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Abstrakt 
 

Telefonrådgivning kräver ett kvalificerat handläggande där sjuksköterskan på kort tid 

ska etablera en god vårdrelation med patienten trots att den visuella kontakten 

saknas. Förutom kunskaper inom medicin krävs det att sjuksköterskan har en god förmåga till 

kommunikation och visar respekt och empati för patienten. Efterfrågan på telefonrådgivning 

ökar och detta ställer krav på specifik kompetens hos sjuksköterskan. Syftet med studien var 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att göra en säker bedömning i telefonrådgivning. I 

studien deltog 17 kvinnliga sjuksköterskor vid fem olika vårdcentraler i norra Sverige som 

intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes för att 

analysera texterna. Analysarbetet resulterade i ett övergripande tema. Trygghet genom 

erfarenhet, som beskriver förutsättningarna för att sjuksköterskan kan göra en säker 

bedömning vid telefonrådgivning. Inom ramen för temat finns tre områden. Mötet med 

patienten med kategorierna: Få en bild av problemet. Patientens trygghet och Vård på rätt 

nivå. Arbetsmiljön med kategorierna: Krav och stress och Påverkad av arbetsmiljön. 

Yrkesrollen med kategorierna: Behov av utbildning och Lärande i arbetet. En slutsats av 

denna studie är att en mer specificerad utbildning för sjuksköterskor som arbetar med 

telefonrådgivning är nödvändig och att mer tid ges för reflektion.  

 

Nyckelord: telefonrådgivning, sjuksköterskor, erfarenheter, säker bedömning, risker, 

möjligheter, kvalitativ innehållsanalys.  
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Användning av telefonen har förändrat världen och arbetet för sjuksköterskan, speciellt i 

slutet av 1900 talet och tidigt 2000 tal, eftersom den möjliggjorde kontakten mellan 

sjuksköterska och patient utan ett fysiskt möte. Den vårdande rollen för sjuksköterskan var 

från slutet av artonhundratalet och fram till nyligen kopplat till sjukhus. Eftersom omvårdnad 

av patienters kroppar tidigare var det primära i sjuksköterskors arbete var det ett stort steg när 

tekniken infördes i vården. Långa avstånd mellan patient och vårdinrättning är en utmaning 

för sjuksköterskors traditionella föreställningar om betydelsen av patientens fysiska närvaro 

inom omvårdnad (Wahlberg, 2004). I många svenska städer idag är telefonrådgivning inom 

primärvården en stor del av det dagliga arbetet. Den svenska modellen av telefonrådgivning 

utvecklades under 1970-talet, när det fanns en brist på allmänläkare. Omvårdnadsarbetet har 

blivit mer anonymiserat och telefonintervjun har idag blivit en av de vanligaste vårdformerna 

(Holmström & Dall´Alba, 2002). 

 

Telefonrådgivning skall uppfylla samma kvalitetskrav på god vård som annan vård enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Detta innebär att den skall vara av god kvalitet, 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen skall vara lättillgänglig. 

Vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande, integritet och främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Den skall även tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  

 

Enligt Bonander och Snellman (2007) beräknades att cirka 20 miljoner samtal per år gick till 

vårdcentralerna i början av 1990-talet. Holmström och Höglund (2007) beskriver 

telefonrådgivning och omvårdnad via telefon som en växande del av sjukvården. De etiska 

krav som ställs på sjukvårdspersonal har genom expansionen av telefonrådgivning ökat och 

omfattar ny medicinsk kompetens. En åldrande befolkning och begränsade resurser innebär 

att prioriteringar av vård på rätt nivå har fått ökad betydelse. Sjuksköterskor i Sverige 

upplever också nya etiska krav på grund av ett mer mångkulturellt samhälle. Även om etiska 

dilemman förekommer inom andra områden i vården är dessa situationer särskilt utmanande 

inom telefonrådgivning. 

 

Enligt en studie av Bonander och Snellman (2007) utgörs över 50 % av telefonsamtalen till 

vården i Sverige av en tredje part, på uppdrag av en sjuk person, oftast av en maka eller 

föräldrar till barn. En annan stor grupp som ringer är unga vuxna som bor i eget hem. Nästan 
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hälften av de patienter som ringer får egenvårdsråd och mer än hälften av patienterna är 

kvinnor. Värk och infektioner är de vanligaste besvären patienterna söker för. Att 

sjuksköterskor sorterar och ger råd via telefonsamtal börjar bli vanligare även utanför Norden. 

Telefonrådgivning är ett sätt att hantera det stora patienttrycket på distriktsläkarmottagningar. 

Mer än hälften av patienterna kan på detta sätt sorteras till en lägre vårdnivå än vad de själva 

bedömt att de behöver (Bonander & Snellman, 2007). Enligt Holmström och Dall’Alba 

(2002) är telefonrådgivning en kostnadseffektiv och tidsbesparande intervention som stödjer 

egenvård. Det finns tydliga bevis för att vården per telefon ger värdefull omvårdnad, 

information och vård på rätt nivå. 

 

Då egenvård ges på ett korrekt sätt minskar besöken till vården med 56,1%. De sammanlagda 

besparingarna genom egenvård resulterar i minskade kostnader med 77.7€ / samtal. Det finns 

ett ökande intresse för medicinsk sjukvårdsupplysning. Telefonrådgivning har utvecklats som 

en primär källa till vård, som en uppföljande service och ett komplement till nuvarande 

sjukvård. Stor vikt läggs vid ett systematiskt tillvägagångssätt för att effektivt utnyttja 

sjukvårdspersonal, öka antalet planerade besök, minska antalet oplanerade besök och ge 

omedelbara insatser via telefon till patienter. Den ökade tillgängligheten till  

telefonrådgivning ger en högre grad av egenvård samt hänvisning till en lämplig vårdnivå, 

vilket innebär att den som är mest lämpad tar hand om det specifika  medicinska problemet. 

En betydande kvalitetsfaktor i vården för patienter är att få samma råd från olika 

sjukvårdsupplysningar för liknande typ av problem (Marklund et al, 2007). 

 

Telefonrådgivning är ett expanderande fält inom hälso- och sjukvården, med stor möjlighet att 

påverka folkhälsan. Etikkoden för sjuksköterskor hänvisar till att främja och återställa hälsa 

och förebygga ohälsa. Världshälsoorganisationen definierar hälsa som ett socialt och politiskt 

begrepp som syftar till att förlänga livet och att förbättra livskvaliteten och hälsan för hela 

befolkningen. Detta genom förebyggande av sjukdomar och andra hälsofrämjande former av 

åtgärder. I samtalet med patienten har sjusköterskan möjligheter att uppfylla dessa krav 

(Kaminsy, Rosenqvist, & Holmström, 2009).  

 

Kommunikationen mellan patienter och sjukvårdspersonal är en faktor av stor betydelse vid 

telefonrådgivning. Viktiga faktorer i kommunikationen är att den ska vara fullständig, 

sanningsenlig och begriplig. Individperspektivet är viktigt, både ur patientens men också ur 

sjuksköterskans synvinkel. Patienten som ringer önskar bli bemött som en individ, tagen på 
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allvar och bli trygg av samtalet (Wahlberg, 2004). Den vårdsökande kan börja beskriva ett 

fysiskt symtom men efter hand kan ett annat problem komma fram som till exempel att 

patienten är orolig. Det kan också vara att den vårdsökande verkar onaturligt lugn samtidigt 

som hon beskriver ett akut symtom. Sjuksköterskan lyssnar efter det som händer i bakgrunden 

hos den som söker hjälp och det som är outtalat. Tolkningen av denna kommunikation 

använder sjuksköterskan för att formulera frågor och göra sin bedömning (Wahlberg, 2007 s. 

40-41). Sjuksköterskan bygger sig en bild, där både personen och patologi visualiseras genom 

att fråga specifika frågor. Det kan handla om utseendet av ett utslag eller en nivå av smärta, 

men också genom att försöka bygga sig en bild av patienten som person och dennes miljö. 

