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Abstrakt 

Telefonrådgivning är ett snabbt växande område som involverar allt fler 

sjuksköterskor och distriktssköterskor. Särskilt på hälsocentraler är 

telefonrådgivning ett nytt och allt mer omfattande arbetsmoment. En god 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan förstärka 

patientsäkerheten vid telefonrådgivning. Syftet med studien var att undersöka 

faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning 

på hälsocentraler utifrån distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv. 

Metoden som använts är en tvärsnittsstudie, där en frågeenkät skickades ut 

via mail med länk till Google forms, till 70 distriktssköterskor och 

sjuksköterskor som arbetar på hälsocentraler i Norrbotten. Av de 70 enkäter 

som skickades ut besvarades 51, vilket gav en svarsfrekvens på 72,9%. 

Resultat visade att utbildning i telefonrådgivning gör att upplevelsen av stress 

minskar, distriktssköterskor och sjuksköterskor värderar erfarenhet som en av 

de viktigaste faktorerna för patientsäker kommunikation. Datoriserat 

beslutstöd, kunskap om samtalsprocessen, systematisk utveckling av samtal 

samt uppföljning och utvärdering av egna råd är andra faktorer av betydelse 

för patientsäker kommunikation. Slutsatser är att patientsäker 

kommunikation vid telefonrådgivning nås genom regelbunden utbildning och 

utveckling i kommunikationsfärdigheter samt tillgång till rätt stöd. 

 

Nyckelord: telefonrådgivning, kommunikation, patientsäkerhet, 

distriktssköterska, sjuksköterska, hälsocentral, enkätstudie, kvantitativ metod 
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Telefonrådgivning ställer stora krav på sjuksköterskor, inte minst på deras förmåga att 

kommunicera (Kaminsky, Röing, Björkman & Holmström, 2017). Telefonrådgivning är ett 

snabbt växande område inom hälso- och sjukvård i Sverige och i andra västerländska länder, 

exempelvis Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Danmark och Nederländerna (Björkman, 

Engström, Olsson & Wahlberg, 2017; Röing, Rosenqvist & Holmström, 2013). 

Telefonrådgivning avser en bedömning, rådgivning och intervention för hälsofrågor via telefon 

till enskilda personer från en vårdgivare (Miller, 2006). Syftet med dessa tjänster är att avgöra 

hur brådskande problemet är och att ge råd om bästa tillvägagångssättet, exempelvis att söka 

direkt till en akutmottagning, att boka en tid på en hälsocentral eller att utföra egenvård (Rolland, 

Moore, Robinson & McGuinness, 2006). 

 

I Sverige går det att ringa om råd till de flesta av de landstingsanslutna och privata 

hälsocentralerna. Det går även att ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177, en samordning av 

Sveriges regioner och landstingens sjukvårdsrådgivningar, dit kan allmänheten ringa dygnet runt 

för att få rådgivning av en sjuksköterska (Holmström, Krantz, Karacagil & Sundler, 2017; Ledin, 

Olsen & Josefsson, 2011).   Till sitt förfogande har sjuksköterskor vid 1177 datoriserat 

beslutsstöd, i form av en handlingsplan på datorn, där sjuksköterskan slussas vidare i en 

åtgärdstrappa för att ge råd till den som ringer in om ett hälsoproblem. De kan även samråda med 

primär- eller specialistvårds instanser vid behov. På hälsocentraler innebär telefonrådgivningen 

en bedömning av vilken vårdnivå som den vårdsökande är i behov av. Sjuksköterskor har 

möjlighet att boka tid för uppringaren på läkarmottagning, distriktssköterskemottagning eller 

hänvisar till andra vårdinstanser. Datoriserat beslutstöd finns också tillgängligt till sjuksköterskor 

på hälsocentraler, dock inte på alla hälsocentraler i Sverige (Ledin et al., 2011). 

 

Kommunikation definieras som ett ömsesidigt utbyte, med någon eller några, om något. Den kan 

vara verbal, som avser det som uttrycks med ord eller icke verbal, det som förmedlas utan ord, 

exempelvis kroppsspråk (Fossum, 2013, s.25-26). Vidare anser Fossum att inom vården är 

kommunikation inte bara nödvändig utan även livsnödvändig. I vårdsammanhang handlar 

kommunikation enligt honom i stort sätt om informationsöverföring mellan patienter och 

vårdpersonal. Det finns begränsningar i mötet med patienter via telefon (Derkx et al., 2009; 

Pettinari & Jessopp, 2001). Kommunikation via telefon anses inte lika innehållsrik som den 

kommunikation som utspelas där båda parter är fysisk närvarande i samma rum, eftersom 

möjligheten att inhämta information från icke verbal kommunikation som till exempel 

kroppsspråk utesluts (Wilson & Taylor, 2011). Dilemmat förstärks ytterligare i de fall där 
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sjuksköterskan inte pratar med patienten direkt, utan får information från en andrahandskälla, 

exempelvis en förälder som ringer om sitt barn. På grund av detta är det av ytterst vikt att 

sjuksköterskor är lyhörda till de icke-verbala signaler som överförs via telefon, exempelvis 

andningsfrekvens och bakgrundsljud (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010).  

 

De vanligaste orsakerna till anmälda avvikelser i telefonrådgivning är sjuksköterskans bristande 

kommunikationsförmåga, att verkligen lyssna på den som ringer, samt i att ställa adekvata, 

relevanta frågor och följdfrågor om den vårdsökandes hälsoproblem (Ernesäter, Winblad, 

Engström & Holmström , 2012; Ernesäter, Engström, Winblad, Rahmqvist & Holmström, 2016). 

Det är därför viktigt att sjuksköterskor besitter de kompetenser som behövs för att skapa god 

kommunikation med patienter i telefon baserade möten (Snooks et al., 2008). Dessa kompetenser 

är avgörande för att identifiera och utvärdera symtom och att nå ett samförstånd med uppringaren 

samt att kunna arbeta tillsammans med uppringaren för att utveckla en handlingsplan (Wahlberg, 

Cedersund & Wredling, 2005). För att uppnå samförstånd och för att tillhandahålla den 

information och de råd som den som ringer behöver, måste kommunikationen vara fungerande 

(Larson-Dahn, 2001, Moscato et al., 2007; Valanis et al., 2007). Detta kan uppnås genom att 

strukturera samtalet, vilket ingår i vad Almgren Eriksson (2015) kallar för samtalsprocess vid 

telefonrådgivning. Samtalsprocessen består av fem faser: öppnings-, lyssna-, analys-, 

motivations- och avslutningsfas. I öppningsfasen är det viktigt enligt dem att visa intresse och i 

lyssnande fasen är det viktigt att lyssna förutsättningslöst och sammanfatta det som berättas. 

