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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Telefonrådgivning är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Det 

finns begränsad tillgång till studier riktade mot psykiatrisk vård då flertalet studier riktas 

mot primärvården. Tidigare forskning beskriver svårigheter med omvårdnad över telefon då 

kommunikationen begränsas. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning inom psykiatrisk vård. Metod: Kvalitativ metod med induktiv och 

manifest ansats. Semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor på en basenhet i 

Mellansverige som analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Redovisas i fem 

kategorier: Att vara tillgänglig, Att har rätt kompetens, Att vara flexibel, Att känna osäkerhet 

och Utmaningen i att vara beroende av andra. Slutsats: Telefonrådgivning inom psykiatrisk 

vård är en komplex arbetsuppgift som kräver formell kompetens och klinisk erfarenhet samt 

goda kunskaper i bemötande och en kännedom om verksamheten. Tidsbegränsade samtal är 

inte anpassade för de komplexa fallen och sjuksköterskorna behöver sin tid för att inte 

riskera att göra felbedömningar eller missa relevant information. Tillgängligheten begränsas 

för patienter med nedsatt kognitiv förmåga. Osäkerheten som uppstår hos sjuksköterskorna 

kopplas till att inte ha mandat att hjälpa patienten fullt ut, vilket leder till en etisk stress. 

Nyckelord: Erfarenheter, Kvalitativ innehållsanalys, Psykiatrisk omvårdnad, 

Sjuksköterskor, Telefonrådgivning 

  



ABSTRACT 

Background: Telephone advice nursing is common in health care. There is limited access to 

studies directed towards psychiatric care as most studies focus on primary care. Earlier 

research describes difficulties with nursing over the telephone as communication being 

limited. Purpose: To describe nurses' experience of telephone counselling in psychiatric 

care. Method: Qualitative method with an inductive and manifest approach. Semi-

structured interviews with eight nurses at a base unit in Central Sweden, analyzed with 

qualitative content analysis. Result: Reported in five categories: Being accessible; Having 

the right competence; Being flexible feeling insecure and The challenge of being dependent 

on others. Conclusion: Telephone counselling in psychiatric care is a complex task, which 

requires formal competence and clinical experience as well as good knowledge of treatment 

and knowledge of the organization. Time-limited calls are not adapted to complex cases and 

nurses do need their time to avoid miscalculations or to miss relevant information. 

Accessibility is restricted to patients with impaired cognitive ability. The uncertainty that 

occurs in nurses is being linked to not having the mandate to help the patient fully, which 

leads to ethical stress. 

Keywords: Experience, Qualitative content analysis, Mental health care, Nurses, Telephone 

advice
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1 INLEDNING 

Inom psykiatrisk vård är telefonrådgivningen en lika självklar del som inom övrig hälso- och 

sjukvård. Många sjuksköterskor har telefonkontakt med sina patienter lika mycket som de 

har fysiska möten. Författarna arbetar inom psykiatrisk öppenvård och har själva erfarenhet 

av telefonrådgivning som sjuksköterskor och kollegor till sjuksköterskor som bedriver 

telefonrådgivning. Vi har sett att detta är en arbetsuppgift som engagerar och väcker känslor 

hos sjuksköterskorna, samt att det blir ett allt vanligare alternativ till de klassiska besöken 

och uppföljningarna som görs på en mottagning, då många patienter på landsbygden kan ha 

över tio mils resa till närmsta sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Mot denna bakgrund har 

författarna valt att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av telefonrådgivning inom 

psykiatrisk vård, med förhoppning om att få en större förståelse för fenomenet som 

förhoppningsvis kan bidra till kvalitetsutveckling av den vård som bedrivs. 

2 BAKGRUND 

År 1931 startade den första sjukvårdsrådgivningen via telefon i Sverige och detta utvecklades 

stort under 60- och 70-talet. Idag är telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård en självklar 

del och har delvis ersatt en del av de traditionella vårdbesöken. Det finns ännu ingen formell 

specialistutbildning för telefonsjuksköterskor i Sverige (TRIHS & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 

I Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  

framkommer att sjuksköterskan ska kunna bedöma patientens hälsotillstånd genom såväl 

patientens subjektiva upplevelser, som objektiv data. Sjuksköterskan ska även kunna 

fastställa omvårdnadsdiagnoser där patientens behov av omvårdnad identifieras, samt 

genomföra säker kommunikations- och informationsöverföring genom hela vårdprocessen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Svensk sjuksköterskeförening har även tillsammans 

med Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, TRIHS tagit fram en 

kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskan där de beskriver den kompetens som en 

telefonsjuksköterska behöver för att ge rådgivning via telefon. Denna kompetensbeskrivning 

är uppdelad i sex delar vilka innefattar 1) omvårdnad, kommunikation och pedagogik, 2) 

omvårdnad och medicin, 3) omvårdnad och teknologi, 4) omvårdnad och samhället, 5) 

omvårdnad och främja hälsa/ förebygga ohälsa, 6) omvårdnad och etik (TRIHS & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 
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Sjuksköterskans ansvar vid telefonrådgivning gå även att återfinna hos Vårdhandboken 

(2017) där det framkommer att sjuksköterskan ska; bedöma den vårdsökandes 

hälsoproblem, hänvisa till rätt vårdnivå, ge råd och stärka, stötta och lära ut samt att arbeta 

med den vårdsökandes egen förmåga att hantera hälsoproblemet. ”Vårdarens möjligheter 

med sjukvårdsrådgivning per telefon är att skapa en bra relation och god kontakt med den 

vårdsökande, analysera hälsoproblemet och bedöma behov av vård samt tolka den 

vårdsökandes känslor av upplevelsen runt symtom och situation” (Vårdhandboken, 2017). 

2.1 Tidigare forskning 

Under sökningen av tidigare forskning inom ämnet har det varit svårt att hitta material som 

är riktat mot sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Dock finns ett antal studier där 

upplevelsen av telefonrådgivning hos sjuksköterskor inom primärvården och vid 

larmcentraler studerats. Materialet inkluderar 13 artiklar som är riktade mot psykiatrisk vård 

samt 12 som är riktade mot telefonrådgivning inom primärvården eller telefonrådgivning i 

övrigt. Dessa inkluderades då primärvårdens sätt att arbeta är mera likt det arbetet som sker 

inom psykiatrisk vård jämfört med rådgivning på en larmcentral. De sökord som använts är: 

Experiences, Mental Helath, Nurse, Psychiatric, Suicide, Telenursing, Telephone Advice, 

Telephone Counseling, Telephone nursing & telephone triage. Efter upprepade sökningar i 

Cinahl, Pubmed, Psycinfo och Google Scholar valde författarna ut de artiklar som var riktade 

mot psykiatrisk vård och primärvård och som svarade mot syftet med föreliggande studie. 

Därefter gjordes sedan kedjesökningar utifrån dessa träffar. Författarna valde även att ta 

med en artikel av Hunter (2000) som beskriver en strukturerad telefonuppföljning av 

patienter med psykisk ohälsa, en artikel av Erdman (2001) som belyser potentiella risker 

med telefonrådgivning inom psykiatrisk vård samt en artikel av Greenberg (2009) där en 

teoretisk modell för processen som sjuksköterskor använder för att leverera vård via telefon 

utvecklats. Nedan följer en sammanställning av forskningsgenomgången som var av relevans 

för studien. 

2.1.1 Utmaningar 

I flera av studierna beskrevs att sjuksköterskor upplevde telefonrådgivning som utmanande. 

Det huvudsakliga temat som framkom var upplevelsen av stress i arbetet relaterat till 

tidspressen (Elsom, Sands, Roper, Hoppner & Gerdtz, 2013; Kaminsky, Röing, Björkman & 

Holmström, 2017; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010; Sands, 2004; Sands, Elsom, Gerdtz 

m.fl., 2012; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). En stressig arbetssituation bidrog i 

Sands (2004) studie till att sjuksköterskorna upplevde en saknad av att ventilera sina tankar, 

erfarenheter och känslor med kollegor och därmed utbyta ett lärande av varandra.  

Utmaningarna handlade också om att det inte fanns tillräckligt med resurser i 

sjuksköterskornas organisation, vilket försvårade arbetet (Holmström & Dall’Alba, 2002; 

Holmström & Höglund, 2007; Kaminsky m.fl., 2017; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010; 

Sands, 2004; Wahlberg m.fl., 2003). Vikten av att sjuksöterskan inom psykiatrisk vård kan 

komma i kontakt med en psykiatriker för att ta hjälp när det behövs beskrivs av Kevin 
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(2002b). Liknande erfarenheter beskrivs av Barnett m.fl. (2009) där sjuksköterskorna menar 

att en begränsad interaktion med andra professioner och nätverk försvårar arbetet. 

En utmaning som beskrevs i studierna av både Holmström och Höglund (2007) och 

Kaminsky m.fl. (2017) är sekretessen, då sjuksköterskorna inte kan identifiera patienten via 

telefonen, vilket gör att de inte kan vara riktigt säkra på att de talar med rätt patient. En 

annan utmaning som beskrevs gällande reglerna runt sekretessen är svårigheten som uppstår 

när sjuksköterskan får tala med någon anhörig och på det viset får andrahandsinformation 

(Holmström & Höglund, 2007; Kaminsky m.fl., 2017; Kevin, 2002a; Payne m.fl., 2002; 

Wahlberg m.fl., 2003). I en artikel av Sands, Elsom, Marangu, Keppich-Arnold och 

Henderson (2012) beskrevs att i de fall som anhöriga ringde och det rörde sig om till exempel 

hot och våld så kunde även den närstående erbjudas stöd och edukation via 

telefonrådgivningen.  

Sjuksköterskorna upplever att de så gott som alltid måste ta någon form av beslut och är 

ensamma i sin bedömning av detta, vilket ibland kan kännas utmanande (Barnett m.fl., 

2009; Kaminsky m.fl., 2017; Sands, 2004; Ström, Marklund & Hilding, 2006; Wahlberg 

m.fl., 2003). Flera sjuksköterskor beskriver att de oftast väljer det ”säkra före det osäkra” när 

det kommer till svåra bedömningar. Detta för att de är måna om att ”hålla ryggen fri” utifall 

ett fel skulle uppstå (Holmstöm & Höglund, 2007; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010; Ström 

m.fl. 2006). I en artikel av Sands (2004) beskrevs att sjuksköterskorna ibland kunde känna 

sig isolerade i sin yrkesroll eftersom att de var ensamma i att fatta besluten i 

telefonrådgivningen och att de sedan måste ta ansvar för dessa. Ansvaret att själv göra 

bedömningarna kunde ibland upplevas som belastande. Det var särskilt svårt att fatta beslut 

gällande patienter som riskerade att skada sig själva eller andra. Sjuksköterskorna kände 

även ett stort ansvar mot de patienter som via telefon hade sin första kontakt med psykiatrin. 

Det låg då på sjuksköterskornas ansvar att det första mötet mellan vårdsökare och vårdgivare 

blev så bra som möjligt. Även McKinsky, Watson, Pinnock, Heaney och Sheikh (2009) 

belyser den första kontakten som speciellt utmanande i sin artikel.  

Sands (2004) menar i sin artikel att den höga nivån av ansvarstagande i den komplexa 

yrkesrollen där sjuksköterskorna möter människor i kris och som varit utsatta för trauma 

bidrog till en upplevelse av att de var utarbetade. Sjuksköterskorna i primärvården upplevde 

en stor utmaning i samtalen med patienter med psykisk ohälsa. De svårigheter som beskrevs 

var när det handlade om beroendeproblematik eller att patienterna inte hade förmåga att ta 

till sig informationen som gavs (Wahlberg m.fl., 2003). 

Erdman (2001) lyfter i sin artikel några medicinska och juridiska risker med att göra 

bedömningar via telefon inom den psykiatriska vården. Studien pekar främst på den 

bristande visuella uppfattningen av patienten när sjuksköterskorna inte kan se denne. Det 

gör att det läggs stor vikt på att kunna ställa ”rätt frågor”. Vidare beskrivs 

telefonrådgivningen som ett ansvarsfullt uppdrag som kräver stor kompetens inom flera 

områden då sociokulturella olikheter kan spela en stor roll vid bedömningar. En risk är att 

vissa patienter inte känner sig bekväma att ”lämna ut sig” via telefon, vilket kan skapa 

problem gällande integritet och vårdinformation. Studien lyfter särskilt patienter på 

glesbygden som inte har samma möjlighet till anonymitet. I artikeln förespråkas att erfarna 
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specialistsjuksköterskor med särskild utbildning i telefonrådgivning ägnar sig åt 

telefonrådgivning. Det bör också finnas tydliga rutiner som ständigt utvecklas samt löpande 

fortbildning inom området. 

2.1.2 Kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskorna upplevde telefonrådgivningen som ett intressant och tillfredställande 

arbete (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2008; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). I en 

artikel av Sands (2007) framkommer det att sjuksköterskorna upplevde sitt yrke som 

ansvarsfullt och viktigt. Det framkommer även att sjuksköterskorna upplevde att de måste ha 

mycket erfarenhet och god kunskap för att kunna utföra sitt arbete bra (Kaminsky m.fl., 

2008; Kaminsky m.fl., 2017; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010; Ström m.fl., 2006; 

Wahlberg m.fl.,2003). 

I en artikel av Payne m.fl. (2002) beskrev sjuksköterskor att de kände sig tryggare i sin 

yrkesroll ju mer klinisk erfarenhet de hade av yrket. Detta framkommer även i en artikel av 

Kevin (2002a) där en liten del av sjuksköterskorna menade att den kliniska erfarenheten var 

mest betydelsefull, och att utbildning inte var det viktigaste i deras yrkesutövning. Dock 

menar Sands (2007) att sjuksköterskorna ansåg att uppdraget som att ha telefonrådgivning 

krävde mer än klinisk erfarenhet. De sjuksköterskor som saknade formell utbildning inom 

rådgivning upplevde sig bristfälliga och otillräckliga i sin yrkesroll trots att de hade lång 

klinisk erfarenhet av yrket. Detta är även i linje med det Barnett m.fl., (2009) beskriver, då 

sjuksköterskorna rapporterade om en brist på formell utbildning. Temat återfinns även i 

studien av Payne m.fl. (2002) där sjuksköterskor inom psykiatrisk vård som genomgått 

utbildning inom området beskriver en ökad säkerhet och trygghet vid rådgivningen till 

patienterna efter utbildningen. 

Eftersom de psykiatriska patienterna ofta var komplexa menade sjuksköterskorna i studien 

av Kevin (2002a) att det skulle vara svårt att använda beslutsstöd gällande symptom, råd och 

åtgärd. De menade att patienterna hade individuella behov och därför inte kunde använda 

liknande mallar som vid den allmänna rådgivningen. Detta kan ses överensstämma med det 

som framkommer i studien av Barnett m.fl., (2009) som belyser att sjuksköterskor saknar 

beprövade mallar att använda sig av vid telefonrådgivning inom psykiatrisk vård. 

I en studie av Kevin (2002b) framkommer att ungefär en fjärdedel av de sjuksköterskor som 

arbetar inom den allmänna rådgivningen ansåg att de inte hade tillräcklig kompetens att ta 

hand om patienter med psykisk ohälsa. Detta är i linje med studien av Ashmore, Hemingway, 

Lee och Baker (2001) där sjuksköterskor inom den allmänna telefonrådgivningen tagit emot 

samtal från patienter med psykisk ohälsa. Där framkommer det att en stor del av 

sjuksköterskorna saknade utbildning och erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa. 

Bristen på kunskap och utbildning bidrog till en ökad stress, vilket upplevdes i form av oro 

och osäkerhet hos sjuksköterskorna. För att hantera detta försökte de vinna tid under 

samtalen, som blev svåra att avsluta och ofta tog dubbelt så lång tid som de övriga samtalen. 
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2.1.3 Tillgänglighet 

I en artikel av McKinsky m.fl. (2009) där både patienters och vårdpersonals erfarenheter av 

telefonrådgivning inom primärvården studerats, beskrevs en framväxt av telefonrådgivning i 

städerna för att hantera efterfrågan, medan det på landsbygden används mer för att 

underlätta geografiska problem och trots avstånd kunna upprätthålla en kontinuitet i vården. 

Detta framkommer även i artikeln av Kevin (2002b) som menar att telefonrådgivning är en 

bra arbetsmetod på landsbygden då specialistvård kan erbjudas trots stora 

upptagningsområden. Det som försvårar bedömningen för sjuksköterskorna inom 

psykiatrisk vård är att de inte alltid har möjlighet att kalla patienten till ett fysiskt besök då 

det inte alltid är bemannat med specialistkompetens på nära avstånd dygnet runt. Detta är i 

linje med artikeln av Barnett m.fl., (2009) som belyser att bristen på psykiatriker på 

landsbygden försvårar arbetet för sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. 

