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Abstrakt 

Telefonrådgivning har ersatt en stor del av traditionella vårdbesök, nationellt och 
internationellt. Tillgängligheten och enkelheten gör det till en uppskattad funktion 
av vårdsökande. För att kunna utveckla telefonrådgivning och för att implementera 
personcentrerad vård är det viktigt att lära sig hur telefonsjuksköterskor och 
vårdsökande upplever samtalen. Syfte: Att beskriva upplevelser av rådgivande 
telefonsamtal på en hälsocentral utifrån telefonsjuksköterskors och vårdsökandes 
perspektiv. Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes under hösten 
2017. Deltagare: Fem vårdsökande och fem telefonsjuksköterskor. Analys: 
Telefonsjuksköterskors och vårdsökandes intervjuer analyserades för sig. 
Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats. Resultat: Telefonsjuksköterskors intervjuer gav tre slutgiltiga kategorier; 
oro för att stressfaktorer ska påverka kvaliteten och arbetstillfredsställelsen, närvaro 
och förståelse är viktigt för att göra bra bedömningar samt känslor och 
förväntningar kan vara svåra att bemöta. Vårdsökandes intervjuer resulterade i tre 
kategorier; Att inte alltid bli förstådd och rädsla för felbedömningar, ett respektfullt 
bemötande skapar en känsla av att tas på allvar samt att önska sig enklare och 
tryggare tillvägagångssätt. Slutligen skapades en kategori utifrån de båda 
perspektiven: Egenskaper som kännetecknar det bra samt det mindre bra samtalet. 
Konklusion: Telefonrådgivning är komplext och telefonsjuksköterskor upplevde 
svårigheter i arbetet. Vårdsökande var överlag nöjda med telefonrådgivningen men 
upplevde problem med förtroende och ansvar. Telefonrådgivning upplevs överlag 
fungera bra. Vårdsökande upplever den som en trygghet men även som en 
nödvändighet vilket ger orsak till att fortsätta förbättra kvaliteten och minimera 
riskerna. 

Nyckelord: Telefonrådgivning, telefonsjuksköterska, vårdsökande, 
personcentrerad vård, hälsocentral, bemötande, kvalitativ innehållsanalys, 
bemötande. 



	 2	

Experiences of telephone nursing in primary care – perspectives of telephone nurses and care 
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Abstract 

Telephone nursing has replaced a large part of traditional health care visits, 
nationally and internationally. The availability and accessibility makes it an 
appreciated service for health seekers. In order to develop telephone nursing and 
for implementation of person centered care it is important to learn how phone nurses 
and care-seekers experience the calls. Aim: To describe experiences of telephone 
nursing in primary care from the perspectives of telephone nurses and care seekers. 
Participants: Five telephone nurses and five care seekers. Method: Qualitative 
individual semi structured interviews were conducted during autumn of 2017. 
Analysis: Interviews of telephone nurses and care seekers were analyzed separately 
using qualitative content analysis with an inductive approach.  Results: Three final 
categories for telephone nurses were found; concern that stress factors can affect 
assessment quality and work satisfaction, presence and understanding is of 
importance in making correct assessments, emotions and expectations can be 
difficult to account. Three categories for care-seekers; not always being understood 
and fear of misjudgments, respectfulness can create feelings of being taken 
seriously and wishing for easier and securer accessibility. In the end a final category 
was created that included views from both perspectives regarding the good 
respective the difficult call.  Conclusion: Telephone nursing is complex and 
telephone nurses experienced work difficulties. Care seekers were generally 
pleased with the service provided but still had issues concerning trust and liability. 
Telephone nursing is generally well functioning. Care seekers look to it as a security 
and as a necessity which is cause to keep improving quality and eliminating risks. 

  

Key words: Telephone nursing, Telephone nurse, Care-seekers, Person-centered 
care, primary care. 
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Introduktion 
Telefonrådgivning har ersatt en stor del av det traditionella vårdbesöket nationellt och 

internationellt (Bunn, Byrne & Kendall, 2005; Greenberg & Schultz, 2002; Hagan, Morin, & 

Lépine, 2000; Hansen & Hunskaar, 2011). Genom att nyttja teknik har omvårdnad via telefon 

kunnat användas för att hantera aktuella och nya organisatoriska utmaningar inom hälsa, så 

som en åldrande befolkning, resursaspekter, ekonomiska förhållanden och infrastrukturella 

problem (http://www.icn.ch/networks/tele-network-history/). 

I samtal med vårdsökande har telefonsjuksköterskor som arbetsuppgift att göra bedömningar 

av den vårdsökandes behov och därefter ge information om hälsa och egenvård. 

Telefonsjuksköterskor ska även ge information om vårdorganisationen samt hjälpa till vid 

bokning av vård transporter och hälsobesök detta enligt Föreningen för telefonrådgivning 

inom hälso- och sjukvård (TRIHS) och svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 

(2011). Vidare ska telefonsjuksköterskor kunna behärska och ständigt utveckla färdigheter i 

kommunikation. De ska arbeta personcentrerat och genom dialog styra samtalet i samråd med 

vårdsökande utifrån International council of nurses etiska koder för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 

Sjuksköterskor som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal 

per år (https://www.1177.se/Om-1177/1177-sjukvardsradgivning/). Enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (2017) har 80% av Norrbottens befolkning svarat att de har den 

tillgång till hälso- och sjukvården som de behöver men endast 52% har svarat att de har 

förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sitt landsting eller region. 

Bakgrund 

Telefonsjuksköterskor 

Telefonsjuksköterskor har beskrivit telefonrådgivning som ett spännande arbete som kan 

innehålla krävande moment. Det kräver en bred sakkunskap och erfarenhet för att kunna 

hantera ett brett spektrum av problem. Telefonsjuksköterskor ska ha kunskaper om 

kommunikation och en förmåga att lyssna (Nauright, Moneyham &Williamson, 

1999).  Telefonsjuksköterskor har även uppgett att arbetet ibland kan vara monotont och 

repetitivt (Purc-Stephenson & Trasher, 2010). Arbetet beskrivs som komplext och 

telefonsjuksköterskor har beskrivit att de ser sig själva som bärare av olika roller under ett 

samtal (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009; Purc-Stephenson & Trasher, 2010).  De 
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finner sig själva i rollen som coach som stöttar och uppmuntrar, en lärare som undervisar eller 

som en stödjande familjemedlem. Kärnan i arbetet är att ge råd och bedömningar för att kunna 

avgöra rätt vårdnivå. För att kunna gör det har Telefonsjuksköterskor beskrivit att de känner 

sig som detektiver som undersöker. Att de genom frågor och med lyhördhet försöker fånga 

upp detaljer i ljuden runt omkring såsom vårdsökandes andning och tonfall vilket kan avslöja 

det osagda.  Telefonsjuksköterskor har även beskrivit att de kan uppleva svårigheter att lita på 

den vårdsökande, och på den vårdsökandes beskrivning av sina symtom (Holmström & 

Höglund, 2007; Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009; Purc-Stephenson & Trasher, 

2010). 

Kaminsky et al. (2009) betonade den pedagogiska rollen i samtalet. Undervisningsprocessen 

tycks vara baserad på vad de anser att vårdsökande behöver veta. De verkar vara medvetna 

om den vårdsökandes kapacitet och förmåga att lära och använder vårdsökandes aktuella 

kunskap om symtom och behandling som utgångspunkt. Därmed skräddarsys 

undervisningsprocessen för varje individuell vårdsökande. Telefonsjuksköterskor har 

beskrivit hur de vill bilda en allians med den som ringer och hur de har ett behov av att 

försöka förstå den vårdsökandes tankar. 

Flera studier (Hakimnia, Holmström, Carlsson & Höglund, 2014; Ledin, Olsen & Josefsson, 

2011) har visat på hur telefonsjuksköterskor känner sig som grindvakter, som avgör om 

vårdsökande får tillgång till vård eller råd om egenvård. Denna roll kan vara en orsak till 

upplevelsen av att arbeta med motstridiga krav som beskrivs på flera ställen. 

Motsatsförhållandet har uttryckts som att; hinna utforska det osagda trots ont om tid, utbilda i 

egenvård trots samtidig rädsla för att missbedöma situationen och balansera rollen som 

vårdare och grindvakt där grindvaktarrollen oftare riskerar att leda till missnöje (Ledin et al., 

2011; Holmström & Dall’Alba, 2002). 

Telefonsjuksköterskors tillfredsställelse i arbetet relateras till deras förmåga att utföra en 

korrekt bedömning samt deras förmåga att ge korrekta råd och information för att lösa den 

vårdsökandes problem och stödja egenvård (Nauright et al., 1999). Verksamhetens 

begränsade resurser och en önskan om att vara tillgänglig kan bidra till tidsbrist och försök till 

att vara kortfattad och effektiv (Ledin et al., 2011; Purc-Stephenson & Trashers, 2010; 

Nauright et al., 1999). Att känna kraven och även önskan att hinna med samtalskvoten har 

visats leda till en känsla av att vara övervakad av arbetsgivare och en känsla av att inte ha tid 

för hälsofrämjande råd (Röing, Hederberg & Holmström, 2014). Lång väntan i en telefonkö 
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har i sin tur lett till att vårdsökande upplevts bli arga och otrevliga i samtalet. Tidsbristen gör 

att telefonsjuksköterskor undrar om de ställt de rätta frågorna eller om de missat någon 

relevant information (Purc-Stephenson & Trasher, 2010). Telefonsjuksköterskor har uttryckt 

en brist på återkoppling om givna råd och kan känna en önskan om att följa upp för att av 

säkerställa och få avslut (Purc-Stephenson & Trasher, 2010; Röing, Rosenqvist & Holmström, 

2013). För att säkerställa patientsäkerheten kontrollerar telefonsjuksköterskor att vårdsökande 

förstår given information och råd. Detta genom att de frågar eller ber de vårdsökande 

återberätta den givna informationen (Ernesäter, Engström, Winblad, & Holmström, 2014; 

Hansen & Hunskaar, 2011). Genomsnittslängden på ett telefonsamtal var omkring tre minuter 

under 2000-talet (Leppänen, 2009; Timpka, 2000). 

 

Vårdsökande 

Att som vårdsökande kunna använda sig av telefonrådgivning har visat sig vara uppskattat på 

grund av tillgänglighet och enkelhet. Enkelheten bidrar till möjligheten att bland annat 

undvika långa transporter för att få svar på frågor (Ström, Baigi, Hildingh, Mattsson & 

Marklund, 2011; Ström, Marklund & Hildingh, 2009). Vårdsökande ringer inte alltid för att få 

vård utan även för att få bekräftat att den egenvård de bedriver är korrekt. Föräldrar kan för 

både stora som små problem gällande deras barn, vilket kan tolkas som ett resultat av 

förtroende och tillgänglighet (Ström et al., 2009; Ström et al., 2011). 

Att inte kunna ta hand om sig själva upplevs skapa stor oro samtidigt som information på 

internet kan förstärka oro (Winneby, Flensner & Rudolfsson, 2014). Vårdsökande har 

beskrivit sig uppleva sårbarhet och söker därav hjälp i en för dem ej hanterbar situation. Detta 

kan innebära stress samt svårigheter att hålla ihop ett samtal. De förväntar sig då att en 

telefonsjuksköterska ska vara vänlig, respektfull och lugn. Att en telefonsjuksköterska 

bibehåller lugnet leder till att vårdsökande själva kan samla sig och återfå kontroll (Ström et 

al., 2009). Upplevelsen av ett bra samtal är starkt förknippat med att känna sig lugnad efteråt 

(Gustafsson, Martinsson, Wälivaara, Vikman och Sävenstedt, 2016). 

Relationen med en telefonsjuksköterska verkar vara betydande, för att ett bra samtal ska 

uppstå. Att behandlas med respekt tycks betraktas som en mycket viktig del av rådgivningen 

(Kvilén Eriksson, Sandelius, & Wahlberg, 2015; Moscato et al. 2007; Ström et al., 2009; 

Winneby et al., 2014). På samma sätt som det upplevs väldigt negativt att inte få sina känslor 



	 7	

bekräftade (Ström et al., 2009; Winneby et al., 2014). Att känna sig viktig och bli sedd som en 

individ underströks av föräldrar som blivit åter uppringda. Det har en avstressande effekt på 

samtalet och på hela situationen i hemmet (Kvilén Eriksson et al., 2015). Ett bra samtal kan 

leda till att vårdsökande känner sig nöjda oberoende av vilken vårdnivå som denne blir 

hänvisad till. Överlag är vårdsökande nöjda med telefonrådgivningen men det framstår att 

samråd är den aspekt som de är minst nöjda med. Män känner oftare än kvinnor ett missnöje 

och att samtalen inte sker i samråd (Ström et al., 2011). 

Winneby et al. (2014) beskriver att vårdsökande upplever att de behöver vara pålästa och 

kunniga för att kunna motivera till varför de behövde hjälp. Upplevelsen är att 

telefonsjuksköterskor vill att vårdsökande ska avvakta med besök och bedriva egenvård 

istället. En god relation där förtroende skapas till telefonsjuksköterskor bidrar till följsamhet 

till råden, vilket beskrivs i flera studier (Hansen & Hunskaar, 2011; Williams, Warren, 

McKim & Janzen, 2012; Purc-Stephenson & Trasher, 2012). Följsamheten till givna råd har 

påvisats vara kopplat till en persons self-efficacy, att få sina förväntningar infriade och akuta 

åtgärder (Purc-Stephenson & Trasher, 2012., Williams et al., 2012). En orsak till att inte följa 

råd kan vara att inte förstå eller att höra fel (Purc-Stephenson & Trasher, 2012). 

