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Abstrakt 
Telefonrådgivning har ökat på senare år och för att underlätta 
samtalsstrukturen och säkerställa en hög kvalitet i rådgivningen 
har ett datoriserat beslutsstöd utvecklats. Syftet med denna 
studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av datoriserat 
beslutsstöd i telefonrådgivning. Till grund för studien vilade 
intervjuer med 15 sjuksköterskor som arbetade med 
telefonrådgivning vid fyra olika vårdcentraler i norra Sverige. 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ manifest innehålls-
analys vilket resulterade i fyra övergripande huvudkategorier. 
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde beslutsstödet 
som en trygghet i rådgivningen men också att det inte räckte till, 
inte var heltäckande och var tidskrävande att hantera. 
Sjuksköterskans upplevelse av att vara fri och självständig 
kunde också påverkas i negativ bemärkelse. Studien poängterar 
betydelsen av en ökad förståelse av interaktionen mellan 
sjuksköterskor och beslutsstödet. Studien belyser även vikten av 
förbättringsarbete och presenterar konkreta förslag på hur 
beslutsstödet kan förbättras.   
 
Nyckelord: telefonrådgivning, sjuksköterskor, erfarenheter, 
datoriserat beslutsstöd, kvalitativ innehållsanalys 
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Möjligheten att via telefon få kontakt med hälso- och sjukvården etablerades ur en nationell 

aspekt redan under 1930-talet då hjälpsökande kunde ringa till Sjukhuscentralen i Stockholm 

(Wahlberg & Wredling, 1999). Den första riktiga sjukvårdsupplysningen startade under 1960-

talets slut och liknande verksamheter påbörjades därefter på flera orter i Sverige. 

Primärvården initierade sin telefonrådgivning under 1970-talet och idag går det att ringa till 

de flesta av landets vårdcentraler och sjukvårdsrådgivningar för att få råd och stöd. Enligt 

Marklund et al. (2007) betraktades telefonrådgivningarna tidigt som ett sätt att spara resurser 

genom att minska besöken hos läkarna. Läkarresurser som kunde användas åt mer relevanta 

uppgifter frigjordes, samtidigt som tillgänglighet och kvalitet säkerställdes vilket resulterade i 

att hjälpsökande på ett tidigt stadium kunde hänvisas till rätt vårdnivå.  

 

Telefonrådgivningarna bemannas i regel av sjuksköterskor som oftast är specialistutbildade 

med flera års yrkeserfarenhet. Sjuksköterskorna hanterar dagligen en stor mängd samtal om 

allt från förkylningar till psykiska besvär, i allt från icke-brådskande till akuta ärenden. År 

2006 beräknades 33 procent av befolkningen vid något tillfälle ha kontaktat hälso- och 

sjukvården för att få råd (Sveriges kommuner och landsting, 2007).  

 

Vård per telefon regleras av lagar; enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet 

för hälso- och sjukvården en god hälsa och vård på lika villkor. Vårdpersonalen ska visa 

respekt för alla människors lika värde, för den enskilde människans värdighet och den som 

har störst behov av vård ska ges företräde. Lagen beskriver även kraven på god vård och hur 

information ska lämnas. Enligt Holmström (2008, s.191) innebär detta konkret att en 

telefonrådgivningssjuksköterska ska vara lättillgänglig och att goda kontakter mellan 

vårdsökande och företrädare för hälso- och sjukvården ska främjas. Vården ska i möjligaste 

mån utformas och genomföras tillsammans med den vårdsökande och vårdgarantin (SFS 

2010:349) innebär vidare att den vårdsökande har rätt till kontakt med primärvården samma 

dag och om behov finns har patienten även rätt till ett läkarbesök inom sju dagar.   

 

Telefonrådgivning hör till de mest krävande och utsatta arbetsuppgifter en sjuksköterska kan 

ställas inför. Att göra komplexa bedömningar i realtid över telefon utan att ha patienten 

fysiskt framför sig ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. Förmågan att 

kommunicera och att utveckla sin förmåga över de icke-verbala aspekterna av 

kommunikationen är fundamental (Huibers et al., 2012) och hit hör en förmåga att kunna läsa 

mellan raderna och använda sig av hörseln för att uppfatta tonfall, andning och uttryck 
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(Holmström & Dall’Alba, 2002). Kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterska, som 

föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård tagit fram år 2010, belyser att 

arbetet är mångfacetterat. Kompetensbeskrivningen är en vidareutveckling av Socialstyrelsens 

motsvarighet för legitimerad sjuksköterska och specifikt riktad mot telefonrådgivning. Den 

betonar att sjuksköterskan ska ha kompetens inom omvårdnad, kommunikation, pedagogik, 

medicin, teknik, samhälle och etik. Sjuksköterskan ska, förutom att kunna kommunicera, även 

ha förmåga att via ett fullgott bemötande kunna skapa en relation med den vårdsökande på 

distans. Sjuksköterskan ska även kunna bedöma akuta vårdbehov, ge råd, stöd och 

undervisning samt bistå med hälso- och sjukvårdsinformation, hänvisa till lämplig vårdnivå 

och samordna vård- och omsorgsresurser.   

 

Arbetet med telefonrådgivning kan enligt Holmström och Dall´Alba (2002) vara krävande, 

men också givande. Lena Runius har utvecklat en samtalsprocess i fem faser som hjälper 

sjuksköterskan att arbeta metodiskt och strukturerat i rådgivningssamtalet. Hon framhäver det 

goda samtalet, samtalet som ”får det att sjunga i hjärtat” hos sjuksköterskan när det avslutats 

och där sjuksköterskan förstår att en liknande känsla också finns hos den som ringde (Runius, 

2008, s.65). Runius betonar vikten av sjuksköterskans professionella förhållningssätt och 

värdegrund. Det är viktiga aspekter som sjuksköterskan bär med sig under samtalsprocessen 

och är en förutsättning för det goda samtalet samtidigt som det förser sjuksköterskan med 

olika verktyg för att undvika fallgropar och svårigheter i samtalsprocessen. Det finns flera 

definitioner av omvårdnad som kännetecknas av en helhetssyn i vilken individen står i 

centrum och Bonander och Snellman (2007) framhäver att en ömsesidighet genom dialog är 

viktigt, då det är en förutsättning för att vårdsökande ska känna att de blir tagna på allvar, 

placerade i centrum och betraktade som unika individer.  

 

Ett stort problem inom telefonrådgivning är de ofta komplexa bedömningarna som dessutom 

ska avklaras under en begränsad tidsrymd. Sjuksköterskan fattar under varje enskilt arbetspass 

många beslut i realtid som rör människors fysiska och psykiska hälsa, vilket kan leda till en 

oro för felbedömningar (Holmström & Dall’Alba, 2002). För att bemöta denna oro och 

minska riskerna för felaktiga beslut som kan få förödande konsekvenser har olika former av 

datoriserade beslutsstöd i allt större utsträckning implementerats på senare år. Våren år 2011 

lanserades RGSWebb i Norrbotten, ett beslutsstöd som är knutet till 1177 och som är 

tillgängligt för alla sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning inom ramarna för såväl 

primärvård som 1177. Målsättningen med ett datoriserat beslutsstöd är att öka tryggheten för 
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både sjuksköterskan och vårdsökande, samt att säkerställa en hög kvalitet och god kontinuitet 

i rådgivningen där vårdsökande får liknande råd för samma åkomma, oavsett vilken 

sjuksköterska vederbörande talar med (Marklund et al., 2007; Robinson, Andersson & 

Erpenbeck, 1997). Tidigare forskning visar att ett datoriserat beslutsstöd som kontinuerligt 

uppdateras är en källa till lärande och en förutsättning för säker telefonrådgivning präglad av 

trygghet för både sjuksköterskan och den vårdsökande (Greenberg, 2000). Det leder också till 

en kostnadsbesparing då vårdsökande lättare kan bedömas och hänvisas till rätt vårdnivå 

(Marklund et al., 2007).  Behovet av en enhetlig rådgivning har på senare tid betonats och i 

den nationella satsningen på en rikstäckande sjukvårdsrådgivning har ett gemensamt 

datoriserat beslutsstöd för alla landsting varit en av de basala byggstenarna.  

 

Syfte 

Syftet med vår studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av datoriserat beslutsstöd i 

telefonrådgivning. Frågor som studien syftade till att besvara är: 

1) Vilka fördelar och nackdelar upplever sjuksköterskan med datoriserat beslutsstöd? 

2) Finns det behov av förbättringsarbete? 

3) I vilken utsträckning påverkas sjuksköterskans självständighet? 

 

Metodbeskrivning 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Målsättningen var att utifrån studiens syfte 

belysa deltagarnas erfarenheter av datoriserat beslutsstöd i telefonrådgivning. En kvalitativ 

studiedesign var i sammanhanget lämplig då det är en vedertagen metodik för att lyfta fram 

deltagarnas upplevda erfarenheter och tankar om ett specifikt ämne (Polit & Beck, 2012, 

s.14).  

 

Urvalsförfarande och inklusionskriterier 

Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2012, s.516), vilket i denna studie 

innebar att tillgänglighet och geografisk närhet styrde urvalsförfarandet. Verksamhetscheferna 

vid fem vårdcentraler, lokaliserade i både stads- och glesbygdsmiljö i norra Sverige, 

konsulterades brevledes (se bilaga 1). De delgavs ett informationsbrev i vilket de ombads 

tillfråga personal som uppfyllde studiens inklusionskriterier om det fanns ett intresse att delta 

i studien. Inklusionskriterierna för studien var att deltagaren skulle vara knuten till 
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primärvården och arbeta med telefonrådgivning. Deltagaren skulle även ha minst ett års 

yrkeserfarenhet av telefonrådgivning med tillgång till datoriserat beslutsstöd. 

En återkoppling gjordes senare med vårdcentralerna varvid en av dem föll bort ur studien 

eftersom de inte, trots påminnelse, lämnade något svar. Vid de resterande fyra vårdcentralerna 

fanns sammantaget 15 sjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien. Deltagarna 

varierade i ålder, från 27 till 65 år, och hade i genomsnitt arbetat med telefonrådgivning i tolv 

års tid. Några var nästan nyutbildade sjuksköterskor utan specialistutbildning medan andra var 

distriktssköterskor med lång erfarenhet av telefonrådgivning. Deltagarna delgavs en skriftlig 

förfrågan om att delta i studien (se bilaga 2a) med fokus på studiens syfte och etiska aspekter. 

Deltagarna skrev sedan under en svarstalong (se bilaga 2b) som returnerades till studiens 

författare varefter de rent praktiska arrangemangen för genomförandet av intervjuerna tog vid. 

Intervjuerna, med tre klara frågeställningar i fokus, resulterade inte i djupintervjuer vilket 

kompenserades med ett ökat antal deltagare för att säkerställa ett omfångsrikt material för 

bearbetning.  

 

Datainsamling 

Kvale (1997, s.70) poängterar att den kvalitativa intervjun är en känslig och kraftfull metod 

för att lyfta fram och belysa deltagares vardagsvärld. I syfte att få fram just detta, och även 

bringa struktur i intervjuerna, användes en semistrukturerad intervjumetodik som är lämplig i 

en kontext där forskaren vet vad denne vill fråga men inte kan förutsäga svaren (Polit & Beck, 

2012, s.537). En intervjuguide (se bilaga 3) användes som stöd under intervjuerna och var en 

viktig komponent som säkerställde att det som skulle belysas, sålunda de tre fråge-

ställningarna knutna till studiens syfte, också framkom. Intervjuerna, som genomfördes under 

maj och juni år 2012 på deltagarnas arbetsplatser, utfördes individuellt med en deltagare åt 

gången och varade i ungefär 20-30 minuter. Intervjuerna spelades in på digitala ljudfiler 

varefter de ordagrant skrevs ut för analytisk bearbetning.  

 

Analysmetod 

Materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats (Graneheim & 

Lundman, 2004), vilket innebar en strävan efter ett textnära, manifest förhållningssätt fritt 

från tolkning. Textenheter som svarade mot de tre i syftet uppställda frågeställningarna 

markerades och extraherades varpå de kondenserades, vilket innebar att de till sitt omfång 

kortades ned utan att den innehållsmässiga kärnan gick förlorad. Nästa steg i analysarbetet 

blev att koda textenheterna baserat på deras innehåll varefter de sammanfördes med de tre 
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separata frågeställningarna. Textenheterna kategoriserades i tre olika steg under varje 

frågeställning, vilket innebar att innehållsmässigt närstående textenheter fördes samman i en 

enhet genom skapandet av kategorier. I det sista steget formades elva underkategorier till fyra 

huvudkategorier som innehållsmässigt inte längre gick att föra samman med varandra. 

 

Etiska överväganden 

Att i forskningsarbete inte orsaka deltagarna någon skada är en viktig etisk princip (Polit & 

Beck, 2012, s.152-153) vilket beaktades kontinuerligt under studiens gång. Datainsamlingen 

påbörjades efter att studien först godkänts av universitetets etiska kommitté. Deltagarna 

informerades brevledes om begrepp såsom informerat samtycke, vilket innebar att deltagarna 

säkerställdes adekvat information om studien, dess syfte, hur resultatet redovisades och inte 

minst deras rätt att när som helst avbryta sitt deltagande (Kvale, 1997, s.107; Polit & Beck, 

2012, s.157-158). Denna information repeterades sedan muntligt när studiens författare 

träffade deltagarna för att genomföra intervjuerna. Utöver detta poängterades eventuella 

risker, exempelvis att deltagaren under intervjun riskerade att delge sådan information som 

han eller hon sedan kunde komma att ångra och därmed lida skada (Kvale, 1997, s.110). 

Dessa risker kunde bland annat reduceras genom att ingen deltagare skulle kunna identifieras 

och stort fokus lades på detta. Rätten till konfidentialitet (Kvale, 1997, s.108) säkerställdes 

genom att intervjuutskrifterna kodades och identifierades med ett siffersystem under 

analysarbetet. De inspelade intervjuerna, som endast var tillgängliga för studiens författare 

och handledare, förvarades inlåsta för senare destruktion efter att studien godkänts av 

examinator och publicerats. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i elva underkategorier som kunde sammanföras till fyra 

huvudkategorier, ett för varje område som svarade mot studiens syfte. De olika 

huvudkategorierna med sina respektive underkategorier presenteras nedan och illustreras med 

citat från intervjuerna. 
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Tabell 1. Översikt av underkategorier (n=11) och huvudkategorier (n=4) 
UNDERKATEGORIER   OMRÅDEN    HUVUDKATEGORIER 
Bekräftelse av egen förmåga   Fördelar    Trygghet genom stöd och 
           bekräftelse 
Stöd i bedömningen 
 
Trygghet 
 
Ett lärande 
 
Alla vårdtagare får liknande råd 
 
Beslutsstödet räcker inte till och   Nackdelar    Otillräckligt och stressande 
används inte alltid 
 
Beslutsstödet är tidskrävande 
 
Mer utbildning     Förbättringsmöjligheter  En önskan om förbättring 
 
Mer utveckling 
 
Att vara fri     Självständighet    Att kunna lita på sin egen kunskap 
           och erfarenhet 
Att vara styrd          

 
            
Trygghet genom stöd och bekräftelse 

Denna huvudkategori formades av underkategorierna: Bekräftelse av egen förmåga; Stöd i 

bedömningen; Trygghet; Ett lärande och Alla vårdtagare får liknande råd.  

 

Bekräftelse av egen förmåga 

Sjuksköterskorna beskrev att det datoriserade beslutsstödet gav dem en känsla av bekräftelse i 

telefonrådgivningen. Det handlade ofta om egenvårdsfrågor, dvs frågor om sådant som 

sjuksköterskan bedömde att patienten kunde åtgärda själv. Sjuksköterskan hade redan från 

början en uppfattning om patientens besvär och hur detta bäst skulle kunna tas omhand. 

Sjuksköterskan kunde i en sådan situation, ofta ge råd baserade på sin egen kunskap och 

erfarenhet för att i ett senare skede av samtalet använda sig av beslutsstödet för att se vad där 

skrivits om ämnet i fråga. På så vis kunde beslutsstödet användas för att bekräfta 

sjuksköterskans egna tankar och funderingar. 

 

”Då vet man liksom om att precis så här tänkte jag och så, ofta jag i 

alla fall, nu har jag ju jobbat så länge, men ofta får jag ett kvitto på 

att jag tänker rätt.” (sjuksköterska 1) 
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Stöd i bedömningen 

Beslutsstödet upplevdes genomgående som ett stöd. Sjuksköterskorna beskrev det 

sammantaget som en klar fördel och att beslutsstödet förenklade arbetet. Det upplevdes som 

en bra bas att stå på och gav sjuksköterskan stöd i bedömningen, vilket underlättade 

prioritering och hänvisning av den vårdsökande till rätt vårdnivå. 

 

”Mitt jobb förenklas avsevärt eftersom jag har någonting att gå på, så 
att… jag tycker det är bra att använda.” (sjuksköterska 4) 

 

Erfarna sjuksköterskor som arbetat i många år poängterade att det tidigare inte funnits så 

mycket att luta sig tillbaka mot utan det handlade mest om böcker som var ofullständiga och 

tidskrävande att leta i. När det datoriserade beslutsstödet lanserades kom ett helt annat och 

tillförlitligt stöd, vilket välkomnades och upplevdes som en vägledning. 

 

”Ja, det är en bra vägledning. Innan hade man ju ingenting, eller 

kanske fanns en bok någonstans eller apotekets rådgivning.” 

(sjuksköterska 15) 

 

Beslutsstödet underlättade rådgivningen i hur vanligt förekommande sjukdomar ska hanteras. 

Sjuksköterskorna tyckte att stödet var komplett och ingående beträffande sådant som 

förkylningar, halsont och feber men var samtidigt noga med att belysa att beslutsstödet 

upplevdes särskilt stödjande i lite mer ovanliga situationer. Ofta handlade det om 

egenvårdsfrågor där sjuksköterskan upplevde en egen kunskapsbrist och därför inte kunde ge 

vedertagna råd till patienten utan tillgång till beslutsstöd. 

 

”Ibland är det ju så att vissa saker stöter man ju nästan aldrig på och 

så kommer det någon och ringer och så tänker man ’men gud, jag vet 

ju inte någonting om det där’, då tycker jag att 1177 är jättebra för då 

har jag ju något … jag kan läsa på lite grann och få lite, alltså lite 

riktlinjer och så vidare.” (sjuksköterska 3) 

 

Möjligheten att snabbt kunna söka efter länkar och fördjupningskapitel var viktigt. En 

sjuksköterska berättade att beslutsstödet var särskilt värdefullt då hon väl var säker på den 
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bakomliggande problematiken hos patienten. Hon kunde då gå ner på djupet, i det här fallet 

om karpaltunnelsyndrom, och spåna vidare tillsammans med patienten om orsak, behandling 

och prognos på ett helt annat sätt än vad hon annars skulle kunna ha gjort. 

 

Trygghet 

Beslutsstödet förmedlade trygghet på flera olika sätt. Sjuksköterskorna lyfte fram att det till 

att börja med gav dem en känsla av säkerhet om de följt beslutsstödet för då kunde de alltid 

peka på just detta för den händelse att deras bedömning i ett senare skede skulle komma att 

ifrågasättas eller på annat sätt granskas, exempelvis vid en felbedömning. Det kändes tryggt 

att ha den vetskapen, att om sjuksköterskan följt beslutsstödet så var hon också skyddad på ett 

helt annat sätt än om hon skulle ha frångått det. Det resulterade i en trygghet som motverkade 

den ständigt närvarande rädslan för felbedömningar och de konsekvenser som det kunde 

medföra både för sjuksköterskan och för den vårdsökande.  

 

”Och att man…är ganska skyddad om man använt det, då har man 

gjort på rätt sätt.” (sjuksköterska 2) 

 

Genom att använda stödet kunde sjuksköterskorna förvissa sig om att inte glömma bort att 

ställa viktiga frågor och inte missa viktiga aspekter i bedömningen. Det gav sammantaget en 

känsla av trygghet då det blev möjligt att skapa en bättre helhetsbild av patienten och därefter 

fatta beslut baserade på en enhetlig och klar riktlinje. En av deltagarna menade att även 

patienter därmed kunde känna en trygghet baserad på vetskapen att sjuksköterskorna använde 

ett beslutsstöd. Sjuksköterskorna upplevde också en trygghet i insikten om att den information 

och de råd som omfattades av beslutsstödet var evidensbaserat och vetenskapligt förankrat 

samt utformad i samråd med expertis inom olika områden.  

 

Ett lärande 

Sjuksköterskorna beskrev en känsla av kontinuerligt lärande till följd av beslutsstödet. Det 

kunde liknas vid en lärobok och utgjorde ett komplement till den egna kunskapen och 

erfarenheten. Sjuksköterskorna blev inbjudna till att på egen hand lära sig mer genom att ta 

del av denna informationskälla. Det var genom detta sjuksköterskorna lärde sig att ställa 

relevanta frågor, genom att kontinuerligt ta del av nya riktlinjer och rön hela tiden hålla sig 

uppdaterade.  
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”Jag lär mig själv naturligtvis…det är en bra lärobok.” 

(sjuksköterska 14) 

 

Särskilt yngre deltagare i studien lyfte denna aspekt av beslutsstödet; hur de på egen hand som 

nyutbildade sjuksköterskor hade mycket att lära då de inte kunde falla tillbaka på den stora 

kunskap och erfarenhet som deras äldre kollegor hade. Beslutsstödet beskrevs därför som en 

viktig bas för deras lärande då det spelade en viktig roll i deras strävan efter ökad kunskap och 

kompetens.  

 

”Eftersom jag började när jag var så nyfärdig sjuksköterska så har 

det här gett mig hur mycket som helst. Jag har fått lära mig massor 

med saker som jag inte visste om tidigare.” (sjuksköterska 4) 

 

Även äldre sjuksköterskor, med många års erfarenhet av telefonrådgivning och datoriserat 

beslutsstöd, menade att de lärt sig mycket och att man som sjuksköterska aldrig kunde 

betrakta sig som fullärd. Det kunde exempelvis handla om små aha-upplevelser i 

sammankopplingen av olika symptom och inte minst levererade beslutsstödet en repetition av 

redan tidigare inlärda kunskaper.  

 

Alla vårdtagare får liknande råd 

Sjuksköterskorna i studien påpekade med eftertryck att en av de största fördelarna med ett 

beslutsstöd var att alla vårdtagare fick liknande råd från sjuksköterskor för samma åkomma. 

De individuella skillnaderna i sjuksköterskornas rådgivning suddades till stora delar ut och 

rådgivningen blev mer enhetlig då sjuksköterskorna utgick från samma beslutsstöd i sina 

bedömningar. Några av sjuksköterskorna poängterade att detta var en stor fördel för patienten 

som fick höra samma sak oavsett vilken sjuksköterska han eller hon talade med. 

 

”Vi ger samma råd till samma patient så patienterna blir inte 

förvirrade för då säger en det och en det, så blir det ju inte…och så 

ska det ju vara och det tror jag är jätteviktigt, för så tror jag inte det 

har varit innan vi började med beslutsstödet.” (sjuksköterska 3) 
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Sjuksköterskorna belyste att vårdsökande såg en enhetlig rådgivning som mer förtroende-

ingivande. Samtalets struktur och innehåll ansågs inte längre vara lika beroende av 

sjuksköterskans individuella kunskaper och rådgivningens kvalitet kunde därmed säkerställas 

på ett annat sätt än tidigare.  

 

Otillräckligt och stressande 

Denna huvudkategori formades av underkategorierna: Beslutsstödet räcker inte till och 

används inte alltid och Beslutsstödet är tidskrävande.  

 

Beslutsstödet räcker inte till och används inte alltid 

Sjuksköterskorna beskrev genomgående att beslutsstödet hade sina begränsningar. En 

svårighet var att det upplevdes ofullständigt; det var svårt att hitta i och det förekom att 

information om vissa symtom saknades helt. Sjuksköterskorna visste inte alltid vilka sökord 

de skulle använda och tyckte inte att de fick några bra förslag som alternativ. Det upplevdes 

stundom trubbigt och det framkom att beslutsstödet förutsatte att sjuksköterskan stavade 

sökordet helt korrekt. Ett stavfel resulterade i att den efterfrågade informationen inte kunde 

erhållas. 

 

”Ringer de för något som jag inte kan hitta i rådgivningsstödet…det 

är en otrygghet” (sjuksköterska 4) 

 

Sjuksköterskorna upplevde beslutsstödet som huvudsakligen somatiskt inriktat och tyckte att 

det förmedlade mindre stöd i samtal med patienter med psykiska besvär. Flertalet 

sjuksköterskor upplevde också svårigheter med att kombinera olika symtom. Så länge 

patienten sökte för ett och samma var det inga problem att göra en adekvat bedömning men 

om patienten uppvisade en komplex eller diffus och svårtolkad symtombild blev 

sjuksköterskorna tveksamma och osäkra. I en sådan situation upplevdes beslutsstödet inte 

tillräckligt. 

 

”Beslutsstödet bygger på den här enkelhet, att du har den här punkt 

slut, det här behandlar du så här och rådgivningen. Men sedan 

kommer de med lite diffusa så då är det lite svårare att använda det” 

(sjuksköterska 8) 
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Det inträffade att deltagarna, ofta som ett resultat av ovanstående nackdelar, såg sig tvingade 

att frångå beslutsstödet. Om det exempelvis inte gick att finna ett sökord kopplat till ett visst 

symtom så hade sjuksköterskorna ingenting att luta sig tillbaka mot och heller inget annat val 

än att utgå från sitt eget kunnande och sin egen erfarenhet. Några av deltagarna poängterade 

att det i första hand borde ses som ett stöd och som ett komplement men det framkom 

samtidigt att sjuksköterskorna var medvetna om att de är ålagda av arbetsgivaren att använda 

beslutsstödet i sin rådgivning. En deltagare belyste betydelsen av att sjuksköterskan, när 

beslutsstödet inte användes, måste vara väldigt noga i sin dokumentation och redovisa på 

vilka grunder beslutsstödet frångåtts. Ett vanligt förekommande exempel på en sådan situation 

var då sjuksköterskorna talade med patienter som de sedan tidigare hade kännedom om. 

Beslutsstödet kunde då, baserat på patientens symtom, rekommendera ett snabbare 

omhändertagande än vad sjuksköterskorna själva ansåg lämpligt och sjuksköterskorna valde 

då att ignorera beslutsstödet och gå på sin egen prioritering av hälsostillståndet istället. 

 

Beslutsstödet är tidskrävande 

Deltagarna var överens om att beslutsstödet var tidskrävande men att det ofta, med erfarenhet 

i att använda det, blev bättre. Sjuksköterskorna beskrev att något av det viktigaste i 

telefonrådgivning var att lyssna in patienten och att ha tid för det. Det var viktigt att låta 

patienten själv berätta från början. En deltagare berättade att det var problematiskt att både 

läsa i beslutsstödet och samtidigt lyssna till det patienten berättade, en annan att det var för 

mycket text medan en tredje upplevde det stressande att behöva ta del av stödet och samtidigt 

låta patienten vänta i telefonen.  

 

”Patienten undrar vad man håller på med, att det tar lite tid.” 

(sjuksköterska 12) 

 

Deltagarna beskrev att de inte hade tid att sitta och leta i beslutsstödet utan måste beakta 

effektiviteten i telefonrådgivningen. Frågeformulären kopplade till varje enskilt symtom 

kunde kännas väl detaljerade, och det blev därför tidskrävande att gå igenom alla frågor. 

Sammantaget var beslutsstödet alltför tidskrävande att arbeta med vilket resulterade i att 

sjuksköterskorna kände sig stressade. 

 

En önskan om förbättring 

Denna huvudkategori formades av underkategorierna: Mer utbildning och Mer utveckling.  
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Mer utbildning 

Deltagarna, bara en undantagen, tyckte att de fick för lite utbildning i hur beslutsstödet skulle 

användas. De beskrev hur de ofta bara fått en kort introduktionskurs i hur stödet skulle 

användas och sedan lämnats att på egen hand lära sig mer om systemets utformning och att 

implementera det hela i sin telefonrådgivning.   

 

”Utbildning och fördjupning. Nej, det har jag inte varit med om.” 

(sjuksköterska 6) 

 

En klar majoritet av sjuksköterskorna önskade därför mer utbildning kopplat till beslutsstödet. 

Det fanns specifika önskemål om hur ofta den borde bedrivas, allt från någon gång varje år till 

flera gånger årligen. Det framkom också tydligt att sjuksköterskorna ville ha tillgång till mer 

tid att lära sig systemet utan att ha en patient närvarande. Sjuksköterskorna var oroliga att 

missa eventuella utbildningstillfällen då arbetssituationen på vårdcentralerna präglades av 

stress och tidsbrist. Det var inte säkert att de skulle hinna delta även om utbildningstillfällen 

skulle komma att anordnas. Det framgick också att varje arbetsplats utsett, i enlighet med de 

riktlinjer som infördes i samband med lanseringen av det datoriserade beslutsstödet, en 

ansvarig sjuksköterska på varje vårdcentral. Hon fick mer utbildning i beslutsstödet och hade 

till uppgift att hålla sig uppdaterad om nyheter och dylikt rörande stödet som hon sedan skulle 

förmedla till kollegorna. 

 

Mer utveckling 

De brister som deltagarna upplevde i arbetet med beslutsstödet resulterade i flera konkreta 

förbättringsförslag. Sjuksköterskorna lyfte till att börja med fram det rent tekniska som 

betydelsen av två bildskärmar. Med två bildskärmar kunde sjuksköterskan fördela 

beslutsstödet på den ena och journalsystemet på den andra och slapp den konstanta växlingen 

mellan de båda vilket underlättade hanteringen av beslutsstödet.  

 

Sjuksköterskorna uppmärksammade även behovet av en utvidgning av beslutsstödet, det 

kunde röra sig om tillgång till fler sökord eller register kopplade till ett visst organsystem. En 

sjuksköterska ville gärna se ett sådant register i vilket hon kunde skriva ”ögon” och sedan få 

upp fler sökord och kategorier kopplat till detta vilket skulle göra det lättare att snabbare hitta 

den önskade informationen. Det framkom en önskan om att göra beslutsstödet mer 
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lätthanterligt och mindre tidskrävande att använda, liksom en önskan om mer utveckling av 

stödet vid multipla och/eller diffusa symtom. Sjuksköterskorna önskade större fokus på 

psykiska besvär och mer information om lämpliga läkemedel vid egenvård. Några av 

deltagarna hade också upptäckt brister och tvetydigheter som de önskade få korrigerade.  

 

”Man kan förbättra det genom att lägga in fler sökord till en sak” 

(sjuksköterska 2) 

 

Deltagarna belyste särskilt det problematiska arbetet med prioriteringar i telefonrådgivningen 

och hur beslutsstödet överlag uppfattades som väl snävt i förhållande till vad sjuksköterskorna 

själva tyckte. Sjuksköterskorna tyckte inte att beslutsstödets tidsgränser, alltså hur snabbt en 

vårdsökande ska uppsöka sjukvården för bedömning vid en viss symtombild, var realistisk. 

De ställde sig frågande till hur de rent praktiskt skulle kunna tillhandahålla de läkartider som 

krävdes för att uppfylla de tidsgränser beslutsstödet fastställt. Sjuksköterskorna tyckte att 

beslutsstödet var för försiktigt utformat i det avseendet och funderade över om det inte skulle 

gå att göra mer anpassat till hälso- och sjukvårdens faktiska förutsättningar. Många patienter 

hänvisades till jourverksamheter på kvällar och nätter för symtom som sjuksköterskorna 

egentligen tyckte kunde vänta till nästkommande vardagsmorgon. Detta resulterade i 

spänningar mellan personal på andra vårdinrättningar dit deltagarna hänvisade sina patienter. 

Deltagarna ansåg att de inte fick någon förståelse från annan vårdpersonal att de faktiskt 

arbetade efter ett beslutsstöd som de var ålagda att följa och önskade därför mer utbildning 

och information om beslutsstödet till annan vårdpersonal som inte använder det för att på så 

vis öka förståelsen och underlätta samarbetet.  

 

Att kunna lita på sin egen kunskap och erfarenhet 

Denna huvudkategori formades av underkategorierna: Att vara fri och Att vara styrd.  

 

Att vara fri 

Deltagarna var överlag överens om att beslutsstödets fördelar övervägde nackdelarna men när 

det gällde sjuksköterskans ledarroll i omvårdnadsarbetet och självständighet gick åsikterna 

isär. Flertalet sjuksköterskor poängterade att det fanns ett utrymme för en egen bedömning, att 

deras självständighet var självklar och okränkbar. De poängterade att de alltid måste tänka 

själva och göra en egen bedömning vilket alls inte behövde kollidera med beslutsstödet och 
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dess riktlinjer. Det framkom att beslutsstödet hos dessa sjuksköterskor inte uppfattades som 

styrande utan istället mer som ett välkommet komplement och stöd i telefonrådgivningen. 

 

”Ja, jag tror inte det påverkar min självständighet.” (sjuksköterska 7) 

 

”Min självständighet att bedöma…kan man inte ta ifrån mig.” 

(sjuksköterska 5) 

 

Att vara styrd 

Några av deltagarna ansåg dock tvärtom att beslutsstödet kunde vara alltför styrande för dem 

som arbetat med telefonrådgivning under en lång tid. Det kunde påverka självständigheten 

hos oerfarna sjuksköterskor men inte i samma utsträckning hos dem med många års 

erfarenhet. En sjuksköterska berättade att hon kunde känna sig kluven och tvingad att följa 

beslutsstödet trots att hon inte delade dess bedömning vilket i slutändan resulterade i att hon 

ändå gav vika och följde beslutsstödet i första hand.    

 

”Jag kan känna att det påverkar självständigheten. Jag är ju ålagd att 

följa beslutsstödet så visst är det ibland som jag kan tycka lite 

annorlunda.” (sjuksköterska 6) 

 

”Men vi som jobbat väldigt länge, vi kan ju också känna att det 

kanske känns för styrande.” (sjuksköterska 13) 

 

Diskussion 

En av de stora utmaningarna med telefonrådgivning är att kunna göra bedömningar och ge råd 

i avsaknad av visuell kontakt (McKinstry, Watson, Pinnock, Heaney & Sheikh, 2009). Att 

lyssna in och skapa sig en inre bild av den vårdsökande är därför av stor vikt för alla 

sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning. O’Cathain, Sampson, Munro, Thomas och 

Nicholl (2004) exemplifierar i sin studie hur svårt detta kan vara, inte minst då patienter kan 

lämna ofullständiga eller otillförlitliga uppgifter vilket kan skapa en felaktig bild hos 

sjuksköterskan som därmed riskerar att hamna på fel spår. Betydelsen av strukturerade samtal 

är därmed stor och vårt resultat visade att ett datoriserat beslutsstöd inte behövde inverka 

negativt på sjuksköterskans kommunikativa förmåga att uppfatta de olika nyanserna i 
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samtalet. Deltagarna upplevde snarast att beslutsstödet underlättade skapandet av 

strukturerade samtal då det levererade förslag till ett ramverk för sjuksköterskan att förhålla 

sig till. Ernesäter, Holmström och Engström (2009) beskriver att ett datoriserat beslutsstöd är 

behjälpligt med just detta och underlättar sjuksköterskans vardagliga arbete i 

telefonrådgivningen.  

 

Vårt resultat indikerade att beslutsstödet var en trygghet för sjuksköterskan som inte glömde 

bort eller på annat sätt missade viktiga frågor och aspekter av samtalet, liksom att 

beslutsstödet var ett viktigt stöd i svåra frågor där sjuksköterskans egen kunskap visade sig 

vara otillräcklig. Holmström (2007) klargör att detta är en av beslutsstödets viktigaste 

fördelar; det ger sjuksköterskan en välkommen extra kunskapsbas att vila sig mot. Här bör det 

dock poängteras att vårt resultat visade att beslutsstödet i vissa delar var otillräckligt, att 

många sökord inte var inkluderade och att sjuksköterskan därför ofta saknade stöd och 

upplevde otrygghet. Deltagarna önskade därför en utvidgning och fördjupning av stödet i sin 

helhet. Holmström (2007) drar i sin studie samma slutsats och tydliggör att beslutsstöd kan 

sakna den för sjuksköterskan så viktiga mångsidigheten.  

 

Telefonrådgivning är krävande och ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens och 

förmåga att fatta beslut i realtid. Besluten bygger ofta på en komplex bild av patienten baserat 

på den information som sjuksköterskan uppfattar såväl verbalt som icke-verbalt under 

samtalets gång, samtal som ofta bara varar i några få minuter. Det ligger i sakens natur att det 

ibland blir fel, och bedömningar som görs på distans är alltid mer riskabla än att ha patienten 

fysiskt framför sig (Katz, Kaltsounis, Halloran & Mondor, 2008). Deltagarna i vår studie gav 

därför uttryck för stor uppskattning över det stöd och den trygghet som det datoriserade 

beslutsstödet förmedlade, inte minst då det ansågs minimera risken för felbedömningar. 

Ernesäter et al. (2007) poängterar att sjuksköterskors rädsla för att göra felbedömningar är 

mycket vanlig till följd av de stora konsekvenser detta kan få för både sjuksköterskan och 

patienten. Beslutsstödet kan därför upplevas som ett slags garant som sjuksköterskan kan 

hänvisa till för den händelse ett ärende hamnar hos en tillsynsmyndighet. Vårt resultat visade 

att just detta var ett viktigt incitament för sjuksköterskan till att använda och följa 

beslutsstödet i sin helhet. O’Cathain et al. (2004) beskriver på samma sätt beslutsstödet som 

ett slags säkerhetsnät för såväl patienten som sjuksköterskan som, i sin dokumentation, alltid 

kan peka på att hon följt beslutsstödet. 
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I vårt resultat framkom att sjuksköterskor fann stöd i att beslutsstödet underlättade prioritering 

och hänvisning av den vårdsökande till rätt vårdnivå. Mayo, Chang och Omery (2002) betonar 

att en av de viktigaste fördelarna med ett beslutsstöd är att det förenklar prioriteringen av 

patientens vårdbehov vilket är kostnadsbesparande. Det leder till att icke-akuta ärenden 

hamnar i primärvården och inte på akutmottagningar samtidigt som sjukdomstillstånd som 

kan avhjälpas med egenvård i hemmet inte belastar primärvården. Det förutsätter dock att 

patienten har tillgång till stöd och rådgivning genom att söka telefonrådgivning. En intressant 

aspekt av detta är hur pass säkra prioriteringarna egentligen är. Giesen et al. (2007) fann i en 

studie att hela 19 % av de telefonsamtal som granskats fick en för låg prioritetsgrad vilket kan 

få stora konsekvenser för patienten som då inte blir ombedd att söka sjukvård omgående trots 

att denne kan uppvisa potentiellt livshotande symtom. Vårt resultat visade att deltagarna fann 

beslutsstödet alltför försiktigt utformat och att de snäva tidsgränserna gjorde att många 

patienter hänvisades till jourverksamheter. Det kan sålunda vara en klar fördel att försiktighet 

ändå genomsyrar beslutsstödet då Giesen et al., (2007) poängterar att telefonrådgivning är ett 

osäkert medium i vilken stor försiktighet bör råda. Samma studie visar även att 

sjuksköterskors träning i att använda stöd och riktlinjer påverkar prioriteringen av 

vårdbehovet i positiv bemärkelse. Vårt eget resultat belyste ju också en önskan hos deltagarna 

om mer utbildning i användandet av beslutsstödet. 

 

I vår studie framkom att sjuksköterskorna upplevde beslutsstödet som alltför somatiskt 

inriktat och att de därför ofta saknade stöd i komplexa situationer där patienten uppvisade 

psykisk ohälsa. Deltagarna upplevde detta som en uppenbar brist och efterlyste ett mer 

helhetsinriktat beslutsstöd. Wahlberg och Wredling (2001) belyser betydelsen av att behandla 

vårdsökande utifrån ett helhetsperspektiv, något som bland annat leder till en ökad följsamhet 

till de råd som sjuksköterskan levererar. Smith (1999) menar att sjuksköterskor alltid kan 

arbeta med omvårdnadsprocessen i åtanke i sin strävan efter en helhetssyn i 

telefonrådgivningen. Den är ryggraden i all telefonrådgivning och bygger på fem olika 

processer; datainsamling, problemidentifiering, målidentifiering, genomförande av 

omvårdnadshandling och utvärdering. Greenberg (2009) har studerat hur sjuksköterskor 

använder omvårdnadsprocessen och utvecklat en teoretisk modell i tre faser som beskriver 

strukturen i samtalet. I den första fasen hämtar sjuksköterskan information om patienten, 

initialt genom att lyssna på vad patienten har att berätta utan att själv ställa några frågor. 

Därefter ställer sjuksköterskan alltmer specifika frågor för att öka kunskapen om och 

förståelsen för patienten och dennes bekymmer för att sedan, i den andra fasen, klargöra 
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behov av vård och fundera över lämpliga interventioner. Den tredje och avslutande fasen 

handlar om vilka åtgärder sjuksköterskan slutligen vidtar i syfte att främja hälsa hos personen 

som ringer. Denna process, i alla dess tre faser, var klart synbar i våra intervjuer med 

deltagarna som bland annat var noga med att påpeka vikten av att vara en god lyssnare; att 

lyssna in och inte överösa patienten med en mängd frågor i samtalets början. 

 

Sjuksköterskor är självständiga till sin natur då de ofta arbetar som omvårdnadsansvariga 

ledare i team med andra yrkeskategorier (Kosinska & Niebroj, 2003). Vårt resultat indikerade 

att flera deltagare inte upplevde beslutsstödet som något hinder när det handlade om 

självständighet, att få tänka själv och göra sina egna bedömningar, medan andra tvärtom 

kände sig begränsade och åsidosatta. En anledning till en sådan känsla kan vara att 

sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning anser sig vara tillräckligt kompetenta och 

erfarna och därför klarar sig utan ett beslutsstöd (Holmström, 2007). En annan anledning kan 

tänkas vara att sjuksköterskor känner sig övervakade. Ernesäter et al. (2009) lyfter fram att 

sjuksköterskor kan känna sig kontrollerade och passiva när de arbetar med ett datoriserat 

beslutsstöd och att friheten att få tänka självständigt därför kan upplevas reducerad. Studier 

visar att autonomi är den i särklass mest betydande komponenten för att en sjuksköterska ska 

uppleva tillfredsställelse i sitt arbete (Finn, 2001) vilket är någonting som leverantören av 

beslutsstödet bör uppmärksamma och ta i beaktande i utvecklingsarbetet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan känner att hon styr med, och inte styrs av, beslutsstödet. Ernesäter et al. (2009) 

beskriver att det annars finns en risk att sjuksköterskor inte använder sig av den kunskap och 

expertis som stödet levererar. 

 

Metoddiskussion 

En skickligt genomförd intervju ställer höga krav på intervjuaren som först och främst bör ha 

kunskap om det ämne som ska avhandlas, men också en förmåga att snabbt fatta beslut om 

”vad som ska frågas och hur det ska frågas” (Kvale, 1997, s.136). Vi är erfarna sjuksköterskor 

men saknar tidigare erfarenhet av intervjumetodik i forskningssammanhang, något vi försökte 

kompensera genom att förbereda oss grundligt inför varje intervju. Efter att ha läst in oss på 

ämnet utformade vi en intervjuguide som stöd med frågeställningar som spänner över det i 

studien preciserade syftet. Vi strävade efter att försöka åstadkomma en så optimal miljö för 

intervjun som möjligt, vilket är viktigt då en avslappnad stämning är en förutsättning för att 

deltagaren ska kunna uttrycka sig uppriktigt (Polit & Beck, 2012, s.309). Vi blev också 

skickligare i intervjuteknik allteftersom, och tyckte att de senare intervjuerna blev bättre än de 
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som utfördes först. Det var inte helt lätt då intervjuerna genomfördes under deltagarnas 

arbetstid, på deras respektive arbetsplats. Flera ljudupptagningar vittnade om 

störningsmoment; hur personer knackade på och därefter avbröt intervjun genom att ställa 

frågor till deltagaren. En mer skyddad atmosfär hade varit önskvärd, det var dock praktiskt 

svårt att genomföra då deltagarna inte ville bli intervjuade på sin lediga tid. 

 

Sammanlagt 15 deltagare medverkade i studien vilket gav tillräckligt med material för att 

uppnå informationsmättnad (Holloway & Wheeler, 2002, s.80). Åldersspannet mellan den 

yngsta och äldsta deltagaren var stort, detsamma gäller även graden av yrkeserfarenhet. Den 

geografiska spridningen var stor och studien omfattade deltagare verksamma i såväl stads- 

som glesbygdsmiljö. Endast kvinnor medverkade i studien, manliga deltagare hade varit 

önskvärt men lyser nästan helt med sin frånvaro inom primärvården varför urvalet ändå får 

anses representativt. En svaghet i studien var att några av deltagarna var kollegor till 

författarna. Kvale (1997, s.112) påpekar att forskningens oberoende kan hotas om det finns 

band mellan forskaren och deltagaren. Det fanns även en fördel i vår förförståelse om 

telefonrådgivning med tillgång till datoriserat beslutsstöd då vi visste vad vi skulle fråga efter. 

Det fanns dock även en nackdel i detta då deltagarna därmed förutsatte att vi förstod vad de 

menade och därför inte alltid uttalade och satte ord på sådant som togs för självklart. 

 

Graneheim och Lundman (2004) poängterar att en kvalitativ studies tillförlitlighet bygger på 

dess förmåga att uppnå trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet förutsätter ett 

adekvat val av deltagare och datainsamlingsmetod. Våra intervjutexter lästes, med detta i 

åtanke, igenom flera gånger och vi använde en vedertagen metod i kvalitativ innehållsanalys 

när textenheterna extraherades, kondenserades, kodades och kategoriserades. Studiens 

trovärdighet ökade genom att kategorierna illustrerades med citat från de ursprungliga 

textenheterna (Holloway & Wheeler, 2002, s.274) som presenterades i anslutning till 

brödtexten i resultatet. Vi förde under arbetets gång kontinuerligt reflekterande diskussioner 

med varandra och med vår handledare, vilket stärker studiens pålitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  Studiens överförbarhet, sålunda möjligheten att överföra dess resultat till 

andra liknande situationer (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255), får anses god då vårt resultat 

överensstämmer med andra liknande studier i ämnet. 
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Slutsats 

Telefonrådgivning hör till de mest komplexa, dynamiska och krävande arbetsuppgifter som en 

sjuksköterska kan ställas inför. Ett datoriserat beslutsstöd har därför utvecklats för att 

underlätta och samtidigt säkerställa en hög kvalitet i telefonrådgivningen. Resultatet i denna 

studie visar att beslutsstödet bekräftar sjuksköterskor i deras arbete, genererar en upplevelse 

av trygghet och levererar ett stöd i rådgivningen samtidigt som det också medför en möjlighet 

till kontinuerligt lärande. Det finns brister; studien visar att beslutsstödet kan upplevas 

otillräckligt och tidskrävande. Beslutsstödet kan upplevas stressande vilket i sin tur att gör att 

det ibland åsidosätts med risker för både sjuksköterskan och patienten som följd. Studien 

lyfter konkreta förslag till hur beslutsstödet kan förbättras och poängterar att sjuksköterskor 

överlag efterlyser mer utbildning i användandet. Studien belyser också att sjuksköterskor kan 

känna sig övervakade och styrda i arbetet med ett datoriserat beslutsstöd. Mer forskning 

behövs för att få mer kunskap om interaktionen mellan sjuksköterskor och ett beslutsstöd. Det 

skulle kunna öka acceptansen för och användningen av ett datoriserat beslutsstöd. 
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Bilaga 1  

 

Luleå tekniska universitet     

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Förmedlande av deltagande i intervjustudie 

 

Telefonrådgivning tillhör vardagen för sjuksköterskor inom primärvården och medför att sjuksköterskan ställs 

inför komplexa bedömningar som ska avklaras i avsaknad av visuell kontakt och under en begränsad tidsrymd. 