Sjuksköterskan är beroende av kvaliteten och riktigheten i de uppgifter patienten lämnar, samt 

att det krävs att den som ringer ger information på ett sätt som gör det möjligt för 

sjuksköterskan att förstå och visualisera den som ringer i sin situation (Nooks at.al, 2008). 

 

Problemformulering 

Efter genomgång av litteratur fann vi en hel del forskning inom området telefonrådgivning. 

Samtidigt är detta ett område som förändras snabbt och därför finns ett behov av att belysa 

hur sjuksköterskans arbete med telefonrådgivning utvecklas. I dagens sjukvård med 

personalneddragningar och minskade resurser blir telefonkontakten en viktig länk mellan 

patienten och vården. I arbetet med telefonrådgivning ställs det höga krav på att 

sjuksköterskan skall ha bred kompetens för att kunna göra en säker bedömning och ytterligare 

forskning behövs för att öka förståelse om vad som påverkar sjuksköterskans möjlighet att 

göra en säker bedömning.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att göra en säker 

bedömning vid telefonrådgivning.  

Frågor som studien besvarade är: 

1. Vilka möjligheter har sjuksköterskan i sitt arbete med telefonrådgivning?  

2. Vilka svårigheter har sjuksköterskan i sitt arbete med telefonrådgivning? 

3. Hur vidareutvecklas kunskaperna inom telefonrådgivning?  

4. Vad är viktigast för att kunna göra en säker bedömning i samtalet? 

5. Hur har arbetet inom telefonrådgivning förändrats? 

6. Kan patientens behov tillgodoses i telefonrådgivning? 
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Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och data samlades in med semistrukturerade 

intervjuer. Den kvalitativa forskningsmetoden kan användas för att utveckla och utforska 

förståelsen för olika fenomen och är lämplig för att beskriva den intervjuades upplevelse 

(Polit och Beck, 2008, s. 66).  

 

Deltagare och procedur 

Intervjupersonerna bestod av 17 kvinnliga sjuksköterskor vid fem olika vårdcentraler i norra 

Sverige som identifierades med ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att deltagande till 

studien valdes ut med hänsyn till tillgänglighet (jfr. Trost, 2002, s. 41). Inklusionskriterierna 

för studien var att deltagarna hade minst två års erfarenhet av att regelbundet ha arbetat med 

telefonrådgivning. Vid urvalet fanns en strävan att få så stor variation som möjligt med 

avseende på variabler som ålder, kön, och arbetslivserfarenhet. 

 

Personalansvarig på de fem vårdcentraler kontaktades via ett informationsbrev (bilaga 1) och 

ombads att välja ut och tillfråga 3-4 sjuksköterskor från varje vårdcentral om medverkan. 

Antalet deltagare, 17 personer, beräknades ge ett tillräckligt rikt material. Eftersom studien ej 

bygger på djupintervjuer fick ett större antal deltagare medverka för att uppfylla studiens syfte 

och besvara de specifika frågeställningarna. De sjuksköterskor som var intresserade av att 

delta fick ett informationsbrev om studiens syfte och genomförande (bilaga 2). I brevet 

framkom att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet samt 

att de garanterades sekretess. Med informationsbladet skickades en svarstalong. 

 

Datainsamling 

Efter godkännande av deltagarna kontaktades de av forskarna för att planera tid och plats för 

intervjun. Sjuksköterskorna erbjöds välja en plats som kändes trygg och där intervjuerna 

kunde ske ostört. Studien byggdes på enskilda semistrukturerade intervjuer där forskaren hade 

en frågeguide som angav frågeområdena samt tänkbara följdfrågor (bilaga 3). Inom varje 

frågeområde hade deltagaren möjlighet att prata fritt och med egna ord beskriva erfarenheter 

(Polit & Beck, 2008 s. 394).  Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan olika formuleringar 

av frågor leda till olika resultat. Intervjuguiden användes för att intervjusituationen skulle bli 

så likvärdig som möjlig för alla deltagare. Intervjuerna utfördes under arbetstid på 

vårdcentralen och med en i förväg avsatt tid. 
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Intervjun inleddes med att sjuksköterskan fick berätta om sina möjligheter att göra säkra 

bedömningar i telefonrådgivning, samt vilka positiva konsekvenser det kunde innebära för 

patienten. Början är viktigast för att intervjupersonen skall få en uppfattning om intervjuaren 

innan hon tillåter sig tala fritt om sina erfarenheter och känslor inför en främling. En god 

kontakt skapas genom att intervjuaren lyssnar uppmärksamt, visar intresse, förståelse och 

respekt och är tydlig med syftet. Bandspelare användes för att registrera intervjuerna och 

dessa skrevs sedan ut ordagrant för att därefter analyseras. Genom att använda bandspelare 

ger det intervjuaren frihet att koncentrera sig på innehållet i intervjun. Orden, tonfallen och 

pauser registreras så att intervjuaren kan lyssna flera gånger (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

139, 144, 194-195).  

 

Analys 

Analysen genomfördes med en metod för kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) samt Elo och Kyngäs (2008). Intervjutexterna lästes först igenom flera gånger 

för att se helheten och för att fördjupa sig i forskningsmaterialet. Textenheterna 

kondenserades för att få fram essensen i texten. Textenheter som hörde ihop med varje 

frågeställning sammanfördes därefter genom kodning under frågeområdet. Inom varje 

frågeområde gjordes sedan en separat analys av de kondenserade textenheterna som stegvis 

grupperades i kategorier. Till slut hade vi ett fåtal bredare kategorier inom varje frågeområde. 

Vid en granskning av kategorierna inom varje område var det uppenbart att det fanns en viss 

överlappning mellan områdena och att flera kategorier delvis hade samma innehåll och kunde 

därefter sammanföras. Hela tiden jämfördes textenheterna mot vårt syfte för att försäkra oss 

om att våra frågeställningar blev besvarade samt att materialet inte förlorade sin ursprungliga 

betydelse. Slutligen formulerades ett tema som övergripande beskriver hur sjuksköterskornas 

erfarenheter är av att göra en säker bedömning vid telefonrådgivning.  

 

Etiska övervägande 

Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om hur studien var planerad i stort, 

samt informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan förklaring. För 

att skydda konfidentialiteten av deltagarna inkluderades inga personuppgifter i arbetet med 

studien som kunde identifiera intervjupersonerna.  En risk som identifierades vid intervjuerna 

var att deltagarna skulle kunna känna sig obekväma för att de blottat sina känslor så öppet. 

Därför erbjöds en möjlighet till reflektion i slutet av varje intervju. En annan risk var att bägge 
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forskarna själva arbetar som sjuksköterskor med telefonrådgivning och fick därför dubbla 

roller som kollegor till de intervjuade samt som forskare. Risken låg i att deltagarna inte 

skulle kunna skilja rollerna åt och ha svårt att vara öppna med sina synpunkter. Forskarna 

diskuterade detta problem med deltagarna och var mycket tydliga med sina roller som 

forskare. Mycket tyngd lades på informationen om tystnadsplikt samt att deltagarna ej skulle 

kunna identifieras. Endast författarna och handledaren hade tillgång till materialet. Materialet 

förvarades på säker plats i författarnas hem och förstördes efter uppsatsens godkännande och 

publicering. Den publicerade nyttan förväntades överstiga riskerna då sjuksköterskornas 

erfarenheter kunde vara användbara för att utveckla och förbättra vården. Innan studien 

påbörjades var forskningsetisk prövning godkänd av etiska gruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

 

Resultat 

I analysen identifierades ett övergripande tema, tre områden samt sju kategorier som beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter av att göra en säker bedömning i telefonrådgivning. Kategorierna 

besvarar våra frågeställningar och skildras i löpande text och illustreras med citat från 

intervjuerna.  