 

Teoretisk utgångspunkt 
Principen om alla människor lika värde är en etisk grund som sjuksköterskor ska arbeta 

utifrån såväl som ett lagstadgat förhållningssätt (Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SFS 

2017:30; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskor i Sverige ska alltid ha ett 

etiskt förhållningssätt i mötet med en patient vilket också innefattar personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård kan beskrivas utifrån tre nyckelbegrepp som Centrum för 

personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) tagit fram; Partnerskap, 

Patientberättelse och Dokumentation. Det kräver att sjuksköterskor har ett intresse av att 

lyssna och förstå patientens livshistoria (Fossum, 2013, s. 209). Detta innebär att 

sjuksköterskor och patienter ska sträva efter att skapa en ömsesidig respekt för varandra så att 

de kan ingå i ett partnerskap och utforma mål för omvårdnaden tillsammans. För att detta ska 

vara möjligt på alla nivåer krävs organisatoriska förutsättningar och att maktförhållandena 

förskjuts. Målet är att den vårdsökande står som utgångspunkt till skillnad från en 

vårdorganisation med medicinska strukturer som utgångspunkt. Det är i den kritiska 

förhållningen till strukturer såsom makt som en specialistsjuksköterskas kompetens kan 
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komma kvalitetsutvecklingen till nytta. Det kräver också avancerad kompetens för att uppnå 

personcentrerad vård i användningen av informationsteknologin (Ekman & Norberg, 2013, 

s.25; s. 35). Ett personcentrerat förhållningssätt är således en av flera förutsättningar för ett 

lyckat telefonsamtal. 

 

Rational 
Forskningen inom telefonrådgivning är gedigen. Den beskriver hur telefonsjuksköterskor 

upplever sitt arbete och vad vårdsökande upplever som ett bra samtal, där bemötandet är av 

stor vikt (Kvilén Eriksson, Sandelius, & Wahlberg, 2015; Ström et al., 2009; Ström et al., 

2011; Moscato et al. 2007). Utifrån telefonsjuksköterskors perspektiv visas det att fokus 

ligger mycket kring att ge korrekt bedömning och råd (Kaminsky et al., 2009; Purc-

Stephenson & Trasher, 2010).  

 

En telefonsjuksköterska har flera lagar och riktlinjer att förhålla sig till. Tillgänglighet en av 

grundpelarna i svensk sjukvård, och betonas som en patienträttighet (Hälso-och 

sjukvårdslagen [HSL] 2017:30). Tillgängligheten gör att samtalstiden bör begränsas. 

Samtidigt ska en telefonsjuksköterska enligt lag utföra hälso- och sjukvård i samråd och 

delaktighet med patienten så långt det är möjligt och för att uppnå personcentrerad vård där 

ett partnerskap skapas krävs tid till att lyssna till patienten (Ekman & Norberg, 2014, s.37, 

Patientlagen SFS 2014:821) 

 

Sjuksköterskor bör ha en medvetenhet kring sina egna känslor och behov för att kunna 

kontrollera hur dessa påverkar förhållningssättet. Oreflekterade kunskaper kan utgöra hinder i 

kontakten med de vårdsökande på så vis att telefonsjuksköterskor kan över- eller undertolka 

symtom utifrån sin personliga uppfattning. Det är även viktigt att telefonsjuksköterskor 

strävar efter en ständig utveckling för att kunna integrera klinisk erfarenhet med teoretisk 

kunskap. Telefonsjuksköterskors förmåga att förstå den vårdsökande och respektera dennes 

autonomi tillsammans med en ständig utveckling och kunskapsfördjupning ger den bästa 

grunden för en god vård (Andersson, 2013, s.124–125). För att förbättra personcentrerad vård 

behövs mer kunskap om hur vårdsökande och telefonsjuksköterskor upplever rådgivande 

samtal. Genom att visa olika sätt som ett bemötande kan uppfattas, ges telefonsjuksköterskor 

möjlighet att vara medvetna om andra sätt, förutom sina egna, och en chans att utöka sin 

förståelse och därmed utveckla sin professionella kompetens. Det vill säga att fråga den 
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vårdsökande om de uppfattar det vi har som avsikt att de ska uppfatta är ett steg i enighet med 

implementering av personcentrerad vård. 

 

Efter genomgång av befintlig forskning har vi inte funnit någon studie som belyser både 

sjuksköterskor och vårdsökandes perspektiv, vilket gör vår studie unik. Det kan ses som ett 

nytt sätt och en möjlighet att jämföra och diskutera de olika perspektiven mot varandra, 

kopplat till aktuell lagstiftning samt omvårdnaden och professionen.  

 

Genomgående i uppsatsen kommer telefonsjuksköterska (TS) att användas som benämning på 

den sjuksköterska som arbetar med telefonrådgivning på hälsocentral. För den uppringande 

personen kommer vi att använda benämningen vårdsökande (VS). 

  

Syfte 
Att beskriva upplevelser av rådgivande telefonsamtal på hälsocentral utifrån 

telefonsjuksköterskors och vårdsökandes perspektiv. 

Med tre underliggande frågeställningar:  

• Telefonsjuksköterskors upplevelse av rådgivande samtal 

• Vårdsökandes upplevelse av rådgivande samtal 

• Egenskaper som kännetecknar det bra och det mindre bra samtalet 

Metod 

Design 

Vi har använt oss av kvalitativ studiedesign med induktiv ansats. Detta då det ger en 

möjlighet att förstå människors upplevelser utifrån deras egna beskrivning (jmf Polit & Beck, 

2016, 463, s 8). Människans unika förmåga att kommunicera verbalt gör intervjuer till en 

viktig del av omvårdnadsforskningen, därför valdes intervjuer som tillvägagångssätt (jmf 

Polit & Beck, 2016, s. 172). Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagare och procedur 

I studien inkluderades fem telefonsjuksköterskor och fem vårdsökande för att få en inblick i 

båda perspektiven av telefonrådgivning. Telefonsjuksköterskor rekryterades genom 

ändamålsenligt urval (jmf Polit & Beck, 2016, s. 492–493). Enhetschefer vid hälsocentraler 

ombads att välja ut en eller flera, enligt denne, lämpliga telefonsjuksköterskor som 
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tillfrågades om medverkan i studien. Inklusionskriterier för telefonsjuksköterskor var att de 

skulle arbeta med bland annat telefonrådgivning på hälsocentral i en större stad inom Region 

Norrbotten. Exklusionskriterier var hälsocentraler som vi studenter hade personlig anknytning 

till. Detta för att undvika känslomässig inblandning från intervjuarnas sida (jmf Polit & Beck, 

2016, s. 161). För att begränsa antalet intressenter valdes två hälsocentraler ut genom lottning. 

Allt eftersom hälsocentraler valde att inte delta i studien lottades nya hälsocentraler fram. I 

slutändan hade förfrågningar skickats till åtta hälsocentraler, där tre hälsocentraler ställde sig 

positiva till studien. Två hälsocentraler kunde bistå med två telefonsjuksköterskor och en 

bistod med en telefonsjuksköterska. Initialt var syftet att intervjua fem distriktssköterskor men 

svårigheter med rekrytering resulterade i fyra distriktssköterskor och en sjuksköterska. Hur 

många telefonsjuksköterskor som tillfrågades är inte känt då detta var enhetschefens uppgift. 

Anledning till att inte delta uppgavs, av hälsocentraler, vara tidsbrist och personalbrist.  

 

Vårdsökande rekryterades genom snöbollsurval (jmf Polit & Beck, 2016, s. 492).  

Inklusionskriterier för vårdsökande var svensktalande vuxna över 18 år som har förmåga att 

läsa och förstå informationen som delades ut angående studien. De vårdsökande skulle ha 

kontaktat sin hälsocentral telefonledes vid minst ett tillfälle. Anledningen till samtalet skulle 

ha gällt den vårdsökande själv eller dennes barn och ha pågått i mer än en minut, de ska ha 

fått hjälp och råd om egenvård oavsett om de fullföljt dessa. Exklusionskriterier för 

vårdsökande var svårt sjuka patienter. Enligt Helgesson (2015, s.98) finns det personer som 

har större skyddsbehov än andra och forskning ska inte bedrivas på dessa grupper om det inte 

finns stor orsak till detta. Kan forskningen bedrivas på friska individer ska dessa väljas i första 

hand. 

Det visade sig vara svårt att rekrytera deltagare därför ombads personer utan anknytning till 

studien att fråga människor i sin närhet om intresse att delta. I samband med detta delades det 

ut brev med information till intressenterna. De som ville delta fick då själva genom mail ta 

kontakt med författarna utan att behöva avslöja sitt beslut om deltagande till någon annan än 

studenterna. På detta vis rekryterades sex informanter. En informant visade intresse men 

besvarade aldrig studenternas kontakt och på så vis återstod fem informanter.  

 

Den skriftliga informationen (Bilaga, 4) innehöll kortfattad beskrivning om studiens syfte, 

procedurer samt inklusions- och exklusionskriterier för deltagare. I breven ingick även 

information om vad ett medverkande skulle innebära med tanke på etiska risker och 
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konfidentialitet. De fick även tydlig skriftlig information om att en medverkan var frivillig. 

Inför intervjuerna fick alla deltagare även muntlig information om vad ett deltagande skulle 

innebära, möjlighet till att fråga mer om studien samt underteckna samtyckesformulär 

(Bilaga, 1). 	

Datainsamling 

Individuella intervjuer utfördes under hösten 2017 och intervjuerna varade mellan 20 – 40 

minuter. Totalt tio intervjuer utfördes, fem intervjuer med telefonsjuksköterskor och fem med 

vårdsökande. Detta för att kunna analysera upplevelser av telefonrådgivning från två olika 

perspektiv. 

Semistrukturerad intervjuform med intervjuguide (Bilaga, 5 & 6) användes då detta gav en 

möjlighet att bestämma ämne på intervjun och få svar på vissa specifika frågor. Vidare gav en 

sådan modell även möjlighet att låta informanten vidareutveckla och berätta fritt kring 

frågorna och på så vis ge oss djupare och mer innehållsrika svar genom att ställa följdfrågor. 

Detta var en lämplig form av intervju då vi önskade utforska upplevelser, känslor, attityder 

och ännu inte hade en klar bild över vad vi inte visste (jmf Polit & Beck, 2016, s.510). 

Intervjuerna spelades in och ägde rum på lämplig plats enligt deltagarnas begäran vilket 

gjorde att även vissa intervjuer utfördes telefonledes. Intervjuerna transkriberades sedan till 

text i sin helhet. 	

Dataanalys 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Analysen började med att intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en känsla 

av helheten. Därefter delades texten i intervjuerna upp i meningar eller textenheter, så kallade 

meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter är text som hör ihop genom ord och/eller 

meningar och bildar en kontext som svarar på syftet. Denna fas är svår enligt Graneheim och 

Lundman (2004) då det är risk att tappa viktigt innehåll, vilket gjorde att vi valde att behålla 

vissa meningsenheter ganska stora. Meningsenheterna kondenserades sedan vilket betyder att 

onödiga ord togs bort för att komma närmare kärnan i enheten. Utifrån de kondenserade 

enheterna skapade vi sedan underkategorier för att vi skulle få en djupare förståelse för 

enheten. Vid behov skapades flera underkategorier ur samma textenhet då en stor 

meningsenhet kunde förklara flera fenomen. Detta valde vi att göra i att-satser för att hela 

tiden ha syftet närvarande när vi skulle förstå innehållet. Underkategorierna kodades sedan 

med ett eller ett fåtal ord utifrån innehållet och de fördes sedan ihop utifrån koderna och 

skapade således grupper av meningsenheter som låg under en kod. Dessa gavs ett 
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kategorinamn utifrån innehållet i textenheterna. Nästa steg var att vi förde ihop 

underkategorier som liknade varandra innehållsmässigt till nya större underkategorier. 

Sammanföringen av underkategorier skedde i flera steg för att få så rena underkategorier som 

möjligt, fristående från varandra i innehåll. För att undvika att personliga värderingar 

påverkade textens innehåll diskuterades kodnamn, kategorier, och textenheter kontinuerligt 

under analysprocessen. Vi återgick fortlöpande till ursprungstexten för att inte riskera att 

tappa innehåll och mening på vägen. Intervjuerna av telefonsjuksköterskorna, analyserades 

för sig och intervjuerna av vårdsökande för sig. Kodning och kategoriseringen pågick i fem 

steg i båda analysprocesserna tills tre slutgiltiga kategorier i vardera gruppen kvarstod som 

var skilda från varandra. En fjärde kategori från vardera gruppen skapade en gemensam 

avslutande kategori likt en sammanställning. Intervjuerna för telefonsjuksköterskorna delades 

in i intervju 1–5 och Vårdsökandes intervjuer i VS1-VS5 utan inbördes ordning och deras 

meningsenheter numrerades således 1:1, 1:2, 1:3, VS1:1, VS1:2 och så vidare. En 

meningsenhet som delades upp i flera underkategorier delades sedan upp i a, b och c det vill 

säga, 1:1a, 1:1b. Dessa nummer följde med i alla kategoristeg. 

Etiska överväganden 

Studien planerades med hänsyn till de tre forskningsetiska principerna i enlighet med 

Belmontrapporten. Dessa principer som ska följas för att skydda deltagarna och innebär 

Autonomiprincipen, Göra-gott principen och Rättviseprincipen (Polit & Beck, 2016, s.139–

141). Innan studien utfördes blev tillvägagångssätt granskat och godkänt av etiska kommittén 

på Luleå Tekniska Universitet. 

Autonomiprincipen 

För att respektera autonomin hos våra informanter så försökte vi utforma tydlig information. 