Tillgängligheten kunde också bli ett problem när sjuksköterskan ville konsultera andra 

vårdgivare eller hänvisa patienten till andra insatser som kanske inte fanns att tillgå, 

exempelvis kommunala resurser, behandlingshem eller kristeam (Sands, 2007). Det kunde 

också uppstå svårigheter i bedömningarna för sjuksköterskan inom psykiatrisk vård när 

patienterna kontaktade rådgivningen efter kontorstid eftersom det då kunde vara svårt att 

komma i kontakt med andra vårdgivare, exempelvis kommunen som hade stängt för dagen 

(Sands, 2004). 

2.1.4 Kommunikation 

I studier av Holmström och Höglund (2007), Kaminsky m.fl., (2017), och Wahlberg m.fl., 

(2003) framkommer att sjuksköterskor upplever det svårt att inte se patienten när de ska 

göra bedömningar eftersom att de då endast kan bedöma utifrån det som kommuniceras 

verbalt. En faktor som kan komplicera detta ytterligare är när det råder språkförbistringar. 

Detta är i linje med studien av Kevin (2002b) som menar att för att sjuksköterskan ska kunna 

göra en bedömning av en patient i en krissituation utan tillgång det visuella, krävs en 

avancerad kompetens inom kommunikation. I en studie av Johnson Pettinari och Jessopp 

(2001) beskrivs hur sjuksköterskor hanterar avsaknaden av visuella signaler. Färdigheterna 

var baserade på erfarenhet och professionell bakgrund. Sjuksköterskorna beskrev att de 

föreställde sig en bild av patienten, som baserades på liknande vårdkontakter som de hade 

erfarenhet utav. De menade att den frånvarande kontakten gjorde det svårare att bygga upp 

en allians med patienten och påverkade förutsättningarna att göra en bra bedömning. De fick 

läsa mellan raderna och uppfatta även det som inte sades. Detta framkommer även i flera 

andra studier där sjuksköterskorna beskriver att för att kunna göra en bra bedömning måste 

de ibland läsa mellan raderna för att kunna bedöma patienten. En del patienter överdrev och 

en del underdrev sina symptom. Det gällde då för sjuksköterskan att kunna skapa sin egen 

bild av patienten (Holmström & Dall’Alba 2002; Holmström & Höglund, 2007; Kaminsky 

m.fl., 2008; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010).  

I artiklarna av Kaminsky m.fl. (2008), Purc-Stephenson och Thrasher (2010) och Wahlberg 

m.fl. (2003) beskrivs vikten av att sjuksköterskan ställer rätt frågor till patienten, för att 

kunna bilda sig en uppfattning och göra rätt bedömning. Svårigheten och risken för att göra 

felbedömningar relaterat till den uteblivna fysiska kontakten beskrivs även i artikeln av 
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McKinsky m.fl. (2009) där både patienter och vårdpersonal uppgav starka farhågor för att 

det fanns risk för sämre bedömningar utan ett fysiskt möte. Dock framhöll de att det blev 

skillnad vid en uppföljning via telefon, där patienten och vårdaren redan hade en etablerad 

relation.  

Sands, Elsom, Gerdtz m.fl., (2012) identifierar i deras studie sju kärnkompetenser för 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. De sju kärnkompetenserna handlade om att 1) öppna 

samtalet och uppmuntra patienten om att berätta om sitt ärende, 2) bedöma ett psykiskt 

status relaterat till beteende, psykisk historia, humör, tankeinnehåll, missbruk och aktuell 

behandling, 3) riskbedömning med risk för skada eller försämring, 4) planering och åtgärd 

som syftar till att väga samman skyddsfaktorer med riskbedömning och planera för en 

relevant åtgärd, 5) avsluta samtalet genom att sammanfatta, 6) hänvisning till vårdgrannar 

eller överrapportering, 7) dokumentering. En del samtal hade terapeutiska inslag. Det var 

också vanligt med medicinska frågor vilket innebar att sjuksköterskan måste ha medicinsk 

kompetens samt kunskap om samsjuklighet då flera patienter hade psykisk ohälsa 

kombinerat med missbruk. De behövde även god kännedom om olika samhällsresurser och 

andra vårdgivare. En liknande struktur beskrivs i artikeln av Greenberg (2009) som i sin 

studie har utvecklat en modell för processen som sjuksköterskor använder för att ge vård via 

telefon. Omvårdnad via telefon sågs som en dynamisk och målorienterad process bestående 

av tre faser; insamling av information, kognitiv bearbetning och åtgärd. Samtalet bygger på 

tolkning då sjuksköterskan översätter informationen från patienten, för att sedan översätta 

informationen från vården på ett sådant sätt att det blir begripligt för patienten. Det som 

formar processen är samtalsprioritering, nivå av komplexitet, tillgång av resurser och 

sjuksköterskans behov av validering.  

 

2.1.5 Patientperspektivet 

I en artikel av Elsom m.fl. (2013) beskrivs både patienternas och sjuksköterskornas 

upplevelse av telefonrådgivning vid psykiatrisk vård. Det framkommer att merparten av 

patienterna upplever att de har behandlats med respekt och att de har haft en god 

kommunikation. Dock upplevde endast 20% av patienterna att de var delaktiga i 

beslutsfattandet och att flera av patienterna faktiskt var nöjda med att sjuksköterskan tog 

kontroll över situationen. Det negativa med telefonrådgivningen var att informationen om 

vart patienterna skulle ringa inte var lättillgänglig. Det beskrevs också som negativt att det 

var svårt att komma fram i rådgivningskön och att patienterna ibland blev uppringda senare 

än vad de hade blivit informerade om. Ett missnöje utifrån patientperspektivet relaterat till 

tillgängligheten i primärvården beskrivs även i en artikel av Wahlberg och Wredling (2001). 

Det framkommer att det är svårt för patienterna att ta sig igenom systemet och att det kan ta 

lång tid att bli uppringd vilket leder till osäkerhet. Av deltagarna var det 31% som kände sig 

missnöjda med telefonrådgivningen och det var framför allt utifrån tillgängligheten, men 

även då de mött en sjuksköterska som verkade osäker eller inte visade något intresse för 

patienten. De 69% som kände sig nöjda beskrev det utifrån att de hade mötts av professionell 

omvårdnad där de hade bemötts av vänlighet, empati och blivit lyssnade på. Det bidrog till en 



7 

tillfredställelse med samtalet där de upplevde trygghet och en lugnande effekt. Det framgick 

att patienter ringer telefonrådgivningen när de blir oroliga över sitt eget eller någon anhörigs 

tillstånd, och överenskommelsen om åtgärd som görs tillsammans med sjuksköterskan i 

slutet av samtalet bidrar till att de kan släppa oron och känna sig trygga. 

Patientperspektivet lyfts även av Holmström, Nokkoudenmäki, Zukancic och Sundler (2015) 

som i sin artikel beskrivit äldres erfarenheter av telefonrådgivning. Det visade sig att det som 

äldre personer upplevde som positivt med telefonrådgivningen var när de fick stå i centrum 

för uppmärksamheten och utrycka sina behov och känna att de blev lyssnade till. Det var 

också viktigt att de fick stöd i kommunikationen vilket kunde innebära att sjuksköterskan 

hade tid för samtalet och inte var i en stressig miljö. De kände förtroende för 

sjuksköterskorna och ville helst tala med någon som de redan kände. De tyckte att det var bra 

att sjuksköterskorna ibland behövde konsultera en kollega, förutsatt att de sedan ringde upp 

patienten för att lämna ett besked. Nackdelarna beskrivs som att det var svårt för vissa 

patienter, utifrån funktionsnedsättningar som hörselnedsättning och även att de kände 

osäkerhet med tekniken. De beskrev att de kände osäkerhet runt om knappvalen verkligen 

fungerade och om någon skulle ringa upp samt att det var krångligt att behöva gå igenom 

hela systemet för att komma i kontakt med en särskild person. De föredrog att prata med en 

person öga mot öga och kände visst motstånd till systemets opersonliga karaktär.  

Hunter (2000) har i sin artikel studerat en strukturerad telefonuppföljning av patienter med 

psykisk ohälsa. Patienterna hade vårdats inneliggande och fick tillgång till ”stödtelefonen” 

dygnet runt i 60 dagar efter inläggningen. Insatserna från sjuksköterskan handlade om 

stöttning och uppmuntran, hjälp med läkemedelsfrågor, symptomhantering och att finnas 

där för patienten. Resultatet av studien visade på att patienterna upplevde det som väldigt 

hjälpsamt med den strukturerade uppföljningen och att det var bra att de kunde kontakta 

sjuksköterskan när de ville. Telefonstödet ledde även till att inläggningar och sjukhusbesök 

kunde undvikas och att patienterna hanterade sina problem hemifrån med stödet som gavs. 

Att arbeta förebyggande och stabiliserande över telefon för att förhindra inläggning beskrivs 

även i en studie av Sands, Elsom, Marangu m.fl., (2012). Det framkommer att sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård använder sig av flera olika interventioner och tillvägagångsätt för att 

hantera de olika typer av kriser som de kommer i kontakt med och se till att patienterna fick 

adekvat hjälp inom en rimlig tidsram utifrån det enskilda fallet. Kommunikationen gick ut på 

att aktivt lyssna, bekräfta och låta patienten berätta sin historia. Vidare beskrevs att 

sjuksköterskan gav trygghet och stöd, utforskade och reflekterade över rimliga alternativ 

samt gav råd vid behov. Ofta räckte samtalet för stunden och patienten behövde inte uppsöka 

akut vård. 

2.2 Teoretisk referensram 

Författarna har valt Joyce Travelbees omvårdnadsteori som teoretisk referensram för detta 

arbete. Fokus har lagts på mellanmänskliga relationer och kommunikation som ger en 

teoretisk grund för ett vårdvetenskapligt perspektiv för studien då telefonrådgivning till stor 

del handlar om kommunikation. Enligt Travelbee är kommunikationen en förutsättning för 
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att uppnå god omvårdnad, vilket hon beskriver som att hjälpa patienten att bemästra 

sjukdom och lidande och finna en mening i sin upplevelse. Sjuksköterskan ansvarar där för 

att patientens ska bevara hoppet och inte drabbas av känslor av hopplöshet. Travelbee menar 

att för att hjälpa patienten att hantera sjukdom och lidande och finna mening i sin situation 

måste sjuksköterskan använda sig av en omvårdnadsprocess där hon genom sin kunskap och 

insikt utforskar vad patienten har för behov av omvårdnad, bekräftar sin bedömning med 

patienten genom kommunikationen, avgör om hon kan hjälpa patienten eller behöver 

hänvisa denne samt slutligen planerar hur behoven ska tillgodoses. Den mellanmänskliga 

relationen bygger på en ömsesidig förståelse och kontakt där empati och sympati är viktigt. 

Hon beskriver kommunikationen som en ömsesidig målinriktad process där sjuksköterskan 

och patienten etablerar en mellanmänsklig relation och på så vis kan uppnå målet för 

omvårdnaden. Travelbee talar om sjuksköterskans ”terapeutiska användande av sig själv” 

vilket innebär att sjuksköterskan använder sin kunskap och personlighet för att möjliggöra en 

förändring för patienten. Under kommunikationen utbyts känslor, tankar och behov mellan 

sjuksköterskan och patienten, vilket är viktigt i teorin. Travelbee menar även att i varje möte 

med patienter får sjuksköterskan ny kunskap och erfarenhet som förstärker den 

professionella rollen. Varje bedömning bör göras utifrån den individuella patienten och 

dennes livsvärld (Travelbee, 2001). Referensramen kan ses som en vårdvetenskaplig grund 

att luta sig mot då resultatet ska diskuteras mot relevanta begrepp. Vidare kan referensramen 

hjälpa till att ge en djupare förståelse för de fenomen och erfarenheter som studien kommer 

att påvisa. 

2.3 Problemformulering 

Telefonrådgivning är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Det finns forskning 

som belyser ämnet både från ett vårdarperspektiv och ett patientperspektiv. Även medicinska 

och juridiska aspekter är belysta. Av de studier som författarna hittat har lite mindre än 

hälften varit riktad mot sjuksköterskans erfarenheter av telefonrådgivning inom den 

psykiatriska vården. Ett flertal studier är gjorda inom primärvården. Det framkommer att 

telefonrådgivning är en svår arbetsuppgift och att sjuksköterskorna behöver ha kompetens 

för att göra svåra bedömningar och handskas med etiska dilemman via telefon, ändå finns 

inte mycket forskning att tillgå som är riktad mot telefonrådgivning inom den psykiatriska 

vården. Den tidigare forskningen beskriver telefonrådgivningen inom den psykiatriska 

vården som användbar, framförallt på landsbygden där patienterna kan få specialisthjälp 

trots stora upptagningsområden. Dock talar flera av studierna också för att sjuksköterskan 

hamnar i en utsatt situation och blir lämnad med de svåra besluten då det inte går att komma 

i kontakt med kollegor eller andra vårdenheter. Tidigare forskning beskriver även svårigheter 

i kommunikationen då sjuksköterskan inte kan se patienten utan bara kan bedöma utifrån 

vad som sägs. Enligt Travelbee är kommunikationen en förutsättning för att uppnå god 

omvårdnad (Travelbee, 2001). Relaterat till det Travelbee beskriver kan det kännas lite 

motsägelsefullt att telefonrådgivning skulle främja en god omvårdnad, då det finns en hel del 

svårigheter gällande kommunikation beskrivet i tidigare forskningen. Trots detta är 

telefonrådgivningen ett allt vanligare inslag inom vården. Travelbee (2001) menar även att 

sjuksköterskan genom den mellanmänskliga relationen uppnår målet för omvårdnaden och 
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att hon ”terapeutiskt” använder sig själv. När vårdrelationen inte blir bra och sjuksköterskan 

inte lyckas vinna patientens tillit bidar det till att släcka patientens hopp. Hoppet kan ses som 

en central del inom den psykiatriska vården där många patienter redan har känslor av 

hopplöshet. Relaterat till de beskrivna svårigheterna i den tidigare forskningen där det 

saknas flera dimensioner i kommunikationen ser författarna en potentiell svårighet att 

möjliggöra en god omvårdnad sett till de mellanmänskliga relationerna. Mot denna bakgrund 

har författarna valt att undersöka vad sjuksköterskor har för erfarenheter av 

telefonrådgivning inom psykiatrisk vård. Förhoppningen är att få en ökad förståelse för hur 

sjuksköterskor upplever telefonrådgivningen inom psykiatrisk vård och de tidigare beskriva 

svårigheterna gällande kommunikationen. Mer kunskap inom området kan bidra till att täcka 

de kunskapsluckor som finns och ge en bättre möjlighet till att utveckla telefonrådgivningen, 

för att på så vis kunna ge en god och evidensbaserad telefonrådgivning även inom den 

psykiatriska vården. 

3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning 

inom psykiatrisk vård. 

4 METOD 

Inledningsvis beskrivs studiens design och därefter redovisas urval, datainsamling samt 

analys och bearbetning av data. Avsnittet avslutas med de etiska överväganden som 

författarna gjort. 

4.1 Design 

Studien har genomförts med kvalitativ design. Enligt Polit och Beck (2016) lämpar sig den 

kvalitativa designen bäst för att undersöka människors erfarenheter, vilket studien syftar till. 

För att belysa sjuksköterskornas erfarenheter var utgångspunkten en induktiv och manifest 

ansats. Den induktiva ansatsen syftar till att utifrån observationer i verkligheten söka sig mot 

en generalisering och detta lämpar sig väl för att beskriva specifika fenomen så som 

människors berättelser om deras upplevelser. Det manifesta syftar till att beskriva och 

kategorisera det synliga, textnära innehållet. Fokus med den kvalitativa innehållsanalysen 

ligger på att beskriva likheter och skillnader i textinnehållet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2004, 2012). 
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4.2 Urval 

Författarna valde att tillfråga sjuksköterskor som arbetar på samma basenhet som de själva 

för att studien förhoppningsvis skulle bidra till utveckling på denna enhet. Basenheten är en 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Mellansverige där sjuksköterskorna är stationerade på 

tre olika orter med en central bas på en större ort. Inklusionskriteriet var att 

sjuksköterskorna hade arbetat på enheten och haft telefonrådgivning som arbetsuppgift i 

minst ett års tid. Att författarna valde att exkludera sjuksköterskor som hade arbetat med 

telefonrådgivning på enheten i mindre än ett år berodde på att deras personliga erfarenhet av 

att arbeta med telefonrådgivning visat att det tar är ungefär ett år att komma in ordentligt i 

arbetsuppgiften. Vid kortare arbetstid skulle det finnas en risk att resultatet skulle spegla nya 

sjuksköterskors erfarenheter, vilket författarna såg som en risk för att resultatet skulle bli 

missvisande.  

