
EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP  

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2011:74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral 
 

 

 

 

Anita Blom  

Anna Claesson 

 
 

 

 

 
 

 



 

Uppsatsens titel: Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral 

 

Författare: Anita Blom och Anna Claesson 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete 

 

Handledare:  Angela Bång  

 

Examinator:  Eva Persson 

 

  

 

SAMMANFATTNING 

Telefonrådgivning är en växande verksamhet i Sverige och en vanlig arbetsuppgift för 

distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral. Patienten har rätt till en god och säker 

vård även i telefon och det är viktigt att en korrekt bedömning av patientens tillstånd 

görs. De frågor distriktssköterskan ställs inför vid telefonrådgivning kan vara av mycket 

varierande art, vilket gör att uppgiften är komplex och kräver bred kunskap och 

kompetens. Den försvåras av att distriktssköterskan inte ser patienten utan måste förlita 

sig på det hon hör, och det innebär en risk för patientsäkerheten. Syftet med studien är 

att belysa sjuksköterskans möjligheter att förbättra patientsäkerheten vid telefon-

rådgivning vid vårdcentral. Som metod har använts kvalitativa ostrukturerade intervjuer 

och undersökningsgruppen utgjordes av sex distrikts- och sjuksköterskor som arbetade 

med telefonrådgivning vid sex olika vårdcentraler. Resultatet visar att det finns många 

faktorer som kan förbättra patientsäkerheten i sjuksköterskans telefonrådgivningsarbete 

och dessa har delats i tre huvudkategorier: yttre stöd, sjuksköterskans förutsättningar 

och patientens medverkan. Yttre stöd kan t.ex. vara beslutsstöd, kollegor och ett 

arbetsklimat som tillåter frågor. Egna förutsättningar innefattar kunskap, erfarenhet och 

förmåga att skapa ett bra möte. Hon bör även göra patienten själv delaktig i 

bedömningen. Slutsatser som dras i studien är att sjuksköterskor som arbetar med 

telefonrådgivning behöver ha god social kompetens, bred yrkeserfarenhet och kunskap, 

självinsikt och stöd i sitt arbete. Detta stöd kan ges i form av handledning, utbildning, 

tid för reflektion och välfungerande beslutsstöd. Vårdcentralens ledning behöver också 

bli medveten om arbetets komplexitet och utarbeta riktlinjer som kan göra det mer 

patientsäkert. 

 

Nyckelord: telefonrådgivning, vårdcentral, patientsäkerhet, distriktssköterska, 

bedömning, kommunikation. 
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INLEDNING 

Under det senaste århundradet har omvårdnaden flyttats från hemmet till sjukhus och 

tillbaka till hemmet igen. Omvårdnaden har över tid rört sig mot en plats där den består 

av datorer och kommunikationslinjer. En så kallad tele-omvårdnadspraktik, som till 

exempel telefonrådgivning, telemetri, videokonferenser och videoövervakning innebär 

att en stor del av omvårdnaden inte längre behöver ske på förutbestämda fysiska platser 

(Wahlberg, 2004). 

 

Telefonrådgivning är en vanlig arbetsuppgift för en distriktssköterska som arbetar på 

vårdcentral. Uppgiften är bred och kräver ett kvalificerat handläggande. Målet är att få 

en bild över den vårdsökandes hälsotillstånd för att på ett säkert sätt kunna prioritera 

ärendet och ge de råd som behövs, alternativt hänvisa till rätt vårdnivå. Läkartiderna 

räcker ofta inte till, vilket ställer högre krav på prioriteringen. I telefonen går 

distriktssköterskan miste om den visuella kontakten och därigenom kanske viktig 

information. Det är ofta många som ringer vilket ger ett snävt tidsutrymme för varje 

samtal och uppgiften kräver stresstålighet och flexibilitet. 

 

Vi är blivande distriktssköterskor med egna erfarenheter av att göra bedömningar via 

telefon vid larmcentral och på sjukhus. Vi har även kommit i kontakt med 

arbetsuppgiften vid den verksamhetsförlagda delen av distriktssköterskeutbildningen. 

Telefonrådgivning kan ibland vara svårt och detta har väckt vår nyfikenhet. I media 

beskrivs ibland att felbedömningar skett i samband med telefonrådgivning, vilket utsatt 

patienten för ett onödigt lidande. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur 

distriktssköterskor vid vårdcentraler gör för att förbättra patientsäkerheten vid 

telefonrådgivning. Studien fokuserar på patientsäkerheten och patientens behov vid 

telefonrådgivning på vårdcentral 

 

BAKGRUND 

I Sverige kan allmänheten få telefonrådgivning i sjukvårdsfrågor av primärvårdens 

vårdcentraler, call centers som t.ex. sjukvårdsrådgivningen 1177 samt det nationella 

nödnumret 112. Antalet patienter som ringer telefonrådgivning ökar stadigt och det kan 

delvis förklaras av att andelen äldre personer i samhället ökar. I takt med detta har 

telefonrådgivningsverksamheten utökats kraftigt och idag har de flesta regioner och 

landsting en sjukvårdsrådgivning dit invånarna kan ringa. Denna kan ofta nås dygnet 

runt. Målet är att hela landet ska ha ett gemensamt telefonnummer och att alla i Sverige 

ska kunna få sjukvårdsrådgivning via 1177 under 2011 (Leppänen, 2008; Inera, 2011; 

Wahlberg, 2008). 

 

För att patienten ska känna sig trygg i den utsatta situation som sjukdom eller skada för 

med sig, är det viktigt att telefonrådgivningen är lättillgänglig och ges av kunnig och 

kompetent personal som kan ge korrekta, relevanta och tillförlitliga råd (Ström, 2009). 

 

Patientens behov 

Patientens behov bör alltid vara styrande när det gäller vilka åtgärder en vårdare ska 

vidta. Handlandet måste utgå från patientens individuella behov och anpassas därefter 
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(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För att kunna möta 

patientens behov och förstå dennes livsvärld bör vårdaren ha ett medvetet öppet 

förhållningssätt och vara närvarande i mötet. Med ett livsvärldsperspektiv försöker 

vårdaren förstå patientens upplevelser. Patienten har ett behov av att känna trygghet i 

vårdandet och om vårdaren i sitt bemötande kan förklara, informera och ge bra råd ger 

det patienten en viss kontroll över sin situation vilket leder till en ökad trygghet och 

möjligheter att kunna påverka sin egen situation (Dahlberg et al, 2003). 

 

Att vara vårdsökande eller patient innebär att befinna sig i en utsatt situation och samtal 

till telefonrådgivningen kan ha många olika orsaker. En orsak kan vara misstanke om 

sjukdom eller något annat problem med kroppen, en annan kan vara svårigheter att 

hantera vardagen. I situationer när någon skadas eller är sjuk är oro en grundläggande 

känsla. Oron kan handla om en rädsla för att inte få hjälp, över vad som ska hända med 

kroppen eller med ens vardag. Att vara utanför sitt vanliga sammanhang skapar obalans 

i tillvaron och det är viktigt att komma in i ett nytt vårdande sammanhang där 

sårbarheten minskar. Den hjälpsökande befinner sig dessutom i ett underläge gentemot 

vårdaren eftersom han eller hon är sjuk, kan mindre om sjukdomen och är oförmögen 

att hela, medan vårdaren är frisk, kunnig och kan hela eller lindra. De som ringer 

telefonrådgivning behöver och förväntar sig att få ett tryggt och professionellt 

bemötande och sjuksköterskan som svarar förutsätts vara kompetent, kunnig, vänlig och 

lugn. Patientens utsatta läge och att det finns något i vardagen som inte kan hanteras 

utan hjälp gör det viktigt att bli förstådd och uppleva att ens rädsla är accepterad av 

sjuksköterskan. Att känna sig bekräftad, tagen på allvar och respektfullt behandlad i 

telefonmötet är viktigt för att patienten ska uppfatta vården som god (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Ström, 2009; Fossum, 2007). 

 

Telefonrådgivning 

Telefonrådgivning är en växande verksamhet i Sverige och har visat sig vara 

kostnadseffektivt, tidsbesparande och öka patientens förmåga till egenvård (Marklund 

& Jansson, 2008). Den utförs vanligen av sjuksköterskor eller distriktssköterskor. 

Många av telefonrådgivningssamtalen till vårdcentraler handlar om att den som ringer 

vill ha läkartid. Telefonsjuksköterskan måste då bedöma om det verkligen behövs eller 

om patienten egentligen kan avvakta, eventuellt med hjälp av egenvårdsråd (Leppänen, 

2002). Att sjuksköterskan inte kan se problemet gör bedömningen svårare då hon måste 

förlita sig till patientens berättelse, och många telefonsjuksköterskor känner oro för att 

göra felbedömningar (Holmström, 2007; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2005; 

Wahlberg, 2008; Ström, 2009). En studie av Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) 

visade också att detta att inte se patienten upplevdes som en av de största svårigheterna 

med telefonrådgivning. 

 

En uppgift för sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning vid vårdcentral är att 

prioritera efter de inringandes vårdbehov och tillgång på läkartider, hänvisa till lämplig 

vårdnivå, ge egenvårdsråd och/eller råda patienten att avvakta (Wahlberg et al., 2005). 

Patientens önskemål om att träffa en läkare kanske inte alltid är relevant och då måste 

telefonsjuksköterskan frångå patientens önskemål och hänvisa till en vårdnivå som 

bättre överensstämmer med vårdbehovet. En studie (Holmström & Dall’Alba, 2002) 
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visade att denna roll som ”grindvakt”, att telefonsjuksköterskan fungerar som ett slags 

sluss in i sjukvården, utgjorde ett stressmoment för sjuksköterskorna. 

 

Många vårdcentraler använder idag ett webbaserat telefonkösystem som kallas TeleQ. 

Det innebär att patienten som ringer får lämna sitt telefonnummer och senare rings upp 

av sjuksköterskan vid vårdcentralen. Det gör att patienten slipper vänta i telefonkö och 

samtalen kan fördelas jämnare under dagen (Aurora Innovation, 2010). 

 

Kommunikation vid telefonrådgivning 

Enligt den amerikanska omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee är kommunikationen 

ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. Hon menar att kommunikationen är en 

målinriktad process som gör det möjligt för sjuksköterskan att upprätta en 

mellanmänsklig relation med patienten, att utforska och tillgodose hans eller hennes 

behov och på så sätt uppnå målet med omvårdnaden (Kirkevold, 2000). Kommunikation 

handlar både om det verbala uttrycket och om det kroppsliga språket som är tyst och 

outtalat men synligt. Många hävdar att kroppsspråket säger mer än det uttalade ordet 

vilket innebär att kommunikation via telefon är svårare, eftersom parterna där går miste 

om det synliga, som tillför information (Fossum, 2007). 