Detta för att deltagarna skulle kunna göra adekvata val och ge ett informerat samtycke till 

deltagande i studien. Informerat samtycke innebär att personen hade förståelse för studiens 

syfte, hur den utförs, vilka vi studenter var, vilka eventuella risker ett deltagande kunde och 

kan bidra till, hur informationen kom att hanteras, vad som gör studien viktig och att 

deltagarna hade rätt att fråga frågor angående studien och få dessa besvarade (jmf Helgesson, 

2015, s. 100–101). I samtycket ingick även att informanterna när som helst under studiens 

gång kunde dra sig ur studien utan att ange orsak. Informationen fick telefonsjuksköterskor 

och vårdsökande i god tid före intervjuerna. De fick skriftlig information inför men även 

muntlig på plats för intervjun. En signatur gällande informerat samtycke erhölls från varje 
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deltagare i samband med intervjun i enighet med Helsingfors deklarationen 

(https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/)   

Göra-gott 

I en studie finns en risk att intervjupersonernas skyddsintresse ställs mot forskningsintresse. 

Risk mot nytta måste vägas (Helgesson, 2015, s.91, 99). Skaderisken i en forskningssituation 

ska inte vara större än en vardaglig risk som en person utsätts för (Polit & Beck, 2016, s.142). 

I vår studie såg vi risker på den emotionella nivån. En intervjusituation ger en risk för att bli 

felciterad, att råka säga saker en ångrar i efterhand eller att en informant ångrar deltagande när 

denne ser resultatet av en studie. Vi såg även en risk att telefonsjuksköterskor skulle och ska 

kunna känna sig bedömda. Det krävde att syftet skulle vara tydligt för deltagarna och vi 

betonade denna i intervjuerna och tydliggjorde att vi inte kräver någon personlig information 

angående anledningen att ringa. Vi har kontinuerligt försökt skriva objektivt och med en 

diskussion sinsemellan för att minimera tolkning och vara sanna mot intervjutexten. Genom 

att vi tydliggjort studiens syfte och försökt skriva uppsatsen på ett så objektivt sätt som 

möjligt har vi försökt minska på risken. Risken att känna sig bedömd är en vardaglig risk för 

en arbetstagare. Konfidentialiteten gör att ingen utomstående ska kunna döma våra deltagare 

och intention med vår forskning syftar till att utveckla professionen vilket gör att 

forskningsintresset överväger skyddsintresset. Förutom kodning av texterna förvarades 

samtyckesformulären inlåsta på LTU för att skydda konfidentialiteten. Intervjuerna och allt 

material förvaras på lösenordskyddade filer som endast studenterna har tillgång till. När 

uppsatsen är färdigställd kommer inspelningarna att raderas. 

Rättvisa 

Enligt Sandman och Kjellström (2013, s.327) är det ett krav att informanter får information 

om studien och betänketid att begrunda detta. Genom att vårdsökande själva fick kontakta 

studenterna gavs möjlighet att begrunda valet i sin egen takt. Vi förhörde oss innan intervjun 

att de förstod innebörden av samtycket. Enligt Helgesson (2015, s.98) ska sårbara grupper 

väljas bort om en studie kan göras på friska individer, vilket motiverar våra andra 

exklusionskriterier där svårt sjuka vårdsökande exkluderas. 
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I en intervju kan det skapas en maktasymmetri. En risk uppstår att informanten hamnar i ett 

underläge gentemot intervjuaren då intervjun är en enkelriktad dialog där intervjuaren 

bestämmer ämne och frågor. Själva intervjun är i intervjuarens intresse (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.51–53). Det finns även en risk för maktasymmetri där vårdsökande inte vågar kritisera 

vården då intervjuarna själva är sjuksköterskor och på så sätt representerar sjukvården. För att 

jämna ut denna symmetri valde vi att låta informanterna själva välja plats för intervjun för att 

minimera närvaron av obalans i makt. För att skapa en så lugn och trivsam atmosfär som 

möjligt startade vi intervjun med småprat och enkla frågor, så att både vi och informanten 

hade möjlighet att slappna av och vänja sig vid att bli inspelad (Polit & Beck, 2016, s.516). I 

en intervju finns även risk för att informanterna öppnar upp och blir sårbara vilket gjorde det 

viktigt att vi behöll en professionell hållning och inte försökte ingripa och lösa problem. Inför 

intervjun tydliggjorde vi även att vi var intresserade av upplevelsen och att de inte behöver 

känna kravet att berätta om anledningen till samtalet. För att få en rättvis skildring av 

informanternas ord, transkriberades intervjun ord för ord och vi arbetade jämsides och nära 

varandra för att kunna undvika och hindra tolkningar (jmf Polit & Beck, 2016, s.508). 

Resultat 
Analysen resulterade i tre slutgiltiga kategorier för telefonsjuksköterskors intervjuer (tabell 1) 

och tre kategorier för vårdsökandes intervjuer (tabell 2). Resultatet presenteras i löpande text 

med citat från intervjuerna. En sammanställning av det bra respektive det mindre bra samtalet 

presenteras som en sammanfattning från alla informanter. 

 

Tabell 1 Slutgiltiga kategorier telefonsjuksköterskor (n=3) 

Oro för att stressfaktorer ska påverka kvaliteten och arbetstillfredsställelsen 
Närvaro och förståelse är viktigt för att göra bra bedömningar 
Känslor och förväntningar kan vara svåra att bemöta 

		

Tabell 2 Slutgiltiga kategorier vårdsökande (n=3) 

Att inte alltid bli förstådd och rädsla för felbedömningar 
Ett respektfullt bemötande skapar en känsla av att tas på allvar 
Att önska sig enklare och tryggare tillvägagångssätt 
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Telefonsjuksköterskors Perspektiv 

Oro för att stressfaktorer ska påverka kvaliteten och arbetstillfredsställelsen 

Telefonsjuksköterskor beskrev att telefonrådgivning inte upplevdes som helt enkelt och gav 

uttryck för motstridiga känslor. Mötet i telefon upplevdes roligt, utmanande men också som 

något av de svåraste de gjorde även om de allra flesta samtalen gick bra. En TS kände i början 

en motvilja mot det, men erfarenheten hade gjort det bättre. Telefonsjuksköterskor menade att 

arbetet med telefonrådgivning kunde upplevas som en stress i sig. Upplevelsen var att en lång 

telefonkö som väntade kunde oroa redan dagen innan. Ovetskapen om vad som dolde sig 

bakom varje samtal stressade, värst var det i början av veckan och under morgonen. 

Telefonrådgivning upplevdes roligare när det var stressfritt och utan tidsbrist. 

  

Arbetsdagen gick fort när TS arbetade med telefonrådgivning vilket upplevdes positivt. Tiden 

för samtalen däremot upplevdes ibland kort och orsakade stress. TS beskrev ett system där ett 

genomsnittligt samtal skulle ta sex-sju minuter. Ett samtal som tog längre tid gjorde att TS 

ibland hamnade efter i utringningskön. Det skapade stress och kunde orsaka att de var 

tvungna att arbeta övertid. TS upplevde att samtalen blev lidande och var rädda att 

bedömningar och råd påverkades. Trots tidsbrist ville de ta sig tiden att lyssna ordentligt för 

att göra en så rättvis bedömning som möjligt, men ibland var de tvungna att avbryta VS.  

  

“... jag tar mig tid att prata tills jag känner att jag fått veta det jag behöver veta, för att kunna 

göra en bedömning eller tills det känns som att vi pratat klart och sen blir det ju stressigare 

för mig sen då” (TS 2) 

  

Stressen gav TS en känsla av att bara mata på, där de pratade fortare och fortare. En TS var 

orolig att stressen skulle påverka bemötandet, att det skulle höras på rösten. I ett samtal kunde 

TS se hur telefonkön ökade och visste därmed att kollegorna hade mycket att göra. En TS gav 

uttryck för hopplöshet angående samtalstiden. Andra stressfaktorer som TS vittnade om var 

organisatoriska. Arbetet påverkades av att det på flera hälsocentraler fanns en brist på 

läkartider. Det upplevdes stressande och frustrerande att be VS ringa tillbaka nästa dag. 

 

Att vara nöjd med sitt samtal var relaterat till att känna att TS kunnat hjälpa VS på endera sätt, 

i samförstånd. De olika stressorerna orsakade att TS inte kände sig tillfredsställda med sitt 



	 16	

arbete och det blev väldigt slitsamt i längden. Dels kände de att det blev dåligt för VS men 

även att samtalsköerna dagen efter påverkades. 

  

“...dels så blir man ju stressad för man känner att man inte kan hjälpa patienterna...” (TS 3) 

  

Att 1177-samtal kunde hamna på hälsocentralernas telefonlista uppgavs också öka på stressen 

då de ofta krävde mer tid för rådgivning. TS menade att telefonrådgivning och tidspress inte 

gick ihop. Att stötta en orolig förälder krävde tid och då kunde de inte låta stressen påverka. 

Ibland upplevdes rådgivning otillräckligt, speciellt när det handlade om psykisk ohälsa. Det 

var på väg att en bli en förändring i strukturen kring 1177 samtal vilket upplevdes som bra av 

TS. 

  

“...ett litet barn som har magsjuka exempelvis det tar inte 7 minuter när du ska, om det är 

riktigt dåligt och liksom man har en förstagångsförälder och som är jätteorolig då behöver 

man få prata en stund med den mamman eller pappan utan stress…” (TS 1) 

  

Att hitta lediga läkartider var tidskrävande. En TS kände att dennes fulla potential inte kom 

till sin rätt då mycket av samtalstiden gick till tidsbokning, vilket tog tid från rådgivningen. 

Det upplevdes som att någon annan skulle kunna göra arbetet men då det samtidigt ingick 

bedömning och rådgivning var det omöjligt.  

 

Närvaro och förståelse är viktigt för att göra bra bedömningar 

Alla TS hade inte en strategi för att utforma samtal. Strategierna kunde vara outtalade och 

svåra att förklara. Det framkom att TS hade viss kunskap om samtalsprocessen men det var 

olika hur den användes. De TS som kände till samtalsprocessen försökte använda den men 

menade samtidigt att samtalet styrdes av VS behov. Gemensamt för alla TS var att de i början 

av samtalet fokuserade mycket på att lyssna. Att de lät VS vara i fokus och föra samtalet.  

  

Telefonsjuksköterskor beskrev lyssnandet som roligt, utmanande, spännande men inte helt 

enkelt. Svårigheten satt i att verkligen förstå vad VS sa. Att inte se VS och att förlita sig helt 

på talet kunde utgöra ett hinder att förstå men också att bli förstådd, inte minst när de inte 

delade samma språk. En TS menade att det gjorde att hen var tvungen att ta hjälp av andra 

sinnen. Det krävdes en närvaro som gjorde det möjligt att lyssna till ljuden runt omkring och 
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det osagda. Att vara närvarande förklarades som att fånga upp nyanser i berättelserna som 

gjorde att TS reagerade och var tvungen att utforska mer. Det TS lyssnade efter var andning, 

om VS verkade orolig, arg, stressad, smärtpåverkad eller höll något tillbaka. 

  

“Nyanser kan det handla om, att man fångar upp något. Men vad säger du där, för dom 

kanske inte säger, eller det kanske inte är det dom menar. Men då kan dom säga någonting 

som gör att man som, vad var det där? Hur menar du då?” (TS 5) 

  

Olika faktorer kunde påverka förutsättningarna för närvaro i samtalen. Om TS ställdes inför 

en kunskapslucka kunde denne känna sig tvingad att läsa på under samtalets gång vilket gav 

en okoncentration som inte kändes bra. Närvaron krävde även att arbetsmiljön var anpassad 

för att undvika störningsmoment. Vissa samtal krävde större närvaro och fokus än andra, ett 

exempel var psykisk ohälsa där TS kände sig tvungen att koppla bort allt och bara vara här 

och nu. 

  

“...så ringer det en eh alltså - jag är jätteledsen, jag vill inte leva, alltså en ungdom, och det 

kan du ju som inte hasta bort utan det här måste du som stanna i. Det går ju som inte, det är 

ju bara försöka fånga upp, vad kan vi göra? Alltså vad har du gjort, vad har du runt omkring 

dig...” (TS 5) 

  

Under tiden som de lyssnade försökte de skapa sig en bild av vad VS sökte angående. Redan i 

början av ett samtal kunde TS snabbt få en tanke på varför VS ringde men ibland var det olika 

hur mycket VS berättade. En del hade svårt att beskriva, var fåordiga medan andra aldrig 

upplevdes vilja sluta prata och alla hade olika uttryckssätt. En TS menade att det kunde vara 

så att VS bara öppnade upp sig för någon som de hade förtroende för såsom sin läkare. En TS 

menade att det var en viktig aspekt att tänka på, att VS kunde undanhålla saker. Det kunde 

krävas riktade frågor för att komma till botten med problemet. TS ställde alltid frågor, detta 

för att utesluta allvarliga symtom, närma sig en bedömning och för att hjälpa VS att själv 

begrunda. 

  

“...vissa är pratsamma och då lyssnar man ju och försöker bilda en uppfattning på vad är det 

dom vill eller vad det är dom söker, vissa får man ju som mera pressa ut…” (TS 4) 
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Förhållandet till VS ansågs vara betydelsefullt. Ambitionen var att bemöta så att VS blev 

nöjd, att alltid försöka låta VS tala till punkt och att inte avbryta. TS kände att det var viktigt 

att alltid försöka vara vänlig och trevlig och att inte lägga in några värderingar i samtalen utan 

att vid varje samtal lyssna på VS upplevelser, även om det var en känd VS som ofta sa samma 

saker. En TS talade om vikten att bekräfta VS känslor även om symtomen inte bedömdes som 

allvarliga. 