Vidare förklarar Almgren Eriksson att i analysfasen ringas huvudsymtom in, genom att ställa 

öppna och slutna frågor. I motivationsfasen presenteras en bedömning och skapas motivation till 

gemensam bild av lösningen. Almgren Eriksson betonar även vikten av att ge tydliga och 

relevanta råd. I avslutningsfasen ska en noggrann beskrivning av normalförloppet göras, att 

gardera sina råd med att uppringaren tar ny kontakt vid försämring, samt att avsluta samtalet i 

samförstånd.  

 

En annan betydande faktor för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning är en god 

arbetsmiljö för telefonsjuksköterskor, vilket enligt Kaminsky et al., (2017) innebär minskad 

tidspress och minskat krav på att hantera stora mängder samtal snabbt. En ytterligare viktig 

faktor för patientsäker kommunikation enligt Svensk sjuksköterskeförening (2011) är att hålla 

kompetensen hos telefonsjuksköterskor hög. Telefonsjuksköterskor skall kunna utvecklas i sin 

kommunikation genom att till exempel använda strukturerade analyser av inspelade samtal samt 

att kontinuerlig kunna följa upp och utvärdera egna bedömningar och hänvisningar. I studien av 
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Ernesäter et al. (2012) pekar även arbetsgivare på vikten av att systematiskt utveckla arbetet med 

telefonrådgivning. Detta för att upprätthålla hög kompetens hos telefonsjuksköterskor och på så 

sätt säkerställa patientsäkerhet vid telefonrådgivning.  

 

 Patientsäkerhet definieras som ett skydd mot vårdskada, vilket innebär att patienter inte skall 

skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder. Patientsäkerhet kan vara att inte utföra 

behandling på grund av patientens tillstånd (Socialstyrelsen, 2017). Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) kapitel 3 reglerar vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete, vilket innebär att vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) upprätthålls. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) anger att vården skall vara av 

god kvalitet med god hygienisk standard. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet. Den ska vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt att främja goda kontakter mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Patientsäkerhet är en fundamental kvalitetsdimension i vården och är 

synonym med god vård, som även innebär vård av god kvalitet, tillgänglighet, som grundar på 

respekt för patientens autonomi och integritet samt sörjer för patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården (Socialstyrelsen, 2017). I sjuksköterskeyrket med dess engagemang för att 

skydda patienters hälsa, säkerhet och rättigheter, beaktas sjuksköterskan som en nyckelaktör 

inom patientsäkerhetsarbete (Pashley, 2011). Tragiska händelser uppstår inom telefonrådgivning, 

dessa händelser är påminnelser om vikten av att ge patientsäkerheten hög prioritet vid 

telefonrådgivning (Röing et al., 2013). Kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är 

ett viktigt område för patientsäkerhetsarbete inom telefonrådgivning (Nygren et al., 2013).  

Rational 

Telefonrådgivning är ett ständigt växande område inom hälso- och sjukvården. Patientens rätt till 

en säker vård anges i Hälso- och sjukvårdslagen, men rapporter om felbedömningar vid 

telefonrådgivning på hälsocentraler förekommer då och då. God kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten främjar patientsäkerhet vid telefonrådgivning. Vid 

litteraturgenomgång framkom det att de studier som fanns om telefonrådgivning var gjorda i 

sjukvårdsrådgivning miljö, med sjuksköterskor som arbetade enbart med telefonrådgivning vid 

s.k. callcenters. Forskning om telefonrådgivning vid hälsocentraler verkar däremot saknas. Då 

telefonrådgivning har blivit en allt större arbetsuppgift vid arbetet på hälsocentraler är det viktigt 
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att undersöka hur arbetet kan förbättras. Således identifieras en kunskapslucka som motiverar 

denna studie. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning på hälsocentraler utifrån distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv. 

Metod  

För att kunna besvara studiens syfte användes kvantitativ metod med en tvärsnittsstudie design. 

Enligt Olsson och Sörensen (2012, s.18) är denna metod lämplig att använda då svar på en 

strukturerad frågeställning som formulerats i förväg eftersträvas. Kvantitativ metod användes då 

en större mängd data samlas in och data kodas till siffror, för att sedan analyseras för att se 

samband. Då all data samlades in vid endast en given tidpunkt användes en tvärsnittsdesign. 

Enligt Polit och Beck (2017, s. 168-170) används tvärsnittsstudier för att tolka samband mellan 

fenomen vid ett specifikt tillfälle.  

 

Urval 

Deltagarna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är en urvalsstrategi som 

lämpas för att välja ut de deltagare som är lätt tillgängliga och har mesta erfarenhet av att besvara 

det syfte studien anger (Polit & Beck 2017, s.516–517). Urvalet omfattade distriktssköterskor 

och sjuksköterskor inom Region Norrbotten (RN), som består av 29 hälsocentraler, var av 25 

bedrivs i regi av RN och fyra bedrivs i regi av privata vårdgivare. Inklusionskriterier för 

deltagare i studien var distriktssköterskor och sjuksköterskor. Dessa skulle ha arbetat med 

telefonrådgivning i minst ett år. Information om studien och dess syfte skickades till varje 

verksamhetschef eller motsvarande inom RN och privata hälsocentraler via e-post. I mailet 

ombads ansvariga chefer att kort informera distriktssköterskor/sjuksköterskor om studien. De 

som gav sitt godkännande till genomförande av studien besvarade mailet samt bifogade e-

postadresser på de distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetade på respektive hälsocentral och 

var intresserade av delta i studien. Av de 29 verksamhetschefer/motsvarande som mottog mailet 

var det 11 som svarade och gav sitt godkännande. Med svaren bifogades totalt 70 e-postadresser 

till distriktssköterskor/sjuksköterskor. Ett informationsbrev skickades ut till dessa 70 e-

postadresser, varav 51  svarade på enkäten. I informationsbrevet fanns uppgifter om studiens 
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syfte, att deltagandet var frivilligt och att deltagaren var anonym, tidsåtgången för att besvara 

enkäten beräknade vara 5-10 minuter. I informationsbrevet fanns en länk till Google forms där 

enkäten skulle besvaras, samt information om att när de besvarat enkäten, räknades det som 

samtycke till deltagande i studien. För att få så många deltagare som möjligt skickades 

påminnelser om informationsbrevet ut till både verksamhetschefer och enhetschefer på de 18 

hälsocentralerna som inte besvarade det första brevet. Totalt skickades fyra påminnelser om att 

besvara enkäten. Författarna besökte tre av de hälsocentralerna som inte besvarade 

informationsbrevet för att ge dem möjlighet att delta i studien. Enkäten var tillgänglig för att 

besvara mellan den 27 maj 2019 till den 10 september 2019. 

