
 

         Institutionen för hälsovetenskap 
 
 

                  

   
 
  Att höra men inte se 
– Sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning         

 

     
 
    Marlene Persson                    Liselotte Grindsjö 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete i omvårdnad på grundnivå 
Sjuksköterskeprogrammet 
Institutionen för hälsovetenskap/ Högskolan Väst 
Vårterminen 2016   



Titel: Att höra men inte se                                                                                                                    
-Sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning 

Title: To hear but not see                                                                                                                                                       
– Nurses´ experiences of telephone counseling 
 

Författare:  Marlene Persson och Liselotte Grindsjö 

Handledare:  Birgitta Stenström 

Examinator: Inga Larsson 

Institution:  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap 

Arbetets art: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp 

Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Termin/år:  VT 2016 

Antal sidor:  19  

 

Abstract 
Background: Telephone counseling is a multifaceted profession, which makes it possible to 
perform nursing care without meeting the care seeker physically. Nurses supports, assesses, 
guides and provides care seekers with self-care advice, which is of great importance to avoid 
health problems and complications for the care seekers.  

Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences of telephone counseling 
within health centers and 1177 Vårdguiden.  

Method: A method aimed to contribute to evidence-based care based on the analysis of 
qualitative research described by Friberg (2012), was used. Eleven articles were analysed and 
resulted in four categories, with fourteen sub-categories.  

Results: The four categories that emerged were; the importance of own knowledge and    
security, to face ethical dilemmas, stress and job demands and the use of decision support. 
The lack of visual contact requires specific knowledge by the nurses and communication with 
healthcare seekers from other cultures and with third parties to some extent created          
uncertainty. The nurses must be quick and do right in limited time. Decision support was    
perceived as both an obstacle and complement.  

Conclusion: Nurses´ experiences of working with telephone counseling was described as 
stressful, demanding but also positive and challenging. In order to best perform telephone 
counseling it required experience, vast competence and ability to apply knowledge. It was 
considered important to use oneself as a main asset and to be aware of strengths, weaknesses 
and reactions in different situations.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Det ställs idag allt större krav på tillgänglighet och telefonrådgivning inom sjukvården. Då 
sjuksköterskor och vårdsökare inte befinner sig på samma plats och bara kan höra varandra är 
det svårt att skapa ett bra vårdmöte och risken för felbedömningar ökar.  
 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning 
inom vårdcentraler och 1177 Vårdguiden. Metoden som valdes var en metod för att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning och baserades på elva 
kvalitativa artiklar från databaserna Cinahl och PubMed. Sjuksköterskorna i telefonrådgivning 
behövde erfarenhet, bred kompetens och en förmåga att använda sin kunskap på bästa sätt för 
att kunna utföra sitt arbete. Att använda sig själv som en huvudtillgång och lära känna sina 
styrkor, svagheter och reaktioner i olika situationer var också en viktig del i arbetet med 
telefonrådgivning. Ibland ställdes sjuksköterskor inför dilemman i telefonrådgivningen. 
Situationer som kunde upplevas som extra svåra var samtal med vårdsökare från andra 
kulturer och samtal med tredje part, vilket skapade osäkerhet och stress hos sjuksköterskorna. 
Arbetet i telefonrådgivningen var ibland stressigt och krävande då sjuksköterskor skulle svara 
på så många samtal som möjligt under så kort tid som möjligt och när sjuksköterskorna såg 
antal väntande samtal. Arbetet upplevdes också som stimulerande och utmanande och 
därigenom utvecklande för sjuksköterskors professionella kompetens. Datoriserade beslutstöd 
fungerade som ett slags verktyg för sjuksköterskorna i telefonrådgivningen. 
Beslutsstödsystemet uppfattades av sjuksköterskorna både som ett hinder och ett komplement.  
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Inledning 
När befolkningen behöver sjukvård är den första kontakten ofta ett telefonsamtal till  
telefonrådgivning eller en vårdcentral (Wahlberg, 2007). År 2010 hanterades 4,4 miljoner  
telefonsamtal inom 1177 Vårdguidens telefonrådgivning och 2015 var siffran cirka 5,5 
miljoner samtal (Inera, 2016). En av Sveriges största vårdgivare är 1177 Vårdguidens   
telefonrådgivning (Ernesäter, 2012). Under 2015 var det totala antalet inrapporterade  
telefonsamtal till vårdcentraler med offentlig och privat regi cirka 4 miljoner (Sveriges  
Kommuner och Landsting, n.d.). En risk vid telefonrådgivning kan vara att sjuksköterskan 
inte alltid inser allvarlighetsgraden av vårdsökarens hälsotillstånd. Detta kan bero på problem 
i kommunikationen och medföra risk för vårdskada (Socialstyrelsen, 2011). Sverige står inför 
en alltmer åldrande befolkning vilket innebär en utmaning för samhället. Ju högre upp i  
åldern en person är, desto mer vård och omsorg behövs och kraven ökar på att det skall finnas 
ständig tillgänglig sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2014). Sjuksköterskan i 
telefonrådgivning är här en nyckelperson som skall kunna bedöma hälsoproblem och ge 
egenvårdsråd och för detta krävs gedigna kunskaper. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning 
tydliggörs att omvårdnadsarbetet skall personcentreras och innehålla ett hälsopedagogiskt 
förhållningssätt. Vårdsökare skall bemötas och bedömas av sjuksköterskan utifrån sina 
förutsättningar, behov, erfarenheter, förväntningar och kunskaper (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011). För att kunna möta allmänhetens ökande krav på 
telefonrådgivning behöver sjuksköterskors kunskaper tillvaratas, vilket denna studie fokuserar 
på. 
 

Bakgrund  
I denna studie benämns personer som ringer telefonrådgivningen för vårdsökare, eftersom det 
inte alltid är patienten själv som ringer för att få vård utan även närstående samt anhöriga. I 
studien används begreppet telefonsjuksköterskor för alla sjuksköterskor som arbetar inom 
telefonrådgivning.  
 
Telefonrådgivning  
År 1931 fanns det möjlighet att få kontakt med sjukvården för personer i Stockholm genom 
att ringa till sjukhuscentralen. Under slutet på 1960-talet startade en sjukvårdsupplysning i 
Stockholm och snart fanns liknande verksamheter på fler av Sveriges orter. Under 1970-talet 
öppnade sjukvårdsupplysning på många av Sveriges vårdcentraler för att ersätta bristen på  
läkare, öka effektiviteten samt för att öka kunskapen om sjukdomar och egenvård. Under  
slutet av 1990-talet och framåt används benämningen sjukvårdsrådgivning istället för tidigare  
benämning sjukvårdsupplysning (Wahlberg, 2007). I dag finns det tillgång till ett allmänt  
telefonnummer, 1177. Där arbetar sjuksköterskor som ger vårdsökare råd och information. 
Det inkommer även rådgivningssamtal till sjuksköterskor på vårdcentraler i primärvården 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Vid telefonrådgivning befinner sig sjuksköterskor och 
vårdsökare inte på samma plats och kan enbart höra varandra. Rådgivning via telefon innebär 
att sjuksköterskor svarar på olika generella hälsofrågor från allmänheten. Antal samtal till 
telefonrådgivningen ökar årligen och innebär att distansrelationen mellan hälso- och sjukvård 
och vårdsökare blir större. Det fysiska besöket ersätts delvis av sjukvårdsrådgivning via 
telefon (Wahlberg, 2007). I många samtal undervisar sjuksköterskor vårdsökare i egenvård. I 
en del samtal ges hälso- och sjukvårdsinformation och i vissa samtal samordnar 
sjuksköterskor vården kring vårdsökare, exempelvis bokar ett jourläkarbesök. 
Sjuksköterskorna i telefonrådgivningen gör bedömningar, exempelvis att en vårdsökande 
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behöver omgående transport till sjukvård eller att den vårdsökande inte alls behöver vidare 
kontakt med vården. Telefonsjuksköterskors arbete innefattar också hälsofrämjande, 
förebyggande insatser samt stöd (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). I en studie konstateras 
att egenvårdsråd ges till nästan hälften av alla vårdsökare som ringer till telefonrådgivningen, 
vilket innebär att trycket på vårdcentralerna minskar (Bonander & Snellman, 2007).  
 

Beslutstöd  
Sjuksköterskor gör bedömningar utifrån en begränsad mängd av data om vårdsökares  
situationer. Sjuksköterskor har datoriserat beslutsstödsystem och checklistor till hjälp i sina 
bedömningar. Beslutsstödsystemet består av två delar, varav den ena är medicinsk och den 
andra är en dokumentationsdel. I den medicinska delen finns frågor om symtom och vilka 
åtgärder som kan utföras. I dokumentationsdelen förs patientjournal. Sjuksköterskor kan lätt 
finna lokala riktlinjer och viktig information i beslutsstödsprogrammet (Wahlberg, 2007). 
 

Sjuksköterskans roll  
Ansvar 
Sjuksköterskans fyra ansvarsområden är att lindra lidande, främja hälsa, återställa hälsa och 
förebygga sjukdom. Sjuksköterskan bör främja ett etiskt förhållningssätt, en öppen dialog och 
ansvara för att den vårdsökande får korrekt och lämplig information (International Council of 
Nurses, 2012). I offentlighets- och sekretesslagen stadgas att personal inom hälso- och 
sjukvården är ansvariga för att inte röja sekretessbelagda patientuppgifter om hälsotillståndet 
eller andra situationer, om sjuksköterskan inte kan garantera att den enskilde eller dennes 
närstående kommer till skada av uppgiften (SFS, 2009:400). Sjuksköterskan skall utföra 
arbetet i samstämmighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan skall ge 
professionell och omsorgsfull vård som utformas och genomförs tillsammans med patienten 
(SFS, 2010: 659). Vårdsökaren skall ges information av sjuksköterskan om exempelvis vilka 
behandlingsmetoder som finns, sitt hälsotillstånd, hjälpmedel, tidpunkt för vård och olika 
tillvägagångssätt för att förebygga skada eller sjukdom. Sjuksköterskan bör säkerställa att 
innehållet i informationen som ges blir förstådd av den vårdsökande (SFS, 2014:821). 
Sjuksköterskans ansvar är att stödja den vårdsökande, undervisa, ge råd, bedöma behovet av 
akut vård och hänvisa den vårdsökande till rätt vårdinstans (Wahlberg, 2007). Sjuksköterskor 
i telefonrådgivning behöver ha kunskap om vad som kan påverka människors hälsa utifrån 
exempelvis etnisk tillhörighet, kultur, religion eller språk för att kunna anpassa sin bedömning 
och rådgivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 
 

Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicato vilket kan definieras som 
ömsesidigt utbyte, överföring av information, att göra gemensamt och delaktighet  
(Nationalencyklopedin, 2016a). Sjuksköterskor behöver förutom verbal kommunikation också 
använda icke-verbal kommunikation för att inhämta information om vårdsökaren, som  
exempelvis lyssna på bakgrundsljud och andningsljud (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). 
Det icke-verbala språket talar till individer genom exempelvis tystnad och hur rösten låter.  
Innebörden av tystnaden kan betyda olika för olika människor. Den icke-verbala 
kommunikationen säger något om båda parterna i en dialog. Sjuksköterskans icke-verbala 
kommunikation är också viktig då denna kommunikation signalerar hur inställd  
sjuksköterskan är på att lyssna och hjälpa vårdsökaren (Eide & Eide, 2009). Enligt Runius 
(2008) skall samtalet i telefonrådgivning följa en viss ordning och innehålla ett antal faser för 
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att kommunikationen skall bli så bra som möjligt. Den samtalsprocess som ligger till grund 
för 1177 Vårdguiden har fem faser. Dessa faser är öppningsfas, lyssnandefas, analys- och  
bedömningsfas, motivations- och bedömningsfas samt avslutningsfas. I öppningsfasen 
betonas att sjuksköterskan behöver lyssna på vårdsökaren och använder en röst som förmedlar 
intresse och trygghet. I lyssnandefasen skall sjuksköterskor förutsättningslöst lyssna på 
vårdsökaren, både på dennes verbala och icke-verbala språk. Sjuksköterskan gör också 
sammanfattningar av vad vårdsökaren har berättat. I analys- och bedömningsfasen  
ställer sjuksköterskan frågor för att ta reda på tänkbara orsaker till problemet, sammanfatta 
sinnestillstånd och känslor som vårdsökaren förmedlar samt skapa en gemensam bild av  
problemet. I motivations- och åtgärdsfasen förklarar sjuksköterskan sin bedömning och ger 
råd och information samt försäkrar sig om att vårdsökaren förstår informationen. I  
avslutningsfasen lämnar sjuksköterskan information om symptom som vårdsökaren ska vara  
uppmärksam på och här görs en överenskommelse om att vårdsökaren ska kontakta vården 
igen om dessa symptom uppträder eller om tillståndet inte förbättras (Runius, 2008). I  
Sverige, som idag är ett mångkulturellt samhälle, finns vårdsökare som inte behärskar det 
svenska språket, vilket kan leda till en begränsad förmåga att kommunicera och svårigheter 
med att förmedla sina känslor verbalt (Bäärnheim, 2013). Kommunikation anses vara svårt 
exempelvis när immigranter ringer för att få råd och hjälp. Detta beror främst på olikheter i 
språk och kulturella skillnader. Det krävs både icke-verbal och verbal kommunikation i  
telefonrådgivningen (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010).  
 

Bemötande 
Bemötande som begrepp i vården kan vara svårt att definiera då det uppfattas på olika sätt hos 
olika individer. Att visa ett gott bemötande är exempelvis att vara hjälpsam, artig och vänlig 
(Fossum, 2013). Bemötandet mellan sjuksköterskor och vårdsökare har stor betydelse och  
innebär allt som sker i mötet dem emellan (Socialstyrelsen, 2015). Vårdsökare beskriver att 
ett vänligt bemötande i telefonrådgivning kan innebära att sjuksköterskan har en lugn röst och 
milt tonläge, visar tålamod och bryr sig om vad som sägs på ett ärligt sätt. Ett avvisande och 
negativt bemötande beskrivs av vårdsökarna vara när sjuksköterskan intar en överlägsen 
ställning. Detta leder till att vårdsökarna känner sig besvärade, arga, ledsna, nedtryckta och 
oviktiga. Det känns meningslöst för vårdsökarna att öppna sig och berätta om sina problem 
(Bonander & Snellman, 2007). Hur bemötandet framträder beror bland annat på vilken 
människosyn en person har och påverkar mötet mellan vårdsökare och sjuksköterska. Vid 
mötet med vårdsökare bör sjuksköterskan reflektera över sin egen människosyn och hur 
bemötandet framställs (Andersson, 2013). Patientsäkerhet och delaktighet främjas av ett gott 
bemötande i hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor är stundtals i situationer som ibland känns  
oöverkomliga. I dessa situationer behöver sjuksköterskor samtidigt vara empatiska, inge hopp, 
lugn och ge ett bra bemötande (Socialstyrelsen, 2015).  
 

Sjuksköterskans pedagogiska funktion 
Begreppet pedagogik används för att beteckna metoder och vetande som används i  
undervisning, utbildning och uppfostran (Nationalencyklopedin, 2016b). Sjuksköterskors  
pedagogiska funktioner innebär överföring av kunskap, undervisning samt att ge information,  
instruktioner och förklaringar (Holmström, Kaminsky & Rosenqvist, 2008). Att undervisa 
vårdsökaren beskrivs som en viktig del i omvårdnaden och en väsentlig del i 
sjuksköterskeyrket (Friberg, Pilhammar- Andersson & Bengtsson, 2007). I mötet med  
vårdsökaren följer sjuksköterskan verbala och icke-verbala uttryck för att ta reda på vad denne 
vill. Sjuksköterskan ställer också frågor i syfte att öka kunskapen och förståelsen. I samma 
möte tolkar sjuksköterskan vårdsökarens kroppsliga uttryck för att fastställa vad som vill  
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läras. Sjuksköterskan förtydligar information som vårdsökaren redan hört men som kanske 
glömts och uppmärksammar något som anses viktigt för vårdsökaren att veta. Olika  
pedagogiska strategier som sjuksköterskan använder för att stödja vårdsökarens kunskap och 
förståelse är att tänka högt för att ge vårdsökaren möjlighet att följa sjuksköterskans  
resonemang (Friberg et al., 2007). Ett pedagogiskt möte mellan vårdsökande och 
sjuksköterska innefattar ofta närstående. Det kan vara problematiskt för sjuksköterskan att 
veta om den vårdsökande vill att närstående skall ta del av informationen (Ivarsson & Nilsson, 
2009). Vårdsökare beskriver att de känner sig delaktiga när sjuksköterskor ger individuellt 
anpassad information. Informationen skall tillföras med ett lättfattligt språk på ett trovärdigt, 
begripligt och meningsfullt sätt. Vårdsökaren skall få god tid på sig att fundera, komma med  
frågor och ges nödvändiga förklaringar (Larsson, 2008). När det gäller sjuksköterskans  
förhållningssätt som skall vara individcentrerat och hälsopedagogiskt, kan det innebära att 
vårdsökaren i det pedagogiska mötet ges individuell anpassad information. Sjuksköterskan 
skall förmedla kunskap så att vårdsökarens egna förmåga stärks och att vårdsökaren lyckas 
hantera sin hälsa och situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 
 
Egenvård 
Enligt Orem (2001) är huvudmålet i omvårdnaden att sjuksköterskor bör stödja och hjälpa 
vårdsökaren till egenvård så långt det är möjligt utifrån dennes egna resurser. Egenvård, brist 
på egenvård och omvårdnadssystem är tre huvudteorier som ingår i omvårdnadsteorin.  
Egenvård beskrivs som en personlig vård som människan behöver varje dag för att kunna  
fungera, utvecklas och bidrar till en persons välmående. Denna dagliga vård kan påverkas av  
omständigheter som exempelvis tillgång till sjukvård, ålder, hälsotillstånd, resurser och  
miljöförhållanden. I teorin om brist på egenvård ingår ytterligare två kategorier. Dessa är 
egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet beskrivs som en förmåga 
hos människan att själv tillgodose behovet av vård. Förmågan kan påverkas av människans 
egna resurser, ålder och kön. Egenvårdsbegränsning kan innebära bristande förmåga att göra 
bedömningar eller utföra vissa handlingar. I omvårdnadssystemet kan sjuksköterskor använda 
sig av fem olika metoder för att hjälpa en vårdsökande person. Dessa fem hjälpmetoder är att 
handla eller utföra något för en annan person, vägleda, stödja en person psykiskt eller fysiskt, 
skapa en miljö som främjar utveckling samt att undervisa personen (Orem, 2001). 

 

Problemformulering 
Den första kontakten med sjukvården är ofta ett telefonsamtal till telefonrådgivning eller 
vårdcentral. Antalet samtal har ökat de senaste åren och för att möta detta ökande behov på ett 
adekvat sätt behöver sjuksköterskor ha djupa kunskaper för att kunna ge god och säker 
omvårdnad. Forskning har tydliggjort att eftersom den synliga kontakten saknas i 
telefonrådgivning behöver sjuksköterskor goda kunskaper i att kommunicera både verbalt och 
icke-verbalt. En studie har påvisat betydelsen av sjuksköterskans bemötande där en avvisande 
och överlägsen ställning leder till att vårdsökarna känner sig besvärade och oviktiga, det 
känns meningslöst för vårdsökarna att öppna sig och berätta om sina problem. Brister i 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och vårdsökare kan medföra risk för vårdskada. 
Målet med telefonrådgivning är att ge god omvårdnad, skapa ett bra möte och relation till 
vårdsökaren. För att öka förståelsen för hur sjuksköterskor uppfattar arbetet inom 
telefonrådgivning har det i denna studie valts att studera sjuksköterskors erfarenheter.  
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Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning 
inom vårdcentraler och 1177 Vårdguiden. 

Metod  
Metoden som valdes i denna studie var en metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad 
med grund i analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2012). Avsikten är att uppnå 
ökad förståelse kring det undersökta fenomenet. Metoden skapar en större och sammansatt 
kunskap samt överblick av ett område genom att analysera och sammanställa flera kvalitativa 
forskningsstudier. Kvalitativa studier fokuserar på förståelse, hur livet ter sig för individer, 
deras upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2012).  
 
Litteratursökning 
För att få en översikt över det valda området gjordes en inledande osystematisk sökning i  
databaserna Pubmed och Cinahl med sökorden: advice, decision, experience* making, nurses, 
telephone och triage. Därefter gjordes systematiska litteratursökningar i PubMed och Cinahl 
med sökorden advi*, care, communication, decision, ethic, experience*, nurs*, nurse*, tele*, 
telenurs*, telenursing, telephone och ”telephone information service” (Bilaga I). Osystematisk 
och systematisk sökning är enligt Friberg (2012) arbetsmetoder som kompletterar varandra 
och viktiga för att få bra resultat i litteratursökningen. En osystematisk litteratursökning 
skapar inspiration, bredd och översikt. En systematisk litteratursökning skapar struktur, gör 
mängden information hanterbar samt bidrar till att behålla ett kritiskt förhållningssätt i 
sökningen (Friberg, 2012). På flera av artiklarna gjordes en sekundärsökning från 
referenslistorna och en artikel valdes därigenom för analys till studien. En sekundärsökning 
innebär att användbara uppgifter ur sökningarnas träffar som bedöms vara intressanta tas ut 
(Östlundh, 2012). Artiklarnas avgränsningar var publiceringsår 2006-2016, peer-reviewed 
samt engelska. En teknik som låg till grund för studiens litteratursökning var trunkering som 
enligt Östlundh (2012) innebär att endast sökordets ordstam skrivs in och avslutas med en 
trunkering (*) för att få olika böjningsformer på sökordet. Boolesk söklogik gjordes i studiens 
litteratursökning med ordet AND samt sökhistorik användes. Boolesk söklogik innebär att 
sökningar sker på fler än ett ord och skapar ett samband däremellan. Funktionen sökhistorik 
möjliggör en lättåtkomlig kontroll över sökningarna (Östlundh, 2012).  
 