 

Enligt en svensk synonymordbok (Norstedt, 2002) finns flera synonymer till begreppet 

samtal, bland andra konversation, samspråk, prat, dialog, diskussion, konsultation, 

meningsutbyte, tankeutbyte, intervju, konferens. Fler av dessa synonymer är relevanta 

och kan användas i relation till telefonrådgivning. En intervju sker t.ex. då 

sjuksköterskan ställer relevanta frågor och utifrån svaren kunna bilda sig en uppfattning 

om problemet. En dialog uppstår eftersom telefonrådgivning är en tvåvägsprocess och 

konsultation sker då inringare behöver rådgivning om sitt problem. Fossum (2007) 

skriver om konsultationen som en viktig arbetsform i vården. Han menar att det är av 

stor vikt att vara väl förtrogen med mötets ramar och förutsättningar samt syftet och 

själva dialogprocessen då det avgör slutresultatet och kvaliteten på vården. I 

telefonrådgivning sker också ett möte, dock ett osynligt sådant via telefon, och det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om vad som kan begränsa dess möjligheter. 

Travelbee ger exempel på flera faktorer som kan ge upphov till avbrott eller störningar i 

kommunikationen. En är bristande förmåga att se patienten som en individ, en annan är 

att sjuksköterskan inte uppfattar olika nivåer av mening i kommunikationen (Kirkevold, 

2000). 

 

Grunden för kommunikationen är lyssnandet. Klang Söderkvist (2008) lyfter lyssnandet 

som kanske det svåraste i kommunikationen. Det är en färdighet som utvecklas med 

ständig prövning i skiftande möten och kontakter samt med hjälp av goda förebilder. 

Aktivt lyssnande bygger på ett intresse för att vilja förstå patienten och i 

telefonrådgivning följer sjuksköterskan den inringandes tankegångar i ett aktivt 

lyssnande för att verkligen höra det som sägs och upptäcka även icke-verbala signaler 

(Fossum, 2007; Wahlberg et al., 2005). Wahlberg et al. (2005) menar att utbildning i 

aktivt lyssnande borde vara obligatorisk för alla telefonsjuksköterskor. Det är lätt att 

sjuksköterskan avbryter för att bekräfta för patienten att hon förstått, eller för att delge 

egna eller andra erfarenheter och det kan resultera i att patienten tappar tråden och i 

stället intar en avvaktande roll i väntan på frågor. Att kunna lyssna aktivt är kanske 
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särskilt viktigt i telefon då det bekräftar den inringande och ger förutsättningar för ett 

bra möte och ett bra telefonsamtal. God kommunikation ger den som ringer en känsla av 

att sjuksköterskan lyssnar och förstår vad han eller hon säger, vilket ökar motivationen 

att följa de råd som ges (Holmström, 2007; Klang Söderkvist, 2008; Wahlberg et al., 

2005). 

 

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning 

Patientsäkerhet är enligt Socialstyrelsen (2005) resultatet av de åtgärder som vidtagits 

för att skydda patienten mot vårdskada. Vårdskada definieras som ”lidande, obehag, 

kroppslig eller psykisk skada eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och inte är 

en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd” (SOSFS 2005:12). Telefonrådgivning 

ska uppfylla samma kvalitetskrav som övrig vård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) ska vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet 

och säkerhet i vården. Den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande, 

integritet och främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Enligt Patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010) ska vårdgivaren 

”vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador och 

den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon 

fullgör sina arbetsuppgifter” (SOSFS:6 2 §). Det innebär att den som utför 

telefonrådgivning själv är ansvarig för de råd som ges, oavsett om det sker utifrån egen 

erfarenhet och kunskap eller med hjälp av ett rådgivningsstöd (Marklund & Jansson, 

2008). 

 

Telefonrådgivning är ett komplext arbete som kräver bred kunskap hos sjuksköterskan. 

Telefonsjuksköterskor har olika klinisk bakgrund och utbildning och yrkeserfarenhetens 

längd kan variera. Dessa skillnader kan göra att svaren de inringande får kan skilja sig åt 

beroende på vem som svarar, även om frågan handlar om samma åkomma (Holmström, 

2007; Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). I en artikel i Läkartidningen (Ahlgren, 

2007) beskrivs en händelse då en svensk kvinna med en armbågsskada vid två tillfällen 

blev rekommenderad egenvård av telefonsjuksköterskan vid vårdcentralen. Skadan 

visade sig senare vara en fraktur som måste åtgärdas vid ortopedkliniken. Denna 

händelse ledde till en händelseanalys och ett resultat av den blev att vårdcentralen bl.a. 

ålades att fastställa kriterier för vilken kompetens telefonsjuksköterskorna skulle ha 

samt att införa datoriserat beslutsstöd för sjuksköterskor i telefonrådgivning (Ahlgren, 

2007). Telefonsjuksköterskor som inte använder datoriserat beslutsstöd grundar sina 

bedömningar och beslut på egen erfarenhet, stöd från kollegor, subjektiva och praktiska 

resonemang samt intuition, vilket kan göra att råden skiljer sig åt beroende på vem 

patienten pratar med. Ökad överensstämmelse mellan givna råd kan höja 

patientsäkerheten (Ernesäter et al., 2009; Richards, Meakins, Tawfik, Godfrey, Dutton 

& Heywood, 2004). 

 

Risker för patienten 

Telefonrådgivning är förenat med risker för patientsäkerheten. Efter att ett antal Lex 

Maria-anmälningar mot telefonrådgivning i Sverige gjorde Socialstyrelsen 2007 en 

granskning av verksamheten. Personal vid både sjukvårdsrådgivningar och 

vårdcentraler intervjuades och resultatet visade på flera risker för patientsäkerheten. 
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Riskerna delades in i fem områden: tillgänglighet, kompetens, samverkan, 

avvikelsehantering och dokumentation. Exempel på möjliga patientrisker kunde vara 

brist på läkare att rådfråga, lätt att för tidigt inrikta sig på en diagnos och därmed ställa 

fel följdfrågor, stress, bristande utbildning och arbetserfarenhet, bra beslutsstöd saknas, 

inga klara regler för vad som ska dokumenteras. En annan patientrisk som rapporten 

visade på var språksvårigheter som kunde leda till felbedömningar. Dessutom har 

många vårdcentraler begränsad tillgänglighet och patienten kan bli ombedd av en 

datoriserad röst att återkomma eller ringa sjukvårdsrådgivningen. Sådana instruktioner 

kan vara svåra att förstå för många patienter, t.ex. äldre personer och personer med 

språksvårigheter. Bristande kompetens hos telefonsjuksköterskan utgjorde ytterligare en 

patientrisk, delvis beroende på att introduktion och handledning av nyanställd personal 

inte var något självklart, samt att bra beslutsstöd inte alltid fanns att tillgå. 

Socialstyrelsen gav också förslag på åtgärder för att minska riskerna, t.ex. att upprätta 

en plan för kompetensutveckling, introduktion och handledning av nyanställd personal, 

införa ett effektivt datoriserat beslutsstöd, etablera klara instruktioner för vad som ska 

dokumenteras och se till att tid finns avsatt för detta samt öka möjligheten till tolkhjälp 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 

Träffsäkerhet hos givna råd 

En brittisk studie (Richards et al., 2004) där inspelade telefonrådgivningssamtal med 

både läkare och sjuksköterskor analyserades, visade att nästan 20 % av samtalen 

bedömdes ha brister av minst en bedömare och 3,2 % bedömdes som direkt farliga för 

patientsäkerheten. Sjuksköterskorna och läkarna i studien använde lokalt utarbetade 

riktlinjer för sina beslut och studiens författare drar slutsatsen att utbildning av 

telefonrådgivningspersonalen och metoder för större överensstämmelse mellan givna 

råd behövs för att öka patientsäkerheten. 

 

Två svenska studier (Marklund et al., 2007; Ström, 2009) visade dock på goda resultat 

när det gäller hänvisning av patienter till rätt vårdnivå. Marklund et al. (2007) fann att 

97,6 % av patienterna som ringt sjukvårdsrådgivningen bedömdes ha hänvisats till rätt 

vårdnivå och bara 2,4 % till en för hög vårdnivå. I Ströms (2009) studie hänvisades 98 

% av de inringande patienterna till adekvat vårdnivå och i endast i 2 % av fallen till en 

för hög vårdnivå. Inga patienter i dessa två studier hänvisades till en för låg vårdnivå 

och sjuksköterskorna i båda studierna använde datoriserade beslutsstöd. En svårighet 

med att bedöma träffsäkerheten hos givna råd kan enligt Marklund et al. (2007) vara att 

det finns stora skillnader i åsikterna om vad som är ”rätt” råd. 

 

Följsamhet till givna råd 

Ströms (2009) studie visade hög följsamhet i sjukvårdsrådgivningsverksamheten, d.v.s. 

att patienterna följde de råd de fick av sjuksköterskan. Följsamheten till givna råd var 81 

% i gruppen som fått egenvårdsråd, 91 % i gruppen som fått rådet att söka vårdcentral 

och 100 % av dem som fått rådet att söka akutmottagningen (Ström, 2009). Även 

Wahlberg och Wredling (1999) visar hög följsamhet till givna råd. I deras studie uppgav 

85 % av de tillfrågade patienterna att de följde telefonsjuksköterskans råd, 8 % att de 

inte gjorde det och 7 % att de kände sig osäkra och kontaktade någon annan vårdgivare 

som t.ex. sjukhuset. 
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Datoriserade beslutsstöd vid telefonrådgivning 

Det medicinska informationsutbudet växer hela tiden, vilket gör det svårt för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att hålla sig uppdaterad på alla områden. Patienten har dock rätt till 

korrekt information och aktuella råd vilket gör att telefonsjuksköterskan trots den stora 

informationsmängden måste hålla sig à jour när det gäller nya rön och ny medicinsk 

forskning (Marklund & Jansson, 2008). För att öka patientsäkerheten finns det hjälp i 

form av olika sorters beslutsstöd, datoriserade program utarbetade för att passa den 

verksamhet som sjuksköterskan arbetar i. Användning av ett datoriserat beslutsstöd kan 

också bidra till att ge mer likvärdiga svar samtidigt som det fungerar som ett stöd för 

sjuksköterskan genom att föreslå frågor och komplettera hennes egen kunskap 

(O’Cathain, Sampson, Munro, Thomas & Nicholl, 2003; Ernesäter et al., 2009).  

 

Inställningen till datoriserade beslutsstöd vid telefonrådgivning skiljer sig åt bland 

telefonsjuksköterskor. Vissa som inte använder det i sitt arbete kan se det som ett hot 

mot deras professionalism och yrkesroll (Wahlberg et al., 2005) medan många av dem 

som använder datoriserade beslutsstöd i sitt praktiska arbete anser att det hjälper dem 

och ser det som ett kunskapskomplement (O’Cathain et al., 2003). De flesta av de 

studier som gjorts på området beslutsstöd handlar om telefonrådgivning vid call centers 

som t.ex. sjukvårdsrådgivningen 1177 och inte om telefonrådgivning vid vårdcentral. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Telefonrådgivning är en vanlig arbetsuppgift för distriktssköterskan vid en vårdcentral. 

Vid arbete med telefonrådgivning sker ett vårdmöte via telefon. Bedömningar och 

beslut måste således utföras endast efter vad sjuksköterskan hör och förnimmer. Hon 

måste veta vilka frågor hon bör ställa i varje enskilt fall och hon måste vara bra på att 

kommunicera. Uppgiften kräver en bred kompetens som dock kan variera mycket 

mellan olika telefonsjuksköterskor, och även om kompetensen finns kan sjuksköterskan 

omöjligt vara uppdaterad inom alla områden. Det finns flera patientrisker förknippade 

med telefonrådgivning. 

 

Patienten har enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt till en säker vård men media 

rapporterar då och då om patienter som blivit felbedömda när de ringt vårdcentraler. Det 

har gjorts ett flertal studier om telefonrådgivning vid s.k. call centers, där riktlinjerna för 

arbetet i regel är enhetliga och tydliga. Forskning om telefonrådgivning vid 

vårdcentraler, där arbetet ofta utförs enligt lokala riktlinjer, verkar dock saknas. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som kan påverka patientsäkerheten vid 

sjuksköterskans arbete med telefonrådgivning på vårdcentral. 

METOD 

Som en förberedelse inför den empiriska undersökningen gjordes en artikelsökning om 

patientsäkerhet vid telefonrådgivning. Litteratursökningen gjordes under juni, augusti 

och september 2011. Via manuell sökning hittades flera relevanta artiklar inom 
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intresseområdet. Via biblioteket vid Högskolan i Borås söktes artiklar i databasen 

Cinahl utifrån olika sökord. Sökorden, som använts i olika konstellationer, är: 

telephone, advice, accuracy, assessment, nurse, patient safety. 

 

Ansats 

Det fenomen som undersöks i denna studie är sjuksköterskans upplevelse av vad hon 

har för möjligheter för att öka patientsäkerheten vid telefonrådgivning vid vårdcentral. 

Därför valdes ansatsen kvalitativ metod med djupintervjuer. Syftet med den 

ostrukturerade kvalitativa intervjun är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att försöka 

förstå fenomenet utifrån den intervjuades perspektiv och livsvärld. Den ostrukturerade 

intervjun inleds med att intervjuaren ställer en öppen men tydlig inledande fråga som 

ska få informanten att berätta och börja reflektera över fenomenet och sådant som 

tidigare tagits för givet. Intervjuaren följer sedan upp informantens svar med 

fördjupande frågor med målet att få informanten att beskriva fenomenet utifrån sin 

livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Den inledande frågan i denna studie var ”Kan du 

berätta hur du upplever arbetet med telefonrådgivning?”. Den följdes sedan av frågor 

avsedda att rikta in informanten mot fenomenet patientsäkerhet inom telefonrådgivning 

och få honom eller henne att reflektera över olika sidor av fenomenet och fördjupa 

sådant han eller hon redan berört. Innan intervjuerna genomfördes diskuterades 

eventuella risker. Författarna hade egna erfarenheter av telefonrådgivning vid 

larmcentral och på sjukhus vilket gett en förförståelse. En risk för att förförståelsen för 

ämnet kunde få för stor plats och hindra den så viktiga öppenheten i intervjun 

identifierades. Dahlberg et al. (2003) skriver att förförståelsen kan skapa en inre guide 

som kan leda oss fel. Samma författare menar att utan öppenheten minskar möjligheten 

att fånga det oförutsägbara. Författarnas ambition var att försöka tygla sin förförståelse 

under intervjuerna.  

 

Urval 

Ett urval av geografiskt lämpliga vårdcentraler, både i stadsmiljö och på landsbygd, 

inom Västra Götalandsregionen gjordes. Kontakt togs via e-post med 

verksamhetsansvarig för respektive vårdcentral med information om studien och en 

förfrågan om det fanns intresse för att delta. Två vårdcentraler uppgav att det inte fanns 

resurser för att hinna delta, två svarade inte. Fyra nya vårdcentraler kontaktades då. 

Slutligen hade positiva svar erhållits från sex vårdcentraler med förslag på distrikts- och 

sjuksköterskor som var intresserade av att delta. 

 

Populationen utgörs av sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning vid 

vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Det strategiska urvalet utgörs av sex 

sjuksköterskor och ambitionen var att alla skulle vara utbildade distriktssköterskor. För 

att få så stor spridning och bredd som möjligt på svaren arbetade alla de intervjuade 

sjuksköterskorna på olika vårdcentraler. Detta därför att olika vårdcentraler kan ha olika 

rutiner för telefonrådgivning och patientklientelet skiljer sig också åt beroende på var 

vårdcentralen är belägen. För att svaren skulle få en högre relevans skulle minst 25 % av 

arbetstiden utgöras av telefonrådgivning till allmänheten. Sjuksköterskorna skulle också 

ha en vilja att berätta om sin upplevelse av arbetet med telefonrådgivning. 
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 Den inledande ambitionen att alla informanter skulle vara distriktssköterskor gick inte 

att genomföra då tillräckligt många distriktssköterskor som uppfyllde studiens 

urvalskriterier inte var tillgängliga för intervjuer under denna tidsperiod. Två av 

informanterna var således sjuksköterskor och fyra var distriktssköterskor. Informanterna 

hade arbetat mellan 8 och 25 år som sjuksköterska och minst 4 år med 

telefonrådgivning. 

 

Datainsamling 

De sjuksköterskor som verksamhetschefen meddelat eventuellt var intresserade av att 

delta i studien kontaktades via telefon eller e-post. Tid bokades för intervju och 

ytterligare information om studien gavs (Bilaga 1). Vid intervjutillfället fick 

informanten också skriva under ett dokument om informerat samtycke (Bilaga 2). 

Intervjuerna genomfördes under september 2011 på den vårdcentral som var 

informantens arbetsplats, i lugn, avskild miljö. Författarna genomförde tre intervjuer 

vardera. En inledningsfråga som var densamma i alla intervjuerna ställdes för att få 

informanten att börja berätta och sedan användes öppna följdfrågor för att rikta in 

informanten på fenomenet. Varje intervju varade cirka 30–45 minuter, spelades in på 

band och transkriberades sedan ordagrant av intervjuaren. 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes utifrån Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). 

Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter och syftar till att 

beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i de olika intervjuerna 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). För att göra detta lästes de transkriberade 

intervjuerna igenom, först av varje författare för sig för att få en helhetsbild av 

innehållet, sedan reflekterade författarna tillsammans över texternas innehåll. Båda 

författarna läste igenom alla intervjuerna. Meningsbärande enheter som svarade mot 

studiens syfte togs fram. Först analyserade varje författare sin egen intervju och sedan 

diskuterades de meningsbärande enheter som tagits fram av båda författarna 

tillsammans.  

 

De meningsbärande enheterna kondenserades, d.v.s. kortades ned utan att deras 

innebörd gick förlorad (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008; Graneheim & 

Lundman, 2004), och preliminära underkategorier skapades. De meningsbärande 

enheterna med kondensering och underkategorier skrevs in i tabeller som sedan klipptes 

i remsor så att varje remsa innehöll en meningsbärande enhet, dess kondensering och 

underkategori. Remsorna jämfördes och sorterades i högar med liknande innehåll, 

underkategorier med samma innehåll sammanfördes i fem preliminära kategorier. Dessa 

omformades sedan till tre huvudkategorier med 15 underkategorier. 

 

En kategori utgörs av flera underkategorier med liknande innehåll. Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) menar att innehållet i en kategori ska vara ”internt 

homogent och externt heterogent” (s. 163). Med det menar de att underkategorierna ska 

ha ett likartat innehåll och samtidigt skilja sig från andra kategoriers underkategorier. 

Inga uppgifter får utelämnas, falla mellan eller passa in i två kategorier, vilket enligt 
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Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) kan vara svårt att tillgodose när det gäller 

beskrivningar av upplevelser. 

 

Tabell 1 visar ett exempel på analys. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Underkategori Huvudkategori 

För det är ju sällan 

någon idé att börja 

argumentera, en del 

vill ju det, de 

försöker verkligen 

elda på en men … 

jag är nog inte så 

lättuppeldad. 

Sjuksköterskan 

behöver kunna 

bevara lugnet och 

inte börja 

argumentera med 

patienten. 

Vara beredd på 

olika emotionella 

reaktioner. 

Sjuksköterskans 

förutsättningar för en 

säker bedömning  

 

Etiska överväganden 

Ett skriftligt dokument med ansökan om tillstånd för intervju av sjuksköterskor 

skickades ut tillsammans med ett informationsblad om studien i stort och vilka 

forskarna var. I informationen står att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas. 

 

Vid mötet med deltagarna informerades de muntligt om studien och frågan ställdes om 

de fått ta del av den information som tidigare skickats ut. Om inte, gavs tid för detta. 

Deltagarna fick också skriva under ett dokument om informerat samtycke (Bilaga I), där 

återigen frivilligheten med deltagandet poängterades och att de utan att behöva förklara 

varför kunde avbryta deltagandet när som helst under intervjun (Kvale & Brinkman, 

2009). De fick också ytterligare information om studien (Bilaga II) och erbjudande att ta 

del av studiens slutresultat. 

 

Sedvanliga etiska riktlinjer har följts under planerandet och genomförandet av studien. 

Grundläggande forskningsetiska principer är autonomiprincipen, godhetsprincipen och 

rättviseprincipen (Medicinska forskningsrådet, 2000). Autonomiprincipen tillgodosågs 

skriftligt och muntligt med informationen om studiens frivillighet och att deltagaren när 

som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva förklara. Godhetsprincipen 

tillgodosågs genom informationen om att allt material skulle behandlas konfidentiellt 

och att ingen identitet skulle kunna röjas. Denna princip syftar på viljan att göra gott 

och förhindra skada, vilket också är syftet med studiens resultat genom det ska öka 

förståelsen och kunskapen om vilka faktorer som ökar patientsäkerheten vid 

telefonrådgivning. Enligt rättviseprincipen ska alla personer behandlas lika och det har i 

denna studie följts genom att alla informanter har fått samma information muntligt och 

skriftligt. Vid intervjuerna har samma inledningsfråga ställts till alla informanterna. 

 

RESULTAT 

Resultatet utgörs av 14 underkategorier och tre huvudkategorier som redovisas i tabell 

2. Informanterna benämns i resultatet som ”sjuksköterskan” oavsett om det handlar om 

distriktssköterskor eller sjuksköterskor. 
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Tabell 2. Förutsättningar för en säker bedömning vid telefonrådgivning vid vårdcentral. 

 

Underkategorier Huvudkategorier 

Använda rådgivningsstöd och patientjournalen Yttre stöd för en säker bedömning  

Rådfråga kollegor, läkare och specialistenheter  

Använda samtalsmetodik 

Använda auktoriserad tolk 

Ha ett öppet och inkännande förhållningssätt Sjuksköterskans förutsättningar för en säker 

bedömning  Vara förberedd på olika emotionella reaktioner 

Lyssna efter både det uttalade och outtalade 

Själv ansvara för att ha nödvändig kunskap och 

erfarenhet 

Erkänna sina begränsningar  

Utnyttja mottagningsbesök vid osäkerhet 

Fokusera på det pågående samtalet 

Patientens delaktighet har betydelse för 

bedömningen 

Patientens medverkan till en säker bedömning 

Medvetandegöra patientens egna resurser och 

ansvar 

Kommunicera direkt med patienten 

Yttre stöd för en säker bedömning 

I resultatet framkommer flera faktorer som de intervjuade sjuksköterskorna anser vara 

till hjälp för en patientsäker telefonrådgivning. Exempel på detta är tillgång till både 

beslutsstöd och patientjournal samt möjligheter att kunna rådfråga sina kollegor vid 

behov. En annan faktor som påverkar är hur sjuksköterskan använder sig av 

kommunikation och samtalsmetodik. Vid språksvårigheter kan en tolk vara till hjälp vid 

bedömningen. 

Använda rådgivningsstöd och patientjournalen 

Beslutsstöd i form av webbaserade program, som t.ex. sjukvårdsrådgivningens 

metodstöd, upplevdes av flera sjuksköterskor som en trygghet att ta till hjälp vid 

osäkerhet. En fördel med att använda sjukvårdsrådgivningens rådgivningsstöd var att 

det uppdaterades regelbundet, och sjuksköterskorna ansåg det viktigt att informationen 

var aktuell. Beslutsstöden användes mer sällan av de sjuksköterskor som arbetat länge 

med telefonrådgivning. De beskrev att de kände sig trygga med sin kunskap och 

erfarenhet och att de visste själva vilka frågor de skulle ställa. En vårdcentral arbetade 

utifrån ett lokalt utarbetat triagedokument, vilket sjuksköterskan där ansåg som ett bra 

sätt att öka patientsäkerheten på. Hon upplevde att sjuksköterskorna annars kunde 

bedöma olika i samma patientfall och att dokumentet riktade upp sjuksköterskornas 

bedömningar till att bli mer överensstämmande och på så sätt även säkrare: 

 

”För det är ju väldigt godtyckligt hur man … alltså man är väldigt olika 

när man sitter i telefon och det märks väldigt tydligt hur vi bedömer 

olika. Sånt här gör ju i alla fall att man försöker rikta upp det mot en 

viss likhet.” (Sjuksköterska 3) 
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När en patient ringer TeleQ lämnar han eller hon vanligtvis sitt personnummer där, 

vilket gör att sjuksköterskan kan ha patientens journal öppen och kanske har hunnit läsa 

lite i den innan patienten rings upp. Sjuksköterskorna beskrev dokumentationen som ett 

viktigt stöd vid bedömning av patienter som ringt upprepade gånger. Vid sådana 

tillfällen är det viktigt att kunna se i journalen vad som tidigare sagts och gjorts i 

ärendet. Sjuksköterskorna ansåg också att dokumentationen var viktig för att kunna gå 

tillbaka och se vad som gjorts om det skulle inträffa någon incident med patienten. 

 

Rådfråga kollega, läkare och specialistenheter 

Ett annat stöd vid osäkerhet var möjligheten att rådfråga. De flesta av de intervjuade 

sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att kunna rådgöra och diskutera frågor eller 

problem med kollegor eller läkare på vårdcentralen. Fanns det ingen där som visste 

svaret kunde de ringa lämplig specialistenhet. Att rådfråga någon annan innebar ofta att 

sjuksköterskan bad att få ringa åter till patienten när hon fått svar, eller att hon lät en 

läkare ringa upp patienten: ”vet jag inte hur jag hanterar problemet så kan man ju alltid 

be att få ringa upp, prata med en doktor.” (Sjuksköterska 1) 

 

En sjuksköterska lyfte arbetsklimatet som en viktig faktor, att känna att klimatet på 

arbetsplatsen tillåter frågor vid osäkerhet. Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna 

uttryckte dock att de upplevde det som svårt eller obehagligt att fråga kollegor eller 

läkare. På några vårdcentraler satt sjuksköterskorna tillsammans eller två och två vid 

telefonrådgivning och på andra satt man ensam i rummet. Att sitta tillsammans 

upplevdes både positivt och negativt. Att kunna rådfråga en kollega direkt utan att 

behöva ringa tillbaka till patienten uppskattades, men någon sjuksköterska upplevde det 

som störande att höra andra prata i bakgrunden. 

 

Använda samtalsmetodik 

Med hjälp av samtalsmetodik kan sjuksköterskan strukturera samtalet på ett sätt som 

gör att viktiga samtalssteg inte missas. En sjuksköterska beskrev hur hon enligt en viss 

teknik började samtalet med att lyssna på vad patienten hade att berätta för att i nästa 

steg försöka förstå genom att ställa frågor. Därefter fördes en gemensam dialog kring 

problemet och hur det skulle lösas. En sjuksköterska använde motiverande 

samtalsmetodik, vilket hon tyckte var till stor hjälp. Flera sjuksköterskor beskrev hur de 

under samtalets gång gav patienten verbala signaler på att de lyssnade och förstod, och 

på så sätt bekräftade patientens berättelse. För att säkerställa att sjuksköterskan hade 

uppfattat rätt återkopplade hon vad patienten sagt och avslutade med att fråga om hon 

hade uppfattat rätt. Flera sjuksköterskor beskrev det som viktigt att avsluta samtalen i 

samförstånd och att vara överens med patienten: 

 

”… den här följsamheten att jag vet att jag har hört vad patienten 

begärt av mig, att patienten har förstått detta och vi är överens och att 

man avslutar med att säga, är det bra så här, eller, är du nöjd med 

detta, det tycker jag är viktigt att avsluta alla samtal så. Det viktiga är 

att man har en patient i andra änden som jag liksom känner att den 

har blivit hjälpt.” (Sjuksköterska 4) 
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Använda auktoriserad tolk 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna arbetade vid vårdcentraler med hög 

invandrartäthet. Många patienter som ringde hade bristande kunskaper i svenska 

språket, viket kunde öka risken för missförstånd. Dels kunde det vara svårt att förstå vad 

patienten berättar och dels kunde patienten ha svårigheter att förstå sjuksköterskans råd. 

Ibland använde patienter av utländsk härkomst sina barn som tolk eftersom barnen i 

vissa fall hade bättre kunskaper i svenska. Detta kunde göra att viktig information 

utelämnades. Sjuksköterskorna menade att det var bättre att om möjligt vid sådana 

samtal använda en auktoriserad tolk som objektivt återgav det som sägs. Detta innebar 

dock en praktisk svårighet och en lösning var att be patienten komma in till 

mottagningen för en visuell bedömning. 

 

Sjuksköterskans förutsättningar för en säker bedömning 

Sjuksköterskan behöver vissa egenskaper som är förutsättningar för en säker bedömning 

vid telefonrådgivning. Förhållningssättet bör vara öppet och inkännande och 

sjuksköterskan måste kunna ta emot emotionella reaktioner på ett professionellt sätt. 

Hon eller han behöver vidare kunna förstå kommunikationen och behärska lyssnandet. 

Ytterligare en förutsättning är att själv ansvara för att ha den kunskap och erfarenhet 

som krävs men samtidigt ha insikten att våga fråga när det behövs. Sjuksköterskan 

behöver vara stresstålig och kunna fokusera på ett samtal i taget trots flera inringande. 

 

Ha ett öppet och inkännande förhållningssätt 

Flera sjuksköterskor beskrev att de vid varje nytt telefonsamtal försökte sätta sig in i 

patientens situation utifrån en tanke om varför han eller hon ringde just idag. De ansåg 

också att det var viktigt att försöka förstå patientens egen föreställning om problemet. 

Patienten kunde ibland ha en uppfattning om sin åkomma som kanske inte var korrekt. 

Då måste sjuksköterskan förklara på ett individanpassat sätt så att patienten kunde 

förstå. 

 

En annan svårighet var hur patienten presenterade sitt problem. Sjuksköterskorna 

beskrev hur vissa patienter förminskade sina symtom medan andra överdrev dem, vilket 

också ställde krav på sjuksköterskans förmåga att vara öppen och inkännande för att få 

reda på hur akut tillståndet egentligen var. Det kunde vara väldigt olika vad patienten 

uppfattade som akut. En del patienter beskrev tillståndet som akut för att de helt enkelt 

inte hade tid att vara sjuka. 

 

Att sjuksköterskan inte kan se hur patienten ser ut vid bedömningen kräver också ett 

öppet och inkännande förhållningssätt. En sjuksköterska beskrev det som att hon genom 

att lyssna och fråga kunde skapa sig en inre bild av patienten under samtalets gång. 