  

Datainsamling  

En frågeenkät utformades för att samla in data som besvarade studiens syfte. Enkäten bestod av 

19 frågor (Bilaga 1) som utformades av författarna till studien, frågorna utformades utifrån de 

faktorer för patientsäker kommunikation som redan fanns beskrivna i studier (Ledin et al., 2011; 

Kaminsky et al., 2017; Smits et al., 2016; Ernesäter et al., 2016; Almgren Eriksson, 2015). 

Författarna använde Google forms, ett program för att skapa och hantera webbaserade enkäter, 

vid utformning och utskick av enkäten.  För att kunna säkerställa enkätens relevans för studiens 

syfte, pilot testades enkäten, som enligt Bell (2006, s.149) innebär att få enkäten besvarad av 

försökspersoner som inte skulle komma att delta i den slutliga studien. Personerna som utsågs att 

pilottesta enkäten var tre kurskamrater som uppfyllde samma inklusionskriterier som övriga 

deltagare i studien. Enligt Bell (2006, s.149) är det fördelaktigt att pilotpersonerna har stor 

kunskap om vad studien handlar om och kan därmed bidra med sina synpunkter för att göra 

enkätfrågorna adekvata. Utifrån de svar, kommentarer och synpunkter som pilotpersonerna 

tillförde, omformulerades vissa av frågorna för att öka förståelsen samt ge tyngdpunkt på de 

faktorer som ansågs relevanta och en öppen fråga togs bort. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med ett datorprogram för statistisk analys (IBM SPSS 25). 

Deskriptiv och analytisk statistik användes för att kunna dra slutsatser och se sammanband 

mellan faktorer. Insamlad data från enkäterna överfördes till SPSS och resultatet presenterades i 

löpande text och tabeller. De mått som användes i analysen är medelvärde (m), procentsats (%), 

standardavvikelse (Sd), vilket är ett mått på spridningen på materialet för varje aktuell variabel 

samt median (md). För att kunna se samband och skillnader mellan variabler och beräkningen av 

detta genomfördes sambandsanalyser genom bivariat analys med Pearsons Chi2-test och 
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Spearmans rangkorrelation. I de fall där Pearsons Chi2-testet inte hade kunnat användas, då det 

fanns värde som var mindre än 5 i tabellen, hade Fischers exakta test använts. Detta då Pearsons 

Chi2-test tillämpar en approximation som förutsätter att provstorleken är stor, medan Fishers 

exakta test kör en exakt procedur, som är lämplig att använda när provstorlekar är små. För att 

stärka trovärdigheten av korrelationerna hade gränsen för signifikanta samband satts till p-värde 

<0,05. 

 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes efter granskning och godkännandet av en universitetslektor vid 

Institutionen för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet. Deltagarna i studien informerades 

skriftligt om studiens syfte och genomförande (jmf. Polit & Beck, 2017, s. 143-145). De 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att de hade rättigheten att när som helst kunna 

avbryta sitt deltagande utan att de behövde lämna någon förklaring (jmf. Polit & Beck, 2017, s. 

140). Att inte orsaka deltagarna någon skada är en av de viktigaste etiska principerna enligt Polit 

och Beck (2017, s. 139-140). Under studiens genomförande garanterades konfidentialitet genom 

att insamlad data inte kunde härledas till den enskilda deltagaren. Inga obehöriga hade tillgång 

till materialet och materialet förstördes när arbetet var slutfört (jmf. Polit & Beck, 2017, s.147-

148). Materialet användes inte till något annat ändamål än för studiens syfte. Studien 

sammanställde information till nytta för deltagarna utan att skapa konsekvenser i form av lidande 

eller annan olägenhet. Enligt Polit och Beck (2017, s.139, 142) ska nyttan alltid överväga 

riskerna med deltagandet av en studie. För att minimera riskerna med studien var alla svar 

kodade och kunde inte härledas till någon deltagare samt att svaren lämnades till författarnas 

mail som var lösenordskyddade. Faktorer som kunde vara till nytta var att få uttrycka sin åsikt 

(jmf. Polit & Beck, 2016. s.148-149) samt att genom denna undersökning finna verktyg för att 

förbättra kommunikation och patientsäkerhet. Risk fanns att verksamhetschefer eller 

motsvarande uppfattar att arbetstagare genom sina svar kritiserar sin arbetsplats eller sin 

arbetsledning, anonymitet motiverar därför till ärliga svar. Det fanns också en risk att frågorna i 

enkäten kunde väcka känslor av obehag. Det kunde även väcka funderingar ifall deltagarna har 

gett rätt råd samt funderingar om hur arbetet med telefonrådgivning hade påverkats av 

exempelvis tidspress. I informationsbrevet erbjöds deltagarna att ta kontakt med författarna om 

de ville samtala om frågor som uppstod då de besvarade enkäten.   
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Resultat 

Av de kontaktade sjuksköterskorna/distriktssköterskorna svarade 72,9% (n=51) på enkäten som 

ligger till grund för analysen. Det totala bortfallet var 27.1% (n=19). I några enkäter fanns 

bortfall på specifika frågor vilket redovisas i anslutning till berörd analys. 