 

Tabell 1. Översikt över kategorier, områden och tema 

   

Kategorier                                                  

 

Områden 

 

Tema 

 

Få en bild av problemet 

 

 

 

Mötet med patienten 

 

 

 

 

 

Trygghet genom erfarenhet 

och stöd 

 

Patientens trygghet 

 

Vård på rätt nivå 

 

Krav och stress 

 

 

Arbetsmiljön  

Påverkad av arbetsmiljön 

 

Behov av utbildning 

 

 

Yrkesrollen  

Lärande i arbetet 
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Mötet med patienten 

Detta område beskriver sjusköterskans möjligheter och svårigheter i samtalet med patienten 

under telefonrådgivning.  Området har formats av tre kategorier; Få en bild av problemet,  

Patientens trygghet och Vård på rätt nivå. Detta område är det största eftersom alla 

sjuksköterskor hade mycket erfarenheter de ville delge om mötet med patienten.  

 

Få en bild av problemet 

Sjuksköterskorna beskriver telefonrådgivning som ett ansiktslöst möte där de måste skapa sig 

en bild av patienten och dennes problem utan hjälp av syn och känsel. En situation där det är 

lätt att bli osäker och ofta inte ger en lika stor trygghet som med patienten framför sig, 

speciellt då patienten är okänd för sjuksköterskan. För att kompensera för dessa problem 

måste sjuksköterskan hela tiden ställa frågor och använda dem som instrument för att få en 

heltäckande bild av den som är i andra änden av luren. Sjuksköterskorna beskrev vidare att 

det är viktigt att få en bra anamnes av patienten för att kunna göra en säker bedömning. 

Genom att ställa öppna och relevanta frågor får de reda på patientens önskemål eller behov. 

Att ha ett brett och öppet perspektiv och inte göra sig en bild för fort av den som ringer och 

dennes åkommor beskrivs som viktigt. 

 

”Jag är ju ganska snabb av mig som person…faran för mig är att jag gör mig en bild av den 

som ringer alldeles för fort, istället för att hålla kvar ett brett perspektiv” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att telefonrådgivning handlar minst lika mycket om att kunna lyssna 

som att kunna prata och ställa frågor. Samtalet blir ett slags möte med patienten där 

sjuksköterskan kan lyssna effektivt, trots att hon inte ser patienten. Sjuksköterskorna beskrev 

vikten av att kunna vara lyhörd i mötet och verkligen lyssna till den som ringer, både det som 

sägs och det som inte sägs. För att lyssna och för att kunna koncentrera sig på vad patienten 

säger krävs att sjuksköterskan är fokuserad i situationen. Hörseln är ett av sjuksköterskans 

viktigaste arbetsredskap i telefonrådgivning.  

 

”att man kan lyssna och att man är lyhörd. Att man lyssnar både på vad det är patienten 

säger, men också på det den inte säger, lyssna på bakgrundsljud, ställa rätt följdfrågor så man 

inte missar någonting viktigt” 
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Sjuksköterskorna upplever ibland att det kan vara komplicerat att förstå patienter eftersom 

vissa har svårt att förklara och uttrycka vad de vill i telefon. Hur patienten upplever symtom 

och sin kropp är olika. En del patienter överdriver eller bagatelliserar sina symtom, är 

fåordiga, eller ringer ofta vilket kan få sjuksköterskan känna en osäkerhet i att kunna göra en 

bedömning om patienten verkligen är i behov av sjukvård. Vissa patienter kan säga en sak 

men mena någonting annat, vilket kan försvåra en fullständig anamnes. Sjuksköterskorna 

anser att den icke verbala kommunikationen kan vara svår att tyda. Vissa patienter säger inte 

mycket vilket gör det viktigt att kunna läsa mellan raderna för att inte tolka fel och 

missuppfattningar ska uppstå. Patienter med utländsk härkomst kan ha svårt finna rätt ord när 

det gäller att beskriva sitt problem eller symtom med enbart telefonkontakt. Språkförbistring, 

kulturella skillnader inom vården samt andra seder och bruk beskrivs ibland som hinder i 

kommunikationen. Mycket kan missas både från patientens sida och från sjuksköterskans 

sida. 

 

”Det är svårt veta hur allvarligt det folk beskriver som symtom. Hur allvarligt är det här? Är 

det här någonting jag måste ta till doktorn? En del beskriver, skrönar ut orden så det låter 

som det är allvarligt, man vet inte vad det står för” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att nedsatt hörsel, afasi, problem med talet och minnet hos patienten 

kan skapa kommunikationsproblem. För sjuksköterskan kan det vara svårt veta hur mycket 

patienten förstår av det som sägs och hur mycket information de kan ta till sig. Ett annat 

hinder i kommunikationen kan vara dålig telefontäckning. Sjuksköterskans bedömningar via 

telefon är idag svårare än förr, eftersom många patienter är på resande fot och svarar i 

mobiltelefon. Patienten vill inte svara på alla frågor som sjuksköterskan ställer om andra 

lyssnar. Därigenom blir det en sämre anamnes och bedömningarna skall fattas på ett mindre 

underlag.  

 

”Det kan ibland vara svårt få en ordentlig anamnes, det är inte alla som är så bra på att 

beskriva sina symtom och problem. Somliga hör dåligt, eller har svårt komma ihåg vad de ska 

säga när de kommer fram.” 

 

Sjuksköterskan känner inte alltid till patienten som ringer och vet inte om det är en person 

som söker vård för allt eller när det nästan är för sent. Deltagarna beskrev även att föräldrars 

upplevelse av sitt barns sjukdom kan göra en bedömning svår eftersom de kan ge en annan 
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bild av barnet än verkligheten sedan visar. Lite läkartider och långa telefonköer ställer stora 

krav på sjuksköterskan att göra en snabb, korrekt bedömning för att kunna sålla ut de patienter 

som verkligen behöver vård. Sjuksköterskorna beskrev att en viktig del i arbetet är att känna 

sina kunskapsbegränsningar och veta när svar måste sökas på annat håll.  

 

”Ändå blir det fel ibland och jag gör en felbedömning, men det sånt som händer. Det går 

aldrig komma ifrån, man är inte mer än människa. Det är väl det som är det svåraste, att veta 

att man gjort en rätt bedömning.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte alltid är överrens med patienten om bedömningen. 

Patienten vill till läkaren medan sjuksköterskan tycker patienten skall pröva med egenvård. 

De patienter som inte går att bedöma eller ge råd till måste tas på ett besök. 

Sjuksköterskorna beskrev att de trots lång erfarenhet blir osäkra ibland. Ofta beror 

osäkerheten på informationsbrist från patientens sida. Det kan vara anhöriga som ringer för 

patienters räkning och inte har tillräcklig information för att kunna göra en säker bedömning. 

Anhöriga och myndigheter beskrivs som svåra att bemöta och hantera över telefon på grund 

av tystnadsplikten. En sjuksköterska upplevde det svårt att ge råd till någon hon känner privat. 

Trots att hon vet svaret kontrollerar hon det med någon kollega. Nya eller ovanliga sjukdomar 

eller tillstånd som sjuksköterskan är obekant med kan få henne osäker. Trots att 

sjuksköterskan har viss information om sjukdomen kan patienten ha helt andra frågor, som 

inte finns svar på. Otrevliga, arga och krävande patienter som aldrig blir nöjda, en osäker 

anamnes, med symtom som spretar eller när det inte går få en klar bild av patienten kan få 

sjuksköterskan att bli osäker på sin bedömning om egenvårdsråd. Att vara ifrån 

telefonrådgivning under en period skapar osäkerhet när sjuksköterskan börjar om igen. Alla 

sjuksköterskorna beskrev telefonrådgivning som ett svårt arbete. De flesta patienter blir 

tillgodosedda, men det finns alltid patienter som inte blir nöjda. 

 

”nya svininfluensan som härjade, ingen visste riktigt vad man skulle göra med patienterna, 

och det var många som var oroliga och ville komma hit när de hörde att människor dött av 

den. Det blev en så uppskrämd stämning.” 