 

Det gäller också för sjuksköterskan att fortsätta fråga, att inte nöja sig med den 

information patienten ger spontant utan att fråga vidare tills en säker bedömning kan 

göras. Många patienter har bristande kunskaper om hur kroppen fungerar och kanske 
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inte vet vilka symtom som kan vara viktiga, så sjuksköterskan måste fråga för att få all 

information hon behöver: 

 

”Eller de här som ringer och säger att de har ont i foten och det går lite 

upp i vaden. Och sen när man fått luskat lite så har de en kokhet, 

missfärgad vad. Men det tänkte de inte på för det var ju foten de hade ont 

i.” (Sjuksköterska 2) 

 

Vara förberedd på olika emotionella reaktioner 

Flera sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att kunna behålla lugnet när man mötte 

en aggressiv och frustrerad patient i telefonen. För att kunna göra en korrekt bedömning 

ville de undvika att börja argumentera och hamna i konflikt med patienten, och de 

försökte i stället lugna ner det hela, lyssna, bekräfta och förstå. En sjuksköterska 

upplevde det som svårt att hantera patienter som ringde och var missnöjda med vården, 

när de t.ex. ansåg att läkaren inte gjort tillräckligt. Det gällde då för sjuksköterskan att 

försöka se objektivt på patientens ilska och försöka förstå att den representerade något 

annat. En sjuksköterska påpekade att det tog mycket energi att möta aggressiva patienter 

i telefon och för att orka med var det viktigt att kunna se på ilskan utifrån och inte ta den 

personligt: ”Man får ju tänka hela tiden ’vad är det här’, ’vad står det för’, och inte gå 

in i hennes ilska, för det är ingen idé.” (Sjuksköterska 3) 

 

Lyssna efter både det uttalade och outtalade 

Att lyssna noga på patientens berättelse ansågs av de flesta sjuksköterskorna som 

avgörande för en korrekt bedömning. Det var också viktigt att låta varje samtal ta den 

tid som behövdes. 

 

Även det outtalade kan ge viktiga upplysningar om patientens tillstånd. Sjuksköterskan 

bör vara mycket lyhörd och lyssna efter tecken också i det som inte sägs, t.ex. 

bakgrundsljud, hur patienten andas eller vilket röstläge han eller hon har. Anhöriga som 

pratar i bakgrunden kan också ge vägledning i bedömningen. Att förstå vad i det 

outtalade som är relevant för bedömningen kräver att sjuksköterskan använder sin 

intuition eller den speciella ”känsla” som hon kan få efter att ha arbetat länge i yrket. 

Flera sjuksköterskor betonade just detta som en viktig faktor i bedömningen: 

 

”Ibland är det ju så att man måste lyssna mellan raderna också. Det kan 

finnas något annat som sägs där också … och det kan man nog bara få 

genom erfarenhet eller känslan som man ibland upplever att sköterskor har 

men man kan inte säga vad det är, inte ta på det. Och den känslan blir ju 

större och större ju mer man jobbar och jag tror att man har stor nytta av 

den.” (Sjuksköterska 5) 

 

Själv ansvara för att ha nödvändig kunskap och erfarenhet 

De intervjuade sjuksköterskorna var överens om att det krävs lång yrkeserfarenhet och 

bred kunskap för att arbeta med telefonrådgivning. Någon uttryckte det som att 

sjuksköterskor som arbetat länge har större förmåga att göra helhetsbedömningar än den 

som arbetat kortare tid. Att i stället för yrkeserfarenhet använda datoriserat beslutsstöd 
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med förutbestämda frågor såg de flesta som uteslutet och menade att sjuksköterskans 

erfarenhet och kunskap inte kan ersättas av tekniska stöd; möjligen kunde de användas 

som komplement och hjälp om sjuksköterskan var osäker på någon fråga. De 

sjuksköterskor som deltog i studien hade alla arbetat mer än fyra år med 

telefonrådgivning och ansåg sig ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för 

arbetsuppgiften, även om de fortfarande kunde stöta på frågor de inte visste svaret på. 

All arbetserfarenhet inom yrket ansågs som värdefull, inte bara 

telefonrådgivningserfarenhet. De flesta var överens om att det inte är optimalt att arbeta 

med telefonrådgivning som nyutbildad sjuksköterska utan yrkeserfarenhet: ”… jag 

skulle inte vilja sitta i telefonrådgivning som nyfärdig. För det är för stort. Man måste 

ju ha överblick över allt.” (Sjuksköterska 2) 

 

Två av sjuksköterskorna hade genomgått utbildning i telefonrådgivning och tyckte det 

var mycket bra, men majoriteten hade ingen specifik utbildning i telefonrådgivning. En 

sjuksköterska beskrev det som lärorikt att sitta två och två vid telefonrådgivning eftersom 

man då kunde höra andra ställa frågor, vilket gjorde det möjligt att reflektera och lära av 

varandra. 

 

Erkänna sina begränsningar 

Det är mycket svårt för sjuksköterskan att hålla all den kunskap som krävs för att arbeta i 

telefonrådgivning aktuell och kunna svara på alla de mycket varierande frågor som hon 

ställs inför. Flera av de intervjuade sjuksköterskorna menade att det var mycket viktigt att 

kunna erkänna för både sig själv, patienten och kollegor att man inte kan allt och att våga 

fråga. Att låtsas kunna svaret på en fråga som man egentligen inte kan är fatalt för 

patientsäkerheten, ”det absolut farligaste är att tro att man kan allt och inte våga 

erkänna att man inte kan” (Sjuksköterska 4). Ställs sjuksköterskan inför en fråga som 

hon inte vet svaret på måste hon tala om det för patienten och be att få återkomma när 

hon tagit reda på svaret. En av sjuksköterskorna upplevde att patienter uppskattade när 

hon tog reda på sådant hon inte kunde och sedan ringde tillbaka. Det ingav förtroende. 

 

Utnyttja mottagningsbesök vid osäkerhet 

Att göra bedömning via telefon, utan att se patienten framför sig upplevdes av 

sjuksköterskorna i vissa fall som svårt. De kunde t.ex. vara vid språksvårigheter då 

sjuksköterskan inte riktigt förstod vad patienten sa eller om hon uppfattade att patienten 

inte förstod hennes frågor. Vid sådana tillfällen kunde en osäkerhet uppstå i 

bedömningen och en vanlig åtgärd var då att be patienten ett komma in till vårdcentralen 

för en visuell bedömning.  

 

Andra tillfällen då osäkerhet kunde uppstå var när föräldrar ringde med anledning av sina 

sjuka barn och sjuksköterskan inte kunde prata direkt med barnet. Några av de 

intervjuade sjuksköterskorna upplevde det som svårare att bedöma allvarlighetsgraden 

hos barn och att de därför var försiktigare, därför fick barn med påverkat allmäntillstånd 

alltid mottagningstid. Föräldrars oro togs också på allvar och flera sjuksköterskor uppgav 

att de alltid lät barnet komma in till vårdcentralen för ett besök om föräldrarna verkade 

mycket oroliga även om barnets tillstånd inte bedömdes som akut. Antingen bokades en 

läkartid eller också fick patienten komma på ett sjuksköterskebesök. Vissa vårdcentraler 
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hade drop in-mottagning mellan vissa tider dit patienten kunde hänvisas, något som 

uppfattades underlätta arbetet, särskilt om det rådde brist på läkartider. 

 

En sjuksköterska beskrev att när en patient inte var nöjd med rådet att avvakta och ringa 

igen vid försämring fick han eller hon komma in till vårdcentralen. Hon menade att 

insisterandet kunde vara ett tecken på att patienten själv befarade något allvarligare. Ett 

annat tecken på att tillståndet kunde vara akut var om en patient ringt minst tre gånger på 

kort tid. Sådana patienter kunde också få mottagningstid snarast. 

 

Fokusera på det pågående samtalet 

Ett stressmoment som framkom var när sjuksköterskorna kunde se hur många samtal 

som väntade. Vissa dagar kunde det vara lång kö. En del samtal, t.ex. samtal om 

psykiska problem, kunde ta lång tid och då gällde det för sjuksköterskan att kunna 

fokusera på just det samtalet, låta det ta den tid som behövs och tänka bort att det 

kanske låg många samtal och väntade. Att kunna fokusera ansågs som viktigt för att 

kunna göra en korrekt och säker bedömning och prioritera rätt. Patienter med misstänkt 

akuta tillstånd eller psykiska problem med suicidrisk prioriterades alltid och fick oftast 

mottagningstid snarast. Patienter med hjärtproblem eller andningsbesvär prioriterades 

också högt och hänvisades ofta genast vidare till akutsjukvård.  

 

Patientens medverkan till en säker bedömning 

De intervjuade sjuksköterskorna menade att patientens delaktighet var mycket viktig 

eftersom det är patienten själv som bäst känner sina symtom och kan beskriva dem 

utifrån sjuksköterskans frågor. Det här innebar enligt sjuksköterskorna också att 

bedömningen blev säkrare då kommunikationen skedde direkt med patienten och inte 

som andrahandsinformation via tredje part. Det var också viktigt att göra patienten 

medveten om sitt eget ansvar och vara tydlig med att han eller hon måste ringa åter vid 

försämring.  

 

Patientens delaktighet har betydelse för bedömningen 

Flera sjuksköterskor betonade vikten av att patienten var delaktig i bedömningen och att 

han eller hon var medveten om att var och en har ansvar för sin egen hälsa. Med hjälp 

av rätt frågor kunde sjuksköterskan få patienten att själv berätta om sina upplevelser och 

fånga det patienten själv ville. Det handlade om att försöka lösa problemet i samråd med 

patienten. En sjuksköterska uttryckte det som att patienten är den enda som ser och 

känner sina symtom. Hon menade vidare att hon försökte få patienten att bedöma sig 

själv utifrån hennes frågor. Om patienten inte kände sig delaktig i bedömningen ökade 

risken för att han eller hon försökte lägga över ansvaret på sjuksköterskan, vilket 

minskade patientsäkerheten: 

 

”Alltså det är väl det som är säkerheten i att försöka fånga vad 

patienten vill själv eller om patienten tycker att det är en bra idé det 

som vi kommit överens om. För det är klart, ska jag sitta och bestämma 

vad han ska göra där i andra änden då känner jag att jag är ute på hal 
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is för jag har ju ingen aning om hur han ser ut i ansiktet …” 

(Sjuksköterska 3) 

 

Medvetandegöra patientens egna resurser och ansvar 

Genom att låta patienten berätta så mycket som möjligt själv och ställa relevanta frågor 

kan sjuksköterskan skapa sig en bild av vem hon pratar med och vilka resurser den 

personen har som kan användas i den aktuella situationen. På så sätt kan sjuksköterskan 

försöka få patienten att förstå sitt tillstånd och därigenom hjälpa patienten att lättare 

kunna se vad han eller hon själv kan göra åt sitt problem: 

 
”Och sen försökte jag bilda mig en bild av vem hon var, vad hon hade för 

skyddsnät omkring sig, vad fanns det för verktyg att använda själv? Och 

så skrev jag ut en massa tips och råd på nätet som hennes man kom och 

hämtade” (Sjuksköterska 2) 

 
Flera sjuksköterskor beskrev att de, innan samtalet avslutades, var tydliga med att 

uppmana de patienter som fick rådet att avvakta att ringa tillbaka vid försämring, 

alternativt söka akut. Det var ett sätt att gardera både sin egen och patientens säkerhet 

men också att låta patienten förstå sitt eget ansvar. 