I studien hade både grafisk redovisning och frekvenstabeller använts för att tydliggöra insamlad 

data.  Deltagarna består av 100 % (n=51) kvinnor, 52,9 % (n=27) var distriktssköterskor och 

47,1% (n=24) sjuksköterskor. Demografisk data på deltagarna visas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Demografisk data över deltagare (n=51 kvinnor) 

  

                                      n (%)                       Svarsfrekvens  Medelvärde (m)       Standard 

          avvikelse (sd) 

 
Ålder                                                                n=51                m=46,08  sd=11,4 

25-35            11 (21,5)                               

36-45            17 (33,3) 

46-55            13 (25,5) 

56-65            6 (11,8) 

66-69            4 (8) 

  

Antal arbetade år                                             n=51      m=13,2  sd=10,3 

1-5                14 (27,4) 

6-10              12 (23,5) 

11-15            10 (19,6) 

16- 46           15 (29,4) 

  

Antal arbetade år i 

 telefonrådgivning           n=51      m=10,2  sd=10,3 

1-5                22 (45) 

6-10              13 (25,5) 

11-15            6 (11,8) 

16- 45           10 (19.6) 

 

Yrke        n=51 

Distriktssköterskor   27 (52,9)              

Sjuksköterskor 24 (47,1)   

 

  

 

Faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning 

Deltagarna fick skatta hur viktig olika faktorer var för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning på hälsocentraler (tabell 2). Faktorer som har identifierats i litteraturstudier är 

utbildning, erfarenhet av yrket, användning av datoriserat stöd, stress, kunskap om 

samtalsprocessen, systematisk utveckling av kommunikationsförmåga och 

uppföljning/utvärdering av egna bedömningar och hänvisningar (Ledin et al., 2011; Kaminsky et 
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al., 2017; Smits et al., 2016; Ernesäter et al., 2016; Almgren Eriksson, 2015). Deltagarna i 

studien fick använda två sorters likertskalor en var från 1-10 och den andra 1-5. På den 

tiogradiga Likertskalan, betydde 1 inte viktig och 10 väldigt viktig. På den femgradiga 

Likertskalan, betydde 1 att påståenden inte alls stämde och 5 att de stämde helt och hållet. 

Likertskala är en skala som mäter intensiteten hos deltagarnas känslor eller attityder gentemot 

olika uttalanden (Polit & Beck, 2017, s.273).  

 

 
Tabell 2 Faktorer för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning  

 
      Median            Median         Median 

     (md)       (md)                     (md)

 
 Utbildning  (tiogradig likertskala)  9            8     8  

  Datoriserat beslutstöd    10          8     9 

 Samtalsprocessen    8          8     8 

 Erfarenhet      9          9     9 

 Avsaknad av tidspress    10          9     9 

 Systematisk utveckling (femgradig likertskala) 4          4     4 

 av kommunikations-   

 förmåga 

 Uppföljning och      4          4     4 

 utvärdering av egna  

 bedömningar och  

 hänvisningar 

 

 

 

Deltagarna fick rangordna faktorerna enligt deras betydelse för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning på hälsocentraler (figur 1). Svarsbortfallet på denna fråga var 31,37%  (n=16). 

Deltagarna fick instruktionen att sätta en etta på den faktor som de värdesatte mest, en tvåa 

därefter och ner till en åtta till den faktorn som de ansåg som minst viktig. De 

uppmärksammades att se till att ingen faktor fick samma siffra som en annan men trots detta var 

det ett stort bortfall av svar på den frågan, några deltagare (n=16) hade gett samma siffra till 

olika faktorer.  



12 

 

   
Figur 1 Faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning på hälsocentraler 

rangordnade enligt graden av betydelse. 

 

 

Utbildning i telefonrådgivning och upplevd tidspress vid samtal 

Sambandet mellan utbildning i telefonrådgivning och upplevd tidspress (tabell 3) visade att de 

flesta (46,7 %) av de som hade utbildning i telefonrådgivning kände tidspress ibland, medan 

(42,9%) av de som inte hade utbildning kände tidspress ofta. Inget statistiskt signifikant samband 

kunde påvisas mellan variablerna enligt Fishers exakta test (p-värde=0,382).  

 

Tabell 3 Utbildning i telefonrådgivning och upplevd tidspress 

  

Jag känner mig pressad att hålla samtalet kort. 

Total Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Utbildning 

i telefon 

rådgivning 

Ja Count 3 6 14 7 0 30 

% 10,0% 20,0% 46,7% 23,3% 0,0% 100% 

Nej Count 1 2 8 9 1 21 

% 4,8% 9,5% 38,1% 42,9% 4,8% 100% 

Total Count 4 8 22 16 1 51 

%  7,8% 15,7% 43,1% 31,4% 2,0% 100% 

 

 

Erfarenhet 

Sambandet mellan antal arbetade år och vikten av arbetslivserfarenhet för patientsäker 

kommunikation (tabell 4) visade att endast 2 % ansåg att det var ganska viktigt, medan nästan 

30 % ansåg att det var väldigt viktigt. Högst poäng blev det för de som arbetat längst. Inget 



13 

 

statistiskt signifikant samband kunde påvisas mellan variablerna enligt Fishers exakta test (p-

värde=0,466).  

 

 Tabell 4 Antal arbetade år och vikten av arbetslivserfarenhet för patientsäker kommunikation. 

  

Hur viktig är erfarenheten för patientsäker kommunikation? 

Total 

5 poäng 

viktigt 

6 poäng 

viktigt 

7 poäng 

 viktigt 

8 poäng 

 viktigt 

9 poäng 

viktigt 

10 

poäng 

väldigt 

viktigt 

Antal 

arbeta- 

de år 

1-5 år Count 0 1 2 2 6 3 14 

% 0,0% 7,1% 14,3% 14,3% 42,9% 21,4% 100,0% 

6-10 

år 

Count 0 3 1 4 2 2 12 

% 0,0% 25,0% 8,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 

11-15 

år 

Count 0 0 1 2 3 4 10 

% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

16-46 

år 

Count 1 2 0 2 4 6 15 

% 6,7% 13,3% 0,0% 13,3% 26,7% 40,0% 100,0% 

Total Count 1 6 4 10 15 15 51 

%  2,0% 11,8% 7,8% 19,6% 29,4% 29,4% 100,0% 

 

 

Datoriserat beslutstöd 

Av de som svarade på enkäten, var det 17,6% (n=9) som inte hade tillgång till datoriserat 

beslutstöd vid telefonrådgivningen, dessa kunde därför inte utvärdera användandet av datorstöd. 