Författarna började med att kontakta basenhetens verksamhetschef för ett godkännande av 

studien. Kontakten togs inledningsvis muntligt med en efterföljande brevkonversation där 

missivbrev, PM och skriftligt samtycke bifogades (se bilaga A & B). Efter att ett skriftligt 

godkännande inkommit från verksamhetschefen sändes informationsmaterial i form av PM 

och missivbrev (bilaga B) ut till varje enhetschef på respektive enhet för vidarebefordran till 

sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien uppgav detta 

till enhetschefen som vidarebefordrade deras namn och kontaktuppgifter till författarna. 

Sedan bokades intervjuer in på respektive enhet där enhetscheferna hjälpte till att avsätta tid 

i kalendrarna för sjuksköterskorna. Författarna kom till enheten vid intervjutillfällena och i 

samband med det undertecknades ett samtycke för deltagandet (bilaga B). 

Totalt tillfrågades 25 stycken sjuksköterskor om att delta i studien och 8 stycken tackade ja. 

Detta var i enlighet med önskat antal vilket ledde till att inget ytterligare urval behövde göras. 

Deltagarna var jämnt fördelade från de olika enheterna och hade alla haft telefonrådgivning 

som arbetsuppgift i över ett år. Alla deltagarna var kvinnor och åldrarna varierade mellan 30-

50 år. Alla hade olika bakgrunder inom sjuksköterskeyrket och hade arbetat olika länge vid 

enheten. 

4.3 Datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2017) menar att intervjuer är en bra metod för att samla in data om 

människors erfarenheter, vilket studien syftar till. Eftersom att författarna viste vad de ville 

undersöka men inte visste vad svaret skulle bli användes semistrukturerade intervjuer som 

enligt Polit & Beck (2016) lämpar sig bra för det ändamålet. Vid en semistrukturerad intervju 

ställs samma frågor till alla deltagare men intervjuaren kan välja att byta ordningsföljd på 

frågorna för att göra samtalet så naturligt som möjligt. Fokus läggs på följdfrågorna som 

hjälper informanten att utveckla sina svar och får möjlighet att med sina egna ord beskriva 

upplevelser och erfarenheter runt de fenomen som studeras (Kvale & Brinkmann, 2017). 

Författarna förberedde en semistrukturerad intervjuguide (bilaga C) med några fasta frågor 

som svarar mot studiens syfte. I intervjuguiden fanns även exempel på följdfrågor som kunde 
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ställas för att fördjupa förståelsen i samtalet. Att exempel på följdfrågor fanns med i 

intervjuguiden från början blev ett stöd för författarna som intervjuade för första gången. 

Författarna lade stor vikt vid att använda öppna frågor för att minimera risken för att deras 

förförståelse skulle komma att påverka intervjuerna. Vid den första intervjun medverkade 

båda författarna för att säkerställa att de hade tolkat intervjuguiden på liknande sätt. 

Resterande intervjuer gjordes enskilt av de båda författarna under två veckor under 

vårterminen 2018. Intervjuerna ägde rum på informanternas respektive enhet i enskilda rum 

under deras arbetstid vilket författarna hade bett om tillstånd från verksamhetschefen för att 

utföra. Tiden som avsattes var en timme och intervjuerna höll på mellan 24 och 36 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare och innan intervjun avslutades gavs 

informanterna möjlighet att lägga till information. Kvale och Brinkmann (2017) beskriver att 

en ljudinspelning ger intervjuaren möjlighet att fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun 

och detta tog författarna fasta vid då de ville främja möjligheten till att behålla fokus på 

ämnet men samtidigt ha ett naturligt samtal. Ljudfilerna från inspelningen lades sedan över 

på ett USB-minne och raderades direkt efter att de transkriberas för att minimera risken att 

materialet skulle användas till annat än studiens syfte. Författarna transkriberade sedan fyra 

intervjuer var. Transkriberingen gjordes ordagrant och exempelvis skratt och pauser 

inkluderades för att behålla helheten i materialet. 

4.4 Analys och bearbetning av data 

Författarna har använt sig av en metod för kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

framtagen av Lundman och Hällgren Graneheim (2004, 2012). Författarna valde denna 

metod då den lämpar sig bra för att beskriva informanternas erfarenheter av ett specifikt 

fenomen, vilket studien syftar till.  

Den kvalitativa innehållsanalysen började med att författarna läste igenom alla de 

transkriberade intervjuerna flera gånger var för att få en djupare förståelse och en helhetsbild 

av materialet. Därefter gick författarna igenom halva materialet var för att välja ut 

meningsenheter som svarade mot syftet. Meningsenheterna är meningar eller stycken som 

blir meningsbärande utifrån att det svarar mot syftet. Lagom stora meningsenheter utgör 

grund för analysen. För stora meningsenheter kan bli svåra att hantera då de kan rymma 

flera delar som förloras under analysen och för små meningsenheter kan göra att helheten 

försvinner (Lundman & Hällgren Graneheim 2004, 2012). I nästa steg kondenserade 

författarna meningsenheterna genom att plocka ut kärnan. Det avser att göra texten kortare 

och mer lätthanterlig då det som inte är meningsbärande i texten skalas bort. Från 

kondenseringen abstraherades texten i korta koder som kontrollerades mot de tidigare 

stegen. Att abstrahera innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå och koden blir en 

etikett för meningsenheterna (Lundman & Hällgren Graneheim 2004, 2012). I nästa steg 

gjorde författarna en gemensam tolkning och delade upp materialet i olika kategorier och 

subkategorier utifrån innehållet. Kategorierna utgörs av koder med samma eller liknande 

innehåll. Data som svarar mot syftet kan inte uteslutas för att det saknas en lämplig kategori 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2004, 2012). Detta resulterade i att författarna valde att 

ha 5 olika kategorier med tillhörande subkategorier för att lyfta fram de olika nyanserna i 
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kategorierna. Författarna valde att i vissa kategorin inkludera koder som hade motsatta 

innebörder men föll under samma tema. Dessa motsatta innebörder beskrevs sedan i 

subkategorier för att skapa djup och kontrastering. Exempelvis i kategorin Att vara 

tillgänglig där subkategorin Inte för alla beskriver en motsatt innebörd av Att vara 

tillgänglig. Tabell 1 visar ett utdrag från analysprocessen.  

Tabell 1: Utdrag ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag tycker att vi 
gör oss så otroligt 
svåråtkomliga 

Telefonrådgivningen 
är svåråtkomlig 

Svåråtkomligt Inte för alla Att vara 
tillgänglig 

Att det är så 
många olika vägar 
för olika ärenden.  

Många olika vägar 
för olika ärenden 

Olika vägar för 
ärenden 

Att kunna 
verksamheten 

Att ha rätt 
kompetens 

Man blir lite 
stressad för att 
man vet att det är 
många som väntar 
på att man ska 
ringa upp…  

Stressande när 
många samtal 
väntar  

Stress att 
hinna ringa  

Att förhålla sig 
till tid  

Att vara 
flexibel  

Svårigheten är väl 
just att göra 
korrekta 
bedömningar. Det 
är ju svårare att 
göra en, än om 
man har personen 
i rummet. Helt 
klart. Så är det 
ju…  

Det är svårare att 
göra korrekta 
bedömningar när 
man inte har 
patienten i rummet  

Svårt att 
bedöma när 
man inte ser 
patienten 

Att inte känna 
eller se 
patienten  

Att känna 
osäkerhet 

Att den åtgärden 
man startar 
snabbt avslutas av 
den som tar över 
det, som ofta 
tycker jag kan 
vara en läkare då. 
Och för jag tycker 
ofta det är så att 
man får ha kvar de 
här ärendena i 
bakhuvudet 
någonstans och 
sedan titta om det 
är åtgärdade… 

Läkare eller annan 
måste snabbt 
avsluta ärenden som 
man påbörjar. Man 
släpper inte ärenden 
och går tillbaks och 
dubbelkollar så det 
åtgärdats. 

Dubbelkollar 
så att den som 
tar vid har 
åtgärdat 
ärendet 

Att inte kunna 
avsluta sitt 
ärende och ge 
patienten ett 
besked 

Utmaninge
n i att vara 
beroende 
av andra 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Under examensarbetet har etiska överväganden beaktats enligt Vetenskapsrådets (2002) 

huvudkrav för att skydda den enskilda individen i samband med forskning. Dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån 

detta framkommer flera etiska överväganden. 

Informationskravet har beaktats genom att informanterna har informerats om studien och 

dess syfte, att den är frivillig och att de har rätt att avbryta studien när de vill, även under 

tidens gång. De har också informerats att studien kommer att presenteras i detta skriftliga 

examensarbete som blir offentligt när den publiceras i databasen DIVA. Denna information 

gavs skriftligt till deltagarna i samband med att PM och ett missivbrev (bilaga B) skickades ut 

innan studien påbörjades. Samtyckeskravet har beaktats genom att både muntligt och 

skriftligt samtycke inhämtas från informanter och verksamhetschef innan datainsamlingen 

påbörjades. 

Konfidentialitetskravet har beaktats och lämpliga åtgärder har vidtagits trots att materialet 

inte anses vara av etiskt känslig karaktär. Data har förvarats på USB-sticka samt 

lösenordskyddad dator så att ingen obehörig har haft tillgång till materialet och 

personuppgifter har skyddats genom avidentifiering och kodning. Materialet har endast 

hanterats av författarna och handledare under arbetets gång. I enlighet med nyttjandekravet 

har materialet endast använts till den aktuella studien.  

Då det är ett fåtal informanter som deltar i studien samt att de kommer från samma basenhet 

kan det eventuellt ha funnits en oro bland informanterna att svara väldigt annorlunda mot 

övriga deltagare och på så vis bli utpekad. Kvale och Brinkmann (2017) beskriver att relaterat 

till konfidentialitetskravet bör det övervägas vilka konsekvenser publiceringen kan få för 

intervjupersonerna eller den grupp som de tillhör. Författarna har resonerat kring frågan om 

konsekvenser för forskningspersonerna och anser inte att materialet kan anses vara av 

känslig karaktär samt att studiens syfte förhoppningsvis kan leda till förbättring inom 

området, det vill säga att nyttan med studien tycks väga tyngre än den eventuella skadan. 

Daminakis och Woodford (2012) framhäver i sin artikel vikten av att vara noga med 

sekretessen och konfidentialiteten för att skydda de enskilda deltagarna när de känner 

varandra eller kan kopplas ihop i ett sammanhang. Detta har författarna anammat genom att 

första delen i urvalet var en intresseanmälan, vilket kan kännas lättare att tacka nej till än en 

personligt riktad fråga om deltagande, samt att författarna har vidtagit rekommenderade 

åtgärder som samtycke, avidentifiering och kodning av intervjuerna för att säkerställa 

sekretessen och konfidentialiteten.  
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5 RESULTAT 

Analysen av sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning inom psykiatrisk vård 

resulterade i fem kategorier med tillhörande subkategorier för att fånga variationerna i de 

olika kategorierna. Författarna har valt att inkludera citat för att förstärka resultatet. I tabell 

2 redovisas en översikt av kategorier och subkategorier. 

Tabell 2 kategorier & subkategorier 

Kategori Subkategori 

Att vara tillgänglig En stor och förbättrad kontaktyta med 
patienten 

Ett strukturerat arbetssätt 

Inte för alla 

Att ha rätt kompetens Att ha klinisk erfarenhet och teoretisk kunskap 

Att kunna bemöta olika känslor och reaktioner 

Att kunna verksamheten 

Att vara flexibel Att inte veta innan 

Att förhålla sig till tid 

Att hjälpas åt 

Att känna osäkerhet Att inte känna eller se patienten 

Att tolka den unika situationen och läsa mellan 
raderna 

Att inte kunna identifiera och förhålla sig till 
andrahandsinformation 

Att ta stöd i kollegor  

Utmaningen i att vara beroende av andra Att vara för få 

Att inte kunna avsluta sitt ärende och ge 
patienten ett besked 

Att många blir inblandade 

5.1  Att vara tillgänglig 

Kategorin beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av telefonrådgivningens tillgänglighet ur 

olika aspekter. Detta beskrivs genom de tre subkategorierna: En stor och förbättrad 

kontaktyta med patienten, Ett strukturerat arbetssätt samt Inte för alla. 

5.1.1 En stor och förbättrad kontaktyta med patienten 

Sjuksköterskorna beskriver telefonrådgivningen som en viktig och stor kontaktyta som 

fungerar bra utifrån tillgängligheten för patienterna. Det blir en första prioritering vilket 

sparar in på onödiga patientbesök eftersom att många ärenden handlar om ”enkla frågor” 

som exempelvis när patienterna har förlagt sina kallelser och vill efterhöra vilken tid de har 

eller att de har glömt vad som sades på senaste besöket och vill ställa följdfrågor på det. 
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Jag tänker det är ändå en väldigt viktig uppgift vi har liksom, det är ju en stor kontaktyta till 

patienterna. (8) 

Sjuksköterskorna upplever att det är en trygghet för patienten att veta att de alltid kan nå 

enheten och få en bedömning samma dag. Att patienterna får kontakt och bedömning samma 

dag beskrivs även som viktigt ur en patientsäkerhetssynpunkt, då sjuksköterskorna tidigare 

har erfarit att patienter kunnat ringa en hel dag utan att komma fram på vissa enheter.  

Fördelen för oss är ju att många patienter har ju inte kommit fram förut innan vi införde 

TeleQ, beroende på vilken mottagning som man har varit på. Då kunde patienterna behöva 

ringa hela dagarna och kom inte fram till nån. (4) 

Med det nya TeleQ1 systemet inträffar det sällan att en patient inte får kontakt samma dag. 

Utifrån det upplever sjuksköterskorna en förbättring av telefonrådgivningens tillgänglighet. 

5.1.2 Ett strukturerat arbetssätt 

Sjuksköterskorna upplever en fördel både ur arbetsmiljö- och patientsäkerhetsaspekt med att 

ha fasta uppringningstider istället för att vara tillgänglig och få inkommande telefonsamtal 

löpande under hela dagen. De beskriver det som en mer kontrollerad situation där de får sitta 

i fred och vara ostörda, samt att de hinner förbereda sig på samtalen vilket medför att de kan 

ge bättre svar till patienten som ringer.  

Telefonrådgivning via TeleQ till exempel är betydligt bättre än att man ringer via nån 

telefon när någon är ute och springer någonstans. Så är det betydligt mer patientsäkert… (4) 

Att ha parallella arbetsuppgifter när de samtidigt tar emot telefonsamtal leder till att 

sjuksköterskorna upplever att de gör ett sämre arbete. Detta på grund utav att de blir 

splittrade och inte kan fokusera på samtalen. 

5.1.3 Inte för alla 

Trots den förbättrade tillgängligheten upplever sjuksköterskorna att telefonrådgivningen inte 

är anpassad för alla patienter och att många har svårigheter med att komma i kontakt med 

enheterna. På grund av att en del patienter inte tycker om att sjuksköterskorna sitter på en 

annan ort och ringer, väljer de att initialt inte tala om detta för patienten om det inte blir 

nödvändigt. Det finns även flera praktiska saker som kan försvåra kontakten för patienten. 

De behöver exempelvis ha tillgång till en telefon och ha täckning, samt att det alltid finns en 

risk att samtalen kan brytas. 

                                                        

1 TeleQ är ett system för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård där patienten ringer in och genom 
knappval får en tid för återuppringning. 
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Sjuksköterskorna upplever att systemet är extra svårt för äldre patienter, eller patienter med 

nedsatt kognitiv förmåga relaterat till alla steg de behöver genomgå för att bli uppringda. 

Exempelvis att göra rätt knappval och att komma ihåg vilken tid de ska bli uppringda. Dock 

beskriver sjuksköterskorna att de ibland kan underskatta vissa patienters förmåga, och att de 

känner sig glada när en patient de inte trodde skulle klara av systemet har kommit fram. 