 

Kommunicera direkt med patienten 

Ibland kan det vara en anhörig som ringer för patientens räkning och detta att inte kunna 

prata direkt med patienten uppfattades av flera som en svårighet när det gällde att 

bedöma allvarlighetsgraden. Sjuksköterskorna beskrev att det ofta var nödvändigt att 

vid sådana tillfällen be att få prata med patienten direkt om det var möjligt. Att höra 

personens egen röst och sätt att prata kan ge viktig information om tillståndet. 

 

”Framförallt är det nästan svårast när det är mammor som ringer för sina 

döttrar som är 18 år. Och döttrarna inte vill prata. Dem ska ju vi prata med, 

då får man ibland säga att, du, nu tror jag det är bäst om jag får prata med 

Lina här.” (Sjuksköterska 4) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom ambitionen var att få sjuksköterskorna att berätta och reflektera över sina 

upplevelser om arbetet med telefonrådgivning valdes ostrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Författarnas egen erfarenhet av att intervjua var begränsad, vilket kan ses 

som en svaghet i studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuaren är det 

viktigaste forskningsredskapet i intervjuundersökningen och han eller hon måste hela 

tiden ta ställning till vad som ska frågas om och hur, vad i informantens svar som ska 

följas upp och vilka svar som ska tolkas och inte tolkas. Detta upplevdes som svårt i 

början och det förekom att ledande frågor ställdes. Ledande frågor kan oavsiktligt forma 

svaret och på så sätt motverka den kvalitativa intervjuns syfte att få informanten att 

reflektera och fördjupa sig i fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna var 
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dock medvetna om detta och försökte så långt som möjligt ställa öppna frågor som gav 

upphov till reflektion och undvika ledande frågor. 

 

Studier med ansatsen kvalitativ innehållsanalys innehåller enligt Graneheim och 

Lundman (2004) alltid en viss grad av tolkning. För att bedöma kvalitativa studiers 

trovärdighet används begrepp som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet 

handlar om hur sanna resultaten är och en faktor som har betydelse för det är strategier 

för val av deltagare (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). För att få en spridning på 

deltagarna valdes sjuksköterskor från olika vårdcentraler, vårdcentralerna låg i olika 

områden, både stadsmiljö och landsbygd, och olika landsting. Deltagarna hade olika 

bakgrund och yrkeserfarenhet. Att alla deltagarna var kvinnor var ofrånkomligt 

eftersom det enbart var kvinnor som svarade positivt på vår förfrågan om att delta och 

manliga distriktssköterskor är sällsynta. Resultatets giltighet förstärks genom att 

exempel visas från analysarbetet och att flera citat från intervjuerna använts vid 

redovisning av resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) beskriver också noggrannhet som viktig del i 

trovärdigheten. Analysprocessen inleddes med att noggrant och upprepade gånger läsa 

igenom de nedskrivna intervjuerna för att skapa en helhetsbild. Därefter plockades 

meningsbärande enheter ut som kondenserades till mindre enheter. Datamaterialet har 

analyserats gemensamt, var för sig och på nytt gemensamt. Handledaren var också aktiv 

i analysprocessen. Att vara två författare och en handledare innebar en styrka då det 

bidrog till att analysen kunde ses och tolkas utifrån mer än ett synsätt och med 

gemensamma diskussioner kunde förståelsen fördjupas tills överensstämmelse nåtts.  

 

Den inledande ambitionen var att alla deltagarna i intervjustudien skulle vara 

distriktssköterskor. Detta visade sig inte vara möjligt eftersom det inte var möjligt att få 

tag i tillräckligt många distriktssköterskor som kunde och ville delta under den aktuella 

tidsperioden. Därför var fyra av informanterna distriktssköterskor medan två var 

sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet. Det visade sig att intervjuerna med 

sjuksköterskorna blev minst lika rika på intressanta data som intervjuerna med 

distriktssköterskorna. 

 

Sex intervjuer ligger till grund för denna studie. Hade fler intervjuer genomförts kanske 

resultatet hade blivit ännu rikare. Resultatet stämmer dock överens med vad tidigare 

forskning fått fram vad gäller sjuksköterskans upplevelser av telefonrådgivning vilket 

ökar studiens trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans möjligheter att förbättra 

patientsäkerheten vid telefonrådgivning på en vårdcentral. Analysarbetet resulterade i 

tre huvudkategorier med totalt femton underkategorier: Yttre stöd för en säker 

bedömning, med fem underkategorier, Sjuksköterskans förutsättningar för en säker 

bedömning, med sju underkategorier samt Patientens medverkan till en säker 

bedömning, med tillhörande tre underkategorier. 
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Det finns många olika förutsättningar som kan öka patientsäkerheten i sjuksköterskors 

arbete med telefonrådgivning vid vårdcentral. I resultatdiskussionen kommer följande 

huvudfynd att diskuteras: datoriserade beslutsstöd, att tala direkt med den vårdsökande, 

patientens delaktighet och ansvar, att våga erkänna sina kunskapsbegränsningar samt 

samtalsmetodik. 

 

Använda datoriserade beslutsstöd eller inte 

I studien framkom att sjuksköterskor som arbetat en längre tid med telefonrådgivning 

nästan aldrig använder sig av något beslutsstöd utan grundar bedömningen på sin 

erfarenhet och intuition. De menade att arbetet med telefonrådgivning med tiden gett en 

erfarenhet som gör att de ställer fler och andra frågor och kan känna in patienten bättre. 

Beslutsstöden utgjorde endast ett komplement vid enstaka tillfällen då de kände sig 

osäkra i bedömningen. Detta stöds av flera studier. Holmström (2007) kom fram till att 

sjuksköterskor använder beslutsstöden oftare när de är trötta som ett stöd att komma 

ihåg att ställa de rätta frågorna eller om det handlar om tillstånd de inte känner igen. 

Flera studier (Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007, Greatbatch, Hanlon, Goode, 

O’Cathain, Strangleman & Luff, 2005) visar att sjuksköterskorna ser det datoriserade 

beslutsstödet som en säkerhet eller ett ”skyddsnät”, att det hjälper dem att inte missa att 

ställa viktiga frågor när det t.ex. gäller att skilja ofarliga tillstånd från mer allvarliga. 

Många använde beslutsstödet för att bekräfta sin egen bedömning. Åsikterna i studierna 

var dock inte enbart positiva även om de flesta sjuksköterskorna föredrog att arbeta med 

stödet framför att inte göra det. Många ansåg att datoriserade beslutsstöd styrde arbetet 

för mycket, att det hindrade dem och gjorde uppgifter tungarbetade eftersom de måste 

läsa igenom en stor mängd text. Dessutom ansåg flera att programvaran inte alltid var 

användarvänlig och uppdaterad på kunskap (Dowding, Mitchell, Randell, Foster, 

Lattimer & Thompson, 2009; Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007). De var dock 

överens om att datoriserade beslutsstöd inte kan ersätta sjuksköterskans kunskap och 

erfarenhet, utan ska fungera som ett komplement och en hjälp vid telefonrådgivning. 

Detta stöds av flera studier (Ernesäter et al., 2009; Greatbatch et al., 2005). 

 

Flera sjuksköterskor i studien beskrev att de upplevde att de bedömde olika och gav 

olika råd för samma åkomma, vilket innebar att patienten blev bedömd på olika sätt 

beroende på vem som svarar i telefon. Vi drar slutsatsen att detta borde kunna utgöra en 

risk för patientsäkerheten och mer välfungerande och användarvänliga beslutsstöd som 

är särskilt anpassade till telefonrådgivning vid vårdcentraler borde kunna utarbetas. 

Detta skulle kunna öka överensstämmelsen mellan givna råd och på så sätt öka patient-

säkerheten (Ernesäter et al., 2009; Richards et al., 2004). 

 

Tala direkt med den vårdsökande 

Det framkom i studien att sjuksköterskorna upplevde det som svårt när de inte fick tala 

direkt med den vårdsökande. Framförallt blev det svårare att få en känsla för hur 

brådskande ärendet var. En studie gjord av Wahlberg, Cedersund & Wredling (2003) 

visar på att andrahandsinformation i telefon kan utgöra en försvårande omständighet vid 

bedömningen av hur brådskande vården behöver vara. Nästan alla anmälningar som 

kommit in till Socialstyrelsen gällande beslutsprocessen mellan 1991 och 2000 berörde 

just bedömningar gjorda utefter andrahandsinformation (Wahlberg et al. 2003). När 
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informationen förmedlas via en anhörig eller vän till patienten kan det i telefon låta som 

att patienten näst intill är döende men när patienten själv får beskriva sitt tillstånd kan 

sjuksköterskan höra att det inte är så allvarligt som det framstod från början. När det 

gäller de anmälningar som beskrivs ovan handlar det förmodligen om otillräcklig 

information för att kunna göra en säker bedömning. Resultatet visar att sjuksköterskan 

bör vara mer försiktig med att göra bedömningar utifrån andrahandsinformation och 

försöka få tala med den vårdsökande direkt. Det visar också hur viktigt det är att ställa 

de rätta frågorna eftersom sjuksköterskan går miste om att kunna lyssna in patienten 

direkt via sin hörsel, vid andrahandsinformation. 

 

Patientens delaktighet och ansvar 

I studien framkom att det är viktigt att sjuksköterskan gör bedömningen i samråd med 

patienten, dels därför att patienten själv är expert på sina besvär och bedömningen 

därför blir säkrare, dels därför att patienten måste förstå att han eller hon själv har 

ansvaret för sitt välbefinnande och sin hälsa. För att patienten ska kunna bli delaktig 

måste sjuksköterskan ta hänsyn till vad patienten tycker, vilken syn han eller hon har på 

sin sjukdom och hur engagerad han eller hon vill vara i egenvården. Genom ett 

patientcentrerat tillvägagångssätt som utgår från samarbete och patientens egen förmåga 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten att fatta välgrundade beslut om egenvården och sin 

sjukdom (Evangelista & Shinnick, 2008). Sjuksköterskan bör också stämma av med 

patienten innan hon ger sin information, det kanske kan vara lätt att ta för givet att 

patienten vill ha en viss sorts information, t.ex. om egenvård, och av välvilja kan 

sjuksköterskan ge mer egenvårdsråd och information än patienten efterfrågar. Att få råd 

som inte efterfrågats kan upplevas som kränkande för patienten (Fossum, 2007). 

