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Abstrakt   

Bakgrund: Digitalisering inom hälso- och sjukvård utvecklas i snabb takt. 
Införandet av e-hälsotjänster genomförs för att ge invånare ökade 
förutsättningar till en jämlik, god och tillgänglig hälsa. Syfte: Beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning och hur de skulle uppleva 
bilden som komplement vid bedömning i telefonrådgivning. Metod: Studien 
har genomförts som en kvalitativ intervjustudie. Tre fokusgruppintervjuer 
genomfördes på två hälsocentraler samt på en regional enhet inom 
sjukvårdsrådgivning. Tio sjuksköterskor deltog i intervjuerna som spelades in 
och transkriberades ordagrant. Materialet analyserades utifrån 
innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Sjuksköterskornas erfarenheter 
av telefonrådgivning var att ge egenvårdsråd och bedöma vårdbehov för att 
vidta rätt vårdåtgärd. Osäkerhet i bedömning medförde överprioritering av 
vårdbehovet. Detta gav effekt att de vårdsökande fick en fysisk besökstid. 
Sjuksköterskorna såg flera hinder med bilden som komplement samtidigt som 
de såg vinster med att kunna se den vårdsökande men också dennes 
omgivande miljö. Diskussion: Sjuksköterskorna förstod vårdbehovet genom 
att lyssna in den vårdsökandes berättelse samt med hjälp av egen förmåga att 
visualisera. Det praktiska handlandet anpassades efter kompetens och 
erfarenhet. Slutsats: Bilden som komplement vid telefonrådgivning 
upplevdes kunna vara ett hjälpmedel för sjuksköterskorna att göra mer 
precisa bedömningar. Det fanns en ambivalens hos sjuksköterskorna med 
införande av ytterligare tekniska metoder. Det belyser vikten av förberedelser 
i verksamheter vid införande av nya arbetssätt. 

 
Nyckelord: digitala vårdmöten, e-hälsa, innehållsanalys, intervjustudie, 
omvårdnad, sjuksköterskor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Abstract  
Background: Digitization in health and medical care is developing at a rapid 
pace. The introduction of e-health services is implemented to give residents 
increased conditions for an equal, good and accessible health. Purpose: 
Describe nurses' experiences of telephone counseling and how they would 
experience the image as a complement to assessment in telephone counseling. 
Method: The study has been conducted as a qualitative interview study. Three 
focus group interviews were conducted at two health centers and at a regional 
unit within healthcare counseling. Ten nurses participated in the interviews 
that were recorded and transcribed verbatim. The material was analyzed 
based on content analysis with inductive approach. Result: The nurses' 
experience of telephone counseling was to provide self-care counseling and 
assess the need for care to take the right care action. Uncertainty in assessment 
led to over-prioritization of the need for care. This gave the effect that the 
healthcare seekers were given a physical visit time. The nurses saw several 
obstacles with the picture as a complement while at the same time they saw 
gains in being able to see the seeking person but also his surrounding 
environment. Discussion: The nurses understood the need for care by 
listening to the nurse's narrative and using their own ability to visualize. The 
practical action was adapted to competence and experience. Conclusions: The 
picture as a complement to telephone counseling was perceived to be an aid 
for the nurses to make more precise assessments. There was an ambivalence in 
the nurses with the introduction of additional technical methods. This 
highlights the importance of preparations in operations when introducing 
new working methods. 
 

 
Keywords: content analysis, digital healthcare meetings, e-health, interview 
study, nursing, nurses. 
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Introduktion  
Hälso- och sjukvården utvecklas mot ökad digitalisering och vårdtjänster via 

e-hälsa. Som medborgare önskar vi en vård som är effektiv, håller en hög 

kvalité och utvecklas i takt med tiden. Den här intervjustudien beskriver hur 

sjuksköterskors arbete i telefonrådgivning skulle kunna underlättas när 

digitala vårdmöten införs som en del i omvårdnadsarbetet. Syftet med studien 

är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning och hur de 

skulle uppleva digital bild som komplement i telefonrådgivning. Nyttan med 

studien är att belysa möjlig utveckling för sjuksköterskor att med hjälp av 

bildöverföring underlätta bedömning vid telefonrådgivning. 

 

Bakgrund 
En av kontaktvägarna med vårdsökande sker via telefonrådgivning där 

sjuksköterskorna bedömer, triagerar och ger stöd till egenvård (Föreningen för 

telefonrådgivning inom Hälso- och Sjukvård, (Trihs) 2011). Telefonrådgivning 

har en styrande funktion med målet att ge positiva effekter på 

resursutnyttjande (Ramqvist & Husberg 2009). Sjuksköterskor i 

telefonrådgivning arbetar där olika kulturer möts. I callcenterkulturen mäts 

effektivitet på telefonsamtalet i tid för att nå en god resurshushållning. Inom 

omvårdnadskulturen är individen i fokus utifrån individuella, etiska och 

moraliska ställningstaganden. Denna samexistens behöver kunna hanteras av 

sjuksköterskorna (Runius 2008, s. 163-168). 