Fördelning av yrkeskategori för de svarande var 26 stycken distriktssköterskor och 16 stycken 

sjuksköterskor. I distriktssköterskegruppen var det 46,2% (n=12) som valde att ofta använda sig 

av datoriserat beslutstöd och i sjuksköterskegruppen var det 43,8% (n=7) som valde att använda 

datoriserat beslutstöd ibland.  De som hade arbetat med telefonrådgivning i 6-10 år värderade 

vikten av datoriserat beslutstöd högst, samtliga 13 stycken svarade att datoriserat beslutstöd var 

viktigt. De som hade arbetat i 1-5 år värderade vikten av datoriserat beslutstöd lägst, 81,8% 

(n=18) svarade att det var viktigt, medan 18,2% (n=4) svarade att det inte var viktigt alls. Av de 

som hade arbetat i 11-15 år var det 83,3% (n=5) som svarade viktigt medan 16,7% (n=1) inte 

viktigt. Av de som arbetat i 16-43 år 90 % (n=9) svarade viktigt och 10% (n=1) inte viktigt.  
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Sambandet mellan antal arbetade år och användandet av datoriserat beslutstöd (tabell 5) visade 

att endast 2,4 % svarade att de aldrig använde datoriserat beslutstöd medan största andelen 

40,5% använde datoriserat beslutstöd ofta. Resultatet visade att ju kortare antal arbetade år inom 

telefonrådgivning deltagarna hade, desto oftare var deras användande av datoriserat beslutstöd. 

Ett statistiskt signifikant samband kunde påvisas mellan dessa variabler enligt Spearmans rho 

(p-värde=0,025).  

  

Tabell 5 Antal arbetade år och användandet av datoriserat beslutstöd 

  

Hur ofta använder du dig av datoriserat beslutstöd? 

Total Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Antal år 

arbete inom 

telefon 

rådgivning 

1-5 år Count 0 2 3 10 1 16 

% 0,0% 12,5% 18,8% 62,5% 6,3% 100,0% 

6-10 år Count 0 3 5 3 0 11 

% 0,0% 27,3% 45,5% 27,3% 0,0% 100,0% 

11-15 

år 

Count 0 1 4 1 0 6 

% 0,0% 16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 100,0% 

16-46 

år 

Count 1 2 3 3 0 9 

% 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

Total Count 1 8 15 17 1 *42 

% 2,4% 19,0% 35,7% 40,5% 2,4% 100,0% 

                   * n=9 ombads att hoppa över frågan 

 

Samtalsprocessen 

I frågan om kännedom av samtalsprocessen så svarade 82,4 % (n=42) ja, 9,8 % (n=5) nej och 

7,8% (n=4) svarade inte alls och dessa betraktades då som bortfall. Författarna anser att det vore 

svårt för deltagarna som inte har kännedom om samtalsprocessen att skatta dess betydelse för 

patientsäker kommunikation. Av de 27 som hade utbildning i telefonrådgivning var det 26 

(96,4%) som hade kännedom om samtalsprocessen medan av de 15 som inte har utbildning , var 

det 11 (78,9%) som uppgav kännedom om samtalsprocessen. Relationen mellan vikten av 

samtalsprocessen och arbetade år inom telefonrådgivning (tabell 6) visade att de som hade 

arbetat med telefonrådgivning längst ansåg samtalsprocessen som viktig, medan de som hade 

arbetat kortast värderade samtalsprocessen som väldigt viktig. Ett statistiskt signifikant samband 

kunde påvisas mellan variablerna enligt Fishers exakta test (p-värde=0,032). 
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Tabell 6 Vikten av samtalsprocessen och arbetade år i telefonrådgivning 

  

Antal arbetade år inom telefonrådgivning 

Total 1-5 år 6-10 år 11-15 år 16-46 år 

Är 

Samtalsprocessen 

 viktig? 

 viktig Count 0 0 1 2 3 

% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

väldigt 

viktig 

Count 16 12 5 6 39 

% 41,0% 30,8% 12,8% 15,4% 100,0% 

Total Count 16 12 6 8 *42 

% 38,1% 28,6% 14,3% 19,0% 100,0% 

  * n=5 ombads att hoppa över frågan och n=4 bortfall 

 

Systematisk utveckling av kompetens 

Relationen mellan arbetade år i telefonrådgivning och vikten av systematisk utveckling av 

kommunikationsförmåga  (tabell 7) visade att de som hade arbetat längst värderade vikten av 

systematisk utveckling minst. Inget statistiskt signifikant samband hade kunnat påvisas mellan 

variablerna enligt Spearmans rho (p-värde=0,932).  

  

Tabell 7 Arbetade år i telefonrådgivning och vikten av systematisk utveckling av kompetens 

  

Systematisk utveckling av kommunikationsförmåga skulle ge patientsäker 

kommunikation. 

Total 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

lite 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

helt och 

hållet 

Arbetade 

år inom 

telefon 

råd- 

givning 

1-5 

år 

Count 1 2 5 10 4 22 

% 4,5% 9,1% 22,7% 45,5% 18,2% 100,0% 

6-10 

år 

Count 2 1 4 3 3 13 

% 15,4% 7,7% 30,8% 23,1% 23,1% 100,0% 

11-

15 

år 

Count 1 0 0 0 5 6 

% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 100,0% 

16-

43 

år 

Count 1 0 4 4 1 10 

% 10,0% 0,0% 40,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

Total Count 5 3 13 17 13 51 

% 9,8% 5,9% 25,5% 33,3% 25,5% 100,0% 
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Uppföljning och utvärdering av det egna samtalet 

Resultatet (tabell 8) visade att de som hade möjlighet till feedback på sina samtal och de som inte 

hade det värderade till lika stor del (ca 45 %) att uppföljning och utvärdering av det egna 

samtalet kunde höja patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning. Det stora flertalet, 78% 

hade inte möjlighet till feedback på sina samtal. Inget statistiskt signifikant samband kunde 

påvisas mellan variablerna enligt Fishers exakta test (p-värde=0,801). 

  

Tabell 8 Feedback på samtal och vikten av uppföljning och utvärdering av det egna samtalet 

  

Uppföljning och utvärdering av det egna samtalet kan höja 

patientsäker kommunikation. 