 

En studie av Larsen, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) bekräftar vikten 

av patientens delaktighet. De patienter som deltog i studien såg delaktighet i sin egen 

vård som något värdefullt och viktigt och dessutom som något självklart. De ansåg att 

delaktigheten skulle utgå från patientens egna förutsättningar. För att patienten ska 

kunna bli delaktig krävs en tillåtande atmosfär och känslomässig respons från 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan behöver ha ett förhållningssätt som är inkännande och 

öppet, vilket även framkommer i vårt resultat. Relationen mellan patient och 

sjuksköterska har stor betydelse för om patienten känner delaktighet i sin egen vård eller 

ej (Larsen et al., 2007). Detta bekräftas också av Ström, Marklund och Hildingh (2009). 

Deltagarna i deras studie uttryckte att det var viktigt att få delta i dialogen med 

sjuksköterskan och vara delaktig i beslutsfattandet, inte enbart ses som en 

informationskälla. När de inte upplevde att de fick vara delaktiga i beslutet om sin hälsa 

kände de sig missnöjda med vården.  

 

Under hösten 2011 har Socialstyrelsen gett ut en patientbroschyr som kallas Min guide 

till säker vård och som innehåller fakta och råd om hur patienter kan bli mer delaktiga i 

vården (Socialstyrelsen, 2011). I den slås fast att delaktighet ger säkrare vård och den 

ger också konkreta råd till patienten vid kontakter med sjukvården, t.ex. att delta i 

besluten om sin egen vård och behandling, att fråga och att säga till om något verkar fel. 

Dessa råd kan appliceras vid alla vårdkontakter, även vid telefonrådgivning. Ett bra 

möte och samtal mellan patient och personal lägger grunden för en trygg och säker vård 

och patientens kunskaper om sina besvär och vanor är viktiga att förmedla för att vården 
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ska bli så säker som möjligt (Socialstyrelsen, 2011). Detta stämmer väl överens med 

vad som framkommit i denna studie. De intervjuade sjuksköterskorna betonade också 

vikten av att fråga vidare tills all nödvändig information framkommit, särskilt eftersom 

patienter ofta har begränsad kunskap om hur kroppen fungerar och vad som kan vara 

viktigt för sjuksköterskan att få veta. 

 

För att få patienten att förstå sitt eget ansvar upprättar sjuksköterskan en 

överenskommelse i slutet av samtalet och ber den vårdsökande ringa åter vid försämring 

eller om råden inte hjälper (Holmström, 2008). Samma författare skriver att 

sjuksköterskan även kan välja att behålla ansvaret och det gör hon genom att erbjuda sig 

att ringa åter vid given tid för ny bedömning. Detta stämmer med vad sjuksköterskorna i 

föreliggande studie har som tillvägagångssätt. Reflektionen kring detta är att det är 

mycket viktigt att sjuksköterska och inringande är överens när samtalet avslutas och att 

patienten är medveten om att det är han eller hon som har ansvaret för sin egen hälsa. 

Detta är även viktigt för att sjuksköterskan inte ska känna att ansvaret ligger på henne, 

då det kan leda till inre stress. Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning borde 

av detta skäl få möjlighet att delta i handledning. 

Erkänna sina begränsningar 

Ett viktigt yttre stöd som framkom i studien var att kunna rådfråga kollegor och läkare 

om man kände sig osäker på en fråga. För att kunna göra detta måste sjuksköterskan 

också erkänna inför både sig själv, patienten och kollegorna att hon har bristande 

kunskaper på vissa områden. Att våga göra detta poängterades som mycket viktigt av 

flera sjuksköterskor i studien, eftersom patientsäkerheten annars kunde äventyras. 

En avgörande faktor för om man vågar rådfråga kollegor är hur arbetsklimatet ser ut på 

vårdcentralen. Vid en nationell konferens i september 2011 talade 

distriktssköterskeföreningens ordförande om patientsäkerhet. Där framkom att 

arbetsplatsklimatet har en avgörande betydelse för patientsäkerheten och att även 

erfarna och skickliga medarbetare kan göra fel, att de kan ha en tendens att ”tänja på 

gränserna”. Det gäller att våga erkänna sin osäkerhet för sina arbetskamrater, för då kan 

misstaget undvikas eller lättare rättas till (Vårdfokus, 2011). Alla de intervjuade 

sjuksköterskorna i vår studie upplevde att arbetsklimatet på deras arbetsplats tillät 

frågor, och alla såg detta att rådfråga antingen en kollega eller en läkare som ett bra 

hjälpmedel vid osäkerhet. För att patienten ska känna sig trygg i den utsatta situation 

som sjukdom eller skada för med sig, är det viktigt att telefonrådgivningen ges av 

kunnig och kompetent personal som kan ge korrekta, relevanta och tillförlitliga råd och 

det är också något patienterna förväntar sig att möta (Ström, Marklund & Hildingh, 

2009). Följsamheten till givna råd har visat sig vara mycket hög i flera svenska studier 

(Wahlberg & Wredling, 1999; Ström, 2009) vilket visar att patienterna har förtroende 

för den sjuksköterska de möter i telefonrådgivningen och att de förutsätter att de råd de 

får är korrekta och tillförlitliga 

 

Använda samtalsmetodik 

I resultatet framgår att sjuksköterskorna ofta använder sig av en metodik för 

kommunikationen med den vårdsökande. Metodiken upplevs göra arbetet mer 

patientsäkert men också säkrare för sjuksköterskans del. De intervjuade 

sjuksköterskorna betonade lyssnandet som mycket viktigt, att lyssna och verkligen höra 
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vad som sägs, och även kunna lyssna med empati. Att lyssna med empati innebar för 

sjuksköterskorna att de bekräftade den vårdsökande genom ord eller meningar som ”jag 

hör vad du säger”, ”jag förstår” eller ”jag förstår att det är jobbigt”. När patienten får en 

bekräftelse på att sjuksköterskan verkligen hör och förstår får patienten förtroende för 

sjuksköterskan och förutsättningarna för ett bra samtal ökar. I samtalsmetodiken ingår 

att sjuksköterskan repeterar vad den inringande har sagt för att stämma av om hon har 

uppfattat problemet rätt. I slutet av samtalet använde sjuksköterskan sig av meningar 

som ”blir det bra så här”, ”är vi överens” eller ”känns det okej med detta”, för att 

bekräfta för sig själv att patienten har förstått och är nöjd, och att de är överens. En 

slutsats är att sjuksköterskans kommunikationsförmåga är en faktor som påverkar 

telefonrådgivningens kvalitet och att det därför är viktigt med utbildning i 

samtalsmetodik. I en studie av Greenberg (2009) beskrivs telefonrådgivning som en 

dynamisk och målinriktad process och författaren beskriver den i tre faser varav en är av 

kognitiv art. Denna fas har delar som stödjer vårt resultat som t.ex. att sjuksköterskan 

återkopplar vad inringaren sagt för att få bekräftelse på att hon uppfattat det hela rätt.  

 

Slutsatser 

Arbetet med telefonrådgivning är kvalificerat. Sjuksköterskan behöver ha en hög social 

kompetens och samtidigt tillräckligt bred medicinsk kunskap och erfarenheter av sitt 

yrke för att arbeta med telefonrådgivning. Den sociala kompetensen handlar om 

egenskaper såsom empatisk förmåga, lyhördhet, stresstålighet, att kunna hantera känslor 

och ha insikt i hur sjuksköterskan själv framstår och låter, att vara flexibel, ha mod och 

förmåga till reflektion. Utöver de här inre egenskaperna behöver sjuksköterskan flera 

yttre stöd som också tagits upp i resultatet. Vårdcentralens ledning bör ha insikt och 

tillräcklig kunskap om vad telefonrådgivningen innebär för sjuksköterskan och för 

patientens säkerhet och säkerställa att sjuksköterskan får det stöd som behövs. Detta 

stöd kan ges i form av utbildning, handledning, tid för reflektion och välfungerande 

webbaserade besluts/rådgivningsstöd. 

 

Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka patientsäkerheten vid 

telefonrådgivning utifrån vårdcentralens lednings perspektiv. Finns det riktlinjer för vad 

som krävs av sjuksköterskan för att kunna sitta i telefonrådgivning? Finns det några 

krav på erfarenhet eller utbildning i telefonrådgivning för att få jobba med 

telefonrådgivning? Ordnar vårdcentralen själv att sjuksköterskan får den utbildning som 

krävs? Hur ser vårdcentralen på patientsäkerheten vid telefonrådgivning? 

 

Kliniska implikationer 

 Obligatorisk telefonrådgivningsutbildning är något vi efterlyser för att göra 

processen mer patientsäker. Greenberg (2009) kom i sin studie fram till att 

sjuksköterskan ofta har en dålig utbildning i telefonrådgivning, och att den som 

finns är bristfällig och informell.  

 

 Vårt resultat kan användas vid upplärning av ny personal som ska arbeta med 

telefonrådgivning vid en vårdcentral. Att ta del av denna studie ger 

sjuksköterskan kunskaper och djupare förståelse för vad hon eller han behöver 

för att göra arbetet mer patientsäkert. 
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 Eftersom aktivt lyssnande är en viktig del i telefonsjuksköterskans 

förhållningssätt och det inte är en lätt uppgift, krävs träning. Det hade varit bra 

med möjligheter att få träna tillsammans, lyssna på inspelade verkliga samtal 

och utifrån dessa tillsammans diskutera det man hör. 

 

 Beslutsstöd bör vara användarvänliga och uppdateras kontinuerligt. 

Sjuksköterskan borde alltid ha beslutsstödet tillhands och kombinera det med sin 

erfarenhet och intuition. Att alla använder beslutsstöd gör att patienter som 

ringer om samma åkomma får likvärdiga svar. Om beslutsstöden utarbetas i 

samarbete med sjuksköterskor som arbetar aktivt med telefonrådgivning kan de 

bättre anpassas till verkligheten och bli lättare att ta till sig även för de 

sjuksköterskor som hellre enbart förlitar sig på sin egen erfarenhetskunskap och 

intuition. Det finns en fara med att bli för självsäker i sin roll och bara förlita sig 

på erfarenheter och känsla. En fråga som aldrig ställs kan utgöra en patientrisk. 

 

 Av resultatet att döma behöver sjuksköterskan kontinuerlig handledning. I en del 

samtal möts sjuksköterskan av ilska och frustration vilket tar energi och kan 

påverka sjuksköterskans egen mentala hälsa. Handledning kan frigöra känslor 

som sjuksköterskan bär på och ger tid för reflektion över samtalen i stort, något 

som ökar den egna kunskapen. Benner (1993) skriver att erfarenhet i sig inte 

automatiskt leder till inlärning och ökad kunskap. Det är först när teoretisk 

kunskap och erfarenhet kombineras med reflektion och möjligheten att integrera 

denna kombination med den egna personligheten som expertkunnande kan 

uppstå och novisen kan utvecklas till expert. 