 

Erfarenhet och lång arbetstid ökar tryggheten och säkerheten i bedömningar och råd, men 

även att veta vad sjuksköterskans åtaganden står för, vad som ingår och förväntas i 

arbetsuppgiften. Denna trygghet ökar om de har duktiga kollegor runt om sig. 
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”Ju längre man har jobbat med det, desto säkrare och tryggare blir man i sin roll och i sina 

bedömningar och råd” 

 

Patientens trygghet 

För patienten är det positivt med telefonrådgivning genom att de får ett gott råd när de 

behöver och kan ofta känna sig lugna med att prata med någon som de litar på. Patienterna vet 

att det finns en väl fungerande telefonrådgivning och att det sitter människor i telefonen som 

har god kunskap och erfarenhet. Det är ett enkelt sätt för patienten att få kontakt med 

sjukvården istället för att sitta på vårdcentralen och vänta för att få en tid eller ett råd.  

 

”dom får ett råd på vägen, vad de kan göra, ett råd om egenvård som de kan prova följa. Och 

att de kan då underlätta sin vardag, få sitt sår att läka, bli tryggare i sin situation” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att många patienter ringer på grund av ensamhet, psykiska problem, 

osäkerhet eller att de behöver någon att prata med. De har ingen att vända sig till, föräldrar 

eller andra anhöriga, utan ringer istället till vårdcentralen om sina funderingar. Möjligheterna 

för sjuksköterskan med egenvårdsråd är att kunna stärka patienten att plocka fram sina egna 

resurser, bli mer delaktig i sin egen vård och göra egna val till en bättre hälsa. Patienten kan 

bli stärkt i sin egenroll att själva klara av enklare åkommor. Det är en trygghet för 

befolkningen att kunna ringa och få ett råd om de ska avvakta eller behöver få vård.  Många 

patienter vill ha en bekräftelse att de tänker rätt. De vill många gånger ha stöd, inte en 

läkartid. Med lite hjälp klarar många sina problem själva. Idag är många patienter stressade 

och lever ett aktivt liv och tycker det är skönt att inte ha en tid inbokat.  

 

”om de har barn som är sjuka så blir det tryggare för föräldern att få prata med någon 

utomstående som har den kunskapen och kan tala om vad de ska göra. Många föräldrar kan 

inte tänka klart just i den stunden då barnet mår dåligt, de kan bli otrygga, osäkra och 

förvirrade om vad de ska göra och ta sig till. Vi kan vara en hand att hålla i så att säga fast 

över telefonen.” 

 

Alla deltagare i studien upplever att de oftast kan tillgodose patientens behov i telefonen 

oavsett om de vill ha ett råd, en läkartid, bekräftelse att de gör rätt, eller bara prata med någon.  

Många patienter som ringer förväntar sig en läkartid direkt, men efter att ha pratat med 
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sjuksköterskan klarar de sig oftast med egenvård. Det blir kanske inte som patienten hade trott 

när de ringde, men blir nöjda ändå eftersom de får svar på sina funderingar eller ett gott råd. 

För att sjuksköterskan ska få bekräftat att de hört och förstått patienten rätt beskriver de 

återkoppling till samtalet som viktigt. Återkoppling blir med ökad erfarenhet både bättre och 

lättare att göra. Sjuksköterskorna beskrev att det oftast känns bra efter ett samtal. Om inte 

sjuksköterskan kan svara på frågorna kan hon hänvisa vidare till annan vårdgivare, eller ta 

reda på svaret, vilket sjuksköterskorna upplever gör patienten tryggare. 

 

”Jag tycker det är viktigt att kunna säga att det där kan jag inte men jag ska ta reda på det 

och återkomma, och att man verkligen gör det. Det ger ett stort förtroende hos patienten.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplever att fler och fler patienter ringer till dem. Alla olika 

kategorier av åldrar och sjukdomshistoria ringer, men störst ökning ses bland ungdomarna. 

Många unga patienter har inte ett socialt skyddsnät runt sig eller någon anhörig att fråga, och 

ringer för allt. Sjuksköterskorna upplever att många patienter som ringer telefonrådgivningen 

har lite kännedom om sjukdomar och sina egna kroppar. De blir förvirrade och osäkra av alla 

råd och information från internet och media.  Idag vill många patienter ha en snabb lösning på 

sina problem. De har inte tid att själva låta kroppen läka ut det som är fel. 

 

”Jag tror många gånger de kan få lika bra råd av oss sjuksköterskor (skratt). Jag tror vi är 

bättre att ge mer lättfattade råd, och att vi tar oss mer tid än doktorn.”  

 

Vård på rätt nivå 

Alla deltagare i vår studie beskrev att största vinsten med telefonrådgivning är att kunna ge 

vård på rätt nivå. Det är en bra vårdform, många får hjälp under kort tid och ger en möjlighet 

att sålla ut de som verkligen behöver få komma till vårdcentralen. Patienterna kan få hjälp 

direkt i telefonen med egenvårdsråd, vilket uppskattas eftersom de inte behöver ta ledigt från 

arbetet, ta sig till vårdcentralen och sparar in ett besök till sjuksköterska eller läkare.  

 

”Bra är väl att kunna ge enkla råd så att patienten slipper söka doktorn för allting. Jag kan ju 

komma med ganska mycket som dom klarar sig med. Så slipper de ett läkarbesök. Det är väl 

det som är positivt. Man sparar jobb åt nästa kategori” 
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Deltagarna beskrev att besöken till läkare och sjuksköterskor kan minskas eftersom många 

frågor och funderingar tas via telefon. De patienter som behöver, slussas vidare till annan 

vårdenhet direkt, och slipper gå en massa omvägar. Känner sjuksköterskan att hennes 

kompetens inte räcker i telefon finns möjligheten att boka in patienten. Ett telefonsamtal går 

betydligt snabbare än ett vanligt besök vilket är tidsbesparande för alla parter.   

 

”För vården blir det ju mycket mindre besök, man kan ge råd i telefon istället för att alla ska 

komma hit.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att telefonrådgivning blir en besparing i både kostnad och tid för 

patienten. För sjukvården är den största vinsten att inte behöva boka in alla patienter. Det är 

betydligt billigare att ha många sjuksköterskor i telefon, än att anställa personal som täcker 

upp för samma mängd patienter, om de istället skulle ha kommit till vårdcentralen. Det finns 

lite läkartider idag och det kräver att det finns andra vårdformer tillgängliga. Tider till läkare 

och sjuksköterskor kan då istället användas till dem som verkligen behöver.   

 

”För landstinget spar det väl mycket resurser både pengamässigt och tidsmässigt, så att de 

som verkligen behöver får komma till doktorn. Då kan vi stoppa de som inte behöver komma 

hit” 

 

Arbetsmiljön 

Detta område beskriver faktorer i sjuksköterskornas arbetsmiljö som påverkar deras förmåga 

att göra säkra bedömningar i telefonrådgivningen. Det handlar om hur krav från organisation, 

patienter och arbetsplatsen påverkar sjuksköterskorna i deras dagliga arbete. 

 

Krav och stress 

En stressig arbetsmiljö beskrevs påverka sjuksköterskan i sitt arbete. Många samtal i 

telefonkön, samt att hamna efter i telefon inverkar negativt. Några av sjuksköterskorna 

beskrev att de känner sig som spindeln i nätet. Undersköterskor, läkare, ledningen och 

patienter sliter i dem. Kraven ökar från alla håll.  
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”Det är ju hetsigare, det ställs krav på att göra bedömningen snabbare, jag ska se till att inte 

alla som ringer behöver träffa en läkare. Jag ska göra en bra bedömning, och göra den 

ganska fort också” 

 

Organisationen kräver att ett visst antal samtal skall göras inom en viss tid. Väntetiderna får 

inte bli för långa, patienterna skall bli uppringda inom en viss tid. Sjuksköterskan skall 

samtidigt göra en korrekt bedömning och patienten ska bli nöjd. Ibland kan även kollegor 

ifrågasätta råd och hur lång tid samtal tar. Sjuksköterskorna upplever att neddragningar och 

minskade resurser inom sjukvården bidrar till att det finns mindre läkartider, vilket innebär en 

hårdare sållning i telefon, och arbetsbelastningen ökar. Bedömningar skall göras snabbare och 

telefonerna prioriteras i allt högre utsträckning. Det blir mer och mer telefonbaserad vård 

vilket gör att den fysiska patientkontakten minskar. 

 

”Telefon prioriteras mer nu, det är prio ett. Det ska vara öppna köer och då får allting annat 

ligga åt sidan. Patienten ska kunna komma fram. Nu är det ju inte alltid så men målet är det.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att deras arbete varierade från att vara stimulerande till att vara 

väldigt jobbigt, beroende på egen ork och dagsform. Sjuksköterskorna uttryckte att allt kändes 

lättare om de var pigga, glada och utvilade. Tiden beskrevs som en viktig del i att kunna göra 

en säker bedömning. Tid att utan stress kunna ringa in problemet och hjälpa varje patient på 

rätt nivå.  

 

”Om man är stressad eller trött så blir bemötandet inte lika bra, det blir en sämre standard 

på telefonsamtalet” 

 

Påverkad av arbetsmiljön 

Ökad telefontillgänglighet innebär längre pass i telefonen, ibland hela dagar, vilket många 

sjuksköterskor upplever som jobbigt. Vissa sjuksköterskor besväras av ont i axlar och nacke 

av det stillasittande arbetet. En variation i arbetsuppgifterna gör att sjuksköterskan kan vara 

mer koncentrerad när hon väl sitter i telefonen. Spring i dörren och att bli störd påverkar 

koncentrationen och bedömningen. Teknik som inte fungerar upplevs som frustrerande 

eftersom telefonrådgivning är beroende av den. En önskan hos många av deltagarna är att de 

skulle kunna vara mer tillgängliga i telefon genom ökad personalstyrka, samt att läkarna ska 
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ha mer telefontid avsatt, eftersom vissa ärenden är bäst om patienten själv får prata med 

läkaren om.  

 

”Det är jobbigt sitta i telefon en hel dag, du sitter still framför datorn och blir trött i huvudet 

och får ont i nacke, axlar och rygg. Det tar på krafterna. Fastän man sitter still är det fysiskt 

jobbigt, men det är inte alla som förstår det” 

 

Att ha en lugn och avskild arbetsplats, ett eget rum där de känner sig hemma och har sina 

egna papper och böcker, samt få arbeta ostört och att inte behöva göra flera arbetsuppgifter 

samtidigt beskrev sjuksköterskorna som viktigt. Några sjuksköterskor skulle vilja ha bättre 

bemanning för att kunna möta fler patienter ansikte mot ansikte, och ha mindre 

telefonrådgivning.  

 

”Det händer att folk kommer in till en utan att knacka, en del sticker bara in huvudet och ska 

fråga någonting. Det kan vara störande. Patienten i telefonkön kan ofta tappa tyngd” 

 

En positiv förändring som många av sjuksköterskorna upplever är att det nya telefonsystemet 

med uppringningsfunktion är tyst, inget ständigt ringande som förut. Som positivt beskrivs 

även att alla vårdgivarna börjat ha egna telefontider. Patienten kan ringa direkt till den de 

söker. Detta gör att sjuksköterskan kan slutföra sitt arbete direkt i telefonen och inte behöver 

springa ärenden för patienters räkning. Samtalen är nu mer specificerade till sjuksköterskans 

arbetsuppgifter.  

 

”Förut var man mycket mera springsjas. Patienterna ringde och så skulle man kolla upp 

saker och fixa och trixa och sedan ringa tillbaks till patienten. Nu kan jag slutföra mitt jobb 

direkt i samtalet. Det är mer rådgivning, medicinsk bedömning, åtgärd, tid eller rådgivning, 

mycket tydligare nu än förr.” 

 

Yrkesrollen 

Detta område beskriver hur sjuksköterskorna utvecklar sina kunskaper i telefonrådgivning och 

vad som krävs kunskapsmässigt för att göra en säker bedömning 
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Behov av utbildning 

De flesta av deltagarna i studien har gått en speciell telefonrådgivningsutbildning som 

anordnats av vårdcentralerna men de önskar att kontinuerligt, gärna varje år, få gå någon 

liknande utbildning för att få ny information och kunskap. Önskemål finns om en specifik 

vidareutbildning för telefonrådgivning, som förutom medicinsk kunskap bör innehålla 

kommunikation, bemötande och lära sig hantera svåra samtal.  

 

”Eftersom området är så brett, alltifrån huvudet ner till tårna, så gäller det hitta en 

utbildning som är så bred som möjligt och tar upp de problem som vi kan möta i telefon.” 

 

Utbildning beskrevs av alla sjuksköterskorna som viktigt för att göra en säker bedömning. 

Både teoretisk kunskap behövs men även hur och vilka frågor som skall ställas samt 

personkännedom. I denna kunskap ingår även att veta när information skall sökas på annat 

håll. Att ha tillgång till verktyg, promemoria, rutiner och riktlinjer att följa samt ha ett 

arbetsklimat där det är tillåtet att fråga varandra är viktiga bitar för att sjuksköterskan skall 

kunna göra en säker bedömning. Alla sjuksköterskor önskar mer utbildning, men de märker av 

en stramare budget. Mindre pengar läggs på utbildningstillfällen och sjuksköterskorna måste 

själva uppdatera sig i nya riktlinjer, rön och forskning. Mycket information söks på internet, i 

böcker och i material som skickas från läkemedelsföretag och andra instanser. När personal är 

på utbildning får de delge information till övriga på vårdcentralen. Lokala utbildningar riktade 

mot specifika ämnen har anordnads men sjuksköterskorna önskar fler av dessa.  

 

”Just nu har det varit utbildningsstopp länge. Vid nedskärningar och indragningar är det 

utbildning som får stryka på foten” 

 

Lärande i arbetet 

Sjuksköterskorna beskrev sitt arbete som ett ständigt lärande och att de ofta själva måste leta 

fram ny information. De önskar att mer tid ska finnas för självstudier på arbetstid. För att få 

veta om en bedömning är rätt gjord där sjuksköterskan varit inblandad kan återkoppling göras 

till läkaren eller patientens journal. Genom att fråga kollegor och delge varandra kunskap 

utvecklar sjuksköterskorna sina kunskaper. De upplever en positiv bekräftelse när patienten är 

trygg och nöjd med de råd som de får.  Arbetet med telefonrådgivning upplevs som mycket 

stimulerande och utvecklande då sjuksköterskorna lär sig någonting varje dag. Att få utnyttja 



18 

 

sin kunskap beskrivs som självutvecklande och nya upplevelser ger erfarenhet till nästa 

samtal. 

 

”Bra om de är nöjda, att man är viktig för patienterna, att jag gör någonting bra och då blir 

man ju sporrad inför nästa samtal” 

 

Telefonrådgivning är ett oavbrutet lärande och en utmaning. En sjuksköterska beskrev att det 

skulle bli ett långtråkigt arbete om de skulle kunna allt och bara sitta och rabbla det för 

patienten. Nu måste de tänka efter, ta reda på information och berätta det för patienten på ett 

sådant sätt att denne förstår vad de menar.  

 

”Och så är det om någon patient har råkat ut för någonting speciellt, som jag känner att jag 

skulle vilja veta lite mer om det så kan jag gå ut och läsa om det. Oftast är det någonstans på 

internet jag kollar.” 

 

Trygghet genom erfarenhet och stöd 

I en övergripande summering av de kategorier vår studie kom fram till är trygghet en viktig 

del i säkerheten vid telefonrådgivning. Det handlar dels om sjuksköterskans egen trygghet i 

sin yrkesroll men även om den trygghet hon kan förmedla till patienten. Sjuksköterskorna 

upplever att de ofta kan göra en mycket bra och säker bedömning via telefonen, men för att 

den skall bli säker måste vissa förutsättningar uppfyllas. En av de viktigaste förutsättningarna 

verkar vara erfarenhet. Alla sjuksköterskor är osäkra i början, vilket försvårar bedömningen 

men allt eftersom erfarenheten växer kan säkrare bedömningar göras. Erfarenheten gör även 

att sjuksköterskan är mer öppen för patientens berättelse, och hon känner sig trygg med den 

information som enbart hörseln ger. Genom att ställa varierande frågor för att få en bättre, mer 

detaljerad bild av patienten kan bristen på synintryck kompenseras. Andra strategier för att 

öka säkerheten för sjuksköterskorna är att få stöd genom att fråga kollegor, söka information 

via externa vårdgivare och använda andra informationskällor.  