  

“Vi har ju en del, som man känner igen rösten, och man vet vem det är och man vet vad de 

vill. Men man får ju försöka lyssna varje gång så att man inte missar någonting.” (TS 2) 

  

Telefonsjuksköterskor upplevde att meningen med samtalen var att bedöma och prioritera 

vårdnivå och det kändes viktigt att det blev rätt. TS menade även att det var viktigt att våga 

stå på sig i sina beslut och en TS fick påminna sig själv om att det sällan var värsta tänkbara 

scenario. För att bedömningen skulle kännas rätt brukade TS göra en sammanfattning för att 

kontrollera om VS kände sig förstådd. En TS försökte alltid nå fram till VS för att denne 

skulle känna sig delaktig i beslutet. 

  

När TS upplevde svårigheter i bedömningen använde de ett rådgivningsstöd (RGS). Där 

kunde de gå in under tiden de lyssnade och scanna av. Frågorna de ställde baserades bland 

annat på vad som stod i RGS. En TS menade att ett samtal kunde visa sig vara något helt 

annat än hen trott i början i och med RGS. När de inte behärskade ett ämne gav den bra hjälp 

även om alla svar inte fanns och det ibland var svårt att hitta i programmet, då kunde ta hjälp 

av andra sidor. Erfarenhet minskade behovet av hjälpmedel. Vid akuta fall kände de att de 

kunde grunda och stärka sin bedömning genom att hänvisa till RGS. En TS menade att ingen 

kunde ifrågasätta en bedömning när RGS gav tydliga riktlinjer för agerandet 

  

Enligt TS var det ändå VS berättelse som avgjorde bedömningen. Bedömningen var tvungen 

att kännas rimlig utifrån situationen. Om en VS uppvisade stor oro kunde TS boka en läkartid 

i alla fall. En TS betonade också att hen alltid försökte prata med den som ägde berättelsen, 

om någon ringde i en annans ställe bad TS om att få tala med den det gällde. 

  

”… det är ju inte helt rakt av prick man måste ju ändå kunna se lite, alltså höra hur patienten 

upplever och mår. Det är ju inte så svart på vitt. De där råden heller” (TS 4) 
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Känslor och förväntningar kan vara svåra att bemöta 

Telefonsjuksköterskor beskrev hur de tänkte på att guida VS och lösa problem. TS 

förtydligade att VS faktiskt ringde av en anledning, att de mådde dåligt och ville ha hjälp. TS 

upplevde inte alltid att VS visste vad TS hade för funktion. De misstänkte att en del trodde att 

de ringde till en reception eller en växel och att TS var de enda som svarade när VS hade 

prövat ringa andra instanser utan svar eller hjälp. En del ringde bara för rådgivning medan 

andra ringde för att de hade symtom och ville träffa en läkare. Upplevelsen var att VS kunde 

framställa det som att de enbart ringde för att boka läkartid och kunde vara pålästa och ha 

bildat sig en uppfattning om vad de behövde men att TS ändå var bättre på att bedöma om det 

är nödvändigt och vilken yrkeskategori som är mest lämpad för att ta hand om besvären. 

  

“Ofta är det så de framställer det, det är det första de säger - jag vill boka en läkartid direkt 

så.” (TS 1) 

  

Förväntningarna upplevdes många gånger som orealistiska krav. Det kunde vara att VS endast 

kunde komma till hälsocentralen en viss tid eller dag, eller endast gick med på att träffa läkare 

av ett visst kön eller nationalitet. Detta gjorde att TS ibland funderade över hur sjuk VS 

egentligen var. Detta upplevdes som svårt att bemöta och hantera. En del upplevde det som att 

VS kunde reagera med irritation och missnöje om TS bedömning skiljde sig från den egna. TS 

beskrev en stress när de inte räckte till och inte kunde hjälpa adekvat. De hade då olika 

strategier för att gardera sig själva mot felbedömningar. Det var att förklara för VS om hur 

bedömningen kom att bli som den blev, eller att informera VS om hur den skulle agera vid 

olika och specifika risksymtom. Att samtidigt dokumentera gav möjligheten se var det 

saknades information. Andra gånger kunde TS boka en läkartid för att gardera, speciellt om 

det handlade om barn. TS trodde att VS säkert kände av när bedömningen var osäker för det 

hade hänt att VS ringt upp igen och talat med någon annan.   

  

“... man får ju alltid aaaahh att det är någonting man missar” (TS 4) 

 

TS uppgav att de känt behovet av att ringa tillbaka till VS. En TS menade att det var omöjligt 

att alltid hinna få med allt, och att det var bättre att ringa tillbaka en gång för mycket än för 

lite. Ibland hände det att TS diskuterat ämnet med en läkare och därefter ringt upp VS igen för 
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en ny bedömning. Hade VS redan fått en bokad tid hos en läkare lät de läkaren ta vid istället. 

Inför att ringa upp igen kunde TS tänka att de skulle oroa VS. De upplevde dock att VS ofta 

tog det väl, att ingen blivit arg utan istället tackat för att de tagit sig tiden att återkomma. TS 

trodde att VS upplevde det tryggt och kände sig extra sedda om de blev uppringda.   

  

Samtalen kunde ibland stanna kvar i TS tankar. Att ha hänvisat en VS till akuten kunde göra 

att de funderade på hur det slutade. De kunde reagera över den information en VS fått tidigare 

av annan TS. Det fanns både bra och dåliga samtal. TS kunde reflektera över om de verkligen 

hade haft det bästa bemötandet, och en TS påpekade att de ändå bara var människor. Tankar 

om den egna förmågan triggades av att ha haft svårt att nå fram till en VS. De bra samtalen 

upplevdes av TS kunna ge lärdomar att bära med sig in i nästa samtal. 

  

“för visst har man bra och dåliga samtal, det är ju helt klart, man är bara människa. Och så 

har man, ja livet är inte alltid så att man är harmonisk och lugn...” (TS 4) 

  

Telefonrådgivningen var den del av yrket där TS stötte på mest ilska. Det upplevdes aldrig 

roligt men oftast behövde TS bara lyssna på ilskan och låta VS prata på tills det blev bättre 

och de kunde arbeta på som vanligt. En del påverkades aldrig utan menade att det var som 

människor är, andra gånger kunde de ta åt sig och bli ledsna. En TS beskrev det som jobbigt 

att uppfattas som dörrvakt och få obefogad ilska riktad mot sig. 

  

“...sen är det klart man blir ju ibland ledsen också för man känner att jag har faktiskt inte 

gjort något fel, så varför skäller du på mig?” (TS 3) 

  

Arga VS kunde leda till att TS undrade om de kunnat göra något annorlunda. VS bemötande 

kunde smitta av sig och gjorde ibland att de själva blev mer bestämd medan glädje kunde göra 

att de var lite extra trevliga tillbaka. TS försökte ändå alltid hålla sig sakliga och lugna och en 

TS menade att reflektion gjorde det lättare att hålla sig trevlig. Att reflektera tillsammans i 

arbetsgruppen var något TS uppskattade för att kunna lätta på stressen. En TS hade en strategi 

att bemöta ilskan genom att bekräfta den och hade märkt att genom att göra det kunde ilskan 

vändas. Enligt TS var de flesta VS ändå trevliga och hade ett gott bemötande. 
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“...men vänta nu här bara, nu låter du som lite du behöver inte vara arg, utan jag vill bara få 

höra hur det är, och liksom få veta hur det är, så det märker man kan ju som vända…” (TS 5) 

  

De flesta VS upplevdes nöjda med samtalen oavsett vilken sorts hjälp de fick, men att det 

alltid fanns undantag, vilket TS kunde förstå. De förstod att det skapade missnöje att behöva 

ringa om och om igen för att få läkartid, eller att få träffa olika läkare varje gång. TS trodde 

att VS kunde uppleva att de försökte mota dem när de inte kunde erbjuda en tid. TS kunde 

uppleva det hemskt att en VS blev hänvisad mellan olika kliniker. Även VS bemötande kunde 

de förstå, och såg förklaringar till det som att VS är under stress och mår dåligt. TS trodde att 

tryggheten i en bedömning påverkade hur VS upplevde samtalet. 

  

“Man får ju samtidigt ha förståelse, ofta så är ju personen i fråga också under en stress för 

att de mår dåligt på något sätt så…” (TS 3) 

 

Vårdsökandes Perspektiv 

Att inte alltid bli förstådd och rädsla för felbedömningar  

Vårdsökande trodde att fokus under samtalen var att bedöma allmäntillstånd och om det var 

något som behövde åtgärdas. Samtalen gick i regel ganska snabbt där målet upplevdes vara att 

TS ville ha mer information om VS situation och att komma fram till en gemensam lösning. 

Detta tyckte VS gjordes genom att TS ställde många frågor. Frågorna i sig upplevdes hjälpa 

dem att analysera den egna situationen på ett annat sätt samtidigt som de trodde att TS fick en 

tydligare bild av situationen för att göra en bedömning. Det upplevdes positivt att TS verkade 

använda sig av en checklista för att inte missa någonting och att tog reda på saker de inte 

kunde svara på eller att de kunde hänvisa till rätt instans. Att komma på saker efter ett 

telefonsamtal kunde resultera i en ny kontakt. 

  

“... jag tycker att de är väldigt bra på att ställa mycket frågor så jag känner att det har inte 

funnits nå frågetecken efteråt” (VS2) 

  

Det fanns en variation i hur VS kände sig förstådda. För det mesta uppgav de att de kände sig 

förstådda men att de ibland var tvungna att anstränga sig mer själva för att göra sig förstådda 

då det kunde vara svårt att beskriva exakt. Detta upplevdes som en läskig del av samtalen. En 
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VS beskrev det som att det ganska snabbt gick att avgöra om hen blivit hörd eller inte, då det 

hänt att TS gett orimliga förklaringar eller bedömningar. En VS hade lärt sig alternativa 

kontaktvägar till hälsocentralen. Bland annat att ringa direkt till sin läkare för att undvika att 

behöva förklara och övertyga någon annan. Det var en trygghet att ringa på läkarens 

telefontider och få direkt återkoppling utan att behöva “jaga” tider via TS. 

  

“...det är lite läskigt per telefon, dom ser ju inte en riktigt och framförallt att man kanske som 

människa inte kan förklara exakt heller vad problemet är…” (VS5) 

  

Vårdsökande upplevde det som att de själva var ytterst ansvariga då de hade i åtanke att det 

kunde förekomma felbedömningar och misstolkningar. Det hände att TS uppfattade 

situationen allvarligare än VS och det förekom att VS sökte akutmottagningen efter att ha 

varit i kontakt med TS som gett råd om att avvakta. Att få råd som gick emot vad en själv 

kände kunde ge en känsla av rådlöshet och ibland förekom det att VS hade litat på sin på 

magkänsla och ringt hälsocentralen en andra gång och erhållit betydligt skilda bedömningar. 

Att ha fått motstridiga råd eller att ha “fallit mellan stolarna” gällande enklare problem av 

icke akut art påverkade förtroendet för TS då det väckte funderingar om missar förekom även 

i mer allvarliga fall. 

  

“...så oftast känns det bra, det är som bra att kunna fråga någon även om man till syvende 

och sist själv bestämmer hur man hur man gör…” (VS4) 

 

Ett respektfullt bemötande skapar en känsla av att tas på allvar 

Även om TS brukade presentera sig visste inte VS mycket om den som svarade. En del trodde 

det var en distriktssköterska, sjuksköterska eller en undersköterska. VS kände inget behov av 

att veta vem det var men förväntade sig att det var en utbildad person. En VS kände sig osäker 

på den svarandes kompetens. VS menade att det var ett stort ansvar att vara TS och att denne 

måste fråga rätt för att kunna tolka rätt. En annan VS upplevde att TS var pedagogiska och 

duktiga på att lyssna. 

  

“... det är väl det som jag kan tycka att man har som inte riktigt koll på vad det är för 

kompetenser egentligen som svarar…” (VS 5) 
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Bemötandet från TS upplevdes generellt bra och VS hade mest positiva upplevelser. De 

menade att det var viktigt att möta en positiv och glad människa i telefonen och att glädjen 

smittade av sig. Det gjorde att det var lättare att berätta. Upplevelsen var att det funnits god 

tid när de ringt ett samtal. Att TS uppvisat ett lugnt intryck där VS känt att de fått berätta det 

de ska. Vårdsökande hade noterat att det gick att märka när TS hade det mer stressigt men 

menade att de ändå alltid gav service. Det hade uppstått situationer då VS upplevde att 

bemötandet varit mindre bra och en VS menade att det var det som lade sig på minnet. Det 

kunde vara att de inte lyssnade så bra, avbröt eller låtit nedlåtande och förminskat VS i 

samtalet. En VS ifrågasatte om alla hade rätt yrke och en annan VS uttryckte en önskan om 

samma bemötande från TS som från BVC. VS trodde ibland att den egna oron och det egna 

bemötande kunde spela in och menade att de alltid försökte bemöta som de själva skulle vilja 

bli bemött. En VS menade att det var lätt att hålla sig lugn eftersom det var mindre orosamma 

orsaker till ett samtal till Hälsocentralen än 1177, men upplevde samtidigt att det var ett bättre 

bemötande från 1177. Att ringa upp igen förekom ibland och de upplevde att bemötandet varit 

bra då med, men en VS poängterade att det egna bemötandet var genomtänkt i dessa fall. En 

VS menade ändå att TS borde kunna läsa mellan raderna och inte låta VS bemötande påverka. 