Jag tycker att det funkar ju bra på de personer som mår bra och är välbehållna kognitivt 

men jag tänker på personer som har nedsatt kognitiv förmåga och det är ganska mycket att 

hålla koll på, att ringa, välja rätt knapp, hålla koll på när det ringer. (5) 

Sjuksköterskorna upplever även att det kan bli väldigt svårt för en del patienter att behöva 

förklara sitt ärende och berätta sin historia flera gånger. Ibland tar det också lite väl lång tid 

innan patienterna blir uppringda. Patienten kanske redan hade dragit ut på att ringa 

samtalet, och så får den vänta nästan en hel dag till på att bli uppringd. Sjuksköterskorna 

önskar bättre möjlighet att kunna individanpassa telefonkontakten för de patienter som inte 

klarar av systemet. Det hade varit enklare för dessa patienter om de fick slå in ett 

telefonnummer och kom till rätt personal på en gång, istället för att knappa sig fram. 

Sjuksköterskorna menar att det inte går att ta en primärvårdslösning på telefonerandet och 

översätta den rakt av om det ska fungera bra inom psykiatrin, utan det behövs ett större 

utrymme för individanpassning. 

5.2 Att ha rätt kompetens 

Kategorin beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att ha rätt kompetens för arbetet med 

telefonrådgivning inom psykiatrisk vård. Detta beskrivs i de tre subkategorierna: Att ha 

klinisk erfarenhet och teoretisk kunskap, Att kunna bemöta olika känslor och reaktioner 

samt Att kunna verksamheten. 

5.2.1 Att ha klinisk erfarenhet och teoretisk kunskap 

Att ha telefonrådgivning inom den psykiatriska vården beskrivs som ett ansvarsfullt arbete 

som kräver hög kompetens och mycket klinisk erfarenhet. Arbetet är väldigt brett och utifrån 

det behöver sjuksköterskorna ha goda kunskaper om många olika diagnoser och 

sjukdomstillstånd samt hur människor kan reagera i olika situationer. Kunskapen behövs för 

att kunna ställa rätt frågor och få en bild av situationen, för att sedan kunna göra bra 

bedömningar och förhålla sig till informationen som de får via telefonen. 

Sjuksköterskornas kliniska erfarenhet av den psykiatriska vården är det som hjälper dem 

allra mest och som de använder sig utav för att kunna ge en god rådgivning och göra korrekta 

bedömningar via telefon. De beskriver att ärenden blir lättare att hantera när de har 

erfarenhet av liknande ärenden som de hanterat tidigare och att den kliniska erfarenheten 

utgör grunden för både rådgivning och bedömningar och bidrar till att de känner sig trygga i 

det. 
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Jag har jobbat snart åtta år i psykiatrin. Så i och med det känner jag mig ganska trygg i 

telefonrådgivningen. (6) 

Ibland upplever även erfarna sjuksköterskor att det finns kunskapsluckor hos dem i och med 

bredden av ärenden. De menar att sjuksköterskor behöver ha minst ett års erfarenhet av 

psykiatrisk vård innan de har tillräcklig klinisk erfarenhet för att arbeta med 

telefonrådgivning, och ha en chans att känna sig trygg med det. De menar även att en lång 

introduktion att göra psykiatriska bedömningar skulle vara att föredra då nya sjuksköterskor 

skolas in, och att det är en väldigt svår och ansvarsfull arbetsuppgift för en ny sjuksköterska 

utan klinisk erfarenhet. 

Nej , jag tycker att inte vem, det är inte för vem som helst att, att sitta i telefonrådgivningen. 

Jag tror att det är, jag tänker, om jag tänker till mig själv att jag inte skulle ha någon 

erfarenhet så mycket inom psykiatri så skulle jag nog tycka att det var rätt så, jag skulle nog 

vara rätt så osäker och känna mig väldigt eh..., inte så trygg med att ha telefonrådgivning 

då. Tror jag... (5) 

Även om sjuksköterskorna menar att det är deras kliniska erfarenhet inom yrket som är 

deras viktigaste kompetens och att de framförallt får denna kompetens genom just klinisk 

arbete, menar de också att den teoretiska kunskapen är viktig. Sjuksköterskorna hade för 

flera år sedan varit på en utbildning i telefonrådgivning som de upplevde som bra och det 

framkom en önskan om att uppdatera den utbildningen. De menar att det ibland kan vara 

enklare att bli serverad kunskap än att själv läsa sig fram till saker på eget initiativ. Önskat 

utbildningsområde är bemötande och handledning i de komplexa situationer som är 

specifika för just telefonrådgivning. 

Det behövs ju alltid oavsett om man sitter i telefonrådgivningen eller inte. Eeh, jag kan nog 

tänka att grunden ändå att man får kunskap i att sitta i telefonrådgivningen skulle göra 

väldigt mycket. (3) 

Trots en önskan om att få mera teoretiskt kunskap gällande telefonrådgivningen beskriver 

sjuksköterskorna att det är andra sorters kompetensutvecklingar som är mer värdefulla för 

dem utifrån hur deras arbetssituation är i dagsläget. Det kan exempelvis handla om att bli 

säkrare på rutinerna och hur ärenden skall handläggas.  

Jag tror inte att utbildning skulle hjälpa till så som det ser ut just nu. I så fall är det att vi går 

igenom våra rutiner och beslutsstöd då… (2) 

Eller: 

För jag känner att de som, de frågor som kommer och så, eh kanske ingen utbildning som 

hjälpa mig att svara på utan jag har nog kanske att jag har mer nytta av min erfarenhet och 

kunskap, så… (5) 
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Sjuksköterskorna beskrev också att det faktiskt inte trodde att det finns någon utbildning 

som skulle kunna vara värdefull för deras arbete med telefonrådgivning. Detta utifrån att 

fallen de möter är så komplexa och inget är det andra likt. 

5.2.2 Att kunna bemöta olika känslor och reaktioner 

Att ha ett gott bemötande och att kunna bemöta olika känslor beskrivs som en viktig 

kompetens. Sjuksköterskorna menar att ett gott bemötande kanske är det viktigaste av allt i 

telefonrådgivningen inom den psykiatriska vården. Det handlar om att inge förtroende så att 

patienten vågar öppna upp och berätta mer, även om samtalet handlar om svåra saker. Då 

alla patienterna på något vis lider av psykisk ohälsa upplever sjuksköterskorna att 

bemötandet i sig är viktigare och mera laddat inom den psykiatriska vården jämfört med 

inom primärvården. Därför krävs det extra fingertoppskänsla och kompetens gällande 

bemötandet ifrån deras sida. 

Ja, utifrån att, hur man bemöter någon. Det hjälper ju vare sig man pratar med patienten 

öga mot öga eller om man pratar med den över telefon. Och tänka på hur man formulerar 

sig i bemötande med patienten och också vad patienten vill ha ut utav telefonsamtalet. (4) 

Sjuksköterskorna beskriver att när en patient ringer och framför att den blivit dåligt bemött 

inom vården gör det ont i dem, en känsla som de måste förhålla sig till ofta då just klagomål 

på bemötandet är vanligt förekommande. De menar också att i svåra situationer när patienter 

uttrycker känslor av hopplöshet och livsleda är den viktigaste uppgiften att lyssna och försöka 

hitta någonting som får patienten att återfå minsta lilla hopp. Sjuksköterskorna har också 

stor erfarenhet av att möta frustration, besvikelse och ilska relaterat till att patienterna inte 

upplever sig få den hjälp de behöver och vill lämna klagomål. 

En del blir ju jätte frustrerade, arga... besvikna.. den frustrationen får man ju höra varje dag 

i alla fall…(2) 

Det ligger en utmaning i att kunna härbärgera den typen av känslor utan att gå in i det för 

mycket. Samtidigt blir sjuksköterskorna väldigt nöjda när de lyckas vända ett telefonsamtal 

som börjar i frustration till att de lägger på och att patienten känner sig nöjd. Ibland lyckas de 

inte vända patientens frustration vilket resulterar i att patienten slänger på luren i affekt. Det 

upplevs som ett misslyckande och för med sig en otrevlig känsla för sjuksköterskorna.  

För att gynna ett gott bemötande i telefonrådgivningen och inte bli överrumplad av ilska eller 

frustration väljer sjuksköterskorna att läsa på om patienten innan de ringer upp. De 

kontrollerar om det eventuellt finns någonting som hänt den senaste tiden som skulle kunna 

ge patienten anledning att vara upprörd, och anpassar sedan samtalet efter det. 

…det är viktigt att man faktiskt kollar innan vad finns det som har hänt inom den närmaste 

tiden för patienten. För annars hamnar du i det läget att man ringer upp och så är patienten 

jättefrustrerad, och du hade inte räknat med det… (4) 
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I situationer som sjuksköterskorna möter frustration och ilska har de erfarenhet av att ett 

lågaffektiv bemötande ofta är hjälpsamt för att reda ut situationen. De menar också att de 

ofta tjänar på att gå med patienten istället för att argumentera emot den. 

5.2.3 Att kunna verksamheten 

En viktig kompetens i telefonrådgivningen handlar om att vara insatt i hur verksamheten är 

uppbyggd och vilka rutiner som finns samt att känna till andra vårdgivare. Utifrån det kan 

sjuksköterskorna ge patienten alternativ och hjälpa den att vända sig till rätt vårdnivå, 

exempelvis genom att upplysa om primärvårdens psykiatri och hänvisa patienten vidare dit. 

Ja för det första så är det nog bra att ha lite erfarenhet utav hur våran verksamhet är 

uppbyggd. Och vilka patienter som hör till oss. Om man ska kunna våga hänvisa till, till 

exempel vårdcentralen. (3) 

Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att hålla sig uppdaterad gällande rutiner för hur 

olika typer av ärenden ska hanteras. De är många olika vägar för olika ärenden, och det är 

flera olika enheter och personal som de kan behöva vända sig till innan de avslutar ett 

ärende. Denna kompetens beskrivs som extra viktig utifrån att de arbetar på olika enheter 

som hjälps åt med telefonrådgivning, men även utifrån att de ska kunna lämna rätt besked 

till patienten och påminna dem när rutiner för till exempel läkemedelsförskrivning ändrats. 

Alltså man behöver väl alltid kanske, som jag sa det med att eftersom vi jobbar, tar samtal åt 

olika mottagningar, att man har a´jour alla rutiner och hur det funkar och så där. (6) 

Ärendehanteringen har ändrats en del de sista åren, vilket medfört att det blivit svårare att 

hålla koll på rutinerna och ännu viktigare att hålla sig uppdaterad för sjuksköterskorna. 

Ibland händer det att de avsätter tid efter telefonrådgivningstiden för att dubbelkolla så att 

de har hanterat ärendet rätt enligt gällande nya rutiner. 

Det har ju varit ganska, det har ju ändrats en del sista åren. Och där har det ju också blivit 

svårt för vart ska jag göra av det här ärendet? Man får tänka liksom i varje fall att hur var 

det nu med det här? (7) 

Det finns hjälpmedel i form av beslutsstöd för ärendehanteringen som sjuksköterskorna 

tycker är hjälpsamma när de behöver dubbelkolla eller blir osäkra. Ibland gör 

sjuksköterskorna medvetna val att gå utanför beslutsstöden och rutinerna för att de anser att 

ett annat sätt att hantera situationen är bättre för patienten. Det framkommer även att rollen 

som enhetschef medför en ökad kunskap om organisationen och förändringar i 

arbetsrutinerna vilket bidrar till en ökad trygghet vid telefonrådgivningen. 
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5.3 Att vara flexibel 

Kategorin beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av att vara flexibla i sitt arbete. Detta 

beskrivs i de tre subkategorierna: Att inte veta innan, Att förhålla sig till tid samt Att hjälpas 

åt. 

5.3.1 Att inte veta innan 

Sjuksköterskorna upplever telefonrådgivningen inom psykiatrisk vård som väldigt 

omväxlande och olika från dag till dag. De vet aldrig innan ett arbetspass vad de ska komma 

att mötas utav eller hur arbetspasset kommer att bli vilket medför att de måste kunna vara 

flexibla. De inkommande samtalen har väldigt olika karaktär, allt ifrån en enkel fråga som är 

avklarad på några minuter till samtal som tar uppemot en halvtimme där patienten behöver 

mycket tid. Ibland är det inte heller möjligt att avsluta ett samtal under själva 

uppringningstiden och sjuksköterskorna får då boka en ny telefontid med patienten, utanför 

rådgivningstiden. 

Ja men det kan ju dyka upp precis vad som helst i TeleQ. (1) 

Arbetstempot beskrivs också som väldigt omväxlande där sjuksköterskan ställs inför att 

kunna vara flexibel utifrån de inkomna ärendena. Vissa dagar kan det vara fullt i kön med 

många och svåra inkommande samtal. En del dagar är det lugnt men knappt några patienter 

som ringer. Sjuksköterskorna har olika erfarenheter av att inte veta innan hur arbetspasset 

ska se ut just den dagen. Det beskrivs som en arbetsuppgift som de älskar, eller som är 

spännande och roligt och att det ligger en förväntan i att inte veta hur dagen kommer att bli. 

Jag tycker ju att det är väldigt roligt att ha telefonrådgivning. För det är spännande och 

man vet aldrig vad man möter. (2) 

Men det beskrivs också som en del utav arbetet och att sjuksköterskorna känner sig ganska 

nollställd innan passet börjar. En del sjuksköterskor gillar inte alls arbetsuppgiften och drar 

sig för att utföra den. 

5.3.2 Att förhålla sig till tid 

I telefonrådgivningen är samtalen begränsade till en viss tid för att sjuksköterskorna ska 

hinna ringa upp alla patienter. Denna tidspress leder ofta till en känsla av stress. Ett 

arbetspass i telefonrådgivningen liknas med ”ett påfrestande maraton” eller som att de 

försöker ”jaga in tid” genom att ringa lite i förtid, och på så sätt arbeta flexibelt för att skapa 

nya lediga tider så att fler patienter kan komma fram. Stressen handlar om att ha kort tid på 

sig för att göra klart varje samtal och att hamna efter om de pratar för länge. När 

sjuksköterskorna hamnar efter innebär det att någon annan patient blir uppringd senare än 

utlovat, vilket skapar en stress hos sjuksköterskorna om de vet att många patienter väntar. 
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Att det tar ju ganska mycket längre tid. Tid har vi väl inte jättegott om. Speciellt inte när 

man sitter och vet att nästa samtal skulle man ringt för fem minuter sedan, eller tio, eller 

mer… Det blir ju lite stressande… (7) 

Stressen som uppstår beskrivs på olika sätt. Den kan leda till att de gör ett bättre arbete och 

blir effektivare under en stund, men den kan också leda till att sjuksköterskorna gör fel och 

missar viktiga saker som att dokumentera. Felen som uppstår till följd av tidspressen 

beskrivs som den största svagheten i systemet. Det blir också många ärenden som 

sjuksköterskorna måste göra klart efter att telefonrådgivningstiden är slut, vilket medför en 

känsla av stress och ökad arbetsbelastning. 

Sjuksköterskorna upplever att systemet inte har den flexibilitet som krävs för att hantera lite 

svårare fall där det krävs tid för att utreda vad det handlar om och läsa på i patientens journal 

och det händer att de hittar viktiga saker i journalen först efter att de avslutat samtalet. Det 

upplevs som frustrerande att ägna sig åt detektivarbete under tidspress och ibland är ärenden 

så ovanliga och komplexa att sjuksköterskorna behöver extra tid för att ta reda på hur de ska 

hantera ärendet utifrån sina rutiner. En del patienter har sådan problematik att de inte går 

att avbryta samtalen och om sjuksköterskorna försöker att göra det leder det oftast till att 

samtalen drar ut på tiden ännu mer. 

Jag har hört någonstans sägas att det ska vara typ tio minuter eller något. Men ibland är 

det helt omöjligt att fixa något på den tiden så då. Det har hänt att ett ärende har tagit upp 

emot en halvtimme. Så det är ju inte uträknat för de här specialfallen som ringer. Där det 

krävs mycket eh… mycket tidsåtgång. (5) 

Sjuksköterskorna upplever också en utmaning i att avbryta patienter som mår väldigt dåligt. 

Ibland är det inte läge för att boka en tid utanför telefonrådgivningen utan de anpassar sig 

utifrån situationen och låter samtalet ta den tid som krävs. 

Ja alltså det som jag kan se är ju att samtalen tenderar ju ofta att ta längre tid än vad vi har 

byggt systemet. Och att det kan vara svårt att avbryta en patient för att man, alltså ibland 

så ringer de ju för att, ja de mår riktigt dåligt och mest bara vill prata med någon. Eh.. men 

det är svårt. För det är oftast ganska så komplexa ärenden som de ringer om. (8) 

Telefonrådgivningen behöver få ta sin tid och att det överlag är för lite tid avsatt för varje 

samtal. För trots att sjuksköterskorna känner tidspress och blir stressade beskriver de att det 

är viktigt att kunna anpassa sig utifrån den specifika situationen. Detta innebär att ha 

tålamod och ta sig tid och lyssna in vad patienten har att säga för att kunna göra ett bra 

samtal. 

