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Abstrakt 

Telefonrådgivning är ett stort område inom hälso- och sjukvård. Syftet med studien 

var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att kommunicera via 

telefonrådgivning inom primärvården. Studien har en kvalitativ forskningsmetod där 

datainsamling gjordes genom individuella, semistrukturerade intervjuer med åtta 

distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning på två hälsocentraler i norra 

Sverige. Intervjuerna analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet 

presenteras i tre kategorier: Faktorer som kan försvåra kommunikationen, Ett gott 

bemötande skapar förutsättningar för en god kommunikation och En tillitsfull och 

god relation bidrar till positiva följder. Resultatet visar att en god kommunikation 

bidrar till ökad förståelse mellan distriktssköterskor och patienter, vilket i sin tur 

bidrar till att patienten känner trygghet och förtroende och litar på 

distriktssköterskans bedömning. Distriktssköterskan måste vara en aktiv lyssnare 

och ställa de rätta frågorna samt visa kunskap och vänlighet för att få en bra relation 

med patienten. Studien visar att en bra kommunikation med patienterna utgör 

grunden för ett bra samtal och leder till en bättre bedömning. Slutsatsen är att en bra 

kommunikation kan bidra till att fler patienter får rätt bedömning och vård.  
 

Nyckelord: Distriktssköterska, erfarenheter, kommunikation, telefonrådgivning, 

kvalitativ metod 
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1. Bakgrund 

I Sverige startade den första telefonrådgivningen inom sjukvård år 1931 och på grund av att 

primärvården utvecklades under 1960 så startades fler och fler sjukvårdsrådgivningar. Syftet 

var att öka tillgängligheten för patienterna att komma i kontakt med sjukvården (Gustafsson, 

2016).  Idag råder begränsade resurser på grund av bland annat ekonomiska besparingar och 

brist på sjuksköterskor. Detta kan bidra till svårigheter att kunna uppnå en god 

kommunikation i telefonsamtalen med patienterna eftersom det inte är möjligt att låta 

samtalen ta den tid som egentligen krävs för att kunna göra en bra och säker bedömning. 

Enligt Röing, Rosenqvist & Holmström (2013) krävs det att sjuksköterskan ska vara 

professionell och tillhandahålla en säker vård.  Författarna kommer i denna studie använda 

begreppet telefonsjuksköterskor för alla sjuksköterskor som arbetar inom telefonrådgivning 

oavsett om de har vidareutbildning eller inte. I resultatet så används begreppet 

distriktssköterskor eftersom deltagarna i denna studie har den titeln. 

 

Fossum (2013) beskriver att kommunikation kan förklaras som överföring av information 

mellan två personer. Hur informationen ges och tas emot är något inlärt och många faktorer 

som till exempel kultur och kroppsspråk påverkar detta. Varje samtal är unikt och har en stor 

inverkan på patientens upplevelse av mötet med vårdpersonal.  Enligt Knapp och Hall (1997) 

är icke verbal kommunikation en slags kommunikation som utförs med annat än ord, som till 

exempel tystnad, skratt, hur något sägs och styrkan på rösten. Kommunikationen i 

telefonrådgivning innebär att sjuksköterskan gör en bedömning av patienten utan att kunna 

undersöka eller se dennes kroppsspråk och detta medför att det är svårare för 

telefonsjuksköterskor att göra en bra bedömning (Holmström & Höglund, 2007; Röing et al. 

2013).  Telefonsjuksköterskan kan även använda sitt tonläge som ett instrument för att ge ett 

seriöst intryck eller förstärka viss rådgivning (Johnson Pettinari & Jessopp, 2001). Wahlen 

(1988) beskriver att patientens ord kan misstolkas av telefonsjuksköterskan om det uppstått en 

konflikt i samtalet vilket kunde leda till felbedömningar. Telefonsjuksköterskan bör även vara 

medveten om patienternas olika förmågor att göra sig förstådda då detta underlättar ett mer 

jämställt samtal (Hakimnia, Holmström, Carlsson & Höglund, 2014; Holmström & Dall` 

Alba, 2002; Kaminsky, Rosenqvist, & Holmström, 2009).  Sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning framhäver kommunikationsförmågan som en viktig del för att skapa ett 

gott samtal med patient och närstående (Socialstyrelsen, 2005). Ernesäter (2012) beskriver att 

Socialstyrelsens utredningar visade att brister i kommunikationen var den vanligaste orsaken 
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till Lex-Maria anmälningar. Avhandlingen tar även upp vikten av en god kommunikation 

inom telefonrådgivning och menar att patientsäkerheten och kompetensen skulle öka om det 

fanns utbildning inom kommunikation. Vårdgivarna bör säkerställa att 

telefonsjuksköterskorna ges förutsättningar att genomföra sitt arbete på säkrast möjliga sätt. 

 

Distriktssköterskans kompetensbeskrivning bygger på samma grund som den legitimerade 

sjuksköterskan där det ställs krav på självständigt arbete och professionellt ansvar  

där distriktssköterskan ska besitta fördjupade kunskaper.  Distriktssköterskan ska arbeta efter 

vetenskapligt förhållningssätt, vara flexibel och ha handlingsberedskap.  I 

kompetensbeskrivningen framgår också att det är av stor vikt att göra välgrundade och 

adekvata omvårdnadsbedömningar. Distriktssköterskan ska kunna kommunicera med 

patienten och bemöta denne med säkerhet och trygghet (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). Hansson Scherman och Friberg (2009) beskriver att kommunikationen är ett 

av de viktigaste verktygen i en telefonsjuksköterskas arbete. Om det finns brister i 

kommunikationen med patienten är risken stor att det som förmedlas inte kommer fram i sin 

helhet. Telefonsjuksköterskor ställs inför många olika patienter som alla har olika 