  

“...ibland så undrar man som hur folk beter sig när dom ska ringa och kontakta och dylikt 

men jag tycker att det ska dom ju kunna se mellan raderna också…” (VS5) 

  

Vårdsökande kunde känna förståelse för att bemötandet inte alltid var bra från TS eller att de 

kunde göra fel. VS menade att de förstod att TS talade med många varje dag och att de var 

tvungna att prioritera eller att de kunde ha det stressigt. En VS sa att det kunde hjälpa att 

påpeka för TS att dennes bemötande var dåligt. På samma sätt som ett gott bemötande 

smittade av sig kunde ett dåligt bemötande göra detsamma. 

  

“...kan jag känna att ibland om dom sådära lilla gumman åt mig då kanske jag inte är 

jätteödmjuk. Alltså jag blir inte otrevlig men nog kan jag säga att vet du vad, jag tycker inte 

att det är okej att du bemöter mig på det här viset när jag frågar dig någonting…” (VS4) 

  

Anledningarna till att ringa hälsocentralen varierade. Det kunde vara att få en läkartid, 

rådgivning, vägledning och stöd. Det kunde vara ett behov att få bekräftat att man tänkt rätt 

eller någon som kunde hjälpa en att tänka i en förvirrad situation specifikt om det handlade 
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om ens barn. Det fanns situationer då VS kände att de inte kunde avvakta, när de inte klarade 

av att bli avfärdade. Det kunde vara när de kände sig jättesjuka, eller när de såg sitt barn vara 

väldigt sjuk. En VS upplevde att TS inte alltid förstod hur omvälvande det var för VS. 

  

“...man ringer ju inte bara för att ringa utan man ringer ju för att man har en fråga om man 

säger så eller man kan ha ett ärende att man vill kolla upp ett barn eller liknande…” (VS1) 

  

Överlag kände VS att de blev tagna på allvar, och att bli åter uppringd gav en extra stark 

känsla av engagemang och att bli tagen på allvar. Förväntningarna på samtalen var att TS 

skulle ta VS på allvar, lyssna med respekt och empati oavsett orsak och kunna ge information 

och den hjälp som de behövde. VS förväntade sig även att om TS skulle säga att de inte kunde 

hjälpa så skulle de i så fall hänvisa till rätt ställe. Rådgivning förväntades i de flesta samtal 

utan att behöva bli arga och frustrerade. De ville ha ett smidigt och enkelt samtal. Oftast 

kände sig VS lugnare efter att ha haft ett samtal med TS. Oavsett vad samtalet genererade 

kunde de känna lättnad av att inte behöva träffa en läkare. Att känna att TS varit engagerade i 

telefonen gav en positiv känsla. 

  

“...det kan ju kännas ganska skönt ändå att slippa ibland åka till en doktor eller om man nu 

ska säga för det är ju inte det roligaste om man nu ska säga man vill ju hellre vara frisk…” 

(VS1) 

 

Att önska sig ett enklare och tryggare tillvägagångssätt 

Att ringa till en hälsocentral upplevdes som mer konkret än att ringa 1177. Hälsocentralen 

tillhandahöll läkartider och 1177 var mer en rådgivande instans vilket gjorde att VS ibland 

upplevde att hälsocentralen inte gett så mycket råd men funderade om det kunde bero på 

ärendet. Känslorna för sjukvården efter alla samtal var överlag goda vilket var kopplat till att 

mestadels ha positiva upplevelser av telefonsamtalen med gott bemötande. En VS menade 

dock att sådant som gick att läsa i tidningen om konstiga fall påverkade och gjorde att en 

undrade om ens egna upplevelser berodde på tur. 

  

“...för man läser ju så mycket konstiga fall hör på tv och tidningar och dylikt och ibland så 

undrar man, att jag har ju haft tur i så fall och jag är ju jätteglad för det…” (VS5) 
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Att bli uppringd på en specifik tid upplevdes både bra och dåligt, en del VS tyckte det var 

positivt och förenklade vardagen då en kunde planera in samtalet medan andra menade att det 

var lite tjorvigt och att behöva vänta på att bli uppringd skapade oro att man skulle vara 

upptagen just vid samtalet. Att gå och vänta och inte veta vad det samtalet skulle leda till 

kändes besvärligt och VS förklarade att de lärt sig att ringa tidigt på morgonen för att försäkra 

sig om att hinna med att få en läkartid. Det hade förekommit dåliga samtal där en upplevt att 

en inte fått hjälp eller där löften inte infriats, vilket hade gett osäkerhetskänslor och känslan av 

att behöva jaga. En VS funderade på om sjukvården avvaktade för länge ibland. VS hade 

ibland kontaktat andra aktörer och fått hjälp direkt vilket skapat oro inför sjukvården. Det 

fanns en nyfikenhet på de nya sätten att få hjälp via appar och VS tänkte att det skulle kunna 

var smidigt. 

  

En VS ringde ofta direkt på sin läkares telefontider för att inte behöva återupprepa allting 

gång på gång och upplevde detta smidigare och önskade att detta skulle bli enklare för 

allmänheten. Överlag upplevde VS att det varit enkelt och positivt att få hjälp via telefon men 

att det ibland kändes jobbigt att behöva bli bedömd av någon som inte var läkare. Det 

efterfrågades mer val i telefonen där en kunde slussas vidare till en som var mer specialiserad 

på den frågan som samtalet gällde, vilket VS trodde skulle upplevas tryggare. VS kunde förstå 

att det var som det var men undrade om det inte gick att göra bättre då VS kunde uppleva 

systemet komplicerat med långa ledtider. VS efterfrågade att det skulle ses över då VS 

menade att en tillgänglig vård är nödvändig och att människor är sårbara utan den. 

När de beskrev ett sämre samtal fokuserade både VS på TS bemötande. VS ville inte träffa på 

en TS som var kort i tonen, inte lyssnade och ifrågasatte anledningen till samtalet eller gav en 

känsla av att vara stressad och vilja lägga på. VS kände även en rädsla att bli dumförklarad 

och menade även att det kändes negativt att bli sorterad som vårdbehövande eller icke 

vårdbehövande. TS menade att ett sämre samtal skulle vara att inte kunna kommunicera eller 

nå fram till VS. Att inte kunna förstå varandra men även att känna att en ger vika för VS 

önskningar. TS menade att ett sämre samtal var kopplat till organisatoriska faktorer som att 

bli ifrågasatt av läkaren eller att inte kunna ge det VS behövde relaterat till resurser eller 

kunskapsbrist.   
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Egenskaper som kännetecknar det bra samt mindre samtalet  
När våra informanter fick beskriva det goda samtalet kom det fram att både TS och VS 

önskade en dialog. TS önskade att kunna förstå och att VS kunde svara på frågorna. VS 

önskade att de kunde känna sig förstådda men även att de fick de rätta frågorna så att de 

kände att de fick allt sagt. VS önskade sig en enkel beslutsprocess medan TS önskade att 

samtalet skulle kunna utmynna i samsyn där beslut togs i samförstånd och att båda parter 

skulle känna sig nöjda, men speciellt att VS skulle känna sig trygg och hjälpt. TS menade 

även att ett bra samtal var där TS kunde hjälpa adekvat och kände sig kunnig inom området. 

Båda parter önskade sig ett trevligt bemötande men VS betonade önskan om att bli tagna på 

allvar och att möta en respektfull engagerad TS. 

  

“...just om dom säger åk in eller gör inte det är inte så viktigt. Det är klart det är viktigt att 

man får ett råd men om man ska titta på samtalet så är det att man känner att dom lyssnar att 

dom har ett bra bemötande och att dom tar en på allvar helt enkelt” (Vs 4) 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av rådgivande telefonsamtal på 

hälsocentral utifrån telefonsjuksköterskors och vårdsökandes perspektiv. Vi analyserade de 

olika perspektiven var för sig. TS resultat resulterade i tre kategorier: oro för att stressfaktorer 

ska påverka kvaliteten och arbetstillfredsställelsen, närvaro och förståelse är viktigt för att 

göra bra bedömningar och känslor och förväntningar kan vara svåra att bemöta. VS perspektiv 

resulterade i tre kategorier: att inte alltid bli förstådd och rädsla för felbedömningar, ett 

respektfullt bemötande skapar en känsla av att tas på allvar och att önska sig enklare och 

tryggare tillvägagångssätt. Resultaten gav även en sista gemensam kategori utifrån de båda 

perspektiven; egenskaper som kännetecknar det bra samt det mindre bra samtalet. 

Att arbeta med telefonrådgivning upplevdes både roligt och utmanande men även stressande 

och svårt. Detta går i linje med fynden av Ström, Marklund och Hildingh (2006) som även 

påvisar egenskaper som krävs för att hantera arbetets utmaningar. Vidare fokuserade TS i vår 

studie på att stress och tid påverkade deras självupplevda känsla av att göra ett bra arbete. 

Detta går i linje med andra studier där tidsbrist och hög arbetsbörda påverkade möjligheterna 

att skapa relationer med patienterna och där långa telefonköer skapade stress (Bolster & 
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Manias, 2010; Holmström, Krantz, Karacagil, & Sundler, 2017; Wahlberg, Cedersund & 

Wredling, 2003). 

 

Lyssnande var en stor del av samtalet för att kunna förstå och bedöma och de menade att det 

krävde en stor närvaro. Dongen, Habets, Beurskens och Bokhoven (2017) beskrev också en 

process där lyssna var mer kraftfullt än att höra. Andersson (2013, s.113–115) menar att 

lyssnandet är fundamentalt för kommunikation och förutsättningen för att lyssna är en närvaro 

fri från måsten, krav och obehöriga tankar. Vilket även TS beskrev då de menade att det var 

viktigt med en lugn arbetsmiljö. Att TS menade att lyssnandet var viktigt stärks av att det 

finns forskning som framhåller att icke professionell kommunikation är en stark bidragande 

faktor till felbedömningar och underskattningar av symtom vid telefonrådgivning (Gamst-

Jensen, Lippert, & Egerod, 2017). En ambivalens kunde anas där TS ville lyssna och ge tid 

samtidigt som de kände behovet av att snabbt förstå, komma till kärnan och göra en 

bedömning vilket kunde leda till att TS avbröt VS. Utifrån personcentrerad vård har det visat 

sig vara en skillnad på hur sjuksköterskor anser sig implementera personcentrerad vård men 

där observationer vittnade om att fokus på rutinerna är starkare (Bolster och Manias, 2010). 

Wolf och Carlström (2014, s. 113) menade att personcentrerad vård kan ses som en 

värdegrund som kräver att vårdgivare ger utrymme och värdesätter förmågan till dialog. 

 

Vårdsökande uppskattade telefonrådgivningsfunktionen och upplevde att samtalen kunde 

lugna oro. Detta visas även i artikeln av Gustafsson, Sävenstedt, Martinsson och Wälivaara 

(2017) att det kunde lugna att samtala med en lugn professionell telefonsjuksköterska som 

ställde de rätta frågorna eller bekräftade egenvård. Vidare kom det fram i vår studie att VS 

ofta bestämde själva, kunde gå emot råden eller söka annan hjälp. Lake et al. (2017) menade 

att det är viktigt att undersöka en VS vilja till följsamhet och såg även i sin översikt att 

följsamheten var god framförallt för akuta råd men att de även påverkades av personligheten. 

Detta kan tyda på att det är viktigt att TS undersöker förväntningar och individanpassar råden. 

I studien av Zizzo, Bell, Lafontaine & Racine (2017) kunde det ses att patienter i 

beslutsfattande situationer utifrån personcentrerad vård helst såg sig själva som den 

beslutande men att om de var införstådda och kände förtroende kunde acceptera andras beslut. 

Annars kände även de behovet av att få en second-opinion. Ernesäter, Engström, Winblad, 

Rahmqvist och Holmström (2016) fann i sin studie att telefonsjuksköterskor brast i sin 

kommunikation när det kom till att fråga om VS förstod, vilket kunde leda till merarbete och 
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större belastning på vården. I vår studie menade TS att de ville uppnå samförstånd men att 

stressen ibland gjorde att arbetet inte blev ordentligt. 

 

I vår studie framkom det att VS upplevde att de måste stå på sig i sina bedömningar. Vilket 

även telefonsjuksköterskor i Ström et al. (2006) menade men samtidigt påtalade att det var 

nödvändigt att inte ha prestige i sitt arbete. Att TS i vår studie känner att de måste stå på sig 

kan ge sken av prestige och att inte vara överens men kan kanske bero på brist på tid eller 

kunskaper om att utforska VS känslor. En framgångsfaktor till ett lyckat samtal kan därför 

tänkas vara ett partnerskap mellan TS och VS. För att skapa en allians och ett samarbete med 

patienten är kommunikationen en stor del av detta (Jones Hendricks och Cope, 2012; Dongen 

et al., 2017; Kaminsky, Röing, Björkman, & Holmström, 2017). Vårdgarantin (HSL 2017:30 

9 Kap) gör det extremt viktigt att beslut görs i samförstånd för att förtroendet ska fortsätta var 

hög. Detta ställer krav på flexibilitet och att TS har en kommunikativ förmåga då varje möte 

är unikt, men det ställer även krav på arbetsförutsättningarna. En stor anledning till den stress 

som TS i vår studie beskrev var organisatoriska orsaker, som samtalstid och brist på läkare. 

Detta går i linje med en studie av Holmström och Höglund (2007) där deras informanter 

beskrev en etisk konflikt då de inte kunde ge läkartider på grund av resursbrist till personer 

med medicinska behov. 

 

Vidare kunde man i vår studie ana en oro i TS arbete kopplat till att missbedöma, missförstå 

och att inte hinna med att göra ett fullgott arbete. Oro vid bedömningar upplevde även 

telefonsjuksköterskor i artikeln av Holmlund och Höglund (2007), de menade att det uppstod 

en etisk konflikt när de endast hade VS egna ord och röst att basera sin bedömning på och 

ibland behövde lägga ansvaret på VS själv och lita på denne. I vår studie beskrev VS oro för 

att kunna förklara sina besvär så att TS förstod, vilket även vårdsökande i Gustafsson et al. 