 



 23 

REFERENSER 

Ahlgren, T. (2007). Akuttiderna slut – kvinna gick nästan en månad med armfraktur.  

     Läkartidningen 9, 104. 

 

Aurora Innovation. TeleQ. Hämtad 2011-10-28 från http://www.ain.se/sv/products/teleq 

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet.  

     Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå  

     vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm:  

     Natur & Kultur. 

 

Dowding, D., Mitchell, N., Randell, R, Foster, R., Lattimer, V., Thompson, C. (2009).  

     Nurses’ use of computerized clinical support systems: a case site analysis. Journal of  

     Clinical Nursing 18 (8), 1159–1167. 

 

Ernesäter, A., Holmström, I., Engström M. (2009). Telenurses’ experiences of working  

     with computerized decision support: supporting, inhibiting and quality improving.  

     Journal of Advanced Nursing 65(5), 1074–1083. 

 

Evangelista, L. & S., Shinnick, M., A. (2008). What do we know about adherence and 

     self care? Journal of Cardiovascular Nursing 23 (3), 250–257. 

 

Fossum, B. (2007). Kommunikation: Samtal och bemötande i vården. Lund:  

     Studentlitteratur. 

 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing  

     research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse  

     Education Today 24, 105–112.  

 

Greatbatch, D., Hanlon, G., Goode, J., O’Cathain, A., Strangleman, T. & Luff, D.  

     (2005). Telephone triage, expert system and clinical expertise. Sociology of Health 

      and Illness 27 (6); 802–830. 

 

Greenberg, M. E. (2009). A comprehensive model of the process of telephone nursing. 

     Journal of Advanced nursing 65(12), 2621-2629. 

 

Holmström, I & Dall’Alba G. (2002). ‘Carer and gatekeeper’ – conflicting demands in  

     nurses’ experiences of telephone advisory services. Scandinavian Journal of Caring  

     Sciences, 16; 142–148. 

 

Holmström, I. (2007). Decision aid software programs in telenursing: not used as  

     intended? Experences of Swedish telenurses. Nursing and Health Sciences, 9, 23–28. 

 

http://www.ain.se/sv/products/teleq


 24 

Holmström, I. (2008). Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Lund:  

     Studentlitteratur.  

 

 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Hämtad 2011-09-16 från  

     http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763 

 

Inera. (2011). Så fungerar 1177 sjukvårdsrådgivningen. Hämtad 2011-09-07 från  

http://www.inera.se/Invanartjanster/1177-sjukvardsradgivningen/Sa-fungerar-1177-

Sjukvardsradgivningen/ 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund:  

     Studentlitteratur. 

 

Klang Söderkvist, B. (2008). Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:  

     Studentlitteratur. 

 

Larsen, I., Sahlsten, M., Sjöström, B., Lindencrona, C. & Plos, K. (2007). Patient 

     participation in nursing care from a patient perspective: a Grounded Theory study.  

     Scandinavian Journal of Caring Sciences 21, 313–320. 

 

Leppänen, V. (2002). Telefonsamtal till primärvården. Lund: Studentlitteratur. 

 

Leppänen, V. (2008). Inledning. Ingår i I. Holmström (red.). Telefonrådgivning inom 

     hälso- och sjukvård (ss. 19–35). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundman, B., Graneheim, U. H. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. Ingår i M. Granskär  

     & B. Höglund-Nielsen (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och  

     sjukvårdsområdet.(ss. 159–172). Lund: Studentlitteratur. 

 

Marklund, B., Ström, M., Månsson, J., Borgquist, L., Baigi, A. & Fridlund, B. (2007).  

     Computer-supported telephone nurse triage: an evaluation of medical quality and  

     costs. Journal of Nursing Management, 15, 180–187. 

 

Marklund, B. & Jansson G. (2008). Medicinskt kunskaps- och beslutsstöd för 

     telefonrådgivning. Ingår i I. Holmström (red) Telefonrådgivning inom hälso- och  

     sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Medicinska forskningsrådet. (2000). MRF-rapport 2. Riktlinjer för etisk värdering av  

     medicinsk humanforskning. Stockholm: Centraltryckeriet. 

 

Norstedt. (2002). Norstedts svenska synonymordbok. Stockholm: Norstedts Akademiska  

     Förlag AB. 

 

O’Cathain, A., Sampson, F., Munro, J., Thomas, K. & Nicholl, J. (2003). Nurses’ view  

     of using computerized decision support software in NHS direct. Journal of Advanced  

     Nursing 45 (3), 280–286. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
http://www.inera.se/Invanartjanster/1177-sjukvardsradgivningen/Sa-fungerar-1177-Sjukvardsradgivningen/
http://www.inera.se/Invanartjanster/1177-sjukvardsradgivningen/Sa-fungerar-1177-Sjukvardsradgivningen/


 25 

 

Richards, D., Meakins, J., Tawfik,. J., Godfrey, L., Dutton, E., Heywood, P. (2004).  

     Quality monitoring of nurse triage: a pilot study. Journal of Advanced Nursing 47(5), 

     553–560. 

 

Socialstyrelsen (2005). Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och  

     sjukvården (SOSF 2005:12). Hämtad 2011-10-18 från 

     http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-12#anchor_3 

 

Socialstyrelsen. (2007). Sjukvårdsrådgivning. Hämtad 2011-09-15 från  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8993/2007-109-

8.pdf 

 

Socialstyrelsen (2010) Patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659). Hämtad 2011-10-18  

     från http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659#K6 

 

Socialstyrelsen. (2011). Min guide till säker vård. Hämtad 2011-10-25 från 

     http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18221/2011-1-6.pdf 

 

Ström, M. (2009). Telefonrådgivning, en verksamhet i tiden. Studier ur ett patient- och 

     sjuksköterskeperspektiv. Avhandling vid Avdelningen för samhällsmedicin och 

     folkhälsa/enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

     Hämtad 2011-06-07 från  

     http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/21197/1/gupea_2077_21197_1.pdf 

 

Ström, M., Marklund, B. & Hildingh, C. (2009). Caller’s perceptions of receiving  

     advice via a medical care help line. Scandinavian Journal of Caring Sciences 23,  

     682–690. 

 

Vårdfokus. 2011. Patientsäkerhet. ”Våga erkänna osäkerhet”. Hämtad 2011-11-06 från 

     https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2011/September/Vaga- 

     erkanna-osakerhet/ 

 

Wahlberg A.C., & Wredling, R. (1999). Telephone nursing: Calls and caller  

     satisfaction. International Journal of Nursing Practice. (5) 164–170. 

 

Wahlberg A.C., Cedersund, E. & Wredling, R. (2003). Telephone nurses’ experience of 

     problems with telephone advice in Sweden. Journal of Clinical Nursing. 12: 37-45. 

 

Wahlberg, A.C. (2004). Telephone advice nursing. Hämtad 2011-11-05 från  

     http://publications.ki.se/jspui/bitstream/10616/38386/1/thesis.pdf 

 

Wahlberg A.C., Cedersund, E. & Wredling, R. (2005). Bases for assessments made by  

     telephone advice nurses. Journal of Telemedicine and Telecare. 11: 404–407. 

 

Wahlberg, A-C. (2008). Individperspektivet i hälso- och sjukvårdsrådgivning per  

     telefon. Ingår i I. Holmström (red.). Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård (s.  

     53–62). Lund: Studentlitteratur. 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-12#anchor_3
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8993/2007-109-18.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8993/2007-109-18.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659#K6
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18221/2011-1-6.pdf
http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/21197/1/gupea_2077_21197_1.pdf
https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2011/September/Vaga-
http://publications.ki.se/jspui/bitstream/10616/38386/1/thesis.pdf


 26 

Bilaga I 

 
 

 

Medgivande om deltagande i intervjustudie 

 
 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen angående studien. 

Jag är medveten om att jag deltar frivilligt och att mitt deltagande, om jag skulle önska, 

kan avbrytas när som helst under intervjuns gång utan att jag behöver förklara varför. 

Jag är garanterad anonymitet och att allt insamlat material i form av inspelade 

intervjufiler kommer att avidentifieras. Materialet kommer enbart att användas för 

denna studies syfte.  

 

 

 

 

............................................................................................................................................. 

Ort och datum 

 

............................................................................................................................................. 

Namnunderskrift 

 

............................................................................................................................................. 

Namnförtydligande 

 

............................................................................................................................................. 

Mitt telefonnummer och/eller e-postadress 

 

 

 

 

Ja tack, jag önskar få en kopia på en sammanfattning av studien □ 
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Bilaga II 

 
 

Vi är två distriktssköterskestudenter vid Högskolan i Borås som i höst ska skriva en 

magisteruppsats om patientsäkerhet vid telefonrådgivning och vi är glada för att du visat 

intresse för att delta i vår studie. 

 

Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete på en vårdcentral och det 

är viktigt att den sker på ett patientsäkert sätt. Vi vill genom en kvalitativ intervjustudie 

undersöka hur distriktssköterskor ser på patientsäkerheten vid telefonrådgivning och 

vad som krävs för att ge en god och säker vård via telefon.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att ge oss och våra studiekamrater ökad kunskap om 

telefonrådgivningsprocessen så att vi i vårt kommande arbete ska kunna utföra 

arbetsuppgiften på ett så bra och kvalitetssäkert sätt som möjligt. 

 

Metod och insamling av data 

Vårt mål är att göra en kvalitativ studie med en innehållsanalys. Vi kommer att intervjua 

åtta sjuk- eller distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning på olika 

vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och vilka vårdcentraler det är som deltar 

kommer inte att nämnas i studien. Intervjuerna spelas in och varje intervju tar ca 30–45 

minuter. De insamlade uppgifterna kommer att avidentifieras och analyseras för att hitta 

likheter och skillnader. 

 

Etiska överväganden 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan, om du skulle vilja, avbryta ditt deltagande 

när som helst under intervjuns gång. Insamlade uppgifter behandlas konfidentiellt och 

alla deltagare avidentifieras. De uppgifter som samlats in kommer enbart att användas 

för studiens syfte. Om du vill kan du när studien är färdig få en kopia på en 

sammanfattning av resultatet. 

Om du har frågor om studien är du välkommen att ringa eller kontakta oss via e-post. Vi 

kommer att kontakta dig via telefon inom några dagar för att eventuellt bestämma en tid 

för intervju. 

Vi hoppas på ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Student Anita Blom tel. 0735 997965, e-post: anita3408@hotmail.com                 

Student Anna Claesson tel. 0733 625024, e-post: claesson.anna@telia.com 

Handledare Angela Bång, Högskolan i Borås 

 

 