Total 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

helt och 

hållet 

Jag får 

feedback 

på mina 

samtal 

Ja Count 0 3 3 5 11 

% 0,0% 27,3% 27,3% 45,5% 100,0% 

Nej Count 2 6 14 18 40 

% 5,0% 15,0% 35,0% 45,0% 100,0% 

Total Count 2 9 17 23 51 

%  3,9% 17,6% 33,3% 45,1% 100,0% 

 

Resultatet (tabell 9) visade att nästan lika många av båda yrkesgrupperna, 48,1% 

distriktssköterskor och 41,7% sjuksköterskor, angav att uppföljning och utvärdering av det egna 

samtalet kunde höja patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning. Inget statistiskt 

signifikant samband kunde påvisas mellan variablerna enligt Fishers exakta test (p-värde=0,621). 

 Tabell 9 Yrke och vikten av uppföljning och utvärdering av det egna samtalet  

  

Uppföljning och utvärdering av det egna samtalet kan höja 

patientsäker kommunikation. 

Total 

Stämmer 

inte 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

mycket bra 

Stämmer helt 

och hållet 

Viken 

utbildning 

har du? 

DSK Count 2 4 8 13 27 

% 7,4% 14,8% 29,6% 48,1% 100,0% 

SSK Count 0 5 9 10 24 

% 0,0% 20,8% 37,5% 41,7% 100,0% 

Total Count 2 9 17 23 51 

% 3,9% 17,6% 33,3% 45,1% 100,0% 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning på hälsocentraler utifrån distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv.  

Vid en genomgång av olika studier gjorda om telefonrådgivning sammanställdes olika faktorer 

som kunde vara av betydelse för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning. Faktorer 

som har identifierats i litteraturstudier är utbildning, erfarenhet av yrket, användning av 

datoriserat stöd, stress, kunskap om samtalsprocessen, systematisk utveckling av 

kommunikationsförmåga och uppföljning/utvärdering av egna bedömningar och hänvisningar 

(Ledin et al., 2011; Kaminsky et al., 2017; Smits et al., 2016; Ernesäter et al., 2016; Almgren 

Eriksson, 2015). Det som undersöktes med enkäten var hur distriktssköterskor och 

sjuksköterskor värderade dessa faktorers betydelse för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning på hälsocentraler samt hur dessa praktiskt tillämpas på arbetsplatsen.  

  

Resultatet visade att utbildning var den faktorn för patientsäker kommunikation som deltagarna 

graderades som viktigast. Avsaknad av tidspress var också en faktor som deltagarna ansåg som 

betydelsefull för patientsäker kommunikation. Detta överensstämmer med resultatet i studien av 

Ledin et al. (2011) som visade att regelbunden utbildning i telefonrådgivning ökar 

sjuksköterskors förmåga att bedöma och ta relevanta beslut till åtgärd och därigenom ökar deras 

förutsättningar att klara av kraven på arbetet även tidspress. 
  

Den andra faktorn som deltagarna ansåg som viktig var erfarenhet i yrket. Detta är i enlighet med 

resultatet i studien av Greenberg (2009) där vikten av erfarenhet i telefonrådgivning betonades. 

Bedömningen av vårdsökandes vårdbehov per telefon är enligt Greenberg komplex och arbetet 

med telefonrådgivning kräver därför klinisk erfarenhet för att kunna göra en så riktig bedömning 

som möjligt. Erfarenhet är viktig men är svår att påverka, att erhålla arbetslivserfarenhet tar tid. 

Detta uppmärksammas i Benner's Novice to Expert Model, en användbar modell för att styra den 

professionella utvecklingen av sjuksköterskor. Den visar hur en oerfaren sjuksköterska kan 

utvecklas till ett bli en expert på sitt omvårdnadsområde genom handledning av erfarna 

sjuksköterskor. I modellen finns fem utvecklingsstadier i vilket sjuksköterskor går från teoretisk 

kunskap till att kunna utveckla ny kunskap och sedan kunna anpassa den nya kunskap som finns 

till olika situationer. Experterna har möjlighet att utveckla omfattande system eller 

utbildningsprogram för nybörjare eller mindre erfarna sjuksköterskor och de kan utvärdera 

resultaten av dessa utbildningar (Ozdemir, 2019). För att underlätta för de som inte har arbetat 
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lika länge i yrket kan datoriserat beslutstöd, kunskap om samtalsprocessen, möjlighet till 

feedback och kompetensutveckling öka sjuksköterskornas möjlighet till patientsäker 

kommunikation vid telefonrådgivning (Ledin et al,. 2011).  

  

Användningen av datoriserat beslutstöd var mycket vanligare i sjuksköterskegruppen än i 

distriktssköterskegruppen. De som hade arbetat minst år med telefonrådgivning värderade 

datoriserat beslutstödet lägre än de som arbetat längst med telefonrådgivning. Detta relaterade 

inte till hur datoriserat beslutstöd användes, de som hade arbetat 1-5 år hade en stor procentandel 

som ofta använde datoriserat beslutstöd medan övriga kategorier hade en stor procentandel som 

använde det ibland. Detta stämmer överens med resultatet i studien av Ernesäter, Holmström och 

Engström (2009) där några av de mer erfarna telefonsjuksköterskorna uppgav att de sällan 

använde datoriserat beslutstöd och att en nyexaminerad och oerfaren kollega förmodligen skulle 

gynnas mer från att använda det. Det motstridiga resultatet, som visade att de som hade arbetat 

minst år med telefonrådgivning värderade datoriserat beslutstöd lägre än de som arbetat längst 

men använde det oftare jämfört med de som arbetat längst, kan möjligen förklaras med resultatet 

i samma studie av Ernesäter (2012), där en del deltagare uppgav att datoriserat beslutstöd 

begränsar deras möjlighet att använda sin omvårdnadskunskap. Sjuksköterskor är experter i 

omvårdnad och ifall de känner att datoriserat beslutstöd begränsar deras möjlighet att använda 

sin kunskap i detta område, kan det då uppfattas som mindre viktigt. De som hade arbetat med 

telefonrådgivning en längre tid kände kanske inte samma begränsning då de är mer erfarna och 

använde sig inte av det datoriserade beslutstödet så ofta, men tyckte ändå att det var viktigt, 

särskilt för de mindre erfarna kollegorna. En annan förklaring kan finnas i studien av Ledin et. al. 