Det är väl att man tar sig tid att lyssna på patienten. Att man inte… jaa.. snabbt gör sig av 

med ärendet fastän att det kan kännas stressigt när man vet att det är flera ärenden på kö. 

(2) 



22 

De beskriver också att det är viktigt att de faktiskt kan slutföra sitt ärende och inte bara 

snabbt avslutar det för att hinna med många samtal. Resultatet blir sällan bättre för att de 

hastar sig igenom samtalet. 

5.3.3 Att hjälpas åt 

Trots stressen som beskrivits i kategorin ovan är sjuksköterskornas erfarenhet att de oftast 

hinner klart med de samtal som de ska ringa varje dag. Det beror till stor del på flexibilitet 

och en kollegial inställning hos de andra sjuksköterskorna som hjälper varandra mellan 

enheterna och inom personalgruppen. De menar att varje sjuksköterska har ett eget ansvar 

att se till så att situationen inte blir för stressig genom att i tid ta hjälp av sina kollegor eller 

informera sin chef om att de behöver stöd. 

Att det kan vara lite eget ansvar också att man, det måste finnas den flexibiliteten på 

mottagningen också att man någonstans flaggar till chef eller så att: Du nu har jag flera 

långa ärenden här, nu måste någon annan hoppa in. Så att man inte känner den här 

stressen… (6) 

Sjuksköterskorna beskriver att de hjälper varandra mellan flera olika enheter och att alla inte 

har lika mycket att göra varje dag. Om sjuksköterskorna hamnar efter med samtalen de ska 

ringa kan de skriva till varandra via en chatt eller be en kollega på enheten att hjälpa dem. De 

får nästan alltid hjälp när de behöver och alla i personalen anpassar sig för att de ska hinna 

ringa samtalen på utsatt tid och inte hamna efter för mycket så att patienten blir lidande. 

5.4 Att känna osäkerhet 

Kategorin beskriver sjuksköterskans erfarenhet av situationer som kan vara en källa till 

osäkerhet och vilka åtgärder sjuksköterskorna vidtar för att hantera dessa situationer. Detta 

beskrivs i de fyra subkategorierna: Att inte känna patienten, Att tolka den unika situationen 

och läsa mellan raderna, Att inte kunna identifiera och förhålla sig till 

andrahandsinformation samt Att ta stöd av kollegor. 

5.4.1 Att inte känna eller se patienten 

Sjuksköterskorna upplever att en viktig del för att göra en korrekt bedömning av patienten är 

att kunna inkludera en helhetsbedömning av patientens situation och symtom. Att inte ha 

patienten närvarande i rummet beskrivs som försvårande av bedömningen och kan leda till 

osäkerhet hos sjuksköterskan. 

Det som blir skillnad det är ju att man inte kan göra någon klinisk bedömning, utan man får 

gå på det de säger. Det är lättare när man har dem i rummet. Hur påverkade de är...(2) 
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Den bästa psykiatriska bedömningen av patienten beskrivs som en bedömning som görs med 

patienten närvarande i rummet, då de kan ta stöd av synbara tecken såsom patientens 

ansiktsmimik och kroppsspråk. Att inte ha tidigare kännedom om patienten som ringer in till 

telefonrådgivningen är en faktor som skapar osäkerhet. Det handlar främst om nya, sedan 

tidigare okända patienter och patienter som vårdas av en annan enhet inom samma basenhet 

och som sjuksköterskan i telefonrådgivningen inte har någon kännedom om sedan tidigare. 

…i den bästa av världar att det vore ens egen mottagnings ärenden som man skulle 

handlägga. För då har man kanske oftast hört talas om patienten. Man vet någonting. Man 

har träffat den i väntrummet. Alltså man har bättre kännedom och kan göra ett bättre jobb. 

(5) 

Att känna patienten sedan tidigare gör sjuksköterskorna tryggare i sina bedömningar då de 

har mer kringinformation om patienten och på så vis lättare kan hjälpa patienten med rätt 

råd eller information. Då sjuksköterskan ställs inför okända och nya patienter i 

telefonrådgivningen upplever de också en större press att inhämta mer information från 

patienten och journalen under samtalets gång.  

Men det kan ju vara svårare när det är någon man inte känner som... Då får man ju liksom 

försöka läsa sig till och titta i, ja beroende på vad det är då. Och hinna med, klicka in sig och 

titta på och hitta de uppgifter som bör kollas upp. (1) 

Att snabbt behöva läsa in sig och ställa rätt frågor skapar en osäkerhet hos sjuksköterskan om 

all viktig information framkommer under samtalet. Det är lätt att missa någonting vilket kan 

leda till en sämre bedömning. Sjuksköterskorna finner i vissa fall att det är svårt att göra en 

bedömning i telefon och väljer då att försöka kalla patienten till enheten för en klinisk 

bedömning. 

5.4.2 Att tolka den unika situationen och läsa mellan raderna 

Att hantera ärenden i telefonrådgivningen inom psykiatri innebär att ställas inför olika 

komplexa ärenden som medför olika bedömningar och åtgärder, allt utifrån det specifika 

ärendet. Bedömningen av patienter inom psykiatrisk vård upplevs som mer individuell än 

jämfört med patienter med somatisk problematik där beslutstöd och "lathundar" användas 

mer till stöd vid bedömningar. 

...att nått kroppsligt så kanske det handläggs på mer eller mindre samma sätt. Man kan mer 

använda sig av färdiga lathundar och annat och så. Det kan man ju även göra inom 

psykiatrin men jag tänker att det är mera individuellt om man måste göra bedömningar på 

helt andra saker. (5) 

Den stora variationen av den symtomatiska komplexiteten hos de inringande patienterna 

uppges som en källa till osäkerhet. Med patienter som uppvisar symtom av misstänksamhet 

och manipulerande i symtombilden erfar sjuksköterskorna att de inte alltid kan lita på det 

som uttalas under telefonsamtalet. 
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Och sedan kan det ju vara personer som använder det som metod för att komma i kontakt 

alltså man vet att den här personen brukar säga på ett visst sätt när de vill ha snabb kontakt 

och man får kanske vara lite skeptisk, men vågar jag vara skeptisk i det här fallet, det är 

kanske sant nu?(3) 

Misstänksamhet hos patienterna innebär att patienterna inte vill delge all relevant 

information som sjuksköterskan efterfrågar. Sjuksköterskorna beskriver detta som en 

försvårande situation som medför osäkerhet i och med att sjuksköterskan är tvungen att 

luska och läsa mellan raderna för att kunna göra en bedömning. 

Om det är personer som är lite misstänksamma och känner sig avlyssnade. Då är det ganska 

svårt. För då får man inte fram rätt uppgifter. (7) 

Situationer som även uppges kunna leda till osäkerhet är i kontakten med patienter som är 

forcerade och krävande. Sjuksköterskorna upplever att de får bromsa patienten och att 

de inte kan erbjuda det patienten önskade. Det kan exempelvis handla om 

missbruksproblematik och förskrivning av beroendeframkallande läkemedel som kan leda till 

att patienten uttrycker verbala hot då de inte får sin vilja igenom. 

5.4.3 Att inte kunna identifiera och förhålla sig till andrahandsinformation 

Att inte kunna identifiera den patient som sjuksköterskan ringer upp leder till en osäkerhet 

hos sjuksköterskorna. Tveksamhet om det verkligen är den patienten, vars personnummer 

och telefonnummer är lämnat i TeleQ, som sjuksköterskan talar med i telefon uppkommer. 

Som ett försök att bekräfta att det är rätt patient ombeds patienten att upprepa sitt 

personnummer och den tidigare informationen i journalen kontrolleras så att den 

överensstämmer med informationen som patienten lämnar under samtalets gång. I de fall då 

sjuksköterskorna öppnar journalen innan de ringer upp patienten tittar de att telefonnumret 

som är angivet i journalen överensstämmer med det telefonnummer som är lämnat i TeleQ. 

Detta för att undvika att ringa till fel person om patienten råkat lämna fel telefonnummer. 

Det finns tidigare erfarenhet från fall där någon ringt till telefonrådgivningen och uppgett sig 

ha varit någon annan i syfte att inhämta information om en patient. Detta försök till 

bedrägeri genomskådades vid det tillfället men upplevelsen av att inte helt kunna identifiera 

patienten i telefon betonas av sjuksköterskorna. 

Jag har ju ingen aning om det personnumret är den som jag ringer. Det vet inte jag... Det 

kan ju vara vem som helst. (3) 

När vänner, närstående och anhöriga till patienten agerar som ombud och kontaktar den 

psykiatriska enheten genom telefonrådgivningen uppkommer en osäkerhet om hur 

informationen från ombudet ska hanteras, om inte patienten sedan tidigare har lämnat sitt 

samtycke. Då ombudet har patienten bredvid sig kan sjuksköterskan be att får prata med 

patienten om det är möjligt för att därigenom få en bekräftelse på att patienten lämnar sitt 

samtycke till att ombudet kan agera som mellanhand mellan sjuksköterskan och patienten. 
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…det händer ju ändå att det ringer folk som: nämen han har bett mig att ringa, men ja, ska 

jag lita på det då eller, hur är det? Det tycker jag är svårt… (6) 

Ibland kontaktas sjuksköterskorna i telefonrådgivningen av personer som uppger att 

patienten inte har vetskap om att denna person kontaktar vårdenheten på patientens vägnar 

och som saknar samtycke från patienten. Personen kan även uttrycka att informationen inte 

får dokumenteras i patientens journal. Sjuksköterskorna förhåller sig då neutrala eftersom 

att de med hänvisning till sekretessen vare sig kan bekräfta eller dementera att patienten har 

en pågående vårdkontakt.  

Ja eftersom att den anhöriga ringer och den inte har något samtycke och den ringer in så är 

det ju egentligen information som vi inte har... (4) 

I de fall där sjuksköterskan uppmanas att inte dokumentera framkommer en osäkerhet hur 

inkommen information ska hanteras. Sjuksköterskorna beskriver att den inkomna 

informationen då vanligtvis betraktas som information som egentligen inte finns, och att det 

ofta bidrar till en känsla av osäkerhet. 

5.4.4 Att ta stöd av kollegor 

Sjuksköterskorna beskriver att även om de upplever att de själva har ansvaret att göra många 

bedömningar i telefonrådgivningen så finns det inget krav att de är tvungna att göra de svåra 

bedömningar själva. När de blir osäkra i något ärende söker de stöd hos läkare, kollegor och 

enhetschef för att rådgöra. 

Och sen så har man ju alltid någon kollega som, om man skulle känna sig osäker i nått så 

har man alltid nån som man kan bolla med så. Så att, det finns ju alltid nån. Man är ju 

aldrig ensam tänker jag. (1) 

Det finns ärenden som sjuksköterskorna inte kan svara på själva i telefonrådgivningen utan 

de är i behov av att konsultera en läkare först. Vid behov av konsultation av en läkare bokar 

sjuksköterskan sitt ärende på en rådgivningstid där ärendet sedan behandlas av 

sjuksköterskan och läkaren via telefon. Dock upplevs det svårt att boka rådgivningstid 

eftersom de ofta är fullbokade vilket leder till att läkarstödet de behöver ibland uteblir. 

Vi har ju inte den kontakten med läkarna och det stödet eftersom vi har rådgivningstider 

bara och det är kanske fyra rådgivningstider på en dag. De är oftast bokade. Så det kan 

vara... kan kännas lite ensamt ibland. (8) 

När patienter som ringer in till telefonrådgivningen vårdas av en annan enhet och ärendet 

bedöms vara brådskande kontaktas patientens aktuella enhet, antingen via telefon eller så 

bokar sjuksköterskan ärendet i journalsystemets kalender på den aktuella enheten. Då vet 

sjuksköterskan att någon kommer att se ärendet och hantera det. Sjuksköterskorna uppger 

att vid osäkerhet och för att själva känna sig lugna och trygga, ser de till att ordna en 

bedömning av patienten. Antingen kallar sjuksköterskan patienten till den egna enheten för 
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en första bedömning eller om det finns ett behov av mer akuta insatser, exempelvis när 

sjuksköterskan känner sig osäker på en suicidriskbedömning, konsulteras akutteamet som 

har en läkare kopplad sig och upplevs som lättillgängliga. För att ta det säkra före det osäkra, 

väljer sjuksköterskorna ibland att avsluta telefonsamtalet för att rådgöra med en kollega eller 

en läkare och sedan återkomma till patienten. 

Jaa ohh jaa, det händer ju, att man känner sig osäker. Och ibland har jag ringt upp igen. Om 

jag känner att jag måste fråga lite mer. (3) 

Sjuksköterskorna beskriver att de hellre konsulterar en kollega en gång för mycket, än att de 

gör en felaktig bedömning. Detta kan i värsta fall medföra att patienten blir felbehandlad 

eller inte får den vård den behöver. 

5.5 Utmaningen i att vara beroende av andra 

Kategorin beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av utmaningarna de möter i att vara 

beroende av annan personal. Detta beskrivs i de tre subkategorierna: Att vara för få, Att inte 

kunna avsluta sitt ärende och ge patienten ett besked samt Att många blir inblandade. 

5.5.1 Att vara för få 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att bristen på personal på de olika enheterna försvårar deras 

arbete i telefonrådgivningen. Personalbristen har bidragit till att väntetiderna har blivit långa 

till olika insatser och att de hamnat efter med uppföljningar och rutiner. Detta blir väldigt 

påtagligt för sjuksköterskorna då flera av samtalen handlar om att patienter undrar över 

varför de inte fått någon kallelse till den de står på väntelista till. Arbetet försvåras utifrån att 

sjuksköterskorna faktiskt inte har någon riktigt uppfattning om hur långa väntetiderna är då 

det är någon annan som besitter den kunskapen. Detta gör sjuksköterskorna beroende av att 

annan personal kan besvara dessa frågor och leder till att de drar sig för att tala om att de kan 

handla om upp emot ett års väntetid. I stället försöker de göra patienterna medvetna om att 

det kan bli en lång väntetid. 

Då kan man säga att vi sätter upp det till ett team som får titta på det, men det kan dröja ett 

år innan det händer någonting… (2) 

Personalbristen speglar sig också i telefonrådgivningen genom att sjuksköterskorna tycker sig 

se ett mönster bland patienterna, där de som har fungerande vårdkontakter och inte behöver 

vänta så mycket, inte hör av sig via telefonrådgivningen i samma utsträckning som de 

patienter som står på väntelista. Sjuksköterskorna menar att om det varit tillräckligt med 

personal i tjänst och att personalen hunnit med allt som de var ålagda, skulle troligen inte 

lika många patienter behöva ringa via telefonrådgivningen. Vilket i sin tur skulle minska 

stressen och arbetsbelastningen för sjuksköterskorna i telefonrådgivningen. 
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…men är det en person som har fast vårdkontakt som vet sina tider som får kallelser och lite 

så… De hör inte av sig så ofta, så… Skötte vi oss bättre, alltså. Alltså så vi hann med… Allt 

som vi skulle. Så då tror jag ju att telefonrådgivningstiden skulle minska. (1) 

Organisationens brister där undertalig bemanning nämns som en del, blir påtaglig för 

sjuksköterskorna och skapar känslor av frustration. Det upplevs som utmanande att hantera 

ärenden där sjuksköterskorna upptäcker att vårdgivaren inte har fullföljt sitt uppdrag på 

grund av att resurserna inte är tillräckliga. 

Alltså man ser ofta, när man sitter i TeleQ så blir det väldigt påtagligt också hur, vad som 

inte funkar i vår verksamhet. Man kan liksom upptäcka så mycket. Att åh, den här har ju 

stått på väntelista, varför har det inte hänt någonting? Den här har ju varit hos läkaren men 

det finns inget diktat, alltså ja, det kan väcka att man blir frustrerad. (8) 

Sjuksköterskorna beskriver att de ofta gör klart ärenden själva efter telefontiden för att de 

tvivlar på att det finns någon annan som tar vid och ska ärendet hänvisas vidare ligger 

utmaningen i att kunna dokumentera extra noggrant. Detta för att sjuksköterskan ska 

försäkra sig om att ärendet inte prioriteras bort på grund av rådande personalbrist. 