(2017) upplevde. Telefonrådgivningen kan vara den allra första kontakten med sjukvården 

och kan därför lägga en grund för inställningen och förtroendet för sjukvården i stort. Ett 

dåligt bemötande i telefon kan leda till att personerna misstänkliggör resterande möten. 

Telefonrådgivning ställer krav på att sjuksköterskan använder sig av all sin 

omvårdnadskunskap och pedagogik för att skapa ett meningsfullt möte utan den visuella 

kontakten. Holliday et al. (2007) visade att beslut i samråd gjorde att patienten kände sig mer 

nöjd och uppfattade besluten mer relevanta. Detta stärker kraven på att TS inger förtroende 

och arbetar med VS för att skapa personcentrerad vård och för att undvika känsla av 
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rådlöshet. Med tanke på hur stor del av sjuksköterskans arbete på hälsocentral innefattar 

telefonrådgivning borde utbildning inom området och i kommunikationsmodeller prioriteras. 

Även om standardiserade vårdprocesser inte går hand i hand med personcentrerad vård, skulle 

utbildning i detta signalera till arbetsgruppen att bemötandet och VS är viktiga (Wolf & 

Carlström, 2014, s. 117–119).  För att möta kraven på bemötande och personcentrerad vård 

samt för att uppnå arbetstillfredsställelse behöver sjuksköterskor förses med de rätta 

verktygen för att känna sig trygga inför komplexiteten i telefonbedömningar. 

 

Telefonsjuksköterskor i denna studie upplevde att VS hade många förväntningar och krav 

tillsammans med många känslor som TS kunde uppleva svåra att hantera. Detta beskrevs även 

i Ström et al. (2006), att VS var stressade, rädda och ofta frustrerade. Att möta arga och 

otrevliga VS var det som uppgavs svårast att hantera i en brittisk studie (Weir & Waddington, 

2008). Vårdsökandes känslor är och bör vara huvudfokus då de befinner sig i en sårbar 

situation men för att underbygga en professionell atmosfär kan tänkas att även TS behöver 

utlopp för sina känslor, vilket en TS i vår studie själv gav uttryck för. Reflektion kan vara ett 

tillfälle då TS får utbyta tankar, känslor och erfarenheter. Holmström och Höglund (2007) 

menade även de i sin studie att tid för reflektion kan vara nödvändig för 

telefonsjuksköterskor. Enligt Bergh (2012, s. 67) ligger medvetenhet om det egna 

förhållningssättet till grund för bemötandet. I vår studie beskrev VS att de önskade att bli 

bekräftade och TS gav exempel på att det gick att bemöta känslorna genom att lyssna på dem 

eller att benämna dem. Just att våga bemöta känslor ökar samarbetet enligt Andersson (2013, 

s. 137). 

 

I likhet med resultatet av vår studie påvisar Kvilén Eriksson et al. (2015) och Gustafsson et al. 

(2017) också vikten av att bli tagen på allvar och mötas av en sympatisk TS. Att bli bemött 

trevligt var viktigt för VS i vår studie och det gjorde det lättare att säga sitt ärende. VS 

upplevde oftast att samtalen minskade oro. Vilket även föräldrarna i studien av Kvilén 

Eriksson et al. (2015) upplevde. TS hade även de en önskan om att samtalet skulle inbegripa 

en ömsesidigt respektfull dialog. Detta går i linje med forskning där patienter menade att det i 

beslutsfattande situationer var viktigt med ömsesidig respekt, kommunikation, tid, förtroende 

och en icke-hierarkisk relation för att uppnå personcentrerad vård (Zizzo et. al., 2017). Enligt 

Leppänen (2009) förekommer maktstrukturer i telefonrådgivning där TS oundvikligen ses 

överlägsen genom sin medicinska kompetens, kunskaper om organisationen och är vägen in 
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till vård. Maktstrukturen kunde anas då VS i vår studie gav uttryck för att tänka sig för hur de 

bemötte TS i telefonen i syfte att skapa en god relation. Betydande är att makten fördelas och 

att TS och VS ska mötas som experter inom olika områden som är beroende av varandra 

(Eide och Eide, 2006). Detta fokuserar även personcentrerad vård på (Hedman, 2014, s. 14). 

Vårdsökande i vår studie hade mestadels goda erfarenheter av telefonrådgivning men de 

beskrev motstridiga känslor angående uppringningssystemet. De upplevde att det fanns 

förbättringspunkter som skulle ge ett enklare och tryggare flöden. Lake et al. (2017) beskrev i 

sin översikt att VS överlag var nöjda med samtalen och redovisar att nöjdheten med samtalen 

påverkades av förväntningar. Ibland upplevdes telefonrådgivning som ett hinder för 

traditionell vård (a.a.).  

 

Enligt Gustafsson et al. (2016) är missnöjet för väntan på samtalet kopplat till sämre 

förtroende till vården.  I callme systemets utformning är tid en faktor, där väntan på att bli 

uppringd och bedömd av vården riskerar att få en negativ effekt. Ett kösystem är en 

maktfaktor (Leppänen 2009). Enligt Nurminen (2017, s. 240) upplevs den utdragna väntan 

som ett hinder och en barriär. Den eventuella förväntan, nervositet, osäkerhet och frustration 

som VS känner riskerar att förstärkas. Därmed finns även en risk för att det övertag och den 

maktposition som TS besitter förstärks och bemötandets betydelse blir än mer tydligt. Det 

fanns upplevelser i vår studie där VS beskrev denna nervositet och kontrollförlust. Att VS inte 

vågade göra något för att riskera att missa uppringningen och att väntan blev mödosam. Tid 

har fyra dimensioner enligt Nurminen (2017 s. 238). Det kan vara en tidpunkt, en tidsrymd, 

en frist eller en möjlighet. Inom telefonrådgivning skulle det kunna innebära att tidpunkt är då 

uppringningen sker men tidsrymden för samtalet kan vara från det att VS bestämt sig för att 

ringa och väntan på att bli uppringd tills samtalet är slut, medan tidsrymden för TS är när 

samtalet sker och dokumentationen efteråt. Samtalet kan alltså ta en stor del av VS dag medan 

det för TS endast upptar några minuter. Tid som frist kan innebära att VS får en fristad där 

denne får tömma sig på sin oro och sin berättelse till någon som lyssnar och som kan hjälpa 

att bära och eventuellt lätta på tyngden. Möjligheten består i att TS kan hjälpa VS se 

möjligheterna med att vänta och låta besvären falna. Denna syn blir intressant att 

problematisera när en tänker personcentrerad vård. TS ger sex minuter av sin tid medan VS 

ger i vissa fall flera timmar av sin dag till samtalet. I sin stress över att bedöma rätt kan TS 

riskera att lyssna sämre och därmed ge mindre fristad till VS. Hur vi ger eller inte ger av vår 

tid till andra medverkar också till hur den relationella världen blir till (Nurminen, 2017. s. 
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237). Denna aspekt av tid gör att det är av vikt att TS har en medvetenhet när det handlar om 

tid. 

 

Telefonmötet är kort därav är det av vikt att känna till varandras roller och funktioner för att 

ha möjlighet att snabbt etablera en relation I vårt resultat kunde det ses att VS ibland 

ifrågasatte vägen fram till att få hjälp. Att VS inte alltid förstod TS roll och varför det skulle 

vara denne som bedömde om läkarbesök var nödvändigt eller inte. I en studie av Burn, Byrne 

och Kendall (2005) framkom frågetecken kring om telefonrådgivning ibland bara var ett sätt 

att senarelägga ett läkarbesök som ändå skulle uppstå. Mötet mellan TS och VS samt 

anledningen till samtalet bör vara i fokus, vilket ger TS lite tid att förklara sin roll. Enligt HSL 

(Hälso-och sjukvårdslagen 2017:30, 5 Kap 1§) ska sjukvården främja goda kontakter och vara 

lättillgänglig. För att leva upp till de lagstadgade riktlinjerna kanske 

Landstingen/hälsocentralerna behöver klargöra vad deras telefontjänst egentligen är och har 

för funktion i ett steg att skapa större förtroende för TS och underlätta dennes arbete i 

personcentrerat arbetssätt. Vår studies resultat tyder även på att Sjuksköterskans och 

Distriktssköterskans profession också kan behövas stärkas och lyftas upp i ett led att skapa 

större förtroende för vården. I kategorin om de olika perspektiven på det bra och mindre 

samtalet kan man se att både TS och VS har liknande önskningar och farhågor vilket kan ge 

oss en trygghet att intentionen är rätt inställd. 

  

Metoddiskussion  

När upplevelser ska undersökas är kvalitativa metoder lämpliga då det ger en möjlighet till 

förståelse på djupet utifrån människors egna beskrivande ord (Polit & Beck, 2016, s. 463). 

Människans unika förmåga att kommunicera verbalt gör intervjuer till en viktig del av 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2016, s. 172). För att en studie ska vara trovärdig måste 

resultatet både vara och kännas äkta, trovärdigt och objektiv, att det skrivna ordet är det 

samma som sagts och inte författarnas syn (Polit & Beck, 2016, s. 559–560). Initialt var 

tanken att intervjua distriktssköterskor då vår utbildning står som grund i vår egen erfarenhet 

inom området. Detta inklusionskriterie var tvungen att bortses från då det visade sig vara för 

svårt att få enbart distriktssköterskor att delta. Vi tror att detta kan ha påverkat resultatet till 

viss del då distriktsköterskeutbildningen på senare tid inkluderat utbildning inom 

kommunikationsmodell för telefonrådgivning. Vi hade exklusionskriteriet att svårt sjuka 

vårdsökande inte skulle intervjuas vilket var svårt att säkerställa då vi var noga med att inte 
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tvinga våra informanter att tala om anledningarna till deras samtal. Vi litade således på att 

informanterna själva kunde ta mogna beslut efter informationen som givits. Transkriberingen 

av intervjuerna har skett ordagrant och dubbelkontrollerats av oss båda. För att analysen 

skulle bli objektiv och rättvis så har vi alltid arbetat tillsammans och hjälpt varandra att 

undvika övertolkningar och använt informanternas egna ord och ständigt haft syftet 

närvarande för att få ett material som svarar an på studiens syfte. Att kontinuerligt få hjälp 

och objektiv feedback av handledaren har även hjälpt oss att behålla äkta text. En studie bör 

även vara pålitlig och överförbar och för att detta ska ske behöver resultatet vara 

reproducerbart (Polit & Beck, 2016, s.559). Informanterna i vår studie var endast kvinnliga i 

åldern mellan 30–50 och gör därför att resultatet inte är representativt för alla och ger 

frågetecken kring hur manliga vårdsökande och sjuksköterskor upplever telefonrådgivningen. 

 

Vi som intervjuade i denna studie har lite erfarenhet av att utföra intervjuer. Detta skulle 

kunna påverka kvaliteten och den kunskap som kommit därav. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 358) kan intervjun ses som ett hantverk som behöver praktiseras och förfinas genom 

erfarenhet av just intervjuer. I ett försök att motverka detta tränade vi på att intervjua vänner i 

sin närhet inför de riktiga intervjuerna. Detta även för att testa frågorna, då det är viktigt att 

frågorna är förståeliga för informanten och känns relevanta i sammanhanget (Polit & Beck, 

2016, s. 515). Intervjuerna i denna studie utfördes ansikte mot ansikte men även över telefon 

vilket kan ge en variation i hur intervjuerna utformades. Ansikte mot ansikte intervjuer har 

styrkan i ett fysiskt möte med tillgång till andra former av uttryck än det sagda ordet medan 

telefonintervjuer underlättar intervjuandet på så sätt att geografiska faktorer elimineras (Kvale 

& Brinkmann, 2014. S. 190). I denna studie upplevde vi att telefonintervjuerna tog kortare tid 

och därav kan tänkas att de blev mindre innehållsrika. Det upplevdes dock inte så snarare 

uppstod en känsla av att telefonintervjuerna blev mer konkreta och att informanterna var mer 

avslappnade och telefonen bidrog till känslan av anonymitet samt att det krävdes mindre av 

informanterna för att delta. Enligt Polit och Beck (2016, s. 514) är det viktigt att miljön känns 

avslappnad för intervjun vilket stärker att telefon ibland användes då informanterna själva fick 

välja metod. 

 

För att få till en bra intervju-situation är det viktigt att intervjuaren är lyhörd och kan följa 

med i informantens berättelse och ge följdfrågor och inte vara alltför låst vid uppställda frågor 

(Polit & Beck, 2016, s. 516). Därför fick inte informanterna reda på frågorna i förhand och en 
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semistrukturerad intervjuform valdes. Vi valde att inte avslöja frågorna för att kunna skapa en 

dynamik utan tillrättalagda svar. Efter första intervjun sågs några brister med frågorna och 

dessa reviderades och första informanten fick några frågor att komplettera mail ledes, och 

resterande intervjuer innehöll fler frågor. I första intervjun hade frågorna en ologisk följd och 

skapade därför onödiga och förvirrade pauser samt att vi ville fråga alla hur de föreställde sig 

ett bra respektive mindre bra samtal. 