(2011) där sjuksköterskor uppgav att de uppfattade att datoriserat beslutstöd var bra för att 

utvärdera men inte för att nå ett beslut. Det kan vara så att de som hade arbetat minst år med 

telefonrådgivning i denna studie hade samma inställning att de använde datoriserat beslutstöd 

ofta vid utvärdering men att det inte spelade lika stor roll vid beslutsfattande av råd. 

 

Högst värderat blev samtalsprocessen av de som hade arbetat med telefonrådgivning i 1-5 år. 

Detta kan bero på att de som inte har så mycket erfarenhet i yrket och i synnerhet med 

telefonrådgivning finner stöd och trygghet i att använda sig av samtalsprocessen. Detta 

antagande styrks genom Runius (2008, s 71-76) beskrivning av samtalsprocessen som ett verktyg 

som hjälper och vägleder telefonsjuksköterskor att samla in relevant information genom att 

lyssna, strukturera och göra en noggrann och detaljerad utfrågning så att tillsammans med 

vårdsökande kunna komma fram till relevant och rätt beslut om dennes vård. 
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Både distriktssköterskor och sjuksköterskor tyckte att systematisk utveckling av 

kommunikationsförmåga var viktig för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning. Detta 

stämmer överens med resultaten i olika studier som påpekade vikten av telefonsjuksköterskors 

kontinuerlig utvecklas i sin kommunikationskompetens för att kunna säkerställa patientsäker 

kommunikation vid telefonrådgivning, då den är en komplex och dynamisk process (Moscato et 

al., 2007; Rahmqvist, Ernesäter & Holmström, 2011; Ernesäter et al., 2012). De som hade arbetat 

längst med telefonrådgivning skattade vikten av systematisk utveckling av 

kommunikationsförmåga lägst. Forskning på varför hälsouppfostran som kommunikationsmodell 

inte fungerar är relativt ny (Arborelius, 1993, refererad i Fossum, 2013, s.202) och det blev ett 

uppvaknande på varför vissa sätt att samtala var mer effektiv än andra. Fossum (2013, s. 202-

203) skriver att vårdgivare behöver samtala enligt empowerment-modellen, för att uppnå 

jämställdhet och ömsesidig respekt där båda parter fokuserar på lösning av problemet. Om det är 

vårdgivare som säger åt patienter hur de skall lösa problemet får de mindre följsamhet i 

åtgärderna som föreslås. Lösningen är att ta ett steg tillbaka för att gemensamt med patient 

komma till en slutsats, vilket stärker patientens tilltro till den egna förmågan att klara av en 

specifik situation.  

 

Det var ingen skillnad på möjligheten för uppföljning mellan yrkesgrupperna troligen är det 

arbetsplatsernas utformning som styr möjligheten till uppföljning och utvärdering av det egna 

samtal och bedömningar vid telefonrådgivning. I studien av Rahmqvist et al. (2011) betonades 

vikten av att ge telefonsjuksköterskor möjlighet till strukturerade analyser av egna samtal samt 

till kontinuerlig uppföljning och utvärdering av egna bedömningar och hänvisningar, så att deras 

kommunikation- och interpersonell kompetens inte stagnerar. Wahlberg et al. (2005) föreslog att 

ett regelbundet lyssnande på egentliga samtal bör vara obligatoriskt för telefonsjuksköterskor 

som en del i utvecklingsarbete inom yrket. 

 

Metoddiskussion 

Antal verksamhetschefer/motsvarande som gav sitt godkännande för genomförandet av studien 

var mindre än förväntat. Totalt skickades 70 enkäter ut, vilket innebär att urvalsstorleken var för 

lite för att kunna dra några säkra slutsatser, men svarsfrekvens var ganska hög 72,9%, vilket kan 

nog ge en indikation på hur verkligheten ser ut. Polit och Beck (2017, s. 275-276) nämner olika 

fördelar med att använda sig av en enkätstudie, att många personer nås ut och därmed ett stort 

material att arbeta med erhålls, absolut anonymitet kan uppnås, intervju bias undvikas samt att 

genomförandet inte kostar mycket särskilt om internetbaserad enkät används eller om enkäterna 
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skickas ut via e-post. Det finns dock en nackdel som förknippas med den sistnämnda fördelen, 

låg svarsfrekvens. Enkäter som skickas per e-post tillika internetbaserade enkäter uppnår enligt 

Polit och Beck vanligtvis svarsfrekvenser på mindre än 50 %. För att öka urvalsstorleken besökte 

författarna tre av de hälsocentralerna som inte besvarade informationsbrevet och fick prata med 

verksamhetscheferna, som gav sitt godkännande till genomförandet av studien men lät bli att 

lämna ut e-postadresser till distriktssköterskor och sjuksköterskor trots två påminnelser. Då 

urvalsstorleken var för liten gjorde författarna allt de kunde för att få en hög svarsfrekvens. En 

ökad svarsfrekvens kan uppnås enligt Polit och Beck (2017, s.281) om deltagarna får en 

påminnelse att besvara enkäten samt om de får en relativ lång tid att besvara enkäten. Fyra 

påminnelser skickades till deltagarna via e-post och två e-post till cheferna, där författarna bad 

dem om att påminna distriktssköterskorna/sjuksköterskorna att svara på enkäten. Bidragande 

orsak till den mindre urvalsstorleken kan vara att förfrågan skickades till 

verksamhetschefen/motsvarande, som fick besluta om distriktssköterskor/sjuksköterskor fick 

delta i studien. En ökning av svarsfrekvensen kunde kanske uppnåtts genom att bifoga 

svarslänken till frågeformuläret direkt till cheferna, vilket hade underlättat och minskat deras 

arbete med att få deltagare från arbetsgruppen.  

 

Med hänsyn till det faktum att författarna själva konstruerade enkäten, pilot testades den. Ingen 

av pilotpersonerna svarade på en öppen fråga där de bads om att ange vad skulle ge dem högre 

tillfredsställelse vid telefonrådgivning. Detta gav författarna en uppfattning om att med den 

öppna frågan kunde enkäten ses som långdragen, vilket riskerade att svarsfrekvensen äventyras. 