5.5.2 Att inte kunna avsluta sitt ärende och ge patienten besked 

Sjuksköterskorna lägger stor vikt vid betydelsen av att kunna stå för vad de säger, att inte 

lova något som sedan inte blir uppfyllt. Många ärenden som hanteras i telefonrådgivningen 

hänvisas vidare till annan personal inom basenheten som då ska ta över, hantera och avsluta 

ärendet. Sjuksköterskorna upplever att det kan vara svårt att släppa vissa ärenden och 

känner en osäkerhet för när, och om det ska hanteras av den som tagit vid. 

 Och jag tror att bara vetskapen av att ja men sätter jag upp något på Hanteras av 

utredningsteamet så vet jag att det, att det blir åtgärdat. Någon kommer att ringa patienten. 

Det tror jag också skulle liksom minska stressen. (8) 

Gemensamt med beskrivningen av att ha svårt att släppa ärenden beskriver även 

sjuksköterskorna att de är medvetna om att de inte kan utföra det arbete som de inte har 

ansvar för. De är beroende av att annan personal slutför ärendet och de måste lita på att 

rutinerna fungerar, även om många frågor kvarstår i bakhuvudet om hur det gick i ärendet. 

Jag gör mitt ansvar, eller dit jag har mitt ansvar och sedan får jag släppa det. Och så vill det 

till att rutinen fungerar, så… (6) 

Det händer att patienter tar kontakt i telefonrådgivningen och är upprörda då de blivit lovade 

en åtgärd och detta inte har skett vilket leder till ångest hos sjuksköterskan. Sjuksköterskorna 

uttrycker att de är i behov av att kunna ge klara, korrekta besked till patienterna som ringer 

in till telefonrådgivningen och de behöver känna sig trygga med att uppföljningar verkligen 

kommer att ske. Dock upplever de att de inte kan vara trygga i detta, utan oron finns 

huruvida någon följer upp patienten efter det att ärendet hänvisats vidare. Sjuksköterskorna 
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lägger stor vikt vid att kunna förmedla information om en eventuellt kommande åtgärd så att 

patienten vet vad den kan förvänta sig och att samtalet inte väcker fler frågor än vad 

patienten hade innan beskrivs som viktigt. 

Utifrån både patienten och utifrån verksamheten så tänker jag att det är viktigt att jag inte 

lovar patienten någonting jag inte kan hålla…Och att patienten känner sig nöjd med 

samtalet. (4) 

Sjuksköterskorna uttrycker en önskar en större förståelse från kollegor som inte arbetar med 

telefonrådgivning hur komplext arbetet är och att det ibland behövs snabba svar för att 

undvika att patienten redan nästa dag ska behöva ringa in igen med samma fråga. 

Sjuksköterskorna upplever att de har ett stort ansvar i telefonrådgivningen i relation till att 

inte kunna avsluta ärenden eller att ge klara besked till patienten. 

Ja, och det känns som att du… Alltså du har massor av ansvar men det känns inte riktigt 

som man har befogenheterna att hjälpa till, eller man har inte redskapen. (8) 

Sjuksköterskorna beskriver att situationen leder till en känsla av hjälplöshet i och med att de 

är beroende av att annan personal tar vid och slutför ärendet. Ansvarskänslan i kombination 

med önskan om att hjälpa, utan att kunna göra det fullt ut, medför en upplevelse av att inte 

göra ett bra arbete eller att inte kunna hjälpa patienten. 

5.5.3 Att många blir inblandade 

Sjuksköterskorna upplever en stor utmaning i telefonrådgivningen till följd av att 

vårdkedjorna är långa och att det är svårt att få tag på personal från andra team när de 

behöver deras hjälp. Någonting som upplevs som en ganska enkel fråga kan ta väldigt lång tid 

och hanteras av många inom personalen innan svar erhålles. Detta leder till en känsla av 

frustration hos sjuksköterskorna då de är beroende av att invänta svar från annan personal 

för att kunna hjälpa patienten. De beskriver att ibland kan det ta flera dagar innan de 

kommer i kontakt med någon och att under den tiden sitter patienten och väntar på besked. 

Det händer också att patienter tappas bort till följd av de svåra kommunikationsvägarna. 

Alltså den här kommunikationen mellan teamen är svår när vi sitter så utspritt och att det 

också kan vara långa vägar för ett relativt enkelt svar kan man tycka. Som man liksom, jaha 

då ska jag sätta upp det på en flik som i bästa fall någon kollar. Och sedan ser man ju ofta 

när man sitter i TeleQ att patienten kan ju ha ringt om samma sak flera gånger och 

fortfarande inte fått svar. Så ja, den här, det är någonting i vårdkedjan som inte riktigt är 

optimalt. Det kan vara frustrerande liksom att det inte blir… Det för med sig så mycket ofta, 

ett samtal. (8) 

De långa kommunikationsvägarna bidrar även till att många i personalen blir inblandade i 

samma ärende vilket leder till svårigheter. Så fort ett ärende måste hänvisas vidare till en 

kollega blir det andrahandsinformation som hanteras, och risken för missförstånd eller att 

viktig information försvinner förhöjs för varje led ett ärende passerar. Sjuksköterskorna 
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beskriver att det ibland händer att samma ärende handläggs av orimligt många i personalen 

under en och samma vecka, utan att patienten egentligen får ett svar. 

Det blir också ofta många kockar i samma soppa… Ett ärende handläggs av, ja om det är 

någon som är flitig på att ringa och, jag menar ett ärende kan ha handlagts av fem olika 

sjuksköterskor på en vecka. (5) 

Detta beskrivs som problematiskt och någonting som sjuksköterskorna hela tiden måste 

förhålla sig till i telefonrådgivningen. När den långa och svåra kommunikationen leder till att 

saker missas eller tappas bort går det oftast ut över patienten, exempelvis att den inte får sina 

läkemedel i tid eller att ärendet helt tappas bort, vilket sjuksköterskorna ser allvarligt på. 

För att minimera risken att fördröja ärendena, och för att inte involvera mer personal än 

nödvändigt, brukar sjuksköterskorna försäkra sig om att det finns rådgivningstid med läkare 

direkt efter telefonrådgivningen. Detta även för att undvika att hänvisa ärendet vidare och på 

så vis riskera att det är andrahandsinformation som lämnas till läkaren. Det blir också extra 

viktigt att förmedla sin känsla av allvarlighetsgrad i bedömningen när de dokumenterar, för 

att ärendet inte ska prioriteras bort i nästa led. 

…känns inte som att det är akut idag, men att man skriver en tydlig anteckning där det står 

att det är prioriterat. Jag tänker att den här personen behöver en tid relativt snart, så. Så att 

man någonstans vet att.. Min känsla är att det här är lite akut och den känslan följs med då 

också i vidare bedömningar, remisskonferens… (6) 

Sjuksköterskorna beskriver också vikten av att läkarna dokumenterar tydliga planer för 

patienternas behandling och pågående medicinering eftersom att det hjälper dem i sina 

bedömningar. En tydlig plan från läkaren bidrar även till att sjuksköterskorna slipper 

konsultera en läkare som inte är insatt i fallet och som gör en helt annan bedömning än den 

ordinarie läkaren skulle ha gjort, vilket kan leda till osäkerhet och onödigt lidande för 

patienten. 

6  DISKUSSION  

Avsnittet inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en etisk diskussion, en 

resultatdiskussion, resultatet i ett vidare sammanhang, tillämpning i klinisk verksamhet samt 

författarnas slutsats. 
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6.1 Metoddiskussion 

För att bedöma kvalitén och trovärdigheten på en kvalitativ studie används begrepp som 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Metoddiskussionen kommer att utgå ifrån dessa begrepp samt en diskussion runt 

författarnas förförståelse och hantering av denna. Slutligen redovisas författarnas samarbete 

genom utförandet. 

Studiens tillförlitlighet avser att författarna hela tiden verifierar sina beslut under processen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En svaghet relaterat till tillförlitligheten kan ses i 

att författarna gjorde enskilda intervjuer och att deltagarna på så vis kan ha fått olika 

följdfrågor. För att intervjuerna inte skulle bli för olika valde författarna även att göra den 

första intervjun gemensamt, för att försäkra sig om att intervjuguiden tolkats på liknande 

sätt. Endast följdfrågorna har varierat vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

är naturligt då innehållet i varje intervju kan skilja sig utifrån deltagaren. Att två olika 

personer intervjuat skulle även kunna ses som en styrka då det kan innebära en större 

möjlighet att fånga upp olika variationer. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att om man arbetar för textnära under 

analysfasen kan helheten förloras genom att texten bryts ner för detaljerat. För stora 

tolkningar kan å andra sidan leda till att material som ”inte passar in” kategoriseras in där 

det inte hör hemma. Båda författarna läste alla intervjuer och fördelade analysprocessen 

mellan sig för att sedan granskas av varandra. I varje steg som gjordes reflekterade 

författarna tillsammans över tolkningen och abstraktionsnivån, vilket kan ses som att det 

stärker tillförlitligheten. 

Studiens giltighet avser om studien lyfter fram det typiska för det som den var avsedd att 

beskriva (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna försökte hela tiden påminna 

sig om att hålla den röda tråden och inte sväva iväg från syftet som studien avsett och 

validerade tolkningarna med varandra och studiens handledare under analysprocessen för 

att inte tappa helhetsbilden.  

Inför examensarbetet var inte författarna helt bestämda över vilken intervjumetod som skulle 

användas. Ett alternativ till de semistrukturerade intervjuerna var fokusgruppsintervjuer. 

Polit och Beck (2016) menar att en del människor blir obekväma med att öppna sig i en 

gruppsituation och att gruppintervjuer ibland kan hämma den enskilda upplevelsen och 

istället utgöra ett ”grupptänk”. Därför valde författarna bort fokusgruppsintervjuer då de ville 

främja den enskilda berättelsen. Eftersom att deltagarna är kollegor med liknande 

arbetsförhållanden såg författarna en risk med att fokusgruppsintervjuer skulle kunna leda 

till att intervjun kom ifrån ämnet som författarna avsåg att studera. Samt att det skulle bli en 

allt för svår uppgift för moderatorn att hålla den röda tråden och fördela ordet. Istället valdes 

semistrukturerade intervjuer och författarna lade stor vikt vid att använda öppna frågor för 

att minimera risken för att deras förförståelse skulle komma att påverka intervjuerna. 

Strategier för val av deltagare har också påverkan på studiens giltighet, då dessa bör vara 

representativa för studiens syfte. Detta stärks genom att kunna presentera en variation av 

ålder, bakgrund, erfarenheter och kön (Lundman & Graneheim, 2004). Sett till studiens 
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urval av deltagare kan en svaghet ses i att det endast är åtta deltagare i studien vilket skulle 

kunna ses som få. Dock menar Kvale och Brinkmann (2017) att riktlinjerna för deltagarantal 

vid kvalitativa studier inte i första hand bygger på antalet deltagare utan snarare att 

deltagarna kan ge svar på det som studeras. Utifrån detta ansåg författarna att åtta 

sjuksköterskor var ett lämpligt antal att börja med och att det skulle finnas utrymme att 

bjuda in fler deltagare om det blev så att informationen inte räckte för att svara mot syftet. En 

tredjedel av det totala möjliga urvalet på den aktuella basenheten var representerade, vilket 

ändå kan ses som en styrka i giltigheten för just den enheten. Då det endast var åtta 

sjuksköterskor som lämnat intresseanmälan för att delta i studien blev dessa utvalda. 

Författarna gjorde därmed inget eget urval vilket kan ses som en svaghet för studiens 

giltighet. Dock uppfyllde alla deltagarna inklusionskriteriet som var att de skulle ha arbetat 

som sjuksköterska och haft telefonrådgivning inom den psykiatriska vården som 

arbetsuppgift i minst ett år. Inklusionskriteriet i sig skulle kunna ses som en svaghet gällande 

studiens giltighet då det medför att urvalet inte är representativt för verkligheten då 

författarna upplever att många oerfarna sjuksköterskor faktiskt har telefonrådgivning som 

arbetsuppgift. Dessa sjuksköterskor har också en erfarenhet att berätta om men författarna 

såg en risk att resultatet skulle spegla erfarenheten av att vara ny snarare än erfarenheten av 

telefonrådgivning. Deltagarna som inkluderades hade trots detta en bred variation av ålder, 

bakgrund och tidigare erfarenheter. En svaghet gällande studiens giltighet skulle kunna ses i 

att inga män är representerade i studien. Dock är endast ca 4-5% av sjuksköterskorna på den 

aktuella basenheten män, och studien bör kunna ses representativ mot det möjliga urvalet på 

den aktuella enheten. 

För att stärka studiens giltighet har författarna noggrant beskrivit urval och analysarbete i 

metoddelen samt inkluderat flera citat i resultat. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

menar att detta bidrar till läsarens möjlighet att bedöma studiens giltighet. 

Studiens överförbarhet avser i vilken utsträckning som resultatet kan överföras till andra 

situationer eller grupper. Det är läsaren som själv avgör om resultatet kan överföras till andra 

sammanhang och för att ge den möjligheten är det viktigt att författarna har gett en tydlig 

beskrivning av exempelvis innehåll, urval och analys (Lundman & Graneheim, 2004). En 

svaghet skulle kunna ses i studiens överförbarhet eftersom att urvalet av forskningspersoner 

kommer från samma basenhet och att den delen av resultatet som beskriver organisatoriska 

styrkor och svagheter inte går att överföra rakt av till andra sammanhang. Samtidigt får 

studien en stark överförbarhet till den aktuella enheten då författarna valt att göra ett 

begränsat urval på den enskilda basenheten, med förhoppningen om att studien ska bidra till 

utveckling på just denna enhet. 

6.1.1 Författarnas förförståelse och hantering av denna 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att forskarens förförståelse kan sätta prägel 

på resultatet på grund av förutfattade meningar, tidigare erfarenhet och teoretisk kunskap 

om fenomenet som studeras. En svaghet med studien kan utifrån det ses i att forskarna har 

en förförståelse och tidigare erfarenheter av telefonrådgivning inom psykiatrisk vård. 

Författarna arbetar på samma arbetsplats som forskningspersonerna och har troligtvis 



32 

liknande arbetsförhållanden. För att undvika att tolka materialet utifrån förförståelse har 

författarna regelbundet återgått till den ursprungliga texten för säkerställa att tolkning 

kommit ur texten och inte från förförståelse. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver en delad mening om hur en författares 

förförståelse ska hanteras. En del menar att man bör sätta sin förförståelse inom parentes, 

vilket kan vara svårt då den ofta är omedveten. Andra menar att man bör nyttja sin 

förförståelse för att få ny kunskap och en djupare förståelse. Detta har varit två aspekter som 

författarna har försökt att förhålla sig till under studien. Att försöka nyttja sina tidigare 

erfarenheter men att ändå inte överföra det på ett sådant vis att det kommit att påverka 

resultatet. 

Författarna märkte när de läste intervjuerna att en del följdfrågor uteblivit till följd av 

författarnas vetskap om organisationen. Troligen hade det ställts flera frågor om rent 

praktiska saker om författarna inte hade någon förförståelse av arbetet med 

telefonrådgivning. I övrigt har författarna inte kunnat påvisa att deras förförståelse ska ha 

påverkat resultatet. Det lades stor vikt vid att hålla frågorna öppna för att inte lockas att ställa 

ledande frågor eller påverka deltagarnas svar. I de fall frågor som inte svarade mot syftet 

ställdes var de baserade på författarnas egen nyfikenhet inom området och inkluderades inte 

i resultatet. 

6.1.2 Genomförande och samarbete 

Under studien har två författare arbetet tillsammans. Då dessa bor på olika orter och 

samarbetet skett både genom fysiska träffar och via elektroniska möten. Den ena författaren 

började arbeta med att utforma ett PM för studien som den andra författaren läste in sig på. 

Vid kursstart inledde författarna gemensamt med att komplettera den befintliga bakgrunden 

och tidigare forskningen samt skapa en intervjuguide. Detta gjordes under fysiska möten på 

författarnas arbetsplats. Under den andra veckan påbörjades arbetet med intervjuerna då 

författarna reste tillsammans till de olika enheterna för att träffa informanterna. Den första 

intervjun gjordes gemensamt för att sen fördelas jämt mellan författarna för att vara 

tidseffektiva. Därefter transkriberade författarna sina egna intervjuer och efter det lästes alla 

intervjuer flera gånger av båda författarna för att få en helhetsbild. Analysprocessen med 

kondensering och kodning gjordes i ett elektroniskt dokument som de båda författarna hade 

tillgång till och kunde följa processen i. 