Urval  
Urvalet innefattade kvalitativa vetenskapliga artiklar. Inklusionskriteriet var att artiklarna 
undersökt telefonrådgivning utifrån sjuksköterskors perspektiv. I en artikel framkom 
chefernas perspektiv vilket exkluderades och enbart sjuksköterskornas perspektiv i artikeln 
användes. Innan begränsningen engelska lades till, framkom artiklar på svårtolkade språk, 
vilka exkluderades. För att kunna ta del av den senaste forskningen och använda den i studien 
utsågs artiklar mellan åren 2006-2016. För att få ett så stort urval som möjligt gjordes inga 
avgränsningar beträffande geografiskt område, kön eller ålder. Artiklarna lästes och 
granskades efter mall utarbetad av Högskolan Väst (2016), för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ metod (bilaga II). Av artiklarna bedömdes 11 artiklar vara av grad I, vilket 
innebar hög kvalitet. Totalt inkluderades 10 artiklar till studien via systematisk sökning och 
en artikel via sekundärsökning (bilaga III). 
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Analys 
En femstegsmodell beskriven av Friberg (2012) användes för att analysera valda kvalitativa 
studier. Första steget i studiens analysarbete var att samtliga artiklar lästes enskilt flera 
gånger. Fokus låg på att urskilja vad i artiklarnas resultat som svarade mot studiens syfte. I 
andra steget lästes beskrivande text i artiklarnas kategorier och citat var för sig. Nyckelfynden 
från varje enskild artikels resultatdel plockades ut genom att dessa markerades med olika 
färgpennor i artiklarna. Examensarbetets syfte fanns hela tiden i åtanke för att säkerställa 
nyckelfyndens relevans. I tredje steget skapades en översikt genom att resultaten i artiklarna 
diskuterades gemensamt. Resultaten översattes samt sammanställdes på ett pappersark. I steg 
fyra grupperades och benämndes preliminära underkategorier utifrån likheter och skillnader i 
texten på färgade självhäftande lappar och placerades sedan på en tankekarta i pappersformat. 
Underkategorierna diskuterades och placerades runt i tankekartan flera gånger, de 
kontrollerades mot sitt sammanhang i artiklarna men grupperades även utifrån likheter och 
skillnader i kategorier. Under kategorierna och kategorierna som bildades skrevs även in i ett 
worddokument för att få en ökad överblick. I steg fem formulerades slutligen fyra kategorier 
med fjorton underkategorier. Beskrivningar av underkategorier och kategorier med 
utgångspunkt i de analyserade artiklarna skrevs till sist in i worddokumentet.  
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Resultat 
Fyra kategorier och fjorton underkategorier framkom ur analysen och presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier 

 

Vikten av egen kunskap och trygghet 
Denna kategori handlar om att teoretisk kunskap inte enbart räckte för att skapa ett gott möte 
med vårdsökaren utan sjuksköterskorna behövde också ha adekvat kompetens, färdighet och 
förhållningssätt. Detta innefattar underkategorierna, behov av erfarenhet, tillämpning av  
kunskap, stödja, stärka och lära vårdsökaren samt sjuksköterskors önskan om bekräftelse, 
feedback och stöd. 
 
Behov av erfarenhet 
Sjuksköterskorna beskrev att tidigare erfarenhet är en förutsättning för att kunna utföra ett bra 
arbete i telefonrådgivningen. Tidigare erfarenhet handlade framförallt om lärobokskunskap 
och lång praktisk erfarenhet (Snelgrove, 2009; Greenberg, 2009). I telefonrådgivningen  
användes sjuksköterskors intuition som en guide för att hitta besvär som inte var uttalade  

Kategori Underkategori 

Vikten av egen kunskap och trygghet Behov av erfarenhet 

Tillämpning av kunskap 

Stödja, stärka och lära vårdsökaren 

Sjuksköterskors önskan om bekräftelse,  

feedback och stöd 

Att möta dilemman i telefonrådgivningen 

 

                                                                              

                                                                             
Stress och krav i arbetet 

 

                                                              

Användning av beslutstöd 

Etiska ställningstaganden och 
avvägningar 

Kultur- och genusskillnader 

Samtal med tredje part 

Vara snabb och ändå göra rätt 

Förväntningar på sjuksköterskor 

Faktorer i organisationen som påverkar 

Förenkling av arbetet 

Kompletterar egen kunskap 

Använder verktyget säkert och med 
förnuft 

Bristfällig programvara 
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verbalt. Intuitionen baserades på tidigare erfarenheter. Erfarenhet när det gällde att lyssna på 
vårdsökarens röst och bakgrundsljud användes för att finna underliggande sjukdomar eller 
andra besvär (Snelgrove, 2009). Det var svårt att beskriva hur en intuition gick till då det var 
en känsla, något som bara hände (Greenberg, 2009). Strategier användes när vårdsökarens 
symptom skulle bedömas, som att förlita sig på tidigare personlig erfarenheter samt 
professionell erfarenhet. Den personliga erfarenheten kunde innebära att sjuksköterskorna 
kände igen vårdsökarens beskrivningar av symptom som påminde om närståendes symptom, 
eller egna symptom. En medvetenhet fanns om att hänvisning till sig själva inte borde göras 
men att det lätt gjordes när vårdsökarens symptom kändes igen. De givna råden som gavs var 
inte alltid baserade enbart på teoretisk utbildning, vilket ansågs vara positivt och ingen  
potentiell risk sågs i att använda denna personliga och privata erfarenhet (Röing, Rosenqvist 
& Holmström, 2013).  
 
Tillämpning av kunskap 
Sjuksköterskorna påpekade att de inte bara arbetade med att ta emot telefonsamtal utan också 
utförde sjuksköterskeuppgifter och behövde ha adekvat kompetens om dessa (Snelgrove, 
2009). Det är sjuksköterskor som tar och är ansvariga för det slutgiltiga beslutet. En färdighet 
ansågs vara att kunna lägga sina egna privata problem åt sidan innan arbetsstart, för att kunna 
utföra ett korrekt professionellt arbete. Sjuksköterskor behövde ha kunskap om och att se till  
vårdsökaren som helhet, både psykiskt, fysiskt och socialt, vilket innebar att ta tillvara dennes 
unika resurser och behov. Äldre personer hade exempelvis inte alltid samma möjligheter och 
resurser att använda givna egenvårdsråd som yngre personer. Sjuksköterskor skulle ha 
kunskaper i att erbjuda vårdsökaren support, utveckla relationer, ha förståelse och empati 
samt respektera och kunna trösta vårdsökaren. Arbetet i telefonrådgivningen utvecklade nya 
färdigheter och strategier hos sjuksköterskorna som exempelvis att få den vårdsökande att mer 
ingående beskriva tecken och symptom på sjukdom. De nya färdigheterna innebar också att 
sjuksköterskorna fick ökad kunskap i att vara mer sympatiska och att använda god  
kommunikation för att komma till de viktiga detaljerna i samtalet (Snelgrove, 2009). Enligt 
sjuksköterskorna var huvudkärnan i telefonrådgivningen att göra bedömningar, hänvisa, ge 
egenvårdsråd och genom kommunikation snabbt kunna bestämma vad vårdsökarens problem 
var. Arbetet jämfördes med ett detektivarbete där ledtrådar identifierades genom att ställa 
öppna frågor och genom att lyssna noga, inte bara på vad vårdsökaren sa utan också på 
uttryck av ångest, hosta och andningsljud (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009). För 
att kunna tolka en vårdsökare som ringt behövde sjuksköterskorna ta hjälp av både verbala 
och icke-verbala ledtrådar i samtalet (Greenberg, 2009). Sjuksköterskor beskrev att det var ett  
privilegium att arbeta i telefonrådgivningen då förmågan att tillämpa kunskap utvecklades 
hela tiden, både professionellt och privat. Sjuksköterskor behövde lyssna på vårdsökaren och 
strukturera samtalen för att därigenom kunna ta rätt beslut och ge adekvata råd. Det fanns en 
medvetenhet om att använda sig själva som en huvudtillgång och lära känna sig själva, sina 
styrkor, svagheter och reaktioner i olika situationer (Röing & Holmström, 2015; Ström, 
Marklund & Hildingh, 2006). Många samtal till vårdcentralen handlade om 
sjukskrivningsfrågor och vårdsökare hade ofta bristande kunskaper kring dessa. 
Sjuksköterskor som hade kunskap eller fått speciell träning kring dessa frågor upplevde att det 
var lätt att informera vårdsökaren under samtalet (Lännerström, Wallman & Söderbäck, 
2013). 
 
Stödja, stärka och lära vårdsökaren  
Vissa sjuksköterskor beskrev hur de gav stöd, guidade och återkopplade till vårdsökarna för 
att kontrollera att de återhämtat sig och var införstådda med den rådgivning de fått. 
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Vårdsökarna blev informerade om att ta kontakt igen med telefonrådgivningen om inte 
besvären försvunnit eller om de hade någon ytterligare undran. Vikten av lärandeprocessen i 
telefonsamtalet betonades och baserades på vad sjuksköterskorna bedömde att vårdsökaren 
behövde veta. Sjuksköterskor intog i lärandeprocessen den aktiva rollen i samtalet, medan 
vårdsökaren tog rollen som en uppmärksam lyssnare. En del i lärandeprocessen var att  
rekommendera annan läsning eller webbaserade sidor, för att vårdsökaren på egen hand skulle 
kunna läsa om sina symptom eller sjukdomar. En bedömning av vårdsökarens förmåga till  
inlärning beskrevs som utgångspunkt i lärandeprocessen (Kaminsky et al., 2009). I utbytet av 
information i telefonmötet behövde sjuksköterskor och vårdsökare ha en 
tvåvägskommunikation (Ström et al., 2006). 
 