Utifrån de svar, kommentarer och synpunkter som pilotpersonerna tillförde, omformulerades 

vissa frågor för att öka förståelsen samt ge tyngdpunkt på de faktorer som ansågs relevanta och 

en öppen fråga togs bort.  Det verkade dock framkomma otydligheter i frågorna och 

svarsalternativen i enkäten. Olika svarsmetoder användes som gjorde att det finns viss misstanke 

på feltolkningar på svaren. Det är även oklar vad de svarande har uppfattat som 

telefonrådgivning, då en del svarade att de hade arbetat med telefonrådgivning längre än det har 

funnits. I enkäten klargjordes inte kriterierna för vad som skulle räknas in i arbetet med 

telefonrådgivning eller vad som avsågs som datastöd. Vissa frågor skulle den som svarade hoppa 

över, till exempel den om samtalsprocessen, om man inte har kunskap om samtalsprocessen är 

det svårt att värdera dess betydelse för patientsäkerheten. I den värderingen togs tre svar bort på 

grund av att de svarande förnekade kännedom om samtalsprocessen. Det var även ett stort 

bortfall på sista frågan, 16 av 51 deltagare hade inte fyllt i svarsalternativet enligt 

instruktionerna. 
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Studiens resultat har sedan jämförts med andra studier i samma ämnesområde för att se om andra 

forskningar har kommit fram med liknande resultat. Samstämmighet i resultat tyder på att 

studiens resultat är tillförlitliga (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen., 2010, s. 104-105). Genom en 

grundlig beskrivning av metod, bortfall, resultat och metodkritik förstärks studiens validitet och 

bekräftbarhet, vilket möjliggör för andra att verifiera studiens fynd i nya studier (Polit & Beck, 

2017, s.160-161). Författarnas förförståelse och egna erfarenheter av telefonrådgivning gjorde att 

intresse för ämnet väcktes men i övrigt har egna värderingar och erfarenheter i möjligaste mån 

inte påverkat resultatet. 

  

Slutsats 

Sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning behöver utbildning där 

kunskap om samtalsprocessen ingår, och möjlighet till kontinuerlig utveckling av 

kommunikationsförmåga samt uppföljning och utvärdering av egna råd och bedömningar. Det 

finns behov av att utveckla det befintliga datoriserade beslutsstödet i syfte att motivera dess 

användning även för mer erfaren personal. Det är även bra om mera erfarna kollegor kan stötta 

och handleda ny personal inom området telefonkommunikation, för att främja deras utveckling 

och lärande. Patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning på hälsocentraler kan 

säkerställas genom att distriktssköterskorna och sjuksköterskorna får regelbunden utbildning i 

kommunikationsfärdigheter och rätt stöd för att underlätta deras arbete.  För vidare forskning 

skulle det vara intressant att undersöka faktorer av betydelse för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning på hälsocentraler utifrån ett patientperspektiv.  
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                  Bilaga 1 (1:3) 

 

Luleå tekniska universitet       

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Det finns ingen tidsgräns när Du svarar på enkäten, ta den tid du behöver. Det går att ändra ett 

svar om det blir fel genom att trycka på knappen “tillbaka”. Svaren sparas automatiskt. Det går 

att ändra på svaren så länge Du inte har skickat in enkäten.  

 

1. Ange din ålder ____________ 

 

2. Kön 

□ Man 

□ Kvinna 

□ Annat 

  

3. Jag har utbildat mig till: 

□ Distriktssköterska 

□ Sjuksköterska 

 

4. Antal år sedan examen som distriktssköterska/sjuksköterska ________________   

 

5. Antal år jag har arbetat med telefonrådgivning ________________ 

 

6. Jag har utbildning i telefonrådgivning. 

□ Ja 

□ Nej 

 

 

7. Utbildning/kurs i telefonrådgivning är viktigt för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning.  

 

Inte viktigt alls             Väldigt viktigt 

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8. Datoriserat datastöd är viktigt för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning. 

 

Inte viktigt alls             Väldigt viktigt 

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9. Jag har tillgång till datoriserat beslutstöd på min arbetsplats. 

□ Ja 
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□ Nej  

         Bilaga 1 (2:3) 

 

Om Du svarar nej på fråga 9, hoppa över fråga 10 och gå direkt till fråga 11. 

 

10. Hur ofta använder du dig av datoriserat beslutstöd vid telefonrådgivning? 

 

Aldrig  Sällan            Ibland            Ofta            Alltid 

     1                     2    3    4         5    

 

11. Jag känner till samtalsprocessen vid telefonrådgivning. 

□ Ja 

□ Nej 

 

Om Du svarar nej på fråga 11, hoppa över fråga 12 och gå direkt till fråga 13. 

 

12. Att använda samtalsprocessen är viktigt för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning.  

 

Inte viktigt alls             Väldigt viktigt 

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13. Erfarenhet är viktigt för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning.  

 

Inte viktigt alls             Väldigt viktigt 

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

14. Att inte känna tidspress och krav på att hantera stora mängder samtal snabbt är viktigt för 

patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning.  

 

Inte viktigt alls             Väldigt viktigt 

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

15. Jag känner mig pressad att hålla samtalen kort. 

 

Aldrig  Sällan            Ibland            Ofta            Alltid 

     1                     2    3    4         5    

 

 

16. Jag har möjlighet att få feedback på mina samtal. 

□ Ja 

□ Nej  
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         Bilaga 1 (3:3) 

 

 

17. Att få systematiskt utveckla kompetensen i kommunikation genom exempelvis strukturerade 

analyser av inspelade samtal är viktigt för patientsäker kommunikation vid telefonrådgivning.  

 

Inte viktigt alls             Väldigt viktigt 

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18. Att få följa upp och utvärdera egna bedömningar och hänvisningar är viktigt för patientsäker 

kommunikation vid telefonrådgivning.  

 

Inte viktigt alls             Väldigt viktigt 

                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

19. Vilka faktorer anser Du har störst betydelse för patientsäker kommunikation vid 

telefonrådgivning? Ange med 1 den faktor Du värdesätter mest, med 2 därefter, osv.  

 

 Utbildning 

 Erfarenhet 

 Datoriserat beslutstöd 

 Samtalsprocessen 

 Avsaknad av tidspress 

 Feedback 

 Systematisk utveckling av kommunikationsförmåga 

 Uppföljning och utvärdering av egna bedömningar och hänvisningar 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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