 

För att genomföra en intervju är det viktigt att planera och att intervjuaren inger förtroende 

och trovärdighet. Därför är det viktigt att välja hur och varför man presenterar sig själv (Polit 

& Beck, 2016, s. 507, 515–516). Vi läste därför många studier i ämnet, och i egenskap av 

studenter har vi erfarenhet av telefonrådgivning från verksamhetsförlagd utbildning och kan 

på så sätt kunde relatera till informanterna. Vi valde att presentera oss som studenter men 

även som de sjuksköterskor vi är. Risken att TS kunde tänkas se viss information som 

underförstådd försökte vi motverka med följdfrågor. För att undvika nybörjarmisstag försökte 

vi analysera våra fördomar och föreställningar och i de första intervjuerna deltog vi båda. 

Detta för att kunna hjälpa till att ställa följdfrågor och för att den ena kunde fokusera på 

tekniken och den andre på att intervjua. När vi kände oss mer bekväma som intervjuare kunde 

vi utföra resterande intervjuer var för sig för att på så sätt vara mer tillgängliga.  

  

Materialet blev stort och omfattande. Fördelen med kvalitativ forskningsmetod är att den kan 

visa på ett djup och verkligen beskriva känslan av ett fenomen, vilket kan ge en större 

förståelse (Polit & Back, 2016, s.463). Studien skulle kunna kritiseras för smalt resultat då det 

med enbart fem informanter i vardera gruppen kan ge ett spretigt material med få likheter i 

upplevelserna. Vi uppfattade att vi fann många likheter i resultatet men även synpunkter och 

tankar som var förbehållen en mindre skara. I denna studie saknas därför en del tyngd i 

beskrivningarna men känslorna är äkta och varje människas känsla och tanke är av vikt för 

utformning av god omvårdnad. Resultatet analyserades utifrån personcentrerad vård vilket ger 

utrymme för mer och fler diskussioner men vi har valt ut det de ansåg var viktigt med tanke 

på personcentrerad vård. 

 

Konklusion 

Vår uppsats visade att TS upplevde stress kopplat till samtalen. Detta upplevdes slitsamt och 

gav oro för att kvalitén skulle påverkas. När de utformade sina samtal var VS utgångspunkten 
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och samtalsmodeller och strategier gick inte alltid att hålla. Samtalet handlade mycket om att 

lyssna med närvaro där de försökte fånga upp nyanser. Samtalen upplevdes innehålla en hel 

del olika förväntningar och krav som inte alltid var lätta att hantera. Känslor kunde smitta av 

sig och ge upphov till funderingar och ifrågasättande av det egna arbetet. Att försöka bli 

förstådd kändes svårt och läskigt för VS då felbedömningar gav känslor av rådlöshet och 

ifrågasättande. Vårdsökande kände att de i slutändan ändå tog egna beslut. Mestadels hade de 

goda erfarenheter men hade råkat ut för sämre bemötande som gjorde att de kände oro och 

menade även att bemötande smittade av sig. Sammanfattningen av det bra och det mindre bra 

samtalet visade att både VS och TS önskade en dialog med ömsesidig respekt. Vårdsöknade 

gav uttryck för oro för att inte bli tagna på allvar och missförstådda på samma sätt som TS 

kände oro för att inte kunna förstå eller få svar på sina frågor. 

 

Vår studie ger frågor kring hur telefonsjuksköterskor tänker att de implementerar 

personcentrerad vård i deras arbete och om vårdsökande känner att de får vara med på 

besluten. Eftersom vi inte fick några män att delta hade det varit intressant att se deras syn på 

telefonrådgivning och om deras förväntningar skiljer sig åt från kvinnors. Uppsatsen ger även 

en nyfikenhet kring hur vårdsökande själva skulle vilja ha informationen och råden framlagda 

för att de ska kunna förstå och inte känna osäkerhet kring den som bedömer. Vidare skapas en 

nyfikenhet kring att analysera vissa specifika samtal, då vårdsökande i vår studie antydde att 

de erfarit sämre samtal. Detta väcker frågan om vad det var i just de samtalen som gjorde att 

de fick en dålig känsla. Vår uppsats kan även stå till grund för mer omfattande forskning där 

en större grupp intervjuas på liknande sätt men där frågorna kunde specificeras mer kring 

känslorna i mötet för att utröna hur en kan uppnå det bästa samtalet. 

	
 

	  



	 35	

Referenser 
Andersson, S-O. (2013). Särskild kunskap om samtal och bemötande - Mötet och Samtalet. I 

B. Fossum (red.), Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (2. uppl.) (s.113–146), 

Lund: Studentlitteratur. 

  

Bergh, M. (2012) Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet med 

närstående. I. M, Bergh & E, Pilhammar Andersson. Pedagogik inom vård och handledning. 

(2., [rev.] uppl.) (s. 65–86) Lund: Studentlitteratur. 

  

Bolster, D. & Manias, E. (2010). Person-centered interactions between nurses and patients 

during medication activities in an acute hospital setting: qualitative observation and interview 

study. International Journal of Nursing Studies, 47(2), 154-165. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2009.05.021 

  

Bunn, F., Byrne, G., & Kendall, S. (2005). The effects of telephone consultation and triage on 

healthcare use and patient satisfaction: a systematic review. The British Journal of General 

Practice, 55(521), 956–961. doi: 10.1002/14651858.CD004180.pub2 

  

Dongen, J. J., Habets, I. J., Beurskens, A., & Bokhoven, M. A. (2017). Successful 

participation of patients in interprofessional team meetings: A qualitative study. Health 

Expectations, 20(4), 724–733. doi:10,1111/hex.12511 

  

Eide, T. & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken: relationer, samspel och etik inom 

socialt arbete, vård och omsorg. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

  

Ekman, I. & Norberg, A. (2013). Personcentrerad vård – teori och tillämpning. I A. Edberg 

(red.). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans 

specialistområden. (1. uppl.) (s.29–53) Lund: Studentlitteratur. 

  

Ekman, I, Swedberg, K, Taft, C, Lindseth, A, Norberg, A, Brink, E, Carlsson, J, Dahlin-

Ivanoff, S, Johansson, I, Kjellgren, K, Lidén, E, Öhlén, J, Olsson, L, Rosén, H, Rydmark, M, 

& Sunnerhagen, K 2011, (2011). Person-centered care — Ready for prime time. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 10(4), 248-251. doi:10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 



	 36	

  

Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U., & Holmström, I. K. (2014). A comparison of calls 

subjected to a malpractice claim versus “normal calls” within the Swedish Healthcare Direct: 

a case–control study. BMJ Open, 4(10), e005961. doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005961 

  

Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U., Rahmqvist, M., & Holmström, I. K. (2016). 

Original Article: Telephone nurses' communication and response to callers' concern—a mixed 

methods study. Applied Nursing Research, 29116–121. doi:10.1016/j.apnr.2015.04.012  

  

Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, trihs & svensk 

sjuksköterskeförening. (2011). Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska. Åtta45. Från 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/Telefonsjukskoterska/ 

  

Fossum, B (2013) Bemötande, lärande, makt - Kommunikation och bemötande. I. B. Fossum. 

(red.). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (2. uppl.) (s. 23–49) Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Gamst-Jensen, H., Lippert, F. K., & Egerod, I. (2017). Under-triage in telephone consultation 

is related to non-normative symptom description and interpersonal communication: a mixed 

methods study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation & Emergency Medicine, 

25:52. doi:10.1186/s13049-017-0390-0 

  

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

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

  

Greenberg, M., & Schultz, C. (2002). Telephone nursing: client experiences and perceptions. 

Nursing Economics, 20(4), 181–187. Databas: CINAHL with Full Text, EBSCOhost, viewed 

22 January 2018. 

   



	 37	

Gustafsson, S., Martinsson, J., Wälivaara, M-M., Vikaman, I., & Sävenstedt, S. (2016). 

Influence of self-care advice on patient satisfaction and healthcare utilization. Journal of 

Advanced Nursing, 72(8), 1789–1799. doi: 10.1111/jan.12950 

 

Gustafsson, S., Sävenstedt, S., Martinsson, J., & Wälivaara, B. (2017). Need for reassurance 

in self-care of minor illnesses. Journal of Clinical Nursing, Accepted Author 

Manuscript.  doi:10.1111/jocn.14157 

  

Hagan, L., Morin, D., & Lépine, R. (2000). Evaluation of telenursing outcomes: satisfaction, 

self-care practices, and cost savings. Public Health Nursing, 17(4), 305-313.	doi: 

10.1046/j.1525-1446.2000.00305.x 

  

Hakimnia, R., Holmström, I. K., Carlsson, M., & Höglund, A. T. (2014). Exploring the 

communication between telenurse and caller—A critical discourse analysis. International 

Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 9(0), 1-9.  

http://doi.org/10.3402/qhw.v9.24255 

  

Hansen, E. H., & Hunskaar, S. (2011). Understanding of and adherence to advice after 

telephone counselling by nurse: a survey among callers to a primary emergency out-of-hours 

service in Norway. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 

19, 48. http://doi.org/10.1186/1757-7241-19-48 

  

Hedman, H. (2014). Patientens - personens röst. I I, Ekman (red.) (2014). Personcentrering 

inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. (1. uppl.) (s. 7-20). Stockholm: Liber. 

Helgesson, G. (2015). Forskningsetik. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

  

Holliday, R., Cano, S., Freeman, J., Playford, E., Holliday, R. C., Cano, S., & ... Playford, E. 

D. (2007). Should patients participate in clinical decision making? An optimized balance 

block design controlled study of goal setting in a rehabilitation unit. Journal of Neurology, 

Neurosurgery & Psychiatry, 78(6), 576-580. doi:	10.1136/jnnp.2006.102509 

  



	 38	

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

nurses' experiences of telephone advisory services. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

16(2), 142-148. doi:10.1046/j.1471-6712.2002.00075.x 

  

Holmström, I., & Höglund, A. T. (2007). The faceless encounter: ethical dilemmas in 

telephone nursing. Journal of Clinical Nursing, 16(10), 1865-1871. doi:	10.1111/j.1365-

2702.2007.01839.x 

  

Holmström, I. K., Krantz, A., Karacagil, L., & Sundler, A. J. (2017). Frequent callers in 

primary health care - a qualitative study with a nursing perspective. Journal Of Advanced 

Nursing, 73(3), 622-632. doi:10.1111/jan.13153  

 

Jones, M., Hendricks, J. M., & Cope, V. (2012). Toward an Understanding of Caring in the 

Context of Telenursing. International Journal for Human Caring, 16(1), 7-15. Databas: 

CINAHL with Full Text, EBSCOhost (accessed January 22, 2018). 

  

Kaminsky, E., Rosenqvist, U., & Holmström, I. (2009). Tele nurses' understanding of work: 

detective or educator? Journal of Advanced Nursing, 65(2), 382-390. doi:10.1111/j.1365-

2648.2008.04877.x 

  

Kaminsky, E., Röing, M., Björkman, A., & Holmström, I. K. (2017). Telephone nursing in 

Sweden: A narrative literature review. Nursing & Health Sciences, 19(3), 278-286. 

doi:10.1111/nhs.12349 

  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Kvilén Eriksson, E., Sandelius, S., & Wahlberg, A. C. (2015). Telephone advice nursing: 

parents' experiences of monitoring calls in children with gastroenteritis. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 29(2), 333-339. doi:10.1111/scs.12167 

  



	 39	

Ledin, A., Olsen, L., & Josefsson, K. (2011). Difficulties in telephone advice as perceived by 

registered nurses: a literature study. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / 

Vård I Norden, 31(2), 11-18. doi:	10.1177/010740831103100203	  

  

Lindström Kjellberg, I., & Hök, J. (2014). Från att tro att man vet till att faktiskt göra det - att 

gå mot en personcentrerad vårdprocess. I I. Ekman (red.) (2014). Personcentrering inom 

hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. (1. uppl.) (s. 97-112). Stockholm: Liber. 

  

Lake, R., Georgiou, A., Li, J., Li, L., Byrne, M., Robinson, M., & Westbrook, J. I. (2017). 

The quality, safety and governance of telephone triage and advice services – an overview of 

evidence from systematic reviews. BMC Health Services Research, 17, 614. 

http://doi.org/10.1186/s12913-017-2564-x 

  

Leppänen, V. (2010). Power in telephone-advice nursing. Nursing Inquiry, 17(1), 14-25. 

doi:10.1111/j.1440-1800.2009.00480. 

  

Moscato, S., Valanis, B., Gullion, C., Tanner, C., Shapiro, S., & Izumi, S. (2007). Predictors 

of patient satisfaction with telephone nursing services. Clinical Nursing Research, 16(2), 119-

137. doi:10.1177/1054773806298507 

  

Nauright, L. P., Moneyham, L., & Williamson, J. (1999). Workforce: Telephone triage and 

consultation: An emerging role for nurses. Nursing Outlook, 47(5), 219-226. 

doi:10.1016/S0029-6554(99)90054-4 

  

Nurminen, M. (2017) Tid - vårdande tid.  I. L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (red.). 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur AB 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016[2017]). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

  

Purc-Stephenson, R., & Thrasher, C. (2012). Patient compliance with telephone triage 

recommendations: A meta-analytic review. Patient Education & Counseling, 87(2), 135-142. 

doi: 10.1016/j.pec.2011.08.019   



	 40	

  

Purc-Stephenson, R., & Thrasher, C. (2010). Nurses' experiences with telephone triage and 

advice: a meta-ethnography. Journal of Advanced Nursing, 66(3), 482-494. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05275.x 

  

Röing, M., Hederberg, M., & Holmström, I. K. (2014). (Tele)health promotion in primary 

healthcare centers -- an exploratory study. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical 

Studies / Vård I Norden, 34(3), 33-37. http://dx.doi.org/10.1177/010740831403400308 

  

Röing, M., Rosenqvist, U., & K. Holmström, I. (2013). Threats to patient safety in telenursing 

as revealed in Swedish tele nurses' reflections on their dialogues. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 27(4), 969-976. doi:10.1111/scs.12016 

  

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet  

 

SFS 2017:30. Hälso- och Sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet  

 

Ström, M., Baigi, A., Hildingh, C., Mattsson, B., & Marklund, B. (2011). Patient care 

encounters with the MCHL: a questionnaire study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

25(3), 517-524. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00858.x 

  

Ström, M., Marklund, B., & Hildingh, C. (2006). Nurses' perceptions of providing advice via 

a telephone care line. British Journal of Nursing, 15(20), 1119-1125. doi: 

10.12968/bjon.2006.15.20.22297 

  

Ström, M., Marklund, B., & Hildingh, C. (2009). Callers' perceptions of receiving advice via 

a medical care help line. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(4), 682-690. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2008.00661.x 

  



	 41	

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

sjuksköterskeperspektiv (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Avdelningen för 

samhällsmedicin och folkhälsa/enheten för allmänmedicin Sahlgrenska akademin). 