Sjuksköterskors önskan om bekräftelse, feedback och stöd 
Återkopplingen med vårdsökarna, erkännande och support från den egna organisationen 
bidrog till ökad vårdkvalitet i telefonrådgivningen. Ibland kunde sjuksköterskor känna 
osäkerhet på om vårdsökaren hade förstått de givna råden och ringde tillbaka till vårdsökaren 
för att kontrollera att allt var bra (Röing et al., 2013; Greenberg, 2009). Sjuksköterskor 
uttryckte en önskan om att få bekräftelse kring given omvårdnad för att få egen ökad kunskap, 
professionell utveckling, men också för att kunna ge god vårdkvalitet. Bekräftelse erhölls ofta 
från organisationen genom individuella prestationsutvärderingar, kvalitetssäkring, 
kvalitetsförbättringsrapporter och via läkare, ledning samt komplimanger (Greenberg, 2009). 
Sjuksköterskor gav feedback till nyanställda kollegor när det uppstod tveksamheter i 
beslutsfattandet och nyanställda sjuksköterskor uppskattade att få denna feedback. Flera 
sjuksköterskor beskrev att det kunde vara mycket traumatiskt att vara inblandad i en allvarlig 
felbehandling och att behovet av ytterligare stöd och uppföljning därefter skilde sig åt. Att 
cheferna erbjöd samtal med psykolog uppskattades av vissa sjuksköterskor, medan andra 
ansåg att de inte hade ytterligare behov av stöd och inte ville ta emot hjälp. Flera som tog 
emot hjälp beskrev att det behövdes mycket stöd för att överhuvudtaget lyckas komma 
tillbaka till arbetet igen (Röing & Holmström, 2015). Feedback från andra professionella som 
arbetade med sjukförsäkringsfrågor exempelvis vårdsökarens läkare och rehabkoordinator, 
ansågs vara till god hjälp i bedömningsprocessen gällande lämpliga val för vårdsökaren. 
Sjuksköterskorna ville gärna ta del av uppföljningen för att kunna få veta om de hade gjort 
rätt bedömningar och gett rätt information, men det ansågs finnas för lite tid för detta 
(Lännerström et al., 2013). 
 

Att möta dilemman i telefonrådgivningen 
Sjuksköterskor ställdes inför olika problem som kunde försvåra möjligheten att göra en 
korrekt och professionell bedömning. Detta innefattar underkategorierna, etiska  
ställningstaganden och avvägningar, kultur- och genusskillnader och samtal med tredje part. 
 
Etiska ställningstaganden och avvägningar  
Svårigheter uppstod i telefonrådgivningen kring vilken information som sjuksköterskorna 
skulle lämna ut och vilka prioriteringar som skulle göras. Att arbeta i telefonrådgivningen  
ansågs oetiskt av vissa sjuksköterskor, eftersom vårdsökarens identitet inte kunde styrkas trots 
givna personuppgifter. När vårdsökare frågade om tidigare samtal och sjukdomar som fanns 
dokumenterade, gavs ibland mindre information på grund av osäkerheten på identiteten. 
Dokumentation som ansågs vara extra känsligt att delge vårdsökaren var framförallt när det 
gällde sjukdomar inom psykologi och gynekologi. Sjuksköterskorna beskrev att det var  
extremt oetiskt då vissa vårdsökare som exempelvis hade stressrelaterade symptom och 
utbrändhet inte prioriterades som akut, utan var tvungna att hänvisas till den psykiatriska 
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kliniken. Uppfattningen kring vårdsökarens trovärdighet och rätt till vård skiljde sig åt mellan 
sjuksköterskor, exempelvis i situationer när vårdsökare berättade att dom blivit utsatta för 
övergrepp (Holmström & Höglund, 2007). På grund av den icke visuella kontakten var det 
svårt att balansera vårdsökarens behov av information och ge lämplig information med risk 
för att överväldiga den som ringde (Holmström, 2007; Holmström & Höglund, 2007; 
Snelgrove, 2009). Det ansågs vara en tunn linje mellan vad som var etiskt och vad som borde 
göras som medmänniska. Sjuksköterskorna ville inte göra vårdsökaren upprörd men inte 
heller minimera problemen (Holmström, 2007; Holmström & Höglund, 2007).  
 

Kultur- och genusskillnader  
Sjuksköterskor uttryckte hur svårigheter kunde uppstå i samband med frågor om oberoende, 
integritet och autonomi i tvärkulturella möten (Holmström & Höglund, 2007; Höglund & 
Holmström, 2008). I vissa samtal med personer från andra kulturer tilläts kvinnorna i behov 
av vård inte alltid själva ta kontakt med sjukvården. Istället tog männen i familjen 
vårdkontakten (Holmström & Höglund, 2007). Många sjuksköterskor blev provocerade av det 
faktum att kvinnor i vissa familjer inte var fria att kontakta sjuksköterskorna i 
telefonrådgivningen själva (Höglund & Holmström, 2008). I samtal med unga flickor som 
hade ett icke- skandinaviskt ursprung upplevde sjuksköterskor svårigheter då frågor ställdes 
om sex- och samlevnadsbesvär. Sjuksköterskor ville göra det bästa för flickorna utan att bryta 
mot integriteten i familjen (Holmström & Höglund, 2007). Kommunikation med vårdsökare 
som hade svårigheter att tala svenska uppfattades som problematiskt, tog tid och kunde skapa 
en viss osäkerhet hos sjuksköterskor. Sjuksköterskorna var då tvungna att förklara på ett annat 
sätt än vid ett samtal med en svensktalande, för att vara säker på att vårdsökaren förstått 
informationen (Röing et al., 2013). Flera kvinnliga sjuksköterskor upplevde att deras 
kompetens, utbildning och yrkeserfarenhet inte värderades högt av manliga vårdsökare som 
påpekade att sjuksköterskorna inte hade rätt kompetens och ville hellre träffa en läkare direkt. 
Sjuksköterskor upplevde att det var enkelt att tala med modern till ett barn då de oftast kunde 
tala detaljerat kring barnets symptom. I flera samtal där fäder ringde för att få råd och skulle 
beskriva barnets symptom, överlämnades telefonen istället till modern, som ansåg att hon 
kunde ge mer information om barnets hälsa. En del män som ringde ville oftast inte träffa en 
läkare utan bara lyssna på råd. Vissa män uppfattade inte alltid allvaret av sina beskrivna 
symptom och behövde ibland övertalas av sjuksköterskorna till läkarvård. Flera kvinnliga 
sjuksköterskor beskrev att det var enklare att samtala med kvinnliga vårdsökare för att 
dialogen då blev bättre. Dialogerna mellan kvinnor upplevdes skapa en speciell samhörighet 
och i dessa samtal framkom oftast mer känslor än vid samtal med män. Samtalen med unga 
mödrar beskrevs som särskilt givande, som uppskattade hjälpen och de givna råden (Höglund 
& Holmström, 2008).  
 

Samtal med tredje part  
När sjuksköterskor inte kunde tala direkt med vårdsökaren utan samtalet istället skedde via en 
tredje person uppstod problem, exempelvis när en orolig närstående tog kontakt för att få råd 
eller för att boka ett läkarbesök till en släkting utan dennes vetskap. Vårdsökarens eget 
självbestämmande framkom inte tydligt i dessa samtal, vilket försvårade sjuksköterskors 
största önskan, att göra gott för vårdsökaren. Sjuksköterskorna försökte tala direkt till 
personen som var i behov av vård när det var möjligt (Holmström & Höglund, 2007). Vissa 
tillstånd var nästan helt omöjliga att bedöma via telefonsamtal, då vårdsökaren som tredje 
part, inte kunde beskriva symptomen effektivt. Det var svårt när tredje part försökte beskriva 
hur något såg ut eller hur någon annan kände. Ofta blev bilden annorlunda när 
sjuksköterskorna talade direkt med personen som hade besvären (Röing et al., 2013). I vissa 
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samtal ringde tredje part, för ett litet barn eller en äldre förälder som behövde hjälp, men som 
inte kunde ta hand om sig själv. Sjuksköterskor angav att det var svårt att veta om den tredje 
parten lyssnade på givna råd, tog ansvar och hjälpte personen som den ringde för (Röing & 
Holmström, 2015). 

 

Stress och krav i arbetet 
Denna kategori handlar om erfarenheter av press och förväntningar inom  
telefonrådgivningen. Detta innefattar underkategorierna, vara snabb och ändå göra rätt, 
förväntningar på sjuksköterskor samt faktorer i organisationen som påverkar. 
 
Vara snabb och ändå göra rätt  
Behovet av att ta korrekta beslut under tidspress var en utmaning för sjuksköterskorna. De 
skulle svara på så många samtal som möjligt på kort tid och upplevde tidspress, vilket kunde 
vara en bidragande faktor till felbedömningar. Vid perioder då arbetet var som mest intensivt, 
då vårdsökarnas beskrivningar av symptom upprepades gång på gång, fanns en ökad risk att 
missa viktiga signaler från vårdsökaren, vilket upplevdes påfrestande (Röing et al., 2013; 
Röing & Holmström, 2015). Under intensiva perioder ansåg sjuksköterskor att det på grund 
av tidsbrist var nästintill omöjligt att ge hälsofrämjande råd och undervisa vårdsökare i 
egenvård. Sjuksköterskorna fick därför mer eller mindre anta att de flesta vårdsökarna hade 
grundläggande kunskaper om hur kroppen fungerade (Röing et al., 2013). Det ansågs också 
vara stressigt när sjuksköterskor kunde se antal väntande samtal. För att hinna med så många 
samtal som möjligt avslutades många samtal för tidigt. Det upplevdes vara svårt att ta rätt 
beslut under nattskiften då bemanningen var lägre och det fanns mindre möjlighet till vila. 
Vissa sjuksköterskor hade arbetat tio timmar i sträck och ansåg att dessa långa arbetspass 
ökade risken för att ta fel beslut (Röing & Holmström, 2015). 
 

Förväntningar på sjuksköterskor 
Sjuksköterskor ansåg att kraven var höga från vårdsökarna, men målsättningen för 
sjuksköterskorna var alltid att ge goda råd och support oavsett situation, vilket upplevdes  
utmanande men samtidigt som positivt (Ström et al., 2006). Stora förväntningar från 
allmänheten på tillgång till omedelbar vård och krav från läkarna om vilka vårdsökare som 
skulle bli hänvisade till dom kunde bidra till känslor av stress hos sjuksköterskor (Röing et al., 
2013).  
 
Faktorer i organisationen som påverkar 
Flera sjuksköterskor beskrev att utrymmet där rådgivningssamtalen togs emot var små. Många 
fick sitta tillsammans och utan avskildhet. Att inte få lugn och ro under samtalen uppfattades 
som pressande, vilket gjorde att sjuksköterskorna lätt fick huvudvärk och kunde tappa fokus 
(Röing & Holmström, 2015). Sjuksköterskor upplevde det stressande att de inte alltid kunde 
ge vårdsökare med tydliga vårdbehov en läkartid, då det ofta var brist på dessa på grund av 
otillräckliga resurser i organisationen. Sjuksköterskor upplevde att det i sådana samtal var en 
svår balansgång mellan att vara vårdsökarens förespråkare, en representant för organisationen 
men också som en kollega till läkaren på vårdcentral (Lännerström et al., 2013). 
 
Användning av beslutstöd 
När sjuksköterskor i telefonrådgivning behövde ta adekvat ställning till rätt vårdnivå användes 
ett datoriserat verktyg som redskap vilket ansågs vara både ett komplement och ett hinder. 
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Detta innefattar underkategorierna, förenkling av arbetet, kompletterar egen kunskap, 
använder verktyget säkert och med förnuft samt bristfällig programvara.  
 
Förenkling av arbetet 
När sjuksköterskorna använde det datoriserade verktyget som redskap sparade de tid, vilket 
möjliggjorde fler samtal med vårdsökare. Vissa sjuksköterskor beskrev att beslutsstöd-
systemet förenklade arbetet, exempelvis i beslutsprocessen och i patientdokumentationen. Det 
ansågs lättare att söka specifik information i systemet jämfört med manuell sökning. Systemet 
var tidssparande vid informationssökning och därför kunde fler samtal hanteras. 
Beslutsstödsystemet gav snabb överblick över vårdsökarens problem och hur sjuksköterskor 
skulle hantera dessa (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009).  
 
Kompletterar egen kunskap 
Systemet beskrevs som ett stöd för sjuksköterskor, vilket var bra vid situationer där deras 
egen kliniska kunskap och erfarenhet var begränsad (Ernesäter et al., 2009; Holmström, 
2007). Sjuksköterskor upplevde att deras trovärdighet stärktes tack vare den kunskap de fick 
av beslutsstödsystemet och som vid behov kunde läsas upp för vårdsökaren. I situationer där 
vårdsökare inte litade på sjuksköterskors kompetens upplevde sjuksköterskorna att systemet 
gav tyngd åt de givna råden. Beslutsstödsystemet var ett komplement även till sjuksköterskor 
som redan hade omfattande professionell erfarenhet (Ernesäter et al., 2009). När 
omständigheter, som exempelvis trötthet sent på kvällen och stress ibland hindrade 
sjuksköterskorna från att tänka klart, användes systemet oftare som stöd i besluten (Ernesäter 
et al., 2009; Holmström, 2007). Sjuksköterskor ansåg att beslutsstödsystemet inte kunde 
kompensera avsaknad av individuell kunskap och erfarenhet. Systemet upplevdes kunna leda 
till passivitet, att inte tänka själv, trots att egen kunskap fanns. Risk fanns att sjuksköterskorna 
på så sätt glömde att ge tydliga egenvårdsråd (Ernesäter et al., 2009). I akuta situationer 
förlitade sig sjuksköterskorna mer på den egna kliniska kunskapen istället för att använda 
beslutsstödsystemet. Några sjuksköterskor brukade inte systemet alls, utan förlitade istället sig 
på sin utbildning och kliniska erfarenhet (Holmström, 2007). 
 
Använder verktyget säkert och med förnuft  
Sjuksköterskorna beskrev både förtjänster och utmaningar i användandet av systemet och 
sjuksköterskornas egna avvägningar och professionella kunnande var en viktig faktor i detta. 
Vissa sjuksköterskor upplevde beslutsstödsystemet som en garanti för att inte ha missat 
viktiga frågor. Andra sjuksköterskor ansåg att uppmärksamheten till vårdsökaren blev 
bristfällig i samband med hantering av programvaran. Då sjuksköterskor sökte i systemet och 
samtidigt försökte lyssna på vårdsökaren, fanns en risk att sjuksköterskorna missade eller 
missförstod något viktigt i samtalet. Flera sjuksköterskor var rädda för att ta fel beslut och 
över att bli anmälda, och risken minimerades då systemet användes. Sjuksköterskor höll inte 
alltid med beslutstödet om givna förslag, vilka kunde upplevas som irrationella och onödiga 
(Ernesäter et al., 2009). Säkerhetsnivån i systemet beskrevs ibland vara alltför hög, då råd att 
söka läkare kom upp, trots att sjuksköterskan ansåg att vårdsökarens problem kunde skötas 
utan läkarhjälp (Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007). I vissa situationer däremot, 
upplevdes säkerhetsnivån vara alltför låg, då sjuksköterskorna fick förslag att avvakta med 
kontakt till läkare, trots att vårdbehovet var akut (Ernesäter et al., 2009). Beslutsstödsystemet 
användes mer frekvent i perioder, exempelvis vid influensautbrott. Orsaken till den ökade 
användningen av systemet berodde på att frågor gällande samma sjukdomar och symptom 
ställdes mer frekvent och sjuksköterskor ville försäkra att viktiga frågor inte missats 
(Holmström, 2007). Alla vårdsökare skulle få standardiserade råd oavsett vilken sjuksköterska 
de talade med, vården borde alltså vara enhetlig, vilket blev möjligt genom ett datoriserat 
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beslutsstödsystem. Det fanns också möjlighet att använda evidensbaserad rådgivning och 
nationella riktlinjer i beslutsstödsystemet (Ernesäter et al., 2009).  
 
Bristfällig programvara 
Uppbyggnaden och prestandan i systemet orsakade problem för sjuksköterskor i 
telefonrådgivningen. Sjuksköterskorna ansåg att en brist i mjukvaran var svårigheter att söka 
och finna information, då sökvägarna inte var tydliga nog, vilket var tidskrävande. 
Programvaran upplevdes som ny och oprövad. Ibland var systemet skadat och stängde av sig 
själv och då var sjuksköterskor tvungna att arbeta utan beslutstöd (Ernesäter et al., 2009). Ett 
behov fanns att kunna skriva in egna textsökningar manuellt i systemet. Informationen i 
beslutsstödsystemet var skriven på medicinskt fackspråk, vilket sjuksköterskorna fick 
översätta till vårdsökarna och var tidskrävande. En önskan fanns om att istället få information 
om symptom och behandling skrivet på vardagsspråk (Holmström, 2007). 
Beslutsstödsystemet innehåll beskrevs som bristfälligt då information om egenvårdsråd och 
viktiga symptom saknades. Brist på information i systemet ledde till frustration bland 
sjuksköterskor. Det tillbringades avsevärd tid till att söka information som inte fanns i 
beslutsstödsystemet (Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007). Programmet ansågs inte vara 
tillräckligt uppdaterat. Fler symptom och diagnoser borde bli inkluderade i systemet för att 
täcka problem som sjuksköterskor möttes av i sin verksamhet, exempelvis hur symptom på en 
trombos i en arm, och inte bara i ett ben yttrade sig. Sjuksköterskor upplevde att systemet var 
svårt och använde istället hellre böcker och andra webbsidor för att finna information för att 
kunna göra en bedömning. Sjuksköterskor ansåg att beslutsstödsystemet inte gav stöd för hur 
förmedling av information kan ske, exempelvis när vårdsökares symptom var allvarliga 
(Holmström, 2007). Beslutsstödet ansågs enbart vara ett stöd i beslutsprocessen och kunde 
aldrig ersätta sjuksköterskors teoretiska kunskap och förhållningssätt. I slutändan var det ändå 
alltid sjuksköterskorna som var ansvariga och tog det slutgiltiga beslutet (Snelgrove, 2009). 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Utifrån syftet ansågs det lämpligt att använda en metod för att bidra till evidensbaserad 
omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2012), för att 
fånga sjuksköterskors personliga erfarenheter av telefonrådgivning. En intervjustudie hade 
också kunnat göras för att få svar på syftet, men det var dock inte något valbart alternativ 
under de tio veckor som examensarbetet pågick.  
 
Artikelsökningen skedde via databaserna Cinahl och PubMed, vilka var databaser med 
inriktning mot vårdvetenskap och passade när det skulle sökas efter omvårdnadsforskning 
(Axelsson, 2012). En osystematisk och systematisk sökning gjordes i båda databaserna för att 
se hur stort utbud som fanns gällande sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. Att 
använda flera olika kombinationer av sökord och begrepp i sökningen anses vara en styrka för 
att få med en så stor del som möjligt av forskningen kring det valda ämnet (Östlundh, 2012). 
Trunkering och boolesk söklogik användes för att precisera ytterligare och rikta in 
sökningarna mot syftet. Avgränsningen publiceringsår 2006-2016 användes vid 
databassökningarna. Avgränsning i tidsperiod kunde vara bra då detta gav ett aktuellt resultat 
(Östlundh, 2012). Avgränsning peer-reviewed användes för att säkerställa att artiklarna var 
publicerade i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2012). Inga avgränsningar när det gällde 
kön, ålder eller geografiskt område gjordes. Att välja deltagare med varierande ålder, kön och 
geografiskt område ansågs viktigt för att belysa sjuksköterskornas synpunkter ur olika 
perspektiv. Avgränsningen engelska lades till för att få artiklar som kunde översättas till 
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modersmålet svenska. Detta kunde vara en nackdel eftersom det kunde ha inneburit att 
intressant och relevant data missats.  
 
De artiklar som framkom på kinesiska valdes bort då språket i artiklarna inte gick att tyda. En 
annan av artiklarna beskrev erfarenheter vid felbehandlingar både utifrån chefernas samt 
sjuksköterskornas perspektiv. Då chefernas erfarenheter frångick studiens syfte, valdes deras 
perspektiv bort och dessa delar av texten togs inte med i analysen. Kvalitetsgranskning 
gjordes för att säkerställa en god vetenskaplig kvalité (Friberg, 2012). De 11 artiklar som 
valdes ansågs ge en bra grund för analys.  
 
Resultaten i artiklarna analyserades utifrån en femstegsmodell beskriven av Friberg (2012). 
Artiklarnas resultat lästes enskilt och diskuterades sedan tillsammans. Att författarna läser alla 
artiklar flera gånger och sedan gemensamt genomför analysen ökar resultatets tillförlitlighet 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Artiklarnas resultat översattes sedan noggrant från 
engelska till svenska för att resultaten i artiklarna inte skulle kunna misstolkas och förvrängas. 
 
Forskning skall vara baserad på tre etiska grundläggande principer. Dessa principer är, 
respekt för den mänskliga värdigheten, rättvisa och godhet. Vetenskapliga artiklar skall ha fått 
ett tillstånd från en etisk kommitté och följt forskningsetiska principer (Polit & Beck, 2012). 
Endast artiklar där etiska överväganden och etiskt resonemang funnits inkluderades i studien. 
Av 11 valda artiklar var 9 granskade av en etisk kommitté. En viktig del inom 
forskningsetiken är frågor gällande hur personer som ingår i forskningsstudier får behandlas. 
Deltagarna skall skyddas från kränkningar och skador i största möjliga mån (Vetenskapsrådet, 
2011). I artiklar där det funnits ett etiskt resonemang utlovades deltagarna konfidentialitet, 
information gavs om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att 
ange skäl. En artikel nämnde enbart att deltagandet var konfidentiellt, vilket kunde ses som 
bristfälligt etiskt resonemang. Eftersom artikeln hade ett variationsrikt innehåll och svarade 
mot studiens syfte togs artikeln ändå med i studien.  
 
Trovärdighet handlar bland annat om på vilket sätt forskarens eller studentens förförståelse 
har satt sitt avtryck på analysen. Förförståelse är den bild som forskaren eller studenten haft 
sedan tidigare om det ämne som studerats, där inkluderas också tidigare erfarenheter, teoretisk 
kunskap, och redan förutfattade meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Att 
studiens författare saknade förförståelse kring det valda ämnet ansågs som en styrka, då 
viktiga budskap annars kunde gått förlorade på grund av förutfattade meningar. I sju av elva 
artiklar var en författare delaktig, dock med olika medförfattare, vilket kunde vara en svaghet 
och ha påverkat studiens trovärdighet. Då dessa sju artiklars syfte ändå skiljde sig åt och 
svarade mot studiens syfte ansågs artiklarna vara relevanta. Två valda artiklar gällande 
beslutstöd var äldre än sju år, vilket kunde ha påverkat resultatets trovärdighet. Tekniken går 
snabbt framåt, och erfarenheterna kring beslutsstödsystemet ser troligtvis annorlunda ut idag 
än för sju år sedan. Sökning efter nyare studier gjordes, dock utan resultat, och därför valdes 
de två artiklarna att tas med i studien. I valda artiklar framgick inte tydligt om det ingick 
manliga sjuksköterskor i telefonrådgivningen, vilket gjorde att resultatets trovärdighet kunde 
påverkats. Det fanns därför en risk att resultatet inte var direkt överförbart till män. Eftersom 
nio av elva artiklar var från Sverige ansågs studiens resultat vara överförbart till 
sjuksköterskor inom telefonrådgivning i Sverige. Det fanns därför en risk att studiens resultat 
inte kunde överföras till sjuksköterskor i andra länder. Överförbarheten handlar om att ett 
resultat kan överföras till andra situationer eller andra grupper (Polit & Beck, 2012). I 
analysen av studiernas resultat framkom däremot att de övriga två artiklarna som kom från 
USA och England hade liknande arbetssätt och datoriserade beslutsstödsystem som Sverige, 
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vilket ökade överförbarheten till sjuksköterskor i framförallt dessa länder. En noggrann 
beskrivning av urval, datainsamling och analys gjordes, vilket ansågs öka studiens 
överförbarhet. Det är dock i slutändan upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart 
eller inte till andra kontexter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning 
inom vårdcentraler och 1177 Vårdguiden. Det som framkommer är kategorierna vikten av 
egen kunskap och trygghet, att möta dilemman i telefonrådgivningen, stress och krav i arbetet 
samt användning av beslutstöd. 
 
Vikten av egen kunskap och trygghet 
Sjuksköterskor behöver ha tidigare erfarenheter samt använda sig själva som en huvudtillgång 
i telefonrådgivningssamtalet. Erfarenheten är praktisk erfarenhet, lärobokskunskap samt 
sjuksköterskors egen upplevda kunskap bestående av personlig erfarenhet och intuition, vilka 
används för att finna sjukdomar och besvär som inte alltid är uttalade verbalt. Sjuksköterskor 
framställer arbetet med telefonrådgivning som ett detektivarbete där ledtrådar identifieras 
genom icke-verbala uttryck såsom andningsljud och hosta för att upptäcka sjukdomar och 
besvär. Purc-Stephenson och Thrasher (2010) beskriver att sjuksköterskor behöver 
uppmärksamma icke-verbala uttryck för att inhämta information om vårdsökaren. Med tanke 
på detta behöver sjuksköterskor vara lyhörda för att kunna samla information genom olika 
uttryck från vårdsökaren. Det är inte enbart den teoretiska kunskapen som är betydelsefull 
utan alla faktorer som gemensamt bygger sjuksköterskors professionella kompetens.  
 
Sjuksköterskor bör ta tillvara vårdsökarens egna resurser och behov som är unika, vilket 
överensstämmer med Orem (2001) som menar att egenvårdskapaciteten hos människan 
påverkas av egna resurser, ålder och kön. När det görs en bedömning, hänvisning eller när 
egenvårdsråd utdelas bör sjuksköterskor vara empatiska och ha förståelse. Detta är förenligt 
med Socialstyrelsen (2015) som beskriver att sjuksköterskor behöver vara empatiska oavsett 
situation för att skapa ett gott möte med vårdsökaren.  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2011) påpekar att sjuksköterskor genom ett individcentrerat 
och hälsopedagogiskt förhållningssätt skall förmedla kunskap för att stärka vårdsökarens egna 
förmåga att bättre kunna hantera sin hälsa. Med tanke på detta bör sjuksköterskor sträva efter 
att göra vårdsökaren motiverad och medveten om att ta eget ansvar samt att vara delaktig i det 
hälsofrämjande arbetet. I resultatet framkommer att sjuksköterskor kan främja delaktighet 
genom att uppmuntra vårdsökaren att läsa om symptom och sjukdomar på egen hand samt 
anpassa lärandet efter vårdsökarens egen förmåga. Att stödja och undervisa vårdsökaren i 
egenvård för att främja dennes egenvårdskapacitet, överensstämmer med de hjälpmetoder som 
Orem (2001) redogör för att sjuksköterskor kan använda. Dessa hjälpmetoder innebär att 
sjuksköterskor handlar eller utför något för en annan person, att de vägleder och stödjer en 
person psykiskt eller fysiskt och skapar en miljö som främjar utveckling samt undervisar 
personen (Orem, 2001). Grunden för vårdsökarens delaktighet är att sjuksköterskor 
informerar med ett lättfattligt språk och på ett trovärdigt, begripligt och meningsfullt sätt. 
Vårdsökaren skall få god tid på sig att fundera, ställa frågor och få svar på dessa (Larsson, 
2008). I och med detta behöver sjuksköterskor vara medvetna om hur information förmedlas. 
I samtal där mycket information förmedlas, finns en risk för att vårdsökaren blir överväldigad 
och slutar lyssna. För att minimera denna risk är det bra om sjuksköterskor även guidar 
vårdsökarna i att söka information och därigenom vidgar den egna kunskapen.  
 

15 
 



Sjuksköterskor upplever en viss avsaknad av feedback efter givna råd. Att få bekräftelse och 
feedback från vårdsökare, andra kollegor och av sina chefer beskrivs som värdefullt för att 
kunna vidareutveckla sin kunskap och professionalitet. Även Snooks et al. (2008) beskriver 
att sjuksköterskor upplever det positivt att få feedback i telefonsamtalet då detta skapar en 
viss tillfredsställelse och en speciell relation med vårdsökarna. I detta framstår feedback, såväl  
positiv som negativ, som central för att stärka och utveckla sjuksköterskor i yrkesrollen.  
 
Felbehandlingar uppstår ibland i telefonrådgivningen och inblandade sjuksköterskor har 
varierande upplevelser gällande stöd och uppföljning från sina chefer. För en del 
sjuksköterskor upplevs dessa händelser som traumatiska och det finns behov av stöd för att 
komma tillbaka till arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) behöver arbetsgivaren erbjuda 
medarbetaren stöd för att komma i balans igen efter en traumatisk händelse. Med tanke på att 
upplevelser gällande stöd och uppföljning efter en traumatisk händelse skiljer sig åt bör 
arbetsgivaren erbjuda valmöjligheter och individanpassat stöd i dessa situationer så att 
sjuksköterskor kan känna trygghet i att valmöjligheter finns. 
 
Att möta dilemman i telefonrådgivningen  
Då vårdsökares identitet endast styrks muntligt via personuppgifter anses arbetet i 
telefonrådgivningen som oetiskt. Eftersom identiteten inte kan säkerställas fullt ut, ges därför 
ibland mindre information gällande sjukdomar och symptom till vårdsökaren. Att tillmötesgå 
vårdsökares behov av att få information framställt på rätt sätt är svårt eftersom 
sjuksköterskorna inte ser reaktionerna. Avsaknaden av visuell kontakt resulterar i svårigheter i 
att göra bedömningar och ge råd, vilket kräver speciell kompetens i kommunikation (Snooks 
et al., 2008). Trots att sjuksköterskor inte säkert vet vem vårdsökaren är, ges ändå viss 
information. När så är fallet innebär det att sjuksköterskor i telefonrådgivning faktiskt alltid 
behöver förlita sig på människans ärlighet. Ett förslag till lösning på detta dilemma skulle 
kunna vara att ge vårdsökare en personlig kod kopplat till sitt personnummer för att enklare 
säkerställa identiteten. 
 
Samtal med vårdsökare som har svårigheter att tala svenska uppfattas ibland som 
problematiska, tar tid och kan skapa osäkerhet hos sjuksköterskor vilket också 
överensstämmer med Purc-Stephenson och Thrasher (2010) som menar att olikheter i språk 
och kulturella skillnader hos immigranter som ringer till telefonrådgivningen kan göra 
kommunikationen svår för sjuksköterskor. I samband med frågor om integritet, oberoende och 
autonomi vid tvärkulturella möten kan etiska dilemman uppstå som exempelvis i vissa 
familjer där männen tar kontakt med telefonrådgivningen och kvinnorna som är i behov av 
vård inte själva tillåts ta kontakt. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2011) är det viktigt att 
sjuksköterskor i telefonrådgivning har kunskap om faktorer som kan påverka människors 
hälsa, exempelvis etnisk tillhörighet, kultur, religion samt språk för att kunna anpassa 
bedömning och rådgivning. Med hänsyn till detta behöver sjuksköterskor ha kunskap om 
faktorer som kan påverka människors hälsa. Genom att arbeta utifrån ett förhållningssätt som 
tar hänsyn till religiösa och kulturella aspekter främjas en jämlik vård. För att möta de 
utmaningar som ett mångkulturellt samhälle innebär inom detta område behöver 
sjuksköterskekåren vara mångkulturell och ha en bred språklig kompetens.  
 
I telefonrådgivning är det lämpligt att tala direkt till personen som har ett vårdbehov då 
självbestämmande och sjukdomsbilden vid ett samtal med tredje part inte alltid framkommer 
tydligt. Enligt Patientsäkerhetslagen skall sjuksköterskor ge vård som utformas och 
genomförs tillsammans med patienten (SFS 2010: 659). Vid samtal med tredje part genomförs 
och utformas vården inte tillsammans med personen som har ett vårdbehov. En fundering kan 
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vara hur väl Patientsäkerhetslagen efterlevs och om det ens är möjligt i telefonrådgivning. För 
att möta olika utmaningar som dessa behöver sjuksköterskor få tid och utrymme till reflektion 
för att underlätta svåra situationer samt undvika osäkerhet i telefonmötet. 
 
Stress och krav i arbetet 
Arbetet med telefonrådgivning upplevs många gånger som stressigt och krävande och de 
bidragande faktorerna är flera. En faktor som påverkar stress är kraven på att sjuksköterskor 
skall svara på så många samtal under så kort tid som möjligt och de ser hela tiden antal 
väntande samtal. Enligt Weir och Waddington (2008) får sjuksköterskor ofta höra från chefer 
att samtalen tar för lång tid. När så är fallet skulle detta kunna bidra till att samtalen avslutas 
för tidigt och därmed leda till en försämrad kvalitet på telefonmötet och resultera i 
felbedömningar. Tiden räcker inte till för att ge hälsofrämjande råd samt att undervisa 
vårdsökarna. Detta beror på att samtalen skall vara så korta och effektiva som möjligt (Röing, 
Hederberg & Holmström, 2014). Trots att arbetet i telefonrådgivning många gånger upplevs 
som krävande behöver sjuksköterskor alltid ha som mål att ge goda råd och support oavsett 
situation. De risker som finns kring patientsäkerhet vid alltför hög stress då sannolikheten för 
felbedömningar ökar bör även belysas. 
 
Under intensiva perioder är risken större att missa viktiga signaler vilket upplevs påfrestande 
av sjuksköterskor. Enligt Snooks et al. (2008) kan det periodvis intensiva arbetet orsaka en 
psykisk påfrestning. Vissa sjuksköterskor upplever press av att arbeta i en miljö utan 
avskildhet vilket kan påverka fokus på vårdsökaren. Med tanke på att stress upplevs och 
hanteras olika, kan detta ha en stor betydelse för längden på samtalet, hur det fortskrider samt 
påverkar vårdsökarnas säkerhet. Stressen bör alltid döljas inför vårdsökaren eftersom detta 
kan påverka samtalet och mötet i telefonrådgivningen negativt. Sjuksköterskor i 
telefonrådgivning behöver medvetenhet om att det kan uppstå stressiga situationer och ändå 
alltid ha ett professionellt förhållningssätt.  
 
Användning av beslutstöd  
Beslutstödet används som ett verktyg i telefonrådgivning men upplevs vara både ett 
komplement och ett hinder. Vissa sjuksköterskor anser att beslutsstödsystemet kan användas 
som en försäkran om att inte ha missat viktiga frågor. Andra sjuksköterskor upplever att 
systemet ger en minskad uppmärksamhet på vårdsökaren. Ruston (2006) liknar systemet vid 
en vägvisare och något som påminner sjuksköterskor på vägen till att ta rätt beslut. Även om 
sjuksköterskor själva har en god uppfattning om vilka råd som skall ges till vårdsökaren, är 
det svårt att hela tiden ha allt i minnet, vilket gör systemet till ett slags skyddsnät. 
Beslutsstödsystemet anses förenkla arbetet när beslut skall tas och vid dokumentation, vilket 
är i linje med en artikel av Dowding et al. (2009). Systemet ger en god överblick över tidigare 
dokumentation och vårdsökarens hälsosituation (Dowding et al., 2009). I vissa fall anses 
säkerhetsnivån i beslutsstödsystemet vara för låg och ibland för hög. Majoriteten av 
sjuksköterskor upplever beslutsstödsystemets rekommenderade vårdnivå som adekvat och en 
minoritet upplever nivån som mer avancerad än vad som är behövligt (Marklund et al., 2007). 
Vårdsökaren skall få standardiserade råd oavsett vilken sjuksköterska vårdsökaren talar med, 
vården bör alltså vara enhetlig. I och med att beslutstödet ökar enhetligheten i vården samt 
fungerar som en vägvisare och skyddsnät kan införandet av beslutstöd ses som en 
kvalitetsförbättring som bör användas för att öka vårdsökarnas säkerhet.  
 
Det upplevs ibland vara svårt att söka i systemet samt att det finns brister i systemets 
programvara och innehåll. Beslutstödet har en del nackdelar, exempelvis brist på lämpliga 
lösningar i innehållet och sjuksköterskor önskar att systemets innehåll skall bli bredare 
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(Dowding et al., 2009). Sjuksköterskor vill att systemet skall inkludera flera diagnoser, 
information om egenvårdsråd, samt symptom beskrivna på vardagsspråk i stället för på 
fackspråk. En nackdel med symptom på fackspråk kan vara att det blir svårt för 
sjuksköterskor att ge anpassad information till vårdsökare med exempelvis utländsk härkomst, 
som har svårigheter med det svenska språket. Eftersom sjuksköterskor upplever brister i 
systemets innehåll behöver krav ställas på att de som användare skall vara delaktiga i 
utveckling av beslutsstödsystemets programvara och innehåll.  
 
Det är anmärkningsvärt att det framkommer så olika åsikter om fördelar och nackdelar  
gällande användning av beslutsstödsystemet, vilket kan bero på tidigare kunskaper och 
erfarenheter hos sjuksköterskor. I studiens resultat framkommer att beslutstödet är ett  
komplement till sjuksköterskor som har begränsad klinisk kunskap och erfarenhet, men även 
till sjuksköterskor med omfattande professionell erfarenhet. Sjuksköterskor anger dock att 
beslutsstödsystemet aldrig helt kan kompensera brist på kunskap och erfarenhet då det i 
slutändan alltid är sjuksköterskorna som är ansvariga för det slutgiltiga beslutet. När så är 
fallet hjälper beslutsstödsystemet sjuksköterskor att göra en korrekt bedömning och det är 
kompetensen som tillsammans med beslutstödet avgör vilken åtgärd sjuksköterskorna vidtar. 
Är sjuksköterskorna det minsta tveksamma eller inte instämmer med systemet om givna råd 
bör alltid det mest patientsäkra valet till vård väljas. 
 

Slutsatser 
För att på bästa sätt kunna utföra arbetet i telefonrådgivning krävs adekvat kompetens, 
färdighet och förhållningssätt hos sjuksköterskor. Det är avgörande att använda sig själv som 
en huvudtillgång och lära känna sina styrkor, svagheter och reaktioner i olika situationer. När 
sjuksköterskor känner osäkerhet och är i behov av bekräftelse finns en önskan om att få stöd, 
bekräftelse och feedback. Sjuksköterskor kan känna osäkerhet på vårdsökares identitet och då 
lämnas ibland mindre information. När vårdsökare ringer som har svårigheter att tala svenska 
skapar detta ibland osäkerhet hos sjuksköterskorna och är tidskrävande då de är tvungna att 
förklara på ett annat sätt för att vara säker på att vårdsökaren förstår informationen. 
Bedömning av vissa tillstånd via telefonsamtal är svårt när tredje part ringer då de inte kan 
beskriva symptomen effektivt och ofta blir bilden annorlunda när sjuksköterskorna talar direkt 
med personen som har besvären. För att hinna med så många samtal som möjligt avslutas 
många för tidigt vilket gör det svårt att hinna ge hälsofrämjande råd och undervisande 
egenvårdsråd till vårdsökarna. Arbetet upplevs som stressigt och kravfyllt men också som 
utmanande. Sjuksköterskor kan tappa fokus på samtalet med vårdsökaren om de inte får sitta i 
lugn och ro och arbeta. Beslutsstödsystemet anses ibland vara tidssparande medan vissa 
sjuksköterskor beskriver att otydliga sökvägar gör att användning av systemet är tidskrävande. 
Systemet kan ses som ett bra komplement till sjuksköterskornas kompetens men också vara 
ett hinder i arbetet. Ibland blir uppmärksamheten till vårdsökaren bristfällig, då sjuksköterskor 
söker i systemet och samtidigt försöker lyssna på vårdsökaren. Vissa sjuksköterskor anser att 
risken för att ta fel beslut minimeras då systemet används. 
 
Samtal i telefonrådgivning sker icke-visuellt och för att dessa ska bli så bra som möjligt och 
vårdsökarna få adekvat vård behöver sjuksköterskor använda sin erfarenhet, kunskap samt ha 
ett empatiskt förhållningssätt. Varje samtal ses som unikt där alla vårdsökare har olika behov 
och resurser. Sjuksköterskor bör få support, erkännande och återkoppling samt att det sker 
organisatoriska och tekniska förbättringar för att underlätta arbetet. Då beslutstödet fungerar 
bra som vägvisare och skyddsnät kan det ses som en kvalitetsförbättring som ökar 
vårdsökarnas säkerhet och bör användas av alla sjuksköterskor i telefonrådgivning. 

18 
 



Praktiska implikationer 
Sett ur ett grupp- och samhällsperspektiv kan denna studie möjliggöra förbättringar i 
telefonrådgivning som kan bidra till ett gott möte mellan vårdsökare och sjuksköterskor. Då 
kraven blir allt högre på tillgänglighet till sjukvård, kan förbättringar i telefonrådgivning 
baserat på erfarenheterna som presenteras i denna studie medföra kortare vårdtider samt 
främja hälsa. För att främja det goda mötet i telefonrådgivningen bör erfarenheter från denna 
studie spridas till sjuksköterskor och vårdsökare. Studien kan bidra till medvetenhet och 
möjligheter för sjuksköterskor att reflektera över egna kunskaper och eget förhållningssätt för 
att kunna möta vårdsökares behov på ett adekvat sätt. Detta kan bidra till en 
kvalitetsutveckling ur ett individperspektiv som gynnar både den enskilda sjuksköterskan 
samt vårdsökaren. En kvalitetsutveckling kan medföra en ökad professionell kompetens i 
omvårdnadsarbetet hos sjuksköterskor samt att vården blir säkrare för vårdsökaren. 
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Ett eget behov av fortsatt kunskapsutveckling är att få mer kunskap om god kommunikation 
och hur rätt bedömningar samt beslut tas i det icke-visuella mötet. För att få mer kunskap om 
kommunikation i det icke-visuella mötet borde detta ämne lyftas fram mer i  
sjuksköterskeprogrammet, vilket skulle gynna sjuksköterskors professionella kompetens.  
Ytterligare förslag till kunskapsutveckling för professionen är mer kunskap kring 
sjukskrivningsregler och teknisk kunskap samt beslutsstödsystem. Det behövs fler  
vetenskapliga studier vad gäller kvalitativ forskning om hur beslutsstödsystemet upplevs i 
dagsläget, studier om manliga sjuksköterskors erfarenheter i telefonrådgivning och studier om 
hur sjuksköterskor i andra länder erfar arbetet inom telefonrådgivningen.  
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Sökhistorik av den systematiska artikelsökningen                                                     Bilaga I 

Databas 
PubMed  
20160407  
 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa  
artiklar 

Valda  
artiklar 

#1 telenurs* 
[Title/Abstract] 

142     

#2 nurs* 778800     

#3 experience* 800339     

#4 #1 AND #2 
AND #3 

21     

Begränsningar: 
published in the last 
10 years, English 

 17 17 5 2 1 
 
 

 

Databas 
Cinahl 
20160319 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa  
artiklar 

Valda  
artiklar 

#1 (MH 
 “telenursing”) 

1610     

#2 nurs* 620954     

#3 communication 91250     

#4 #1 AND #2 
AND #3 

112     

Begränsningar 
Peer-reviewed, 
engelska, 
Publicerad från år 
2006-2016 
 

 62 62 11 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Databas 
Cinahl 
20160321 

Sökord Träffar Lästa  
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa  
artiklar 

Valda  
artiklar 

#1 (MH “Telephone 
Information  
services”) 

2316     

#2 nurse* 340 661     

#3 care 728 178     

#4 advi* 30 623     

#5 #1 AND #2 AND 
#3 AND #4 

60     

Begränsningar 
Peer-reviewed, 
engelska, 
Publicerad 
från år  
2006-2016 
 

 17 17 5 3 2 

 

Databas 
Cinahl 
20160321 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa  
abstract 

Lästa  
artiklar 

Valda  
artiklar 

#1 telenurs* 1638     

#2 experience* 181692     

#3 decision 99118     

#4 #1 AND #2 AND 
#3 

17     

Begränsningar 
Peer-reviewed, 
engelska, 
Publicerad från år 
2006-2016 
 

 12 12 9 4 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Databas 
Cinahl  
20160321 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa  
artiklar 

Valda  
artiklar 

#1 nurs* 621635     

#2 telephone 23314     

#3 ethic* 60691     

#4 #1 AND #2 
AND #3 

81     

Begränsningar 
Peer-reviewed, 
engelska, 
Publicerad från år 
2006-2016 
 

 23 23 12 3 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod                                  Bilaga II 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall 
presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 
omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Informant karaktäristika  
Antal ……………………………………….  
Ålder ………………………………………. 

 

Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Framkom ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Framkom ej 
 
Urval 
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?  Ja  Nej  Ej relevant  
  
-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?  
 

Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet  
- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Ej relevant 
- Råder analysmättnad?  
 

Ja  Nej  Ej relevant 

Kommunicerbarhet  
-Är resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  
-Redovisas resultatet i förhållande till  
-Teoretisk referensram?  

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

 
-Genereras teori? Ja  Nej  Ej relevant  
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%) grad II (70-79%) grad III (60-69%) 
 
 Tidskriftens bedömningssystem 
 Peer review  

   Double     
      blinded  

  Single  
     blinded  

 Ej   
    angivet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Översikt över analyserad litteratur                                                                         Bilaga III 

 
Författare 
Årtal 
Land   

Problem och syfte Ansats och  
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets- 
granskning 

Ernesäter, A., 
Holmström, I., 
Engström, M 
2009 
Sverige 

Telefonrådgivning 
och beslutsstöd har 
ökat under de senaste 
åren i Sverige.  
Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
arbeta med 
datoriserade 
beslutsstödsystem i 
telefonrådgivning och 
hur det kan påverka 
sjuksköterskornas 
arbete. 

Kvalitativ metod 
med en 
beskrivande 
design.  
Semistrukturerade  
intervjuer. 

n= 8  
sjuk 
sköterskor 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor tyckte 
det var bra att arbeta 
med datoriserade 
beslutsstödsystem 
men att det är viktigt 
att systemet inte 
ersätter den personliga 
kompetensen utan 
endast fungerar som 
ett komplement i 
arbetet. 

Grad I 

Greenberg, M-E 
2009 
USA 

Telefonrådgivning 
har visat sig vara en 
effektiv service, men 
rådgivningsprocessen 
i helhet har inte 
tidigare blivit 
beskriven. Syftet med 
studien var att 
utveckla en teoretisk 
modell för processen 
där sjuksköterskor 
utför vård via telefon 

Kvalitativ metod 
med en  
beskrivande 
design.  
Semistrukturerade  
intervjuer 

n= 10 
sjuk- 
sköterskor 

Telefonrådgivning är 
en dynamisk och mål 
orienterad process, 
vilken består av de 3 
faserna datainsamling, 
kognitiv process och 
beslut. 

Grad I 

Holmström, I 
2007 
Sverige 

Beslutstödet är tänkt 
att vara en hjälp att 
stödja medicinsk 
säkerhet i 
telefonrådgivningen, 
men kan också vara 
ett hinder i dialogen 
med vårdsökarna. 
Studiens syfte var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
användning av 
beslutsstödsystem 
enligt sjuksköterskor. 

Kvalitativ metod 
med beskrivande 
design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

n= 12 
sjuk- 
sköterskor 

Enligt 
sjuksköterskorna 
fungerade 
beslutsstödsystemet i 
telefonrådgivning mer 
som ett stöd för 
bedömningen av 
patienten istället för i 
besluten. 

Grad I 

  

 



Författare 
Årtal 
Land   

Problem och syfte Ansats och  
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt  
resultat 

Kvalitets- 
granskning 

Holmström, 
I., Höglund. 
A-T 
2007 
Sverige 

Telefonsjuksköterskor  
upplevde krävande  
konflikter mellan att vara 
patientens vårdare och 
grindvakt för sjukvårds- 
systemet. Syftet med 
studien var att beskriva 
telefonsjuksköterskors 
erfarenheter av etiska 
dilemman. 

Kvalitativ 
metod med 
beskrivande 
design.  
Intervjuer. 

n= 12 
sjuksköterskor 

Fem teman framkom 
vilka visar olika former 
av etiska dilemman i 
telefonrådgivning. 

Grad I 

Höglund, A-
T., 
Holmström, 
I 
2008 
Sverige 

De flesta 
telefonsjuksköterskorna 
är kvinnor och det har 
visat sig att 
sjuksköterskor har 
moraliska resonemang 
kopplade till 
könsaspekter. Syftet var 
att undersöka och 
beskriva könsrelaterade 
aspekter inom 
telefonrådgivning hos 
svenska sjuksköterskor 

Kvalitativ  
metod med  
beskrivande 
och  
explorativ  
design.  
Intervjuer. 

n= 12 
sjuksköterskor 

I studien framkom fem 
teman vilka var, 
kvinnors underordning i 
familjen, misstro mot 
fäders kompetens,  
respektlöshet i  
dialoger mot  
kvinnliga sjuk- 
sköterskor,  
motvilliga manliga 
uppringare och  
samhörighet mellan  
kvinnor. 

Grad I 

Kaminsky, 
E., 
Rosenqvist, 
U., & 
Holmström, 
I.K. 
2008 
Sverige 

Arbetet i 
telefonrådgivningen kan 
förstås på många olika 
sätt och hur en person 
förstår sitt arbete 
påverkar dess 
utformning. 
Studien vill beskriva 
olika sätt att förstå 
arbetet hos telefon- 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
metod  
Beskrivande  
ansats. 
Semistrukture
rade intervjuer 

n= 12 
sjuksköterskor 

Telefonsjuksköterskan 
upplever sitt arbete i 
rådgivningen på 5 sätt: 
Att göra en bedömning, 
hänvisa och ge råd, 
stötta den vårdsökande, 
stärka den vårdsökande, 
undervisa den 
vårdsökande och 
underlätta inlärningen 
hos den vårdsökande. 

Grad I 

 

 



Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats 
och  
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Lännerström, 
L., Wallman, 
T., & 
Söderbäck, 
M. 
2013 
Sverige 

I primärvården 
behandlas 
huvudsakligen patienter 
av sin läkare men när 
det relateras till 
sjukskrivningar och 
telefonrådgivning blir 
sjuksköterskor 
inblandade. 
Syftet med studien är att 
beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter vid 
hantering av 
sjukvårdssamtal i 
primärvårdens 
telefonrådgivning. 

Kvalitativ 
metod med 
induktiv 
ansats. 
Intervjuer 

n =14  
sjuksköterskor i 
primärvården i tre 
olika fokusgrupper. 

Sjuksköterskorna 
upplevde stress och 
svårigheter i samband 
med att vara 
grindvakter och  
genom kraven från  
patienter, medarbetare 
och organisationen.  
Detta i kombination 
med brist på 
utbildning av 
sjukskrivningsregler 
orsakade att 
sjuksköterskorna inte 
ville ansvara för 
hantering av 
sjukskrivningsfrågor. 

Grad I 

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

Felbehandlingar sker 
ibland vid telefon- 
sjukrådgivning. Studien 
syfte är att utforska 
telefonsjuksköterskornas 
och chefernas 
erfarenheter involvering 
i dom aktuella 
felbehandlingarna. 

Kvalitativ 
metod med 
beskrivande 
ansats. 
Intervjuer 

n = 5  
chefer på 
telefonrådgivningen 
n= 6  
telefonsjuksköterskor 

Stress, skiftarbete, 
multitasking, 
personalbrist och 
faktorer  
inbäddade i systemet 
kan ha bidragit till  
telefonsjuksköterskors 
felbehandlingar. 

Grad I 

Röing, M., 
Rosenqvist, 
U., & 
Holmström, 
I.K 
2012 
Sverige 

Telefonrådgivning växer 
fort i det svenska 
hälsosystemet och 
ibland hotas 
patientsäkerheten vilket 
kan leda till tragiska 
konsekvenser. Studien 
identifierar frågor som 
kan påverkat 
patientsäkerheten i 
telefonrådgivningen 
genom dialog med 
telefonsjuksköterskorna 

Kvalitativ 
metod med  
Beskrivande 
ansats. 
Intervjuer 

n = 12  
telefonsjuksköterskor 
n= 6  
ingick i en 
interventionsgrupp 
och 
 n=6 i en 
referensgrupp 

Hot mot patient- 
säkerheten 
identifierades och 
sammanfattades i fyra 
huvudkategorier: 
Säkerheten är hotad i 
samband med 
förväntningar från det 
omgivande samhället, 
Säkerheten är hotad 
relaterat till 
organisationen, 
Säkerheten är hotad i 
samband med 
osäkerheten hos 
telefonsjuksköterskan 
och samband med den 
som ringer. 

Grad I 

 

  

 



Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats 
och  
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Snelgrove, 
S-R 
2009 
England 

Arbetet inom 
telefonrådgivning 
erbjuder sjuksköterskor 
möjlighet att “förlänga 
arbetets gränser” men 
skapar också en del 
kontroverser inom 
sjuksköterskeyrket. 
Syftet med studien är att 
ta reda på hur 
sjuksköterskor 
konstruerar en 
omvårdnadsidentitet och 
hur de utformar sitt 
arbete i en 
telefonrådgivningsmiljö. 

Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
gruppdiskussioner. 

n= 13 
sjuksköterskor 

Enligt sjuksköterskor 
utför de 
omvårdnadsarbete 
och de beskriver 
vikten av att ha 
klinisk erfarenhet 
sedan tidigare. Ofta 
upplever 
sjuksköterskorna 
otrygghet och 
osäkerhet i sin 
sjuksköterskeroll. 
Enligt 
sjuksköterskorna 
beror osäkerheten på 
att det inom arbetet 
finns ett behov av ny 
kunskapsutveckling. 

Grad I 

Ström, M ., 
Marklund., 
& 
Hildingh, 
C. 
2006 
Sverige 

Det ställs höga krav 
gentemot 
sjuksköterskan i 
telefonrådgivningen och 
studien vill beskriva hur 
sjuksköterskor uppfattar 
sitt arbete med att ge 
telefonrådgivning till 
patienter. 

Kvalitativ 
intervjumetod med 
en 
fenomenografisk 
ansats  

n = 12   
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna  
uppfattade sitt arbete 
som utmanande,  
stimulerande, roligt 
och självständigt, 
men kände också att 
de behövde mer 
kunskap och att det 
var en hög risk att bli 
kritiserad. 

Grad I 
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