund, B.  
(2011). 
Sverige. 

Att beskriva hur vårdsökandes 
kön, ålder, utbildning och 
vårdnivå influerade deras 
uppfattning av vårdbemötandet 
från 1177 Vårdguiden på telefon. 

Kvantitativ, 
deskriptiv och 
utvärderande. 

517 Vårdsökande 
(39,7%) 

Enkätundersökning per 
post.  
Datan analyserades med 
SPSS och Student’s t-test 
användes för relevans. 

Interaktion, service och produkt framstod som 
tre faktorer som beskrevs med hög 
tillfredsställelse. Objekten vänlighet, respekt, 
bekräftelse, tillgänglighet och enkelhet 
värderades högst medan gemensamt 
beslutsfattande, lugn och tid värderades lägst.  

Hög 
kvalitet 

Ström, M., 
Marklund, B., & 
Hildingh, C.  
(2006).  
Sverige. 

Att undersöka hur 
telefonsjuksköterskor uppfattade 
sin arbetsuppgift. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk. 

12 
telefonsjuksköterskor. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tre kategorier med fyra underkategorier vardera 
identifierades. Stimulerande; främjar personlig 
utveckling, roligt, självständigt och utmanande. 
Utsatt; frontlinjen, kräver omfattande 
kunskaper, utsatt för kritik och riskposition. 
Hanterlig; lyhördhet, inte orolig för sin prestige, 
beslutsamhet och självkännedom. 

Hög 
kvalitet. 

Winneby, E., 
Flensner, G., & 
Rudolfsson, G.  
(2014).  
Sverige. 

Att belysa vårdsökandes situation 
och erfarenhet av den vård de fick 
efter att ha bedömts och hänvisats 
till vårdnivå 2, även om 
telefonsjuksköterskan bedömt de 
medicinska problemen till nivå 3. 

Kvalitativ, 
induktiv.  

8 vårdsökande (27%). Semistrukturerade 
intervjuer. 
Datan analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys.   

Tre teman som beskriver de vårdsökandes 
upplevelse av vårdtillfället framkom: Att känna 
sig fångad, att inte känna sig respekterad samt 
att känna sig inbjuden. Temana baserades på sju 
underteman. 

Hög 
kvalitet. 

 