 

Arbetet med telefonrådgivning förändras och utvecklas hela tiden, vilket kräver att 

sjuksköterskan ständigt måste uppdatera och utbilda sig för att bibehålla tryggheten. 

Arbetsmiljön är mycket viktig eftersom den påverkar hur sjuksköterskan kan koncentrera sig 

på den enskilda patienten i telefonen. Ett bra arbetsklimat med stöd och förståelse för 
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varandras arbete, och en positiv inställning till att hjälpa varandra är viktigt. Telefonsystemet 

skall vara ställd på lämpligt många samtal för att både patient och sjuksköterska ska känna sig 

nöjda med samtalet. Det egna måendet och dagsformen hos sjuksköterskan inverkar på 

bemötande och bedömning. För sjuksköterskan kan det vara det 45:e samtalet för dagen, och 

är en rutin i hennes vardag, men för patienten kan samtalet vara mycket avgörande och 

viktigt.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att göra en säker 

bedömning i telefonrådgivning. Analysarbetet resulterade i ett övergripande tema: Trygghet 

genom erfarenhet och stöd samt tre områden. Mötet med patienten med kategorierna: Få en 

bild av problemet. Patientens trygghet och Vård på rätt nivå. Arbetsmiljön med kategorierna: 

Krav och stress och Påverkad av arbetsmiljön. Yrkesrollen med kategorierna: Behov av 

utbildning och Lärande i arbetet.  

 

I vår studie framkom att en av de viktigaste faktorerna för sjuksköterskorna är att skapa sig en 

bild av patienten för att kunna ge trygghet och ge vård på rätt nivå. För att skapa denna bild 

ställs det höga krav på sjuksköterskorna. En studie av Pettinari och Jessopp (2001) visar att 

det oftare krävdes mer detaljerade frågor för att göra en bedömning via telefon än i ett möte 

ansikte mot ansikte. Sådana frågor kan handla om symtom av smärta, sjukdom hos spädbarn, 

och utseende på hudutslag. Ibland behövs mer detaljerade frågor, som hur ett utslag känns när 

patienten stryker över det. Sådana detaljerade frågor utvecklade sjuksköterskor själva, utifrån 

sina erfarenheter, och de utgör en viktig aspekt av att bli förstådd av patienten. ”Dina öron blir 

dina ögon". Bakgrundsljud kan hjälpa till att avgöra samtalets sammanhang och 

allvarlighetsgrad.   

 

I telefonrådgivning har sjuksköterskans röst, tonläge och ordval stor betydelse. Om patienten 

har svårigheter att förstå vad som sägs eller låter aggressiv, får sköterskan sakta ner sitt tal,  

sänka tonläget och känna av patientens reaktion. Enligt Leclerc et al. (2003) kan samtalets 

inledning  vara avgörande för hur resultatet blir. Inledningen är viktig eftersom sjuksköterskan 

inte har lång tid på sig att skapa god kontakt. Patienten avstår kanske att ringa om 

sjuksköterskan inte har en bra, varm, empatisk inställning till dem. Sjuksköterskor i 

telefonrådgivning bör vara medvetna om att många som ringer tycks tolka råd annorlunda än 
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avsett. Även om de flesta patienter som ringer anser att det språk som används för att ge dem 

råd var lämpligt och de råd de fick var lätt att förstå, finns en betydande avvikelse mellan 

patientens uppfattning och sjuksköterskans dokumentation.   

 

Vår studie visar att en stor del av sjuksköterskans arbete består i att ge trygghet till patienter, 

anhöriga och andra vårdgivare. Att skapa en trygg atmosfär är viktigare än vad som fysiskt 

görs med patienten, och får denne mer motiverad till egenvård eller att följa medicinska 

rekommendationer. Enligt Valanis et al. (2007) är kommunikation nyckeln till att patienten 

fullföljer sjuksköterskans rådgivning. Patienterna är mer benägna att följa råd som stämmer 

överens med deras egna föreställningar om problemet och lämplig behandling. Sjuksköterskan 

och patienten bör gemensamt komma fram till ett beslut, och patienten ska förstå det slutliga 

resultatet. Hur rådgivningen är strukturerad verkar inte vara lika viktigt som kvaliteten av 

sjuksköterskans interaktion, samt hur hon möter patientens upplevda behov och förväntningar.  

Enlig Wahlberg (2004) leder cirka 50 % av samtalen i en väl fungerande telefonrådgivning till 

någon form av egenvårdsråd innehållande rekommendationer om hur patienten kan hantera 

sina hälsoproblem. Patientutbildning är en viktig del i telefonrådgivning. Valanis et al. (2007) 

beskriver det viktigt att patienten skall förstå de råd som ges i telefonrådgivningen för att 

kunna följa dem. Resultaten tyder på att sjuksköterskor bör genomgå fortbildning om effektiv 

kommunikationsteknik. 

 

I vår studie framkom att telefonrådgivning ger en möjlighet att ge vård på rätt nivå. Det ger en 

sållningsfunktion så att de som klarar sig med egenvårdsråd får det, och den som behöver 

komma till vårdinstansen ges plats. Det ger även möjlighet för patienten att komma till rätt 

vårdgivare på en gång istället för att slussas runt. Enligt Marklund et al. (2007) kan vård på 

rätt nivå spara tid och pengar både för patienten och för sjukvården. Det är viktigt att utveckla 

ett systematiskt tillvägagångssätt för att effektivt utnyttja sjukvårdspersonal, för att kunna ta 

hand om faktiska medicinska problem. Vård på rätt nivå är resurssparande. Läkaren har inte 

mindre att göra men läkarbesöken blir mer tillgängliga och kan användas till mer relevanta 

sjukdomsfall. För patienten finns det andra vinster att göra med att få vård på lämplig nivå, 

som minskade resekostnader, mindre frånvaro från jobb samt mindre patientavgifter.  

 

Resultatet i vår studie visar att arbetsmiljön påverkar sjuksköterskan i hennes arbete med 

telefonrådgivning. Höga krav och stress påverkar hennes möjlighet att göra en säker 

bedömning. Långa arbetspass, stillasittande arbete och att bli störd av andra i sitt arbete 
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påverkar sjuksköterskan negativt. De ökande kraven och minskade resurserna kan få 

sjuksköterskan att hamna i etiska dilemman. Enligt Holmström och Höglund (2007) har etiska 

krav på sjukvårdspersonalen ökat det senaste årtiondet. Skälen är bland annat  ny 

biomedicinsk kompetens, en åldrande befolkning och begränsade resurser som tvingar till 

prioriteringar, vilket har en  primär betydelse för läkare och sjuksköterskor. Ny teknik och 

telefonrådgivning har troligen också skapat nya etiska dilemman. Sjuksköterskan kan inte se 

den som ringer och fattar beslut baserat enbart på den information som patienten väljer att 

avslöja. Sjuksköterskan har dessutom motstridiga krav mellan att vara patientens vårdare och 

en portvakt för sjukvården. Etiska dilemman kan leda till stressreaktioner bland 

sjukvårdspersonal.  

 

Enligt vår studie är det fler och fler patienter som söker vård genom att använda sig av 

telefonrådgivning. Med dagens teknik finns flera sätt att kommunicera med sjukvården. Enligt 

Ström, Marklund och Hilding (2006) har omorganisationer gjorts där behandling från sjukhus 

flyttats till primärvården. Tyngdpunkten är att stödja och ge råd till patienterna att utföra 

egenvård, vilket är en ny riktning som är väl lämpad för sjuksköterskor i telefonrådgivning. 