Samtalsmetodik ger struktur i telefonrådgivningen vilket leder till ökad 

kvalité och för samtalet framåt. Detta hjälper sjuksköterskorna att analysera, 

bedöma och i samförstånd med vårdsökande nå beslut och åtgärd (Runius 

2008, s. 63-71). Det rådgivande telefonsamtalet sker i interaktion med den 

vårdsökande och är icke-fysiskt samt baseras på enbart verbal ansiktslös 

kommunikation. Att inte se varandra ställer krav på kommunikationen med 



2 
 

aktivt lyssnande, gemensam avstämning samt förmåga hos sjuksköterskan att 

kunna tolka det som inte sägs (Holmström & Höglund 2007; Holmström, 

Nokkoudenmäki,  Zukancic & Sundler 2016).  

Försvårande faktorer i telefonrådgivning 
Rådgivningssamtalet försvåras av att sjuksköterskan inte kan se uppringarens 

kroppsspråk vilket skapar oro för felbedömningar (Holmström & Höglund 

2007; Ernesäter, Engström, Winblad & Holmström 2014). Andra försvårande 

faktorer hos den vårdsökande kan vara oförmåga att kunna kommunicera och 

beskriva, annan språklig bakgrund och samtal som sker genom annan person 

(Ernesäter et al. 2014). Vårdtagare som ringer flera gånger ska ses som en risk 

och ge en indikation för sjuksköterskan att re-evaluera sin bedömning 

(Ernesäter, Engström, Winblad & Holmström 2012; Holmström et al. 2016).  

 

Interaktionen mellan sjuksköterskor och vårdsökande 
Ett personcentrerat förhållningssätt utgår från samtalet med den unika 

människan som bemöts med värdighet, medkänsla och respekt (Ekman et al. 

2011). Forskning visar att ett personcentrerat förhållningssätt minskar oro och 

osäkerhet hos vårdsökande samt stärker relationen mellan den vårdsökande 

och sjuksköterskorna (Ekman, Hedman, Swedberg & Wallengren 2015; Svensk 

sjuksköterskeförening, SSF 2016). Om den vårdsökande upplever förståelse 

och empati hos vårdgivaren kommer följsamheten till givna 

rekommendationer och förtroende att öka (Holmström et al. 2016). Öberg et al. 

(2018) fann att välinformerade patienter upplevdes obekvämt av 

sjuksköterskorna då dessa upplevde sin egen profession ifrågasatt. Den 

vårdsökande blir allt mer välinformerad och medicinskt kunnig vilket bidrar 

till eget ökat inflytande och delaktighet. Sjuksköterskans roll förskjuts då till 

att bli mer vägledande och stödjande (Inera AB 2012).  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Holmstr%C3%B6m%20IK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26961337
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Holmstr%C3%B6m%20IK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26961337
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Nokkoudenm%C3%A4ki%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26961337
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E-hälsa och delaktighet 
E-hälsa definieras av World Health Organisation, WHO, (2011) som 

användandet av digital teknik för att behandla patienter, genomföra 

forskning, utbilda studenter, spåra sjukdom och övervaka hälsa. Detta kan ske 

via ljud, bild, sms, telefon och video. För socialtjänst och hälso-och sjukvård 

har regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutat om en 

gemensam vision för att utveckla och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

Målet är att stärka människors egna resurser och uppnå en jämlik hälsa (SKL 

2018). Den digitala utvecklingen ligger i linje med vårdpolitiska intentioner att 

ge individen ansvar, större möjlighet till delaktighet samt distansoberoende 

vid kommunikation och kontakt med vårdgivare. (SSF 2012; SKL 2018). Flera 

studier fann att den ökande användningen av e-hälsotjänster gjorde den 

vårdsökande mer delaktig och tog mer ansvar för sin egen hälsa. Det 

minskade även riskerna att de vårdsökande skulle ringa nödnummer vilket 

även minskade patientflödet till akutmottagningarna (Odeh, Kayyali, Gebara, 

& Philip 2014; Ahonen et al. 2016; Farr et al. 2018). 

Digitala vårdmöten  
Digitala vårdmöten är en del av e-hälsan och definieras enligt SKL (2016), som 

videomöte, vilket likställs med ett fysiskt besök. Videomöten är en 

vårdkontakt där kommunikationen sker med hjälp av bildteknik så att 

deltagarna både kan se och tala med varandra i realtid (Socialstyrelsen 2018). 