Det ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens och som stöd har datoriserade beslutsstöd på senare tid 

implementerats i allt större utsträckning, nu senast med RGSWebb under våren år 2011. Syftet med vår studie är 

att klarlägga sjuksköterskors erfarenheter av att använda ett datoriserat beslutsstöd. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om förmedlande av deltagare i studien. Vi söker tre till fyra 

sjuksköterskor på er vårdcentral som har arbetat med telefonrådgivning i minst ett år. Intervjun kommer att ta ca 

20-30 minuter, spelas in på band och genomförs under en för deltagaren passande tidpunkt i april, maj eller juni. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. Materialet 

kommer inte att innehålla några uppgifter som kan leda till identifiering av vårdcentraler eller deltagare och 

kommer att destrueras efter att studien godkänts och publicerats. 

 

Vi studerar till distriktssköterskor vid Luleå tekniska universitet och denna studie utgör vårt examensarbete. Om 

du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare. Vi 

återkommer telefonledes för att höra efter om det finns ett intresse hos dina anställda att delta i vår studie;  

vi ordnar i så fall en intervju vid en för er passande dag och tid.  

 

 

_______________________________________  ________________________________________ 

Britt-Marie Westerberg, legitimerad sjuksköterska Karl Kvennberg, legitimerad sjuksköterska och 

och specialistsjuksköterskestudent inr distriktsvård specialistsjuksköterskestudent inr distriktsvård 

Svanstein 412, 957 94 Övertorneå Valörvägen 16, 974 51 Luleå 

Tel:0722010827, e-post: briwes-5@student.ltu.se Tel: 0706021190, e-post: karkve-0@student.ltu.se 

 

_______________________________________ 

Stefan Sävenstedt, handledare och bitr. professor 

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tel: 0920493919, e-post: stefan.savenstedt@ltu.se 
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                                                                     Bilaga 2, sid 1 av 2  

 

Luleå tekniska universitet     

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Målsättningen med ett datoriserat beslutsstöd är att öka tryggheten för både sjuksköterskan och den vårdsökande, 

samt att säkerställa en hög kvalitet och god kontinuitet i rådgivningen. Syftet med de planerade intervjuerna är 

att belysa deltagarnas erfarenheter av att använda ett datoriserat beslutsstöd. Du tillfrågas om deltagande i 

intervjun då din chef uppgett att du regelbundet arbetar med telefonrådgivning i vilken du har tillgång till ett 

datoriserat beslutsstöd. Intervjutiden är beräknad till ca 20-30 minuter och samtalet spelas in på band för att 

sedan skrivas ut ordagrannt för analys. 

 

Den data som erhålls i samband med intervjuerna kommer att avidentifieras; det kommer inte att framgå vem 

som har sagt vad och utskrifterna kommer, liksom bandinspelningarna, att förstöras när studien blivit godkänd 

och publicerad. Det är endast de tre undertecknade som kommer att ha tillgång till materialet. Sekretess 

garanteras och ingen person som deltar i studien kommer att kunna identifieras. Deltagandet i studien är 

frivilligt, och du kan närsomhelst välja att avbryta din medverkan. Studien kommer att publiceras på 

www.epubl.ltu.se när den blivit godkänd. 

 

Vi studerar till distriktssköterskor vid Luleå tekniska universitet och denna studie utgör vårt examensarbete. Om 

du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare.  

 

 

_______________________________________  ________________________________________ 

Britt-Marie Westerberg, legitimerad sjuksköterska Karl Kvennberg, legitimerad sjuksköterska och 

och specialistsjuksköterskestudent inr distriktsvård specialistsjuksköterskestudent inr distriktsvård 

Svanstein 412, 957 94 Övertorneå Valörvägen 16, 974 51 Luleå 

Tel:0722010827, e-post: briwes-5@student.ltu.se Tel: 0706021190, e-post: karkve-0@student.ltu.se 

 

_______________________________________ 

Stefan Sävenstedt, handledare och bitr. professor 

Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå 

Tel: 0920493919, e-post: stefan.savenstedt@ltu.se 
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Luleå tekniska universitet     

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

SVARSTALONG 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen beträffande studien och är medveten om att mitt 

deltagande är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas. Jag, liksom min vårdcentral, är garanterad 

konfidentialitet och kommer inte att kunna identifieras i studien. Det genom intervjun insamlade 

materialet kommer att förvaras inlåst och destrueras efter att studien blivit publicerad, det kommer 

vidare endast att användas i denna studie.  

 

Om du vill delta i studien och är införstådd med ovanstående, var vänlig markera med ett kryss i rutan 

nedan och återsänd svarstalongen i det bifogade svarskuvertet.  Återsändelsen är portofri. 

 

 

K   Ja, jag vill medverka i studien 

 

 

 

 

________________________________ 

Namnunderskrift 

 

________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Vi återkommer telefonledes om du väljer att medverka i vår studie; vi ordnar en intervju vid en för dig 

passande dag och tid. 

 

 

 

 



29 
 

INTERVJUGUIDE     Bilaga 3 

 

1. Berätta om dina erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning utifrån ett datoriserat 

beslutsstöd 

 

2. Vilka fördelar ser du med datoriserat beslutsstöd? 

Kan du beskriva en positiv upplevelse vid användandet av beslutsstödet? 

Finns det några positiva följder för den vårdsökande? 

Finns det några positiva följder för omvårdnaden? 

Finns det några positiva följder för telefonrådgivningssköterskan? 

 

3. Finns det några nackdelar eller svårigheter med att använda sig av beslutsstöd? 

Det du ser som nackdelar, hur skulle man kunna förbättra eller utveckla systemet eller 

arbetssättet? 

Kan du berätta om någonting du har varit med om i användandet av beslutsstödet som du 

upplevde som svårt eller jobbigt? 

 

4. Leder beslutsstödet till en utveckling av dina kunskaper i telefonrådgivning? 

Påverkar beslutsstödet dina råd om egenvård, kan du ge exempel? 

Hur vill du att beslutsstödet ska utvecklas? 

Om du skulle kunna förändra någonting, vad skulle det vara? 

Ges det möjligheter till utbildning och fördjupning i beslutsstödet? 

  

5. Vad är det viktigaste för att kunna göra en säker bedömning i telefonrådgivning? 

Påverkar beslutsstödet din bedömning av den vårdsökandes hälsotillstånd? 

Vad kan få dig att uppleva trygghet?  

Vad kan få dig att uppleva osäkerhet? 

 

6. Känner du att du kan tillgodose patientens behov med hjälp av beslutsstödet?  

 

7. Kan du berätta om hur du kan använda din omvårdnadskompetens i arbetet med 

beslutsstödet? 

Påverkar beslutsstödet din kommunikation med vårdsökande? 

Påverkar beslutsstödet din självständighet som sjuksköterska? 

Påverkar beslutsstödet samspelet mellan dig och den vårdsökande? 

 

8. Är det någonting mer du vill tillägga? 