Från:https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21197/1/gupea_2077_21197_1.pdf 

  

Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 - 

Befolkningens attityder till kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården. 

Från http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-sjukvardsbarometern-2016.html 

  

Svensk Sjuksköterskeförening (2016). Värdegrund för omvårdnad. (2. uppl.) Åtta.45 Tryckeri 

AB. Från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

  

Timpka, T. (2000). The patient and the primary care team: a small-scale critical theory. 

Journal of Advanced Nursing, 31(3), 558-564. doi:10.1046/j.1365-2648.2000.01310.x 

  

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

problems with telephone advice in Sweden. Journal of Clinical Nursing, 12(1), 37. 

doi:10.1046/j.1365-2702.2003.00702.x 

  

Weir, H., & Waddington, K. (2008). Continuities in caring? Emotion work in a NHS Direct 

call centre. Nursing Inquiry, 15(1), 67-77. doi: 10.1111/j.1440-1800.2008.00391.x 

  

Winneby, E., Flensner, G., & Rudolfsson, G. (2014). Feeling rejected or invited: Experiences 

of persons seeking care advice at the Swedish Healthcare Direct organization. Japan Journal 

of Nursing Science, 11(2), 87-93. doi:10.1111/jjns.12007 

  

Williams, B., Warren, S., McKim, R., & Janzen, W. (2012). Caller self-care decisions 

following teletriage advice. Journal of Clinical Nursing, 21(7/8), 1041–1050. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03986.x 

  



	 42	

Wolf, A., & Carlström, E. (2014). Förutsättningar för omställning till personcentrerad vård - 

ledarskap, medarbetarskap och organisation. I. I. Ekman (red.) (2014). Personcentrering inom 

hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. (1. uppl.) (s. 113-128). Stockholm: Liber. 

  

Zizzo, N., Bell, E., Lafontaine, A., & Racine, E. (2017). Examining chronic care patient 

preferences for involvement in health-care decision making: the case of Parkinson's disease 

patients in a patient-centered clinic. Health Expectations, 20(4), 655–664. 

doi:10.1111/hex.12497 



	 43	

Samtyckesformulär                              Bilaga1 

 

Jag har tagit del av informationen om studien och dess syfte och jag är medveten om att jag 

kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge någon 

anledning. 

 

Jag vill gärna ha mer information om studien 

 

Jag önskar att delta i den aktuella studien 

 

 

Ort / Datum/ Underskrift 

 
Namnförtydligande 

 
E-post 

 
         

Telefon 
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Bilaga 2 

	
Information till enhetschef                          

Vi är två distriktsköterskestudenter som skriver ett examensarbete om rådgivningssamtal över telefon. 

Telefonrådgivning har kommit att ersätta en stor del av det traditionella vårdbesöket. Sjuksköterskor 

på sjukvårdsrådgivningar svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. För att kunna utveckla 

telefonrådgivning är det viktigt att lära sig hur de vårdsökande och telefonsjuksköterskor upplever 

samtalet och bemötandet. Därför är syftet med studien att beskriva upplevelser av rådgivande 

telefonsamtal på hälsocentral - Vårdsökandes och Telefonsjuksköterskors perspektiv. 
 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie på din enhet. 

Vi önskar även att du är oss behjälplig att till distriktssköterskor vidareförmedla vårt informationsbrev 

med förfrågan om deltagande i intervju. För att rekrytera vårdsökande ber vi om tillåtelse att lägga ut 

information om studien samt informationsbrev i väntrummet. Informerat samtycke kan informanterna 

lämna vid intervjutillfället eller maila över till angiven adress.  

 

Vi behöver din hjälp med att rekrytera tre distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning.  

Intervjuerna beräknas ta 45-60 minuter och kommer ske på en plats som informanten själv väljer.  
Att delta i studien är frivilligt och informanten kan välja att avbryta sitt deltagande utan att ange orsak 

till detta. Det färdiga resultatet kommer att finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-2429 

Om du samtycker till denna studie ber vi dig att meddela detta via mail till någon av nedanstående. 

 

Pia Krutrök 
Leg. Sjuksköterska 

Student; Specialistsjuksköterska med 
inriktning mot Distriktssköterska 

Tele: 073 025 18 06 
Mail: piakru-6@student.ltu.se 

Victoria O Nilsson 
Leg. Sjuksköterska 

Student; Specialistsjuksköterska med inriktning 
mot Distriktssköterska 
Tele: 070 288 87 56 

Mail: vicolo-3@student.ltu.se 

Om kontakt med annan än studenterna till studien önskas, kan handledare för uppsatsen kontaktas: 
Annette Johansson 

Universitetslektor, Luleå tekniska universitet 
0920-49 29 78 

annette.johansson@ltu.se 
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Bilaga 3                                     
Information till distriktssköterska.                  

Vi är två distriktsköterskestudenter som skriver ett examensarbete om rådgivningssamtal över telefon. 

Telefonrådgivning har kommit att ersätta en stor del av det traditionella vårdbesöket. Sjuksköterskor 

på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. För att kunna utveckla 

telefonrådgivning är det viktigt att lära sig hur telefonsjuksköterskor och vårdsökande upplever 

samtalen och bemötandet. Därför är syftet med studien att beskriva upplevelser av rådgivande 

telefonsamtal på hälsocentral - Vårdsökandes och Telefonsjuksköterskors perspektiv. 

 

Anledningen till att Du tillfrågas om att delta i denna intervjustudie är för att du har erfarenhet av 

telefonrådgivande samtal. Att delta innebär att vi vill träffa dig för en intervju angående din upplevelse 

av telefonrådgivning. Intervjun beräknas ta 45–60 minuter och kommer att ske på en för dig lämplig 

plats. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut som text. Endast studenter och handledare 

kommer att ha tillgång till band och texter som kommer att förvaras inlåst och allt material kommer att 

hanteras konfidentiellt. Då uppsatsen är klar och publicerad på länken: http://ltu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=-2429 kommer allt material att förstöras.  

Att delta kan ge dig chansen att bidra till utvecklingen av telefonrådgivningsarbetet och även ge dig 

själv en fördjupad kunskap kring dina egna känslor och vårdsökandes upplevelser. Intervjuer kan 

innebära en emotionell risk då samtal kan leda till känslosamma områden, Du avgör själv vad Du vill 

berätta. Att delta i studien är frivilligt, och Du kan avbryta ditt deltagande utan att ange orsak till detta. 

Om du vill delta krävs ett samtycke varför vi bifogar ett samtyckesformulär som du får skriva under 

och överlämna vid intervjun. Meddela någon av nedanstående via mail eller telefon om du önskar 

delta i vår studie. 
Vid frågor kontakta: 

Pia Krutrök 
Leg. Sjuksköterska 

Student; Specialistsjuksköterska med 
inriktning mot Distriktssköterska 

Tele: 073 025 18 06 
Mail: piakru-6@student.ltu.se  

Victoria O Nilsson 
Leg. Sjuksköterska 

Student; Specialistsjuksköterska med 
inriktning mot Distriktssköterska 

Tele: 070 288 87 56 
Mail: vicolo-3@student.ltu.se  

Om kontakt med annan än studenterna till studien önskas, kan handledare för uppsatsen kontaktas: 
Annette Johansson 

Universitetslektor, Luleå tekniska universitet 
0920-49 29 78 eller mail: annette.johansson@ltu.se 
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Bilaga 4 

	
Information till vårdsökande.                       

Vi är två distriktsköterskestudenter som skriver ett examensarbete om Telefonrådgivning. Det 

traditionella vårdbesöket har till stor del blivit ersatt av telefonrådgivning. Sjuksköterskor på 

sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. För att kunna utveckla 

telefonrådgivning är det viktigt att undersöka hur vårdsökarna upplever samtalen och bemötandet. 

Därför är syftet med studien att beskriva upplevelser av rådgivande telefonsamtal på hälsocentral - 

Vårdsökandes och Telefonsjuksköterskors perspektiv.  

 

För att delta ska du ha kontaktat din hälsocentral via telefon för råd gällande dig själv eller en anhörig. 

Om du väljer att delta vill vi träffa dig och utföra en intervju om dina upplevelser av 

telefonrådgivning. Det beräknas ta 45–60 minuter, och ske på en för dig lämplig plats. Intervjun 

kommer att spelas in för att sedan skrivas ut i text och materialet kommer att hanteras konfidentiellt. 

Vi kommer att fråga om Dina upplevelser av telefonrådgivning och inte om anledningen till kontakten. 

Att delta i studien är frivilligt, Du kan välja att avbryta deltagande, även under pågående intervju, utan 

att ange orsak till detta. Den färdiga studien kommer att resultera i en uppsats som kommer att 

publiceras och finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida via länken: http://ltu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=-2429 Ett deltagande kan innebära att du får möjlighet att påverka 

utvecklingen av telefonrådgivning. 

 

Om du vill delta krävs en underskrift av bifogat samtyckesformulär som Du överlämnar vid intervjun. 

Vi kommer behöva fem informanter för att kunna utföra denna studie. Därmed får de fem första som 

kontaktar oss, möjlighet att delta.  

Vid intresse och för frågor, kontakta Pia Krutrök via mail: piakru-6@student.ltu.se     

Så snart som möjligt. Av etiska skäl exkluderas: svårt sjuka och samtal som krävt specialistsjukvård. 

Tack för visat intresse! 

Pia Krutrök 
Leg. Sjuksköterska 

Student; Specialistsjuksköterska med 
inriktning mot Distriktssköterska 

Victoria O Nilsson 
Leg. Sjuksköterska 

Student; Specialistsjuksköterska med  
inriktning mot Distriktssköterska 

Om kontakt med annan än studenterna till studien önskas, kan handledare för uppsatsen kontaktas: 
Annette Johansson: Universitetslektor, Luleå tekniska universitet  

0920-49 29 78, eller mail: annette.johansson@ltu.se  
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Intervjufrågor telefonsjuksköterska    Bilaga 5 

 

Uppvärmningsfrågor  Uppföljande frågor 

Hur länge har du arbetat som dsk? 

Hur länge har du varit sjuksköterska?   

Var gick du din utbildning?  

Var jobbade du då? 

Kan du förtydliga? 

Kan du berätta mer om det? 

Har du fler exempel? 

Hur kände du då? 

 

Om arbetet 
o Berätta hur du upplever telefonrådgivning (svårigheter, utmaningar, roligt?) 

o Berätta vad du tänker på under samtalen? 

o Reflekterar du över ditt egna bemötande? 

o Berätta kring ditt förhållningssätt? 

o Arbetar du efter någon kommunikationsmodell? (det finns en kommunikationsmodell 

som är framtagen för telefonsjuksköterskor berätta vad du vet om den?) 

 

Om vårdsökande 
o Reflekterar du över den vårdsökandes bemötande/attityd? 

o Hur tror du den vårdsökande upplever samtalen? (Syfte? Inställning?  Förväntningar?) 

o Berätta om hur du känner och tänker när du lägger på efter samtalen 

o Brukar du komma på i efterhand något mer du hade velat fråga, berätta? 

 

Samtalet 
o Beskriv med egna ord vad ett bra samtal är för dig 

o Beskriv med egna ord vad ett sämre/dåligt samtal är för dig 

 

Avslutning 
o Hur upplever du tiden för samtalet? 

o Finns det något som du nu efter intervjun kommit på att du vill berätta? 
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Intervjufrågor vårdsökande       Bilaga 6 
 
 
 

o Berätta hur du upplevt samtalen du haft  
(Har du känt att du blivit förstådd, berätta - vad har varit i fokus under samtalet, 
berätta) (hur har du upplevt råden du fått) 
 

o Berätta om de förväntningar du hade på samtalet/samtalen?  
(Vad ville/önskade du att det skulle leda till) 

 
o Vad vet du om den som svarar?  

(syftet med denne) 
 

o Berätta; hur upplevde du sjuksköterskans bemötande? 
 

o Berätta hur du tycker att ditt egna bemötande varit 
 

o Kan du berätta vad du känt när du lagt på telefonluren efter samtalet/samtalen? 
 

o Vad har du för känslor kring sjukvården efter samtal/samtalen? 
 

o Har du kommit på saker i efterhand efter du lagt på luren som du velat säga, 
berätta 

 
o Kan du med egna ord försöka berätta vad ett bra samtal är för dig? 

 
o Kan du med egna ord försöka berätta vad ett dåligt samtal är för dig? 

 
o Hur upplevde du tiden för samtalen när du ringt 

 
o Finns det något annat du vill berätta? 

 

 

 

Uppföljande frågor: 

Kan du förtydliga? 

Kan du berätta mer om det? 

Hur kände du då? 

Hur hanterade du det? 

Varför kände du så? 

Kan du ge exempel? 

 