förutsättningar att ta till sig den information som ges. Kommunikationssvårigheter minskar 

möjligheten för patienten att bli medveten om sina valmöjligheter. Leppänen (2010) menar att 

inom telefonrådgivning är kommunikationen telefonsjuksköterskans huvudverktyg för att 

kunna lösa de problem som uppstår. Orlandos omvårdnadsteori beskriver att när patienten har 

svårt att uttrycka sina behov måste telefonsjuksköterskan tillsammans med patienten komma 

fram till vad patientens behov är och detta kan uttryckas med hjälp av frågor eller ickeverbal 

kommunikation. När patientens behov tillgodosetts och upplevelsen förbättrats har funktionen 

och målet för omvårdnaden blivit uppfylld (Orlando, 1990). Telefonsjuksköterskor upplever 

ofta svårigheter i kommunikationen med patienten samtidigt som de har krav att arbeta 

patientsäkert och enligt Holmström och Dall´Alba, (2002) och Röing et al. (2013) behövs det 

mer kunskap om de konsekvenser som kan uppstå i vårdkvalitén om kommunikationen mellan 

telefonsjuksköterskan och patienten brister. 

 

Runius (2016) har tagit fram en modell av en samtalsprocess i syfte att bidra till struktur och 

effektivitet som slutligen kan leda till ökad kvalitet i samtalet. För att öka patientsäkerheten 

krävs utbildning och träning inom kommunikation för sjuksköterskor. Samtalsprocessens fem 

faser visar hur telefonsjuksköterskan får en struktur för att lyckas i samtalet. Dessa faser är 
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öppningsfasen där samtalet börjar och telefonsjuksköterskan lyssnar på patienten. I 

lyssnandefasen innebär det förutsättningslöst lyssnande och här måste telefonsjuksköterskan 

även lyssna på det som inte sägs. I analys-och bedömningsfasen ska öppna, men även slutna 

frågor ställas för att kunna ringa in hälsobehovet och i motivation-och åtgärdsfasen ska 

bedömningen motiveras och information ska ges. I den sista avslutningsfasen ska det göras en 

överenskommelse med patienten och sedan ska samtalet avslutas i samförstånd. Ernesäter 

(2012) beskriver att sjuksköterskor i telefonrådgivning inte alltid följer processen trots att de 

har utbildning, istället använder de ofta slutna frågor och följer inte alltid upp om patienten 

har förstått. Risken med detta är att viktig information missas och telefonsjuksköterskan gör 

en felaktig bedömning som kan äventyra patientsäkerheten. I en studie av Greenberg (2009) 

handlar samtalsprocessen i telefonrådgivning om en dynamisk och målorienterad process som 

påverkas av prioriteringar, nivå av komplexitet och telefonsjuksköterskans erfarenhet och 

kunskap. Vidare beskrivs processen i följande tre faser, samla information, kognitiv 

bearbetning och resultat. Ofta används faserna i följd, men de kan även användas simultant 

beroende på patientens behov.  

2. Problemformulering 

Telefonrådgivning ingår i arbetsuppgifterna för distriktssköterskor och sjuksköterskor som 

arbetar inom primärvården i Sverige. Arbetsuppgiften innebär allt från samtal med akut sjuka 

patienter till att ge råd om egenvård. Kommunikationen är av stor betydelse för att kunna 

skapa ett bra samtal med patienterna. Tidigare forskning visar att telefonrådgivning innebär 

svårigheter när telefonsjuksköterskan inte ser patienten och inte kan bedöma dennes 

kroppsspråk och i och med detta riskeras betydelsefull information att gå förlorad. Det är 

viktigt att belysa det som påverkar kommunikationen positivt mellan patienten och 

distriktssköterskan och kunskap om detta kan bidra till mer patientsäkra bedömningar. 

Författarnas förhoppning är att studien kan bidra till ökad kunskap om kommunikationen i 

telefonrådgivning. 

3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att kommunicera vid 

telefonrådgivning inom primärvården.  



7 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Författarna genomförde en kvalitativ intervjustudie där data analyserades med en manifest 

innehållsanalys eftersom denna metod lämpar sig när syftet är att beskriva erfarenheter. Enligt 

Polit och Beck (2012, 538) är kvalitativ metod lämplig att använda när ett fenomen undersöks 

mer ingående för att få en djupare förståelse.   

 

4.2 Deltagare och procedur 

Inklusionskriterier för att delta i studien var legitimerad sjuksköterska med 

specialistutbildning till distriktssköterska, att ha minst två års erfarenhet av telefonrådgivning, 

samt att vara anställd som distriktssköterska inom primärvården. De distriktssköterskor som 

deltog i studien arbetade även med mottagningsarbete. Författarna skickade en förfrågan till 

enhetschefer på två hälsocentraler i norra Sverige om att få genomföra studien på deras 

arbetsplats. Efter att enhetscheferna gett författarna tillstånd att genomföra studien lämnades 

informationsbrev ut via postfack till de tio distriktssköterskor som uppfyllde kriterierna. 

Eftersom författarna arbetade inom samma primärvård hade de kunskap om vilka som 

omfattades. Åtta av dem tackade ja till deltagande genom att fylla i en svarsbilaga med 

skriftligt samtycke som skickades åter till den ena författaren. Informationsbrevet beskrev 

studiens syfte och det fanns kontaktuppgifter till författarna om deltagarna hade frågor 

gällande studien. Deltagarna kontaktades sedan via telefon för att avtala tid och plats för 

intervjun. Totalt genomfördes åtta intervjuer. Deltagarna var alla kvinnor i åldrarna 35-63 år 

och hade varit yrkesverksamma som distriktssköterskor mellan 2-17 år. Alla deltagarna hade 

arbetat med telefonrådgivning sedan deras specialistutbildning var klar. 