År 2010 kommer ungefär 9 miljoner personer ringa till telefonrådgivningen i Sverige. År 

2005 var det 3,5 miljoner samtal till telefonrådgivningen. En studie av Wahlberg, Cedersund 

och Wredling (2003) visar på att det finns flera sätt att få kontakt med sjukvården. Med 

teknisk utveckling, har kontakten med vården förändrats. En möjlig vidareutveckling av 

telefonkontakten är att Internet kommer att bli mer integrerat i telefonrådgivning och att 

sjuksköterskor kommer att arbeta med rådgivning både över telefon och via e-post och chatt.  

 

Vår studie visar att sjuksköterskorna har ett stort behov av utbildning eftersom deras arbete 

ständigt behöver förnyad kunskap. Teoretisk kunskap behövs, men även utbildning i 

bemötande, etik och kommunikationsteknik. Mycket kunskap fås genom lärandet i arbetet. 

Genom att som kollegor delge varandra erfarenheter utvecklar sjuksköterskorna sina 

kunskaper. I en studie av Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) framkom att utbildning i 

aktivt lyssnande, och att lära sig lita på sina råd, skulle förbättra sjuksköterskors 

beslutsfattande och stödja dem i en situation där de känner brist på visuell kontakt. En annan 

viktig faktor är utbildning i hantering av sociala konflikter, särskilt i samtal med patienter från 

olika kulturer. Enligt en studie av Ström, Marklund och Hilding (2006) uppfattar 

sjuksköterskorna sitt arbete som stimulerande, autonomt och utmanande. De ansåg sig även 

som utsatta eftersom sjuksköterskan i telefonrådgivning har en frontposition och det alltid 
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finns en risk att bli kritiserad. En sjuksköterska som är lyhörd, bestämd och inte orolig över 

sin prestige kan utföra sitt arbete bra, förutsatt att hon har god självkännedom. Personliga 

egenskaper och självförtroende gör kraven hanterbara vid rådgivning via telefon. 

Sjuksköterskorna utvecklar speciella färdigheter genom dagligt  arbetet med patienter via 

telefon, som kompenserar oförmåga att se och undersöka patienten. Skicklighet i att få 

kontakt endast per telefon utvecklas gradvis och vilar på yrkesmässig bakgrund och erfarenhet 

(Ström, Marklund & Hilding, 2006).   

 

I vår studie deltog endast kvinnliga sjuksköterskor. Mycket beroende på att få män arbetar 

med telefonrådgivning. I en studie av Holmström och Höglund (2007) visar att de flesta som 

arbetar med telefonrådgivning idag är kvinnor. För att ge god vård till alla som ringer och 

skapa goda arbetsförhållanden för sjuksköterskor i telefonrådgivning behöver 

jämställdhetsfrågor lyftas fram och diskuteras på ett fördomsfritt sätt. Sjuksköterskor behöver 

klinisk handledning för att bli uppmärksammad på risken att det kan uppstå stereotypa 

dialoger som passar bättre in på kvinnors sätt att kommunicera. 

 

I vårt övergripande tema kom det fram att sjuksköterskorna kände sig osäkra när de började 

med telefonrådgivning men upplevde att tryggheten ökar genom mer erfarenhet. I en studie av 

Holmström och Dall´Alba (2002) framgick att de flesta patienter var nöjda med den hjälp de 

fått från sjuksköterskor per telefon. Ändå verkar det som om sjuksköterskorna upplever en 

osäkerhet i att bedöma människor och deras hälsoproblem. Det finns alltid en risk att fel 

åtgärder har vidtagits och sjuksköterskorna måste göra komplexa beslut efter ett kort samtal 

med den som ringer. Sjuksköterskestudenter får i sin utbildning lite erfarenhet och kunskap 

hur man hanterar telefonrådgivning. Kunskapen om att ge råd via telefonsamtal verkar ha 

vunnits genom erfarenhet, och inte under sjuksköterskeutbildningen. Det ställs höga krav på 

sjuksköterskor som utför telefonrådgivning. De förväntas vara flexibla, lyhörda och 

tålmodiga, samt ha bred kunskap inom flera områden, såsom vård, medicin och pedagogik. 

Det är omöjligt att förbereda sig, eftersom det inte går förutsäga vem som kommer att ringa 

och vilka frågor som kommer. De täta, korta telefonsamtalen kräver att sjuksköterskan är 

fokuserad och uppmärksam (Holmström & Dall´Alba, 2002). 
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Metoddiskussion 

Deltagarna i studien utgjordes av 17 kvinnliga sjuksköterskor med kriteriet att ha arbetat med 

telefonrådgivning i minst två år. Motivet till antalet deltagare var att få fram ett innehållsrikt 

och varierat material att bygga vår forskning på. Detta bekräftades vid analysen som 

baserades på ett rikt intervjumaterial som på ett varierat sätt besvara de specifika frågorna 

som ställdes. Graneheim och Lundman (2004) beskriver vikten av att välja den lämpligaste 

metoden för datainsamling och att mängden data är tillräcklig för att få trovärdighet. För att 

besvara en forskningsfråga på ett tillförlitligt sätt varierar mängden data, beroende på 

komplexiteten i de fenomen som undersöks och uppgifternas kvalitet.  

 

För att få fram en helhetsbild lästes texterna som utgjorde vårt intervjumaterial igenom 

noggrant. Texten delades upp i meningsbärande enheter som sedan kondenserades sedan ner 

för att bli mer hanterbara. Stor vikt lades för att behålla kärnan i innehållet. Analysprocessen 

var rigorös och systematisk i alla steg och det faktum att vi var två författare bidrog till att vi 

kunde kontrollera varandras arbete och gemensamt enas om de olika stegen. Noggrannheten 

bidrog till trovärdigheten i resultatet (jfr. Graneheim och Lundman, 2004) 

 

I vår studie upptäckte vi några risker under intervjutillfällena. En risk är att vi som forskare 

arbetar med deltagarna i studien och att det därför kan vara svårt att skilja på rollerna. Vi är 

kollegor och känner varandra vilket kan få deltagarna att ej våga vara helt ärliga och öppna. 

Detta fenomen bekräftas av Graneheim och Lundman (2004). Forskarna har egna erfarenheter 

av arbetet med telefonrådgivning vilket kan ha orsakat fokusering på sjuksköterskornas 

uttalanden om svårigheter med telefonrådgivning. Forskarna är dock medvetna om detta och 

har försökt att distansera sig från sina egna erfarenheter vid analysen av materialet. Analysen 

av intervjuerna visar att datamaterialet var rikligt och därför tror vi att den beskrivna risken 

inte nämnvärt påverkat resultatet. Samtidigt kan forskarnas egna erfarenheter av att arbeta 

med telefonrådgivning varit värdefull. Erfarenheterna har möjliggjort en förståelse för 

telefonsjuksköterskans arbetsuppgifter och speciella förutsättningar. Vår strävan under 

intervjuerna har varit att hålla oss så neutrala som möjligt för att inte påverka deltagarnas 

berättelser. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet har handledaren deltagit och varit 

väl insatt som stöd och rådgivare under hela studien. 

 

Målet med vår forskning var att få en stor variation med avseende på variabler som ålder, kön, 

och arbetslivserfarenhet. Dock blev variationen på kön inte möjlig då det endast var kvinnor 
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som deltog i intervjuerna. På de fem vårdcentralerna som deltog i studien finns endast en 

manlig sjuksköterska anställd. För att få lika fördelning av manliga och kvinnliga deltagare 

skulle vi vara tvungna göra en förfrågan på alla vårdcentraler i Sverige om de har manliga 

telefonrådgivningssjuksköterskor, vilket inte fanns tid till. Resultatet hade kanske blivit 

annorlunda om fler manliga sjuksköterskor deltagit i studien. Liknande dilemma finner man i 

Holmström och Höglunds studie (2007) där olika etiska dilemman diskuteras och hur manliga 

och kvinnliga sjuksköterskor handlar olika beroende på kön. 