I nästa steg av analysen arbetade författarna tillsammans med att skapa kategorier och 

subkategorier. Detta gjordes under fysiska möten under några dagar. Därefter påbörjades 

arbetet med att skriva ut resultatet, vilket författarna gjorde hälften var i ett elektroniskt 

dokument med daglig kontakt för avstämning och feedback. Under den sista tiden av studien 

hade författarna enbart fysiska träffar där de tillsammans arbetade fram metod och 

diskussionsdelen samt färdigställde arbete. 
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6.2 Etisk diskussion 

Under examensarbetet har författarna beaktat Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav för att 

skydda den enskilda individen i samband med forskning. Deltagarna fick både muntlig och 

skriftlig information om studiens syfte samt att de kunde dra sig ur när de ville. 

Den största etiska utmaningen har handlat om att skydda deltagarnas identiteter så långt 

som möjligt och förhindra att en enskild deltagare skulle kunna identifieras. Eftersom att alla 

deltagare kommer från samma basenhet är det inte helt omöjligt för läsare som känner till att 

studien utförts att gissa sig fram till vilken information som kommer från en enskild 

deltagare. Författarna har under hela studiens gång varit medvetna om detta etiska dilemma 

och resonerat utifrån att nyttan med studien bedöms större än den eventuella skadan samt 

att resultatet inte bedöms vara av känslig karaktär. 

För att skydda deltagarnas anonymitet har ett flertal åtgärder vidtagits. Alla handlingar med 

personuppgifter har kodats om och författarna har valt att censurera olika orter som det talas 

om i resultatet. Författarna har även valt att justera åldersspannet på deltagarna och redovisa 

det i större drag än specifika åldrar. Att det bara är kvinnor som deltar i studien bidrar till en 

ökad anonymitet. Detta beror på att det endast arbetar ett fåtal manliga sjuksköterskor på 

basenheten och att dessa lätt skulle kunna identifieras. Resultatet är baserat på de 

gemensamma erfarenheterna och inte skrivet utifrån att ”en enskild sjuksköterska beskrev”, 

vilket bidrar till att skydda den enskilda individen. 

Eftersom deltagarna rekryterades från den organisation där författarna själva arbetar fanns 

en risk med att deltagarna skulle ställa upp för att vara kollegiala. Författarna försökte 

minimera den risken genom att bjuda in till studien via en allmän intresseanmälan istället för 

en personlig tillfrågan. Detta för att det skulle kännas enklare för den som var intresserad att 

tacka ja, jämfört med att tacka nej till en personlig inbjudan. 

Ett annat etiskt övervägande som gjordes var i de fall som informanterna beskrev 

erfarenheter av att enskilda kollegor brustit i sin yrkesutövning, där informationen om 

upplevelsen ansågs viktig för resultatet. Detta löstes genom att erfarenheten som helhet 

beskrivs men utan att gå in på detaljer som skulle kunna härleda upplevelsen till en viss 

situation eller person. 

6.3 Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras resultatet och de fynd som framkommit i de fem kategorierna mot 

tidigare forskning och centrala begrepp i den teoretiska referensramen. Fokus ligger på att 

belysa likheter och skillnader samt vilka nya kunskaper som studien bidragit med. 

6.3.1 Kommunikation och den mellanmänskliga relationen 

I kategorin Att vara tillgänglig framkommer liksom i studien av Kevin (2002b) att 

telefonrådgivningen är en bra arbetsmetod som möjliggör specialist kontakt trots stora 
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upptagningsområden. Sjuksköterskorna föredrar ett strukturerat arbetssätt då de hinner 

förbereda sig på samtalen och inte blir avbrutna, med utgångspunkt i att de vill kunna göra 

ett så bra samtal som möjligt med patienten. Vikten av att främja god kommunikation genom 

att ha tid för samtalet och inte vara i en stressig miljö lyfts även utifrån patientperspektivet i 

artikeln av Holmström m.fl. (2015) där äldre informanter beskriver att det försvårar 

kommunikationen om sjuksköterskan befinner sig i en stressig miljö. I kategorin Att vara 

tillgänglig framkommer det också att systemet med telefonrådgivning och knappval inte är 

anpassat för alla patienter och att det blir svårt för de äldre, eller för patienter med nedsatt 

kognitiv förmåga. Detta fyller en kunskapslucka utifrån sjuksköterskeperspektivet då ämnet 

enbart är belyst från patientperspektivet i tidigare forskningen av Holmström m.fl. (2015). 

Även Wahlberg och Wredling (2001) menar i sin studie att patienter inom primärvården 

upplever systemet som svårt och att hela 31% kände sig missnöjda utifrån tillgängligheten. 

Sjuksköterskorna i denna studie beskriver även vikten av att ha möjligheten att 

individanpassa telefonrådgivningen för de patienter som har kognitiva svårigheter, vilket 

flertalet patienter inom den psykiatriska vården har. Enligt Travelbee (2001) är en god 

kommunikation en förutsättning för god omvårdnad. Relaterat till teorin skulle resultatet 

kunna ses som att sjuksköterskorna är medvetna om detta fenomen och utifrån det vill skapa 

så goda förutsättningar för god omvårdnad som möjligt genom att hinna förbereda sig på 

samtalen och inte vara i en stressig miljö samt ge alla patienter förutsättningar för att klara 

av kommunikationen. Resultatet sammanvägt med den tidigare forskningen kan ses som att 

möjligheten till individanpassning blir nödvändigt om telefonrådgivningen inom psykiatrisk 

vård ska vara tillgänglig för alla patienter på lika villkor, oavsett svårigheter 

I tidigare forskning beskriver patienterna att bemötas av vänlighet, empati och bli lyssnade 

till som professionell omvårdnad (Wahlberg & Wredling, 2001). I kategorin Att ha rätt 

kompetens framkommer det att ett gott bemötande är det viktigaste av allt i 

telefonrådgivningen inom den psykiatriska vården och att det troligen krävs lite mer 

kompetens och fingertoppskänsla gällande just bemötandet jämfört med exempelvis inom 

primärvården. Resultatet breddar perspektivet av hur viktigt bemötandet är inom den 

psykiatriska omvårdnaden och kan förstås utifrån den mellanmänskliga relationen, som 

enligt Travelbee (2001) bygger på en ömsesidig förståelse och kontakt där empati och 

sympati genomsyrar processen där sjuksköterskan bemöter patienten för att kunna lindra 

dennes lidande. Ett gott bemötande främjar också att patienten trots svåra situationer inte 

ska drabbas av känslor av hopplöshet, vilket är en viktig del i teorin. Sjuksköterskorna i 

denna studie beskriver att det viktigaste när en patient tampas med känslor av hopplöshet 

och livsleda är att lyssna på patienten och försöka finna någonting som gör att den återfår 

minsta lilla hopp, vilket är applicerbart i Travelbees teori. 

I kategorin Att känna osäkerhet framkommer det att den bästa psykiatriska bedömningen 

görs tillsammans med patienten närvarande i rummet och att det därför kan föranleda en 

känsla av osäkerhet hos sjuksköterskan då patienten ska bedömas via telefon. Detta har även 

framkommit i tidigare studier med liktydiga resultat där både patienter och vårdpersonal 

uttryckt en oro för att det leder till sämre bedömningar om bedömningen sker utan fysiskt 

möte (McKinsky m.fl., 2009). Identifierade risker, både juridiska och medicinska, lyftes av 

Erdman (2001) där studien främst pekar på avsaknaden av det visuella intrycket av patienten 

som sjuksköterskorna har att ta ställning till när de ska göra en bedömning i telefon. Enligt 
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Travelbee är omvårdnad en mellanmänsklig process och omvårdnaden uppnår sitt syfte 

genom att etablera en mellanmänsklig relation. För att uppnå detta behöver ett antal 

interaktionsfaser genomgås: 1) första mötet, 2) framväxt av identiteter, 3) empati, 4) sympati 

och 5) ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 2001). Sjuksköterskorna i denna studie 

uttryckte en stark önskan om att bara få handlägga den egna enhetens patienter som de 

redan hade kännedom om. Med stöd i Travelbees teori om de olika interaktionsfaserna 

skapas en förståelse för hur sjuksköterskorna upplever att de begränsas i möjligheten att 

uppnå den mellanmänskliga relationen när de inte har patienten i rummet och ser en fördel 

med att handlägga patienter i telefon som de har kännedom om sedan tidigare. Detta utifrån 

att interaktionen för en mellanmänsklig relation då redan är påbörjad vilket leder till en 

bättre och djupare förståelse för patientens situation. Då sjuksköterskorna kände osäkerhet 

inför en bedömning i telefon valde de att kalla patienten till ett fysiskt möte, vilket utifrån 

Travelbees teori kan ses som att de inte lyckats ta sig genom interaktionsfaserna och behöver 

ta ett omtag med en ny bedömning där även de fysiska parametrarna inkluderas. 

Telefonsjuksköterskan är skyldig att kunna hantera att via telefon identifiera personen som 

dokumentationen avser och kunna behandla informationen konfidentiellt och med omdöme 

för att minimera risken för att dokumentera i fel journal eller för andra allvarliga 

konsekvenser relaterade till fel identitet (TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Å 

andra sidan framkommer det i kategorin Att känna osäkerhet att sjuksköterskorna upplever 

en känsla av osäkerhet kopplat till att inte kunna identifiera patienter i telefon vilket även 

bekräftar tidigare studier av Holmström och Höglund (2007) och Kaminsky m.fl. (2017). En 

ytterligare faktor som bidrar till osäkerhet är när sjuksköterskorna måste hantera 

andrahandsinformation via telefon vilket också är i linje med tidigare studier (Holmström & 

Höglund, 2007; Kaminsky m.fl., 2017; Kevin, 2002a; Payne m.fl., 2002; Wahlberg m.fl., 

2003). Travelbee (2001) menar i sin teori att som sjuksköterska är det nödvändigt att kunna 

agera på intuition. Om sjuksköterskan saknar denna förmåga kan hon missa information och 

göra felbedömningar. Genom teorin skapas förståelse för den svåra handläggning 

sjuksköterskorna ställs inför och upplevelsen av osäkerhet som kan kopplas till de 

skyldigheter som sjuksköterskorna har, samtidigt som deras enda bedömningsinstrument är 

deras intuition. Utifrån det ser författarna en betydelse av en kontinuerlig handledning och 

stöd kring dessa frågor. 

6.3.2 Omvårdnadsprocessen 

Travelbees (2001) omvårdnadsprocess omfattar 1) att observera och utforska om en person 

har behov av omvårdnad, 2) att bekräfta och vederlägga sin behovsbedömning med 

patienten, 3) avgöra om man är i stånd att tillgodose dessa behov och i annat fall hänvisa till 

annan vårdgivare, 4) planera hur omvårdnadsbehoven ska tillgodoses genom att välja metod 

och tidpunkt. Genom Travelbees omvårdnadsprocess kan vi förstå hur sjuksköterskorna 

utmanas på andra sätt än de som är direkt kopplade till kommunikationen, då de upplever 

brister i vårdkedjan och inte kan planera för patientens omvårdnad på ett tillfredställande 

sätt. 
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Författarna fann att sjuksköterskornas erfarenheter av telefonrådgivning speglade hur 

organisationen såg ut vid tiden för studien. I kategorin Utmaningen i att vara beroende av 

andra framkommer att arbetet i telefonrådgivningen påverkades av det faktum att 

bemanningen inte var fulltalig på alla enheter, dels genom en ökad belastning på de egna 

arbetsuppgifterna i telefonrådgivningen och dels genom ökade väntetider för patienterna. 

Detta beskrivs även i tidigare studier där bristen på resurser försvårar sjuksköterskans arbete 

i telefonrådgivningen (Holmström & Dall’Alba, 2002; Holmström & Höglund, 2007; 

Kaminsky m.fl., 2017; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010; Sands, 2004; Wahlberg 

m.fl.,2003). Liksom i studien av Barnett m.fl., (2009) beskriver sjuksköterskorna hur den 

begränsade interaktionen med andra professioner och nätverk försvårar arbetet för 

sjuksköterskan. I denna studie handlar upplevelsen om att sjuksköterskorna fick svårt att 

svara på patienters frågor och att de upplevde en osäkerhet när de hänvisade ärenden vidare, 

eftersom det hände att ingen tog vid och patienten blev utan svar. I kategorin Att ha rätt 

kompetens framkommer att det är viktigt att veta hur verksamheten är uppbyggd och vilka 

patienter som hör dit samt hur ärenden ska hanteras när de hänvisas inom basenheten. Att 

detta är en viktig kompetens skulle kunna förstås utifrån omvårdnadsprocessen där 

Travelbee (2001) menar i de fall som sjuksköterskan bedömer att hon inte kan hjälpa 

patienten själv så kan hon ändå hjälpa genom att hänvisa till någon annan och planera för 

detta. För sjuksköterskorna blir det då en viktig del i omvårdnadsprocessen att ha kunskap 

om vilka alternativ de har för sin bedömning och eventuella hänvisning. Utifrån 

omvårdnadsprocessen kan vi också förstå sjuksköterskornas oro i att hänvisa en patient 

vidare utifall ingen skulle ta vid, vilket då skulle leda till en utebliven omvårdnad. I kategorin 

Utmaningen i att vara beroende av andra framkommer betydelsen av att ”kunna stå för det 

man säger”. Sjuksköterskorna ville kunna ge tydliga och korrekta svar och veta att det som de 

sa verkligen kom till att ske. Även detta kan förstås utifrån Travelbees (2001) teori då hon 

menar att som ett sista steg i omvårdnadsprocessen planera sjuksköterskan och patienten för 

hur omvårdnadsbehoven ska tillgodoses genom att välja metod och tidpunkt. Då 

sjuksköterskan inte har möjlighet att utföra processen fullt ut begränsas möjligheten för att 

uppnå en god omvårdnad. Detta ämne berörs även i tidigare forskning av Wahlberg och 

Wredling (2001) som menar att en överenskommelse eller en åtgärd som görs i telefon med 

sjuksköterskan till att patienter eller anhöriga bidrar till att de kan släppa sin oro och känna 

sig trygga. Sjuksköterskorna i denna studie uttryckte en känsla av hjälplöshet, då 

ansvarskänslan i kombination med en önskan om att hjälpa patienten, utan förutsättningar 

att kunna göra det fullt ut medförde en känsla av att inte göra ett bra arbete. Detta blir ett 

viktigt resultat som belyser vad sjuksköterskorna behöver för att kunna göra ett bra arbete. 

I denna studie identifieras flera saker i vårdkedjan som försvårar arbete för sjuksköterskan i 

telefonrådgivningen och fyller på så vis en viktig kunskapslucka beträffande detta, framförallt 

på den enskilda basenheten då tidigare forskning beskriver sjuksköterskans svårigheter i 

interaktionen med andra mer övergripande.  

6.3.3 Att förstärka den professionella rollen genom varje möte 

Att ha rätt kompetens handlar om att sjuksköterskorna behöver ha hög kompetens och 

mycket klinisk erfarenhet för att göra ett bra arbete i telefonrådgivningen. Detta stämmer 
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överens med tidigare forskning som också har pekat på vikten av kompetens och erfarenhet 

(Kaminsky m.fl., 2008; Kaminsky m.fl., 2017; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010; Ström 

m.fl., 2006; Wahlberg m.fl., 2003). I kategorin framkommer ett delat förhållningssätt 

gällande hur sjuksköterskorna ser på värdet av utbildning inom området telefonrådgivning 

relaterat till deras kliniska erfarenhet. Detta tvetydiga budskap återfinns också i den tidigare 

forskningen där en del sjuksköterskor menade att deras kliniska erfarenhet var mest 

betydelsefull i deras rådgivningsarbete och att utbildning inte var det viktigaste (Kevin, 

2002a). Å andra sidan menade sjuksköterskorna i Sands (2007) studie att arbetet krävde mer 

än klinisk erfarenhet och att de sjuksköterskor som saknade formell utbildning kände sig 

bristfälliga i sin yrkesroll trots lång klinisk erfarenhet. Detta är i linje med studien av Payne 

m.fl. (2002) där det framkommer att sjuksköterskor som genomgått en utbildning upplevde 

en ökad säkerhet och trygghet inom telefonrådgivningen. Även Erdman (2001) menar att för 

att ha telefonrådgivning inom psykiatrisk vård krävs löpande fortbildning inom området. 

Dock tyder resultatet sammanvägt med den tidigare forskningen på att trots klinisk 

erfarenhet kan det finnas önskan om utbildning och fortbildning hos sjuksköterskorna. Detta 

kan ses som ett viktigt resultat utifrån ett arbetsgivarperspektiv.  