 

4.3 Datainsamling 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att kommunicera via 

telefonrådgivning i primärvården. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av individuella 

semistrukturerade intervjuer. Vid användning av semistrukturerade intervjuer används en 

frågeguide för att säkerställa att alla områden täcks (Polit & Beck, 2012, 510). En 

intervjuguide utformades utifrån studiens syfte som användes under intervjuerna (bilaga 1). 

Under intervjuerna ställdes även följdfrågor. Exempel på följdfrågor är ”Hur tänker du?” eller 
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”Berätta mer”. Intervjuerna spelades in på ljudfil och varade mellan 25 och 45 minuter och 

alla intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplatser vilken är en styrka.  Ljudfilerna 

numrerades från 1-8. Båda författarna lyssnade igenom alla intervjuer flera gånger för att 

bekanta sig med datamaterialet. Intervjuerna skrevs sedan ner ordagrant i dokument som även 

de numrerades med intervju 1-8 för att motsvara siffran på intervjuerna.  

 

4.4 Dataanalys 

Författarna genomförde en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt 

beskrivningen av Graneheim och Lundman (2004). Under analysprocessen har båda 

författarna varit delaktiga hela tiden för att säkerställa att materialet inte tolkas. Analysen 

omfattade flera steg. Författarna började med att läsa igenom de utskrivna intervjuerna 

upprepade gånger för att bekanta sig med data.  Därefter extraherades meningsenheter som 

svarade mot studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades vilket innebär att de förkortades 

utan att förlora innehållet.  Efter kondenseringen kodades dessa och sorterades in i 

underkategorier med liknande innehåll. Underkategorier som var nära varandra 

innehållsmässigt sammanfördes dessa och blev slutligen tre kategorier.  Tabell 1 visar ett 

exempel av meningsenheter, kondenseringar och kategorier för att tydliggöra analysprocessen. 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kategori 
”det är ju svårt med 

kommunikationen om patienten är 

aggressiv i telefon och kanske 

missnöjd, då är det svårt med ett 

bra resultat” 

Att det är svårt att kommunicera 

med en aggressiv och missnöjd 

patient 

 

Faktorer som kan försvåra 

kommunikationen 

”om dom är oroliga för en anhörig 

eller vad som helst, man måste 

bemöta dom med förståelse. Sen 

måste man inte alltid hålla med 

dom, men ändå att man förstår 

dom” 

Att visa förstående när dom är 

oroliga 

Ett gott bemötande skapar 

förutsättningar för en god 

kommunikation 

”när man har fått en bra relation 

till patienten tycker jag att det på 

något sätt känns som att man är 

överens i bedömningen, både jag 

och patienten är nöjd, det känns 

bra att man är överens om det 

man har kommit fram till” 

Att en bra relation leder till att 

man kommer överens och båda 

blir nöjda 

En tillitsfull och god relation 

bidrar till positiva följder 

 

4.5 Etiska överväganden 

En etikansökan skickades till den etiska gruppen på Institutionen för Hälsovetenskap på Luleå 

tekniska universitet, som godkände studien.  De forskningsetiska principerna om information, 

samtycke, konfidentialitet och nytta följdes.  Dessa principer skapar ett skydd för mänskliga 

rättigheter (Vetenskapsrådet, 2002; Polit & Beck, 2012). Deltagarna informerades om studiens 

syfte och att deras deltagande var frivilligt och att det som framkom i intervjuerna skulle 

hanteras konfidentiellt (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). Enhetschefer och deltagare fick ett 

skriftligt informationsbrev där studiens syfte och procedur beskrevs. Deltagarna skrev även på 

ett skriftligt samtycke att de ville vara med i studien. De hade även fått möjlighet att ställa 

frågor till författarna innan intervjuerna påbörjades. Information om frivilligt deltagande 

lämnades och att de när som helst kunde välja att avsluta sitt deltagande.  Vidare delgavs de 

att ingen obehörig skulle ta del av materialet och att inga personuppgifter fanns lagrade. De 

inspelade intervjuerna hanterades på ett säkert sätt genom kodlås på surfplattan som användes 

så att ingen obehörig fick tillgång till dem och när studien publicerats kommer dessa att 

raderas. Resultatet presenteras avidentifierat.  
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5. Resultat 

I resultatet framkom tre kategorier (tabell 2). Resultatet presenteras med brödtexter till varje 

kategori och med citat för att styrka resultatet i respektive kategori.  

  

Tabell 2. Översikt över kategorier (n= 3) 

Kategorier 

Faktorer som kan försvåra kommunikationen  

Ett gott bemötande skapar förutsättningar för en god 

kommunikation 

En tillitsfull och god relation bidrar till positiva följder 

  

 

5.1 Faktorer som kan försvåra kommunikationen 

Distriktsköterskorna beskrev svårigheter i kommunikationen med patienter som var missnöjda 

av olika anledningar eftersom de hade svårt att ta till sig information och var svåra att nå fram 

till. Distriktssköterskorna beskrev dessa samtal som energikrävande och svårhanterade. 

Distriktssköterskorna beskrev en negativ känsla i kroppen när patienter var otrevliga eller 

arga. I vissa samtal hänvisade distriktssköterskan patienten till verksamhetschefen, ofta gällde 

det missnöjda patienter där distriktsköterskorna kände att de hade gjort allt de kunnat för att få 

en fungerande kommunikation med patienten, men ändå inte lyckats.  

 

…” det är ju svårt med kommunikationen om patienten är aggressiv i telefon och kanske 

missnöjd, då är det svårt med ett bra resultat”… (intervju 4). 

 

…”alltså arga och upprörda patienter tar mycket energi och det är svårt att föra en dialog, 

dom vill ju som inte lyssna. Dom kommer som aldrig fram till vad dom egentligen vill och det 

tar jättelång tid”…(intervju 1). 

 



11 

 

Samtal med patienter som inte hade svenska som modersmål kunde försvåra och begränsa 

kommunikationen. Distriktssköterskorna beskrev att dessa patienter kunde ha andra 

förväntningar av vården på grund av olika kulturella referensramar och att de hade svårt att 

förstå varandra. Distriktssköterskorna upplevde att dessa patienter hade svårt att förstå och 

följa råd om egenvård och att de i högra utsträckning önskade en läkartid för mindre åkommor 

som till exempel feber. Distriktsköterskorna beskrev även att barn ibland ringde åt sina 

föräldrar som inte kunde svenska, vilket medförde att det var svårt att få en bra anamnes. 

Samtalen med patienter som hade svårt med språket tog längre tid eftersom 

distriktssköterskorna blev övertydliga och pratade långsammare för att få en bättre 

kommunikation och lättare bli förstådda. De kunde uppleva frustration, osäkerhet och rädsla 

att missa något viktigt. Distriktssköterskorna beskrev också att det kunde vara svårt att förstå 

nyanserna i språket om den som ringde var från ett annat land genom att det blev svårare att 

läsa mellan raderna. 

 

…” När barnet ringer för föräldern, det är väl för att dom inte kan svenska, då är det svårt att 

få en bra anamnes, oftast kan barnet dålig svenska också”…(intervju 4). 

 

Distriktssköterskorna beskrev svårigheter att bedöma patienter där en anhörig ringde, genom 

att inte kommunicera direkt med patienten kunde de inte höra andning och andra 

symtomrelaterade ljud som kunde vara ett stöd i bedömningen. En del patienter beskrevs ha 

svårt att uttrycka sig i telefonen och beskriva varför de ringde. Vissa var tysta och andra hade 

svårt att hitta rätt ord för att beskriva och förklara sina symtom. Detta medförde att 

distriktssköterskorna ofta bokade in dessa patienter till ett besök på hälsocentralen för att 

träffa patienten fysiskt och göra en säkrare bedömning eftersom de inte vågade be dem 

avvakta. Distriktsköterskorna beskrev också att en del överdrev sina symtom vilket 

uppmärksammades när patienten kom till hälsocentralen, men även att de kunde förminska 

symtom.  

 

…” alltså det är en jättestor skillnad att träffa nån fysiskt än att prata med dom i telefon. Dom 

har liksom svårare att uttrycka sig. Det är som olika, en del överdriver och en del 

underskattar sina symtom”…(intervju 1). 
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Distriktssköterskorna upplevde att vissa patienter inte ville berätta varför de ringde utan bad 

om att få en läkartid direkt och de var inte intresserade av att förklara orsaken. 

Distriktsköterskorna beskrev också att de ibland inte hade rätt kunskap för att svara på alla 

frågor. De upplevde att många patienter var väl pålästa och ibland ifrågasatte 

distriktsköterskans kunskap. Vissa inringare pratade mycket och det blev svårt för 

distriktsköterskan att uppfatta en röd tråd. Dessa var svårbedömda och tidskrävande eftersom 

kommunikationen inte fungerade och det behövdes ställas mer frågor och svaren blev ibland 

spretiga. Äldre patienter beskrevs ha svårare att förklara sina symtom och när de ringde kunde 

distriktssköterskan ibland känna osäkerhet om de var helt adekvata eller hade en demens.  

 

…”det kan vara svårt om äldre ringer. Dom har som svårare på nåt sätt att beskriva och 

förklara vad dom som vill. Äldre vet man inte om dom är helt klar i knoppen eller har nån 

slags demens”… (intervju 3). 

 

Distriktssköterskor beskrev att de behövde tid för att uppdatera sig på saker de var osäkra på 

och den tiden menade de saknades. De påpekade att stressen de kände i samtalen gjorde 

kommunikationen sämre och när de inte hade den visuella kontakten som vid ett fysiskt möte 

var det svårare att bedöma eftersom de inte kunde se patientens ansiktsuttryck.  

Distriktssköterskorna upplevde att de ofta inte hade nog med tid för att låta patienten prata 

klart, utan de ”tog över samtalet” med specifika frågor för att kunna avsluta samtalet fortare.  

Det fanns också en önskan om att ha tid för reflektion tillsammans med arbetskollegorna för 

att kunna lära sig av varandra och diskutera bra eller mindre bra samtal.   

 

 

5.2 Ett gott bemötande skapar förutsättningar för en god kommunikation 

Distriktssköterskorna betonade att kommunikationen med patienter blev bättre när de visade 

respekt och förståelse för patientens situation. De beskrev att de försökte bemöta patienten 

som de själva hade velat bli bemötta och se hela patienten trots saknaden av ett fysiskt möte. 

Distriktsköterskor beskrev att de bekräftade patienten genom att lyssna noga och fråga 

patienten om de hade förstått rätt och avsluta samtalet med en sammanfattning. Bekräftelse 

ansågs vara viktigt eftersom patienten var i en utsatt situation och distriktssköterskorna var 
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medvetna om att patienterna oftast var i underläge. De beskrev att det inte gjorde skillnad på 

patienter eller förminskade dem, de ville få alla som ringde att känna sig viktiga oavsett vad 

ärendet gällde.  

 

…” jag har vetskap om att alla patienter som ringer är i underläge och jag är i överläge, då 

blir man väldigt ödmjuk”… (intervju 7). 

 

Distriktssköterskorna upplevde att många patienter hade stort behov av att prata och om de var 

tvungna att avbryta patienten var det viktigt att göra det på ett hänsynsfullt sätt och sedan gå 

tillbaka för att försöka ta reda på den egentliga orsaken till varför de ringt för att kunna göra 

en bedömning. Distriktsköterskorna försökte dock undvika att avbryta under samtalet på 

grund av risken att patienten skulle komma av sig och viktig information kunde gå förlorad.  

Det upplevdes att patienterna blev nöjdare om de fick nog med tid i telefonsamtalet och att 

detta minskade sannolikheten för att de skulle ringda upp igen i samma ärende. De lyssnade 

mer noggrant om en för dem okänd person ringde som de inte hade någon relation till sedan 

tidigare. De beskrev också att lyhördhet var viktig för att höra det patienten inte sa, känna av 

patientens respons och locka fram det patienten inte sa med rätt frågor och öppna frågor för att 

få patienterna att berätta mer och för att komma fram till kärnan. Detta upplevdes som en 

utmaning i telefonsamtalen.  

 

…”jag brukar försöka tänka på att vara en god lyssnare och höra vad de säger, men det är ju 

såklart svårt att inte känna sig stressad ibland.  Jag försöker ändå hålla mig lugn och ställa 

rätt frågor”…(intervju 1). 

 

…”ofta kommer det fram efter ett tag andra saker som ligger under som egentligen är 

viktigare, så har man tid är det bra att låta dem prata tills det kommer till kärnan. Då vinner 

man mycket”… (intervju 8). 

 

Distriktsköterskorna beskrev att de ibland kunde ringa tillbaka till patienten när samtalet inte 

hade känts bra eller om bedömningen som var gjord kändes osäker. Detta beskrevs vara ett 

sätt för att kontrollera att patienten uppfattat råden eller instruktionerna rätt och patienterna 

uppskattade denna återkoppling. Vissa patienter fick vänta länge på att bli uppringd, 
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distriktssköterskorna bemötte detta med att ge patienten en förklaring till förseningen, vilket 

bidrog till förståelse hos patienten som underlättade vidare kommunikation i samtalet. De 

upplevde också att det var viktigt att bemöta patienten på ett bra sätt även om deras åsikter 

skildes åt.  De försökte också tänka på att inte ta åt sig personligen om patienten var arg.  

 

…” de inte är arga på mig och jag tar inte ta åt mig om patienten är arg”…(intervju 2). 

 

Flera distriktsköterskor uppfattade inledningen som viktig för hur samtalet skulle utveckla sig. 

En noggrann presentation när man ringer upp patienten med namn, yrkestitel och arbetsplats 

upplevde distriktssköterskor var en bra start på ett samtal. Tonfallet var viktigt och de använde 

rösten så att den var välkomnande, vänlig och intresserad. För att förmedla detta beskrevs det 

att distriktssköterskorna ofta log när dom pratade i telefonen och de upplevde att detta kunde 

uppfattas av patienten och de kunde höra på patienternas röst om de varit nöjda med samtalet. 

Distriktssköterskorna försökte avsluta samtalen med en trevlig mening genom att till exempel 

säga; det var trevligt att prata med dig!  

 

…”för att få en bra relation med patienten redan från början är jag såklart alltid trevlig på 

rösten, och som försöker sätta mig in i deras situation, tänker som hur jag hade känt det 

själv”…(intervju 6). 

 

5.3 En tillitsfull och god relation bidrar till positiva följder 

En fungerande och betydelsefull kommunikation i telefonrådgivningen upplevdes som  

positivt och viktigt eftersom den kunde bidra till nöjdare patienter och mer korrekta 

bedömningar. Det beskrevs att en fungerande kommunikation kunde hjälpa distriktssköterskan 

att få en bild av det patienten berättade, om vad som hade inträffat eller om deras symtom. 

Distriktssköterskorna ansåg det lättare att kommunicera och bedöma patienter som de kände 

sedan tidigare eftersom de redan hade hunnit bygga upp en relation mellan varandra. Detta 

underlättade förståelsen för vad patienten ville och distriktssköterskorna upplevde att även 

patienten kände trygghet med att prata med någon de pratat med tidigare. Det beskrevs även 

enklare att kommunicera och skapa en relation med patienter av samma kön och ålder som de 

själva var eftersom de använde samma uttryck och det var lättare att sätta sig in i deras 

situation. Distriktssköterskorna beskrev även att det var lättare att ge råd till patienten när man 
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hade en god kommunikation i samtalet och följsamheten hos patienterna blev bättre. En bra 

kommunikation beskrevs leda till att patienten hade lättare att förstå det som 

distriktssköterskan ville förmedla och patienterna blev nöjdare. Distriktssköterskorna 

upplevde att god kommunikation och professionellt bemötande gav patienterna trygghet och 

tillit, vilket i sin tur ledde till att kunna mötas på mitten, lösa ett problem tillsammans, sträva 

efter samförstånd och vara överens i bedömningen. 

 

 …”när man har fått en bra relation till patienten tycker jag att det på något sätt känns som 

att man är överens i bedömningen, både jag och patienten är nöjd, det känns bra att man är 

överens om det man har kommit fram till”…(intervju 8). 

 

Enligt distriktssköterskorna var ett bra samtal när patienten blivit nöjd med bedömningen och 

det bidrog till en inre tillfredställelse hos distriktsköterskan. När båda parter i samtalet 

upplevde samförstånd och var överens i bedömningen upplevde distriktssköterskorna att de 

hade fått en bra relation med patienten. En bra relation kunde uppnås om patienten litade på 

distriktssköterska. Det framkom att patienterna ofta kom ihåg den distriktssköterska de pratat 

med tidigare om hon varit tillmötesgående. Ett bra bemötande ansågs också leda till att 

patienterna kände sig trygga med sin hälsocentral.  

 

…”om man lyssnar på dem och de blir behandlade med respekt, vad det än gäller egentligen 

alltså. De blir lugna och kan avvakta. Men ifall det blir si eller så, då kan de återkomma. Då 

blir de nöjda med det”…(intervju 2). 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att kommunicera 

via telefonrådgivning inom primärvården.  I resultatet framkom tre kategorier: Faktorer som 

kan försvåra kommunikationen, Ett gott bemötande skapar förutsättningar för en god 

kommunikation och En tillitsfull och god relation bidrar till positiva följder. 
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I vår studie framkom svårigheter i kommunikationen med patienten som inte hade svenska 

som modersmål. Kommunikationen med dessa patienter orsakade ibland oro hos 

distriktssköterskan att de hade missförstått patienten. Oro för felbedömningar och 

misstolkningar vid språkförbistringar finns enligt Ledin, Olsen och Olovsson (2011) och det 

finns en stor risk för att misstolka det patienten beskriver på grund av språkbarriärer.  

McCarthy, Cassidy, Graham och Tuohy (2013) menar att när det uppstår språkbarriärer 

mellan sjuksköterska och patient försvåras kommunikationsprocessen och medför svårigheter 

att identifiera patientens behov. Enligt Hakimnia et al. (2014) är sjukvårdsrådgivning inte 

optimalt att använda när patienterna har bristfällig kunskap i svenska språket eftersom viktig 

medicinsk information kan falla bort. En rapport från Socialstyrelsen (2011) beskriver att 

patienter som inte har svenska som första språk i mindre grad kände sig delaktiga i vården. 

Enligt Björk (2008) är en god kommunikation en förutsättning för att patienten ska kunna 

känna delaktighet i sin vård. Röing et al. (2013) beskriver att både kulturella och 

kommunikativa faktorer kan försvåra samtalen. Författarna anser att det är viktigt med 

utbildning och reflektioner för att distriktssköterskan ska kunna bemöta dessa patienter på ett 

tillfredsställande sätt med mer kunskap om deras kulturella bakgrund, attityder och deras sätt 

att kommunicera. Detta kan bidra till ökad kvalitén på vården och är även viktigt för att 

använda dagens pressade resurser på bästa sätt.  

 

Vårt resultat visade att distriktssköterskorna upplevde svårigheter vid andrahandsinformation 

när anhöriga ringde för en närstående. Detta eftersom de inte kunde kommunicera direkt med 

patienten vilket kunde medförde att de inte kunde få en relation med patienten.  

Distriktssköterskorna kunde inte veta om den information de fick var tillförlitlig, detta 

överensstämmer med Röing et al. (2013) som beskriver att det är svårare att bedöma när 

någon annan ringer åt patienten eftersom telefonsjuksköterskorna inte kunde höra hur 

patienten lät för att få mer information till bedömningen, som exempelvis andningsbesvär. 

Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) beskriver att anledningar till varför sjuksköterskan 

får uppgifter i andra hand kan bero på att den sjuke var för sjuk att ringa själv eller inte kunde 

språket. Viktig information kan då missas eller inte alls komma fram.  Enligt 

patientsäkerhetslagen skall sjuksköterskor ge vård som utformas och genomförs tillsammans 

med patienten (SFS 2010: 659). Enligt författarna kan detta vara svårt att uppnå om den sjuke 

inte kan vara delaktig i samtalet.  
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Studiens resultat visade att distriktssköterskorna upplevde att de som hade svårt att beskriva 

sin situation bidrog till kommunikationssvårigheter. Detta ledde till att det var svårt att veta 

om patienten överdrev eller förminskade sina symtom. Distriktssköterskorna beskrev att dessa 

patienter ofta fick en bokad tid till distriktssköterskan på grund av osäkerhet i bedömningen.   

Även en studie av Purc-Stevenson och Trasher (2010) visar att det är svårt att veta vilka 

patienter som överdriver och vilka som förminskar sina symtom och att det ibland var svårt att 

hitta själva kärnan i samtalet. Kaminsky et al. (2009) jämför telefonrådgivning med ett 

detektivarbete eftersom telefonsjuksköterskan hela tiden måste söka ledtrådar i olika 

bakgrundsljud som till exempel hosta. Enligt Gerrish, Chau, Sobowale och Birks (2004); 

Ström, Marklund och Hildingh (2006) kan en bristande kommunikation medföra att patienten 

inte förstår sin hälsosituation och kan ha svårigheter att ta till sig de råd de får. Därför är det 

viktigt att erbjuda distriktssköterskorna utbildning i telefonrådgivning och beslutsstöd för att 

säkerställa att rätt frågor ställs och inget viktigt faller bort.  

Vårt resultat visade att distriktssköterskor upplevde att många patienter var pålästa och 

ifrågasatte deras kunskap och det var svårt för dem att kommunicera med patienten och få 

dem att förstå när de hade en annan åsikt. Ramqvist, Rosenqvist och Holmström (2007) 

beskriver att det är vanligt att inringande patienter i stor utsträckning sökt information på 

internet om sin sjukdom. Enligt Ernesäter (2012) är det viktigt med en balans mellan 

medicinsk kunskap och kommunikativ förmåga för att kunna göra en bra bedömning vilket 

även Kaminsky et al. (2009) tar upp i sin studie. Där beskrivs också att det är viktigt att 

sjuksköterskor inom telefonrådgivning har hög kompetens vilket omfattar både medicinsk och 

kommunikativ kompetens.   

 

Distriktssköterskorna upplevde att kommunikationen blev påverkad negativt när de kände 

stress och de inte kunde ge patienten den tid som behövdes utan de blev tvungna att avbryta 

dem och ställa frågor för att skynda på samtalet. Enligt Holmström och Dall `Alba (2002) 

samt Röing et al. (2013) upplever många telefonsjuksköterskor att de inte har tid för ingående 

diskussioner med patienten på grund av att de arbetar under stress och det är svårt att hinna 

vara engagerad i egenvård och hälsofrämjande insatser.  Detta anser författarna bör diskuteras 

med ledningen eftersom följderna av ett stressat samtal kan leda till felbedömningar. Tyvärr 

beskriver en studie av Weir och Waddington (2008) att telefonsjuksköterskor ofta fick höra 

från sina chefer att deras samtal tog för lång tid och det humanistiska värdet fick stå åt sidan 

vilket ledde till att de slets mellan att följa reglerna och patienternas förväntan av samtalet.  
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Distriktsköterskorna upplevde att en bra kommunikation medförde trygghet och tillit för 

patienten vilket bidrog till en ökad förståelse för båda parter. Detta anses av författarna är 

viktigt att ha med sig i samtalen med patienten eftersom en fungerande kommunikation lägger 

grunden för att förstå varandra och gemensamt nå ett beslut. Om det finns brister i 

kommunikationen kan detta leda till en sämre bedömning. Snelgrove (2009) beskriver att ett 

förtroende mellan telefonsjuksköterskan och patienten medför att sjuksköterskan får bättre 

information. Johnson Pettinari och Jessopp (2001); Purc-Stephenson och Thrasher (2010) 

beskriver också att telefonsjuksköterskor har möjlighet att påverka kommunikationen positivt 

genom att förklara varför frågor ställs och varför vissa råd ges. Telefonsjuksköterskor som 

motiverar och informerar om till exempel egenvård har visat leda till ökad tillit för patienterna 

Enligt Kaminsky et al. (2014) är huvudmålet att skapa en god kommunikation med patienten 

eftersom detta är grunden till en bra relation. Rutenberg och Oberle (2008) menar att det är 

lättare för distriktssköterskan att förstå patientens behov om de har fått en god relation i 

samtalet vidare beskrivs att ett gemensamt beslut och en samstämmighet ger nöjdare patienter. 

Wahlberg och Wredling (2001) beskriver att patienter kände sig säkrare efter ett samtal när de 

kom fram till ett gemensamt beslut med telefonsjuksköterskan.  Tillit till 

telefonsjuksköterskan skapas om denne är kompetent, visar förståelse, kan sätta sig in i 

patientens situation och ge råd utifrån individens behov och situation. Även förmågan att 

samarbeta är en viktig egenskap hos telefonsjuksköterskan genom att kunna diskutera, 

motivera och presentera olika alternativ för att hjälpa patienten att besluta om insatser utifrån 

patientens beskrivning av sin situation och sitt problem (Poole, Schmitt, Carruth, Peterson-

Smith & Slusarski, 1993).  

Distriktssköterskorna beskrev att det var viktigt för bedömningen att ställa rätt frågor och 

lyssna noga på det som patienten inte sa. Att se patienten trots att den inte är där fysiskt är en 

utmaning och för att kunna göra detta måste distriktsköterskan ställa frågor så en bild kan 

utformas. En klinisk erfarenhet där man har sett olika tillstånd och har kännedom om olika 

vetenskapliga mätskalor bör vara fördelaktigt i telefonrådgivning. Edwards (1998) beskriver 

att telefonsjuksköterskor måste lyssna på rösten för att kunna säkerhetsställa ålder, grad av 

oro, kön och eventuella symtomljud för att få ett sammanhang.  Bilden av helheten runt 

patienten bör även underlätta för distriktssköterskan att skapa en relation och en djupare 

förståelse för patientens situation. 
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I distriktssköterskornas erfarenheter beskrevs tillvägagångssätt i kommunikationen som kunde 

vara till hjälp. Genom att lyssna på patienten fick distriktssköterskorna den informationen de 

behövde för en bra bedömning och när samtalet sammanfattades hjälpte det båda parter att 

vara säkra på att de förstått varandra rätt. Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt för 

patienterna att kommunicera med en telefonsjuksköterska som var kompetent och villig att 

lyssna, gav klara besked, råd och som samarbetade i beslutsprocessen. Enligt Holmström och 

Dall` Alba (2002); Jones, Hendricks och Cope (2012) bör man fokusera på patientens frågor, 

problem, känslor och synpunkter för att uppnå ett personcentrerat samtal.  Wahlberg och 

Wredling (2001) beskriver i sin studie utifrån patienternas upplevelser att de ville bli lugnade 

i samtalet genom att distriktssköterskan försäkrade och konfirmerade deras egna tankar runt 

orsaken till varför de ringde.  

Ernesäter (2012) menar att kommunikationen är av stor betydelse för att patienten ska kunna 

förstå de givna instruktionerna och verbal och icke verbal kommunikation är grunden för de 

beslut som sjuksköterskan tar. Orlando (1990) lägger i sin omvårdnadsmodell fokus på vad 

som sker i relationen mellan sjuksköterskan och patienten, samt hur väl 

omvårdnadshandlingen svarar upp mot patientens behov. Omvårdnadshandlingarna styrs 

utifrån sjuksköterskans medvetenhet om patientens specifika behov i den aktuella situationen. 

För att kunna handla adekvat måste sjuksköterskan uttrycka och dela sina förnimmelser, 

tankar och känslor med patienten. Detta ger sjuksköterskan möjlighet att förvissa sig om 

huruvida hon har gjort en korrekt bedömning av patientens behov, samt om åtgärderna som 

sätts in svarar an mot dessa behov på ett tillfredsställande sätt.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Författarna genomförde en intervjustudie med en kvalitativ metod med induktiv ansats. Detta 

metodval motiveras av att det upplevdes relevant för syftet vilket var att beskriva 

distriktssköterskornas erfarenheter av att kommunicera via telefonrådgivning inom 

primärvården. En kvalitativ innehållsanalys kan vara svår att genomföra eftersom det innebär 

en tolkning av det som sägs. Detta var författarna medvetna om och vi var noga att ha detta i 

åtanke vid transkriberingen och skrev av intervjuerna ordagrant (Graneheim & Lundman, 

2004). Enligt Polit och Beck (2012, 515) kan de som blir inspelade känna sig nervösa och 

hämmade. Författarna arbetar själva som sjuksköterskor på den ena hälsocentralen och de som 

intervjuades var arbetskollegor vilket kan ha påverkat deltagarnas svar men samtidigt medfört 



20 

 

att de kände sig trygga i intervjuerna eftersom författarna inte var helt främmande för dem.  

Det genomförde totalt åtta intervjuer på två olika hälsocentraler. Enligt Polit och Beck (2012) 

är målet att ha minst åtta deltagare till en intervjustudie men det viktigaste är vad som 

framkommer i intervjuerna eftersom detta blir studiens resultat. Författarna anser att det hade 

varit önskvärt med fler deltagare för att få mer data att arbeta med, men det som framkom i 

intervjuerna upplevdes ändå tillräckligt för att få ett tillförlitligt resultat. 

 

Deltagarna var alla kvinnor i åldrarna 35-63 år och de hade arbetat som distriktssköterskor 

mellan 2-17 år. Eftersom det var en stor variation gällande ålder och erfarenhet styrker detta 

tillförlitligheten. Författarna använde sig av individuella semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor och följde ett frågeformulär med öppna frågor samt följdfrågor. Intervjuerna 

spelades in på ljudfiler och detta rekommenderas av Polit och Beck (2012) eftersom studien 

blir mer tillförlitlig.  Författarna valde att själva skicka ut förfrågan till de som passade in i 

inklusionskriterierna. Enligt Polit och Beck (2012) kan annars resultatets tillförlitlighet 

påverkas om enhetscheferna själv hade tagit ut deltagarna om de hade valt utifrån de som var 

mest lämpliga för att gynna resultatet på arbetsplatsen. Författarna valde att dela upp 

intervjuerna och genomföra fyra var på egen hand. Detta kan ha bidragit till att 

intervjutekniken har varierat och att resultatet av intervjuerna blivit annorlunda. Endast två 

hälsocentraler var med i studien och detta kan anses som en svaghet. Tyvärr arbetade det 

ingen manlig personal på någon av dessa hälsocentraler, kanske hade data sett annorlunda 

med manliga deltagare. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar att valet av deltagare 

kan ha betydelse för resultatet eftersom en kvalitativ innehållsanalys belyser variationer och 

de anser att det är viktigt att inkludera både män och kvinnor i olika åldrar för att samla olika 

erfarenheter.  

 

Ingen av författarna hade någon vana av att genomföra intervjuer vilket kan ha påverkat 

resultatet. Vidare hade fler följdfrågor kunnat ställas för att få ett bredare material och vid 

större erfarenhet hade resultatet kunnat bli annorlunda. Enligt Polit och Beck (2012) behövs 

det stor skicklighet för att få en bra kvalitét på intervjuerna. Den som blir intervjuad måste 

känna tillit och vara avslappnad för att få en bra intervju. Författarna bedömer att den 

genomförda studien är generaliserbar och skulle kunna göras om i liknande studier med 

samma metod eftersom vi strävat efter att beskriva noggrant valet av deltagare, urval, 

datainsamling och analysprocess för att öka överförbarheten.  
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7. Slutsats 

Denna studie visar att en fungerande kommunikation bidrar till en bättre relation mellan 

distriktssköterskan och patienten vilket i sin tur bidrar till att patienten känner trygghet och 

förtroende och litar på distriktssköterskan. Kommunikationen lägger grunden för ett bra 

samtal och leder till en bättre bedömning. Det krävs att distriktssköterskan är en aktiv lyssnare 

som ställer rätt frågor och samtidigt visar kunskap och vänlighet. Alla patienter ska bemötas 

jämlikt oavsett kön eller kontaktorsak och patienten behöver tydlig information för att kunna 

förstå råden de får. En god kommunikation kan bidra till att fler patienter får rätt bedömning 

redan under samtalet och inte behöver bokas in på ett besök till distriktssköterska eller läkare 

vilket sparar in resurser inom primärvården. För att skapa goda förutsättningar för 

kommunikationen behövs tid för samtal och reflektion. Detta för att få möjlighet att diskutera 

de svårigheter som kan uppstå i samtalen med patienterna och för att få råd och stöd att 

hantera dessa situationer. Det skulle vara intressant med mer forskning från ett 

patientperspektiv för att se om det skulle stödja vårt resultat angående kommunikationen i 

telefonrådgivning.  
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Bilaga 1 

 

  Intervjuguide  

1.      Ålder/ kön? 

2.      Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

3.      Hur länge har du arbetat med telefonrådgivning? 

4.      Har du någon utbildning inom telefonrådgivning? 

5.      Upplever du några skillnader med att bedöma en patient i telefonen jämfört med en 

som du träffar fysiskt? 

6.     Vad upplever du är det svåraste i samtalen med patienten? 

7.     Hur gör du när/om du upplever stress och tidsbrist i telefonrådgivningen? 

8.     Om du använder dig av beslutsstöd, i vilka situationer och hur hjälper det dig i 

samtalet? 

9.  Upplever du några hinder eller begränsningar i kommunikationen med patienten? 

10.  Vad tycker du är viktigast att tänka i samtalet med patienten som ringer? 

11.  När känner du att du fått en bra relation till patienten i ett samtal? 

12.  Hjälper en bra relation med patienten dig till en bättre bedömning? 

13.  Vad gör du för att få en bra kommunikation med patienten? 

14.  Är det någon särskild situation då du upplever att det är svårare att kommunicera? 

15.  Har du några knep eller erfarenheter som hjälper dig att upprätta en bra 

kommunikation med patienten? 

16.  Finns det något som hade kunnat hjälpa dig att få en bättre kommunikation med 

patienten? 

17.  Finns det något som hade kunnat hjälpa dig att skapa en bättre relation med patienten?  

 

Exempel på följdfrågor: 

Hur menar du? 

Hur tänker du? 

Berätta mer 

 