 

Överförbarhet handlar om hur och i vilken omfattning forskningsmetod och resultat kan 

överföras till andra sammanhang. Läsaren avgör om resultatet är överförbart (Polit & Beck, 

2008, s. 202, 768). Resultatet stämmer väl överens med resultaten från andra studier vilket 

stärker vår uppfattning att resultaten i vår studie är överförbar till liknande sammanhang där 

sjuksköterskor arbetar med telefonrådgivning.  

 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva sjusköterskans erfarenheter av att göra en säker 

bedömning i telefonrådgivning. Sammantaget indikerar studiens resultat att sjusköterskan kan 

göra en säker bedömning i telefonrådgivningen om det finns goda förutsättningar. Till goda 

förutsättningar hör erfarenhet och kunskap för att kompensera för bristande information från 

patienten. Negativa förutsättningar utgörs exempelvis av krav och stress, både från 

organisationen och från patienten, under bedömningsprocessen. Därför anser vi att frågor om 

hur telefonsjuksköterskor ska hantera stress och krav bör uppmärksammas så att en bra 

arbetsmiljö skapas.  

 

Telefonrådgivningen ställer krav på att sjuksköterskan ska ha en bred kunskap inom medicin, 

omvårdnad och kommunikation. Därför är det viktigt med kontinuerlig fortbildning. En viktig 

del i det kontinuerliga lärandet är att regelbundet diskutera telefonverksamheten och 

därigenom utveckla sin förmåga att ge rådgivning via telefon. En strukturerad regelbunden 

reflektion med kollegor kan med fördel utvecklas genom tillgång till kvalificerad handledare. 

Många som ringer telefonrådgivningen är oroliga och har ibland väntat länge i kö, och kan 

därför vara irriterade när de kommer fram. I de situationerna är det viktigt att sjuksköterskan 

behåller sitt lugn och sin professionalism och vänder samtalet i en positiv riktning. 

Sjuksköterskan ska aldrig gå in i en försvarsställning utan bekräfta patienten och försöka att 

sätta sig in i patientens situation. För att kunna orka bemöta dessa samtal måste 
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sjuksköterskan både ha kunskap om hur hon skall möta dessa patienter, men även ha en inre 

styrka och trygghet. Detta får hon genom god utbildning, bra arbetsklimat och erfarenhet. 

Telefonrådgivning är ett kravfyllt arbete och för att telefonsjuksköterskan ska kunna vara 

koncentrerad, vara närvarande i mötet med patienten och dessutom ha ett vänligt bemötande 

krävs en lugn arbetsmiljö och att inte ha för långa arbetspass i telefonen. En lösning för att få 

variation i sitt arbete är att sjuksköterskorna varvar telefonrådgivning med mottagningsarbete.  
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      Bilaga 1 

 

       

Luleå tekniska universitet     

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förmedlande av deltagande i intervjustudie. 

I dagens samhälle med personalneddragningar, minskade resurser och långa avstånd inom 

vården blir telefonkontakten viktig som en länk mellan patienten och vården. I arbetet med 

telefonrådgivning ställs det höga krav på att sjuksköterskan skall ha bred kompetens för att 

kunna göra en säker bedömning. För att få ökad kunskap inom området behövs ständig 

utbildning av ny evidensbaserad kunskap. Syftet med denna studie är att beskriva sköterskors 

erfarenheter av att göra en säker bedömning vid telefonrådgivning. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om förmedlande av deltagande i studien. Vi söker 

3-4 sjuksköterskor på er vårdcentral som arbetat med telefonrådgivning i minst två år. 

Intervjun kommer att ta 25-40 minuter och genomförs under försommaren 2010. Intervjun 

spelas in på band. Deltagandet 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.  

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

 

-------------------------------  -------------------------------- 

Anna Hellberg Leg SSK  Jenny Wikström Leg SSK 

Östanbäcksvägen 48  Höjdvägen 8 

944 31 Hortlax  944 72 Piteå 

070-6820311   073-0506284 

analin-4@student.ltu.se  wikjen-9@student.ltu.se 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Handledare 

Stefan Sävenstedt 

Luleå Tekniska Universitet 

0920-493919 

Stefan.savensted@ltu.se 
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  Bilaga 2

   
Luleå tekniska universitet     

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie. 

 

Telefonrådgivning är ett allt vanligare arbetssätt inom primärvård som ställer nya och 

annorlunda krav på sjuksköterskorna. Fokus för de planerade intervjuerna är din erfarenhet av 

att arbeta med telefonrådgivning. Den beräknade intervjutiden är 25-40  minuter. 

Samtalet spelas in på band och skrivs därefter ut ordagrant för att sedan analyseras. I analysen 

kommer vi granska uttryck och meningar som beskriver din erfarenhet. 

 

Du tillfrågas om att delta i studien därför att din chef har uppgett att du arbetar med 

telefonrådgivning. Personer som kommer ta del av materialet i intervjun är vi två studenter 

som genomför studien samt vår handledare. Allt intervjumaterial kommer att avidentifieras så 

att ingen utomstående kan identifiera vem som sagt vad vid rapporteringen av studien. 

Sekretess garanteras och ingen person i intervjun kommer kunna identifieras. Materialet 

kommer hållas inlåst på säker plats under tiden det bearbetas. Deltagandet i denna studie är 

frivilligt och du kan när som helst, utan att bli ifrågasatt, välja att avsluta ditt medverkande. 

På www.epubl.ltu.se kan ni sedan ta del av den färdiga studien när den har publicerats. 

 

Vi är två distriktssköterskestuderande vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 

hälsovetenskap och denna studie är en del av vårt examensarbete. Har du frågor är du 

välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

-------------------------------  -------------------------------- 

Anna Hellberg Leg SSK  Jenny Wikström Leg SSK 

Östanbäcksvägen 48  Höjdvägen 8 

944 31 Hortlax  944 72 Piteå 

070-6820311   073-0506284 

analin-4@student.ltu.se  wikjen-9@student.ltu.se 

 

 

 

---------------------------------- 

Handledare 

Stefan Sävenstedt 

Luleå Tekniska Universitet 

0920-493919 

Stefan.savensted@ltu.se  
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      Bilaga 2 

Svarstalong 

 

 

Var vänlig och ringa in önskemål om deltagande i studien.  

 

 

 

 

Vill deltaga i studien   Önskar ej deltaga i studien 

 

 

 

Namnunderskrift:_______________________________ 

 

 

Namnförtydligande: _______________________________ 

 

 

 

Återsänd sedan svaret i det bifogade kuvertet. Namn och adress är förtryckt. Återsändelsen är 

portofri.  
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      Bilaga 3 

Frågeformulär med intervjuguide 

 

1. Vad är möjligheterna med telefonrådgivning? 

Vad är positivt med telefonrådgivning? 

Kan du beskriva en positiv upplevelse i telefonrådgivning? 

Vad kan det leda till för positiv konsekvens för patienten? 

Vad kan det leda till för positiv konsekvens för omvårdnaden? 

Vad kan det leda till för positiv konsekvens för dig som sjuksköterska? 

 

2. Vad är svårigheterna med telefonrådgivning? 

Kan du berätta om någonting du har varit med om i telefonrådgivningen som du 

upplevde som svårt eller jobbigt? 

 

3. Hur utvecklar du dina kunskaper i telefonrådgivning? 

Ges det möjligheter till utbildning? 

Hur önskar du att en kompetensutveckling inom ditt yrke skall vara, vad saknar du? 

 

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

Vad kan få dig att bli osäker i din bedömning? 

Vad kan få dig att känna dig säkrare i din bedömning? 

Hur påverkas du av din omgivning och arbetssituation i ditt arbete inom 

telefonrådgivning? 

 

5. Hur har arbetet inom telefonrådgivning förändrats? 

Hur upplever du denna förändring? 

  

6. Känner du att du kan tillgodose patientens behov i telefonrådgivningen? 

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

 

7. Är det någonting mer du vill tillägga? 

 

 