I tidigare forskning framkommer det även att sjuksköterskor inom den allmänna 

rådgivningen inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att ta hand om patienter med 

psykisk ohälsa och att det leder till osäkerhet (Ashmore m.fl., 2001; Kevin, 2002b). Däremot 

kände sig sjuksköterskorna i denna studie till största del trygga i bedömningarna vid 

telefonrådgivningen och upplevde att de hade tillräcklig kompetens för uppgiften. Dessa 

olikheter skulle kunna förklaras utifrån att sjuksköterskorna i denna studie hade erfarenhet 

utav den psykiatriska vården och utifrån det kunde kände sig trygga, jämfört med de 

allmänna sjuksköterskorna som kände sig osäkra när de kontaktades av patienter med 

psykisk ohälsa. Detta förstärker bilden av att det behövs kompetens inom området för att 

känna sig trygg i telefonrådgivningen inom psykiatrisk vård och kan förstås utifrån 

Travelbees (2001) teori där hon menar att sjuksköterskan får ny kunskap och erfarenhet som 

förstärker den professionella rollen efter varje patientemöte. Dock menar travelbee också att 

det är av största vikt att sjuksköterskan baserar sina bedömningar på patientens unika 

upplevelser och inte baserat på tidigare erfarenheter vilket kan kännas lite tvetydigt. Resultat 

i denna studie talar både för vikten av klinisk erfarenhet men också att ta sig tid för att lyssna 

till patienten, vilket sett till Travelbees teori är viktiga delar för att uppnå en god omvårdnad. 

I kategorin Att känna osäkerhet framkommer det att sjuksköterskorna ofta valde ”det säkra 

före det osäkra” och rådgjorde hellre en gång för mycket med en kollega än att bedömningen 

skulle bli fel. Detta beskrivs även i tidigare studier som handlar om att sjuksköterskorna är 

måna om att hålla ryggen fri i det fall något skulle bli fel (Holmström & Höglund, 2007; Purc-

Stephenson & Thrasher, 2010; Ström m.fl. 2006). I tidigare forskning framkom även att 

sjuksköterskorna upplevde att de var ensamma med sina beslut (Barnett m.fl., 2009; 

Kaminsky m.fl., 2017; Sands, 2004; Ström m.fl., 2006; Wahlberg m.fl., 2003). Detta skiljer 

sig från resultatet i denna studie där sjuksköterskorna beskriver att de inte upplever att de 

behöver göra de svåra bedömningarna själva utan det finns alltid någon de kan fråga eller 

rådgöra med. Författarna ser att resultatet i denna studie bidrar med viktig kunskap gällande 

vad sjuksköterskorna behöver för stöd för att hantera osäkerheten vid telefonrådgivning. 
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6.3.4 Att bedöma utifrån den enskildes livsvärld  

I kategorin Att vara flexibel framkommer det att sjuksköterskorna upplever en stress i 

telefonrådgivningen relaterat till tidspressen som de har för varje samtal vilket bekräftar den 

tidigare forskningen där upplevelsen av stress relateras till tidsbegränsningen för samtalet 

(Elsom m.fl., 2013; Kaminsky m.fl., 2017; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010; Sands, 2004; 

Sands, Elsom, Gerdtz m.fl., 2012; Wahlberg m.fl., 2003). Sjuksköterskorna beskriver att 

stressen grundar sig i en vilja att ringa nästa patient på utsatt tid. För att uppfylla detta 

samarbetar sjuksköterskorna sinsemellan och hjälps åt, och tack vare den kollegiala 

inställningen så hinner de oftast ringa på utsatt tid. Detta fenomen kan inte författarna se i 

den tidigare forskningen och det bidrar till ny kunskap om hur stressen relaterat till 

tidspressen kan förebyggas eller hanteras genom kollegialt stöd vid stressiga situationer. 

Dock framkommer det också att inom den psykiatriska vården har patienterna ofta en 

problematik som gör att det krävs tid för att identifiera problemet och hjälpa patienten, och 

systemet med tidsbegränsade samtal är inte anpassat för dessa komplexa fall. 

Sjuksköterskorna menar att trots tidspressen är det viktigt att ta sig tid och lyssna på 

patienten, då det sällan går snabbare genom att skynda på. Travelbee (2001) menar att 

sjuksköterskan terapeutiskt använder sig själv och att varje bedömning bör göras utifrån den 

individuella patienten och dennes livsvärld. Med teorin som stöd kan sjuksköterskornas 

dilemma där de trots tidspressen tar sig tid för att lyssna på patienten ses som en strävan 

efter att ta del av patientens livsvärld så långt som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. 

Att stressas av tiden försvårar arbetet med att etablera den mellanmänskliga relationen och 

att teurapeutiskt använda sig själv, vilket försvårar arbetet för sjuksköterskorna. 

6.4 Resultatet i ett vidare sammanhang 

Telefonrådgivning och teknologisk sjukvård blir allt vanligare inom hälso-och sjukvården. 

Telefonsjuksköterskan är skyldig att “arbeta enligt ett individcentrerat och hälsopedagogiskt 

förhållningssätt där den vårdsökande bemöts och bedöms utifrån sina specifika behov, 

förutsättningar, förväntningar, erfarenheter, kunskaper och värderingar i den aktuella 

situationen” (TRISH & Svensk sjuksköterskeförening 2011). Resultatet kan ses i ett vidare 

sammanhang med fokus på de svårigheter som beskrivs för den enskilda patienten med 

funktionsnedsättningar och utifrån att patienter inte alltid får samma möjlighet till god vård 

såsom telefonrådgivningssystemet är uppbyggt idag. Här har sjuksköterskan ett ansvar att 

fortsätta utveckla vården utifrån kompetensbeskrivningen ovan. Detta kan i synnerhet ses 

som viktigt på landsbygden där telefonkontakt och rådgivning blir allt vanligare utifrån de 

geografiska avstånden, och alternativen för att individanpassa vården blir färre. 

6.5 Tillämpning i klinisk verksamhet 

Resultatet kan implementeras både på den enskilda enheten men också i ett vidare 

sammanhang. Studien visar att sjuksköterskor har erfarenhet av att många patienter inte 

klarar av telefonrådgivningssystemet som det är uppbyggt med knappval och tider att passa. 
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Detta bekräftas även utifrån patientperspektivet i tidigare forskning. Sjuksköterskorna 

önskar bättre möjlighet att individanpassa telefonkontakten för dessa patienter, vilket 

enheter kan se över för att kunna erbjuda god och patientsäker vård för alla patienter. Utifrån 

att arbetet kräver klinisk erfarenhet för att känna trygghet kan detta tas i beaktande då 

psykiatriska verksamheter anställer ny personal. Genom att ge nya sjuksköterskor en bred 

introduktion och klinisk erfarenhet innan de påbörjar arbetet med telefonrådgivning ökar 

chanserna för att den enskilda sjuksköterskan ska känna sig trygg med arbetsuppgiften. 

Verksamheter kan också se över möjligheten för sjuksköterskor att ta hjälp av varandra 

under rådgivningstiden, då denna studie pekar på att ett kollegialt stöd kan minska på 

stressen relaterat till tidspressen. Studien pekar även på att det finns en önskan om 

fortbildning inom området hos sjuksköterskorna. Utifrån att önskemålen om vad 

fortbildningen skall innehålla varierar, är förslaget att enheter kan se över önskan om 

fortbildning hos sjuksköterskor, för att sedan erbjuder detta utifrån individuella önskemål. I 

studien framkommer också svårigheter i kommunikationsvägarna mellan olika enheter och 

professioner vilket medför osäkerhet för sjuksköterskorna. Att förbättra dessa skulle kunna 

bidra till en enklare handläggning av ärenden för sjuksköterskorna i telefonrådgivningen. 

6.6 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning inom 

psykiatrisk vård. Resultatet visar att telefonrådgivning inom psykiatrisk vård är en komplex 

arbetsuppgift som kräver formell kompetens och klinisk erfarenhet samt goda kunskaper i 

bemötande och en kännedom om verksamheten. Tillgängligheten begränsas för patienter 

med nedsatt kognitiv förmåga och systemet med tidsbegränsade samtal är inte anpassat för 

den sorts komplexa fall som kommer in till den psykiatriska vården, då dessa ärenden måste 

få ta sin tid för att sjuksköterskorna inte ska riskera att göra felbedömningar eller missa 

relevant information. Genom Travelbees (2001) omvårdnadsteori där kommunikationen är 

grunden till den goda omvårdnaden kan vi förstå hur sjuksköterskorna utmanas i sitt 

omvårdnadsarbete relaterat till den upplevda tidspressen och den begränsade möjligheten till 

kommunikation. Men det är inte bara bristerna i kommunikationen som försvårar för 

sjuksköterskorna. När vårdkedjan inte fungerar kan vi genom Travelbees (2001) 

omvårdnadsprocess förstå hur sjuksköterskorna begränsas i möjligheten till god omvårdnad. 

Osäkerheten som uppstår hos sjuksköterskorna kopplas inte primärt till att det är svåra 

bedömningar, utan att de inte upplever sig ha mandat att hjälpa patienten fullt ut och måste 

lita till att andra kollegor tar vid.  Sjuksköterskorna har ansvar för att främja hälsa för 

allmänheten och i synnerhet sårbara befolkningsgrupper samt utarbeta system som skyddar 

enskilda individer mot vårdpersonalens felaktiga handlande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Patientgruppen inom den psykiatriska vården kan ses som en särskilt sårbar grupp i 

samhället vilket medför ett extra ansvar för sjuksköterskan i sin vilja att göra gott. När 

sjuksköterskorna inte har möjlighet att hjälpa patienten på det sätt de önskar leder detta till 

en etisk stress.  
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Under denna studie har författarna identifierat olika uppslag till fortsatt forskning. Då det 

inte gjorts någon studie utifrån ett patientperspektiv gällande telefonrådgivning inom den 

psykiatriska vården skulle detta vara intressant att studera för att ställa i relation till denna 

studie. Det skulle också vara intressant att göra en liknande studie, med sjuksköterskors 

erfarenheter av telefonrådgivning inom psykiatrisk vård, men riktad mot akutpsykiatrisk 

vård. Dessa verksamheter arbetar till stor del mot samma patientgrupp men under olika 

tidpunkter och med olika resurser vilket skulle kunna bidra till att öka förståelsen ytterligare.  
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BILAGA A: FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHETSCHEF 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

180129 

 

Till XXXXX XXXXX 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 
 
Vi heter Ida Eriksson och Sofie Littke och är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen i 

psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt 

arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors 

erfarenhet av telefonrådgivning inom psykiatrisk vård. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att vi vill intervjua ca 8 sjuksköterskor som har telefonrådgivning som arbetsuppgift 

och har arbetat i verksamheten mer än ett år. Vi planerar att resa till mottagningarna och 

göra intervjuerna på sjuksköterskornas arbetsplats, för att de ska behöva avsätta så lite 

arbetstid som möjligt. Tidsåtgången för en intervju beräknas till ca en timme per intervju.  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring. 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid. Författarna har 

resonerat om andra eventuella konsekvenser för forskningspersonerna och anser inte att 

materialet är att betrakta som av känslig karaktär, samt att rekommenderade åtgärder som 

avidentifiering och kodning av intervjuerna kommer vidtas. Fördelar hänger samman med att 

studiens resultat kommer att kunna användas i verksamheten för utvecklingsarbete inom 

området. 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Idag finns det väldigt lite forskning om telefonrådgivning inom psykiatrisk vård. Samtidigt går 

utvecklingen mer och mer mot att vi använder andra vägar för kommunikation än de 

traditionella mötena på mottagningen. Förhoppningsvis kan vår Studie bidra med kunskap 

om vilka erfarenheter sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning inom psykiatrisk 

vård har, för att kunna identifiera styrkor och svagheter med arbetsuppgiften, vilket är 

kunskap som kan användas i framtida utvecklingsarbete. 
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Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 

resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

 

Med vänliga hälsningar Ida Eriksson & Sofie Littke 

 

Ida Eriksson     Oona Lassenius      
Tel: 070-xxxxxxx     Lektor i vårdvetenskap 

E-post: ida_e@live.se    Tel: 021-107346 
      E-post: oona.lassenius@mdh.se 
Sofie Littke 
Tel: 070-xxxxxxx 
E-post: sofie.littke@ltdalarna.se 
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Samtycke till genomförande av projektet, ”Sjuksköterskors erfarenhet av 

telefonrådgivning inom psykiatrisk vård” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 



 

 

 

BILAGA B: MISSIVBREV OCH SAMTYCKE FRÅN DELTAGARE 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Sjuksköterskors erfarenheter av 
telefonrådgivning inom psykiatrisk vård”. 

 

Vi heter Ida Eriksson och Sofie Littke och är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen i 

psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form 

av en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning inom psykiatrisk vård. 

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att vi under vecka 13 eller vecka 14 2018 kommer till din 

mottagning för att göra en intervju som beräknas ta ca en timme. Den kommer att spelas in som ljudfil 

för att sedan transkriberas. Data kommer sedan att bearbetas efter en analysmall där vi tar fram den 

information som svarar mot studiens syfte (närmare beskrivning finns i PMet som bifogas).  

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av din och verksamhetens tid. Fördelar hänger 

samman med att studiens resultat kommer att kunna användas i verksamheten för utvecklingsarbete 

inom området.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon orsak. Data 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och förvaras så att ingen 

utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att 

kunna härledas till dig eller din enhet.  

För att göra en intresseanmälan att delta i studien mailar du Ida Eriksson (se kontaktuppgifter nedan). 

Ida kommer så snart som möjligt kontakta dig för mer information och för att boka in en tid för skriftligt 

samtycke och intervju. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller våran handledare, Oona Lassenius, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 
 
Ida Eriksson    Sofie Littke   
Tel: 070-xxxxxxx   Tel: 070-xxxxxxx 
E-post: Ida_e@live.se  E-post: sofie.littke@ltdalarna.se 
 
Handledare: Oona lassenius, lektor i vårdvetenskap 

Tel: 021-107346 
E-post: oona.lassenius@mdh.se 
 
 
 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ”Sjuksköterskors erfarenhet av telefonrådgivning inom 

psykiatrisk vård” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro 

läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga informationen 

om projektet och på detta samtyckesformulär. 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange orsak, kan 

avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”Sjuksköterskors upplevelse av telefonrådgivning inom psykiatrisk 

vård”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits 

på föregående sida. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande  



 

 

BILAGA C: INTERVJUGUIDE 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning inom 

psykiatrisk vård. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan dra dig ur när som helst utan förklaring. 

Intervjun kommer ta ca 1 timme och kommer att spelas in. Vi kommer att ställa samma frågor till alla 

deltagare, men följdfrågorna kan komma att variera. Säg till om du inte förstår frågan så utvecklar vi 

den gärna.  

 Uppvärmningsfrågor: 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur många år har du arbetat inom öppenvårdspsykiatrin? 

Har du erfarenhet av telefonrådgivning från andra arbetsplatser? 

 

 Berätta lite om hur det går till rent praktiskt när du har telefonrådgivning? 

Berätta om ett vanligt arbetspass? 

 

 Har du några tidigare kunskaper inom telefonrådgivning, ex utbildning? 

Ex på följdfråga: Upplever du att du har tillräcklig kompetens? På vilket sätt? Skulle du behöva 

det? Vilken typ av kompetens är viktig? 

 

 Vilka fördelar/styrkor kan du se med telefonrådgivningen inom den psykiatriska 

vården? 

Ex på följdfråga: Varför är det en styrka/fördel? På vilket sätt? Skulle man kunna använda sig 

mer av det? Berätta om en sådan situation? 

 

 Vilka svårigheter/utmaningar kan du se med telefonrådgivningen inom den psykiatriska 

vården? 

Ex på följdfråga: Varför är det svårigheter/utmaningar? På vilket sätt? 

Berätta om en sådan situation? 

 

 Upplever du någonsin osäkerhet/ otrygghet när du har telefonrådgivning?  

Ex på följdfråga: Varför upplevde du dig osäker/otrygg? Berätta om en sådan situation? 

 

 Vad är viktigt för att du ska uppleva att du gör ett bra arbete vid telefonrådgivningen? 

Ex på följdfråga: Varför är det viktigt? Berätta om en sådan situation? 

 

 Hur skulle du beskriva arbetsmiljön runt telefonrådgivning? 

Finns det några styrkor? Finns det några svagheter? 

 

 

 Vilka tankar och känslor väcks hos dig när du har telefonrådgivning? 

Ex på följdfrågor: Vad föranledde den känslan? Berätta om en sådan situation? 

 

 Vad skulle du behöva eller vilja ändra på för att du skulle uppleva att du gjorde ett ännu 

bättre arbete vid telefonrådgivningen? 
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