Sjuksköterskorna har i dagsläget ingen utvecklad arbetsmetod eller 

framträdande roll i användandet av digitala vårdmöten med vårdsökande. I 

de landsting där ungdomsmottagning idag har etablerat digital kontakt sköts 

det dock av barnmorskor (Socialstyrelsen 2018).  
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Sjuksköterskor och e-hälsa 
Edwards et al. (2017) fann att sjuksköterskornas roll vid e-konsultationer var 

dels att boka fysiska besök (38,1 %) dels boka telefonkontakt (32,2 %) med 

lämplig vårdgivare. Framtidens sjuksköterskor besitter dock en annan digital 

vana i att mötas on-line (Richards 2001). Flera studier belyste att arbetsbördan 

för sjuksköterskorna ökade då e-konsultationsärenden tog tid att hantera. 

Hanteringen av e-konsultation var oftast utöver andra arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskorna såg möjlig tidsbesparing där det var pågående ärenden och 

kontakten redan var etablerad (Edwards et al. 2017; Farr et al. 2018; Odeh et al. 

2014).  

Solli, Hvalvik, Björk & Hellesö (2015) belyste i sin studie hur 

kommunikationen via webkamera gav vårdtagaren känsla av närhet samt att 

vara i samma rum som sjuksköterskorna. Detta gav energi åt samtalet och 

gjorde det lättare för sjuksköterskorna att observera vårdtagarens tillstånd. 

Forskning visade att sjuksköterskorna önskade skydda den vårdsökandes 

integritet och säkerställa trovärdigheten vid användandet av e-hälsotjänster 

(Ahonen et al. 2016). 

Flera studier belyste att distanskontakten blev överbryggande för 

vårdsökande och undanröjde hinder för kontakt. Dessa undgick ledighet från 

arbetet samt resande vilket underlättade vid sjukdom och rörelsehinder (Farr 

et al. 2018, Gulzar, Khoja & Sajwani 2013; Barbosa & Silva 2017; Solli et al. 

2015).  

Organisationens betydelse vid digitalisering 
Flera studier fann att verksamhetsledaren hade en nyckelposition för 

utvecklandet av e-hälsa. Visioner och en närvarande ledare stärkte 

sjuksköterskorna och behövdes för att driva utvecklingen kring digitalisering 

och patientcentrera e-hälsan. Det fanns faktorer som sjuksköterskorna såg som 

framgångsrika vid implementering av digitalisering vilket var utbildning, 
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tekniskt support och tillräckligt med personal (Odeh et al. 2014; Ahonen et al. 

2016). Forskning visade hur användarovänliga datorsystem och tekniska 

problem upplevdes som tidskrävande och sågs som en begränsande faktor att 

ta till sig nya arbetssätt (Öberg et al. 2017; Odeh et al. 2014; Gulzar, Khoja & 

Sajwani 2013; Barbosa & Silva 2017). Flera studier belyste att ökad 

digitalisering ledde till att sjuksköterskorna behövde uppdatera sina egna 

datorkunskaper (Gulzar, Khoja & Sajwani 2013; Öberg et al. 2017; Ahonen et 

al. 2016). 

Teoretisk referensram 
Benner (1984) beskriver sjuksköterskors kliniska kunnande som en utveckling 

i fem stadier. Inspirerad av Dreyfus och Dreyfus (1980) modell för 

förvärvande av färdigheter sker en utveckling från novis till expert utifrån 

teoretiskt kunnande som är vägledande samt genom erfarenhet från ett 

verksamhetsområde där även andra faktorer, såsom arbetad tid i 

verksamheten, har betydelse. Utöver detta, behöver den egna teoretiska 

kunskapen kombineras med en reflexiv förmåga, för att integreras och 

fördjupa förståelsen så att prestationer förbättras och ett expertkunnande kan 

uppnås. Den egna föreställningen behöver förfinas utifrån många praktiska 

situationer för att nyansera och integrera teorin. Personligt intresse och 

förutsättningar i den egna verksamheten är faktorer som påverkar 

utvecklingen till ett expertkunnande (Benner 1984, s. 13-20, 36-38). 

 
 

Problemformulering   
Digital teknik inom hälso- och sjukvård utvecklas i snabb takt. Detta påverkar 

sjuksköterskors arbetsområde och medför möjligheter för implementering av 

nya arbetsmetoder. Sjuksköterskor i telefonrådgivning utför dagligen 

kvalificerade medicinska bedömningar utifrån att inte kunna se den 
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vårdsökande, egen teoretisk kunskap och med hjälp av nationellt utformat 

rådgivningstöd. Fåtal tidigare studier har hittats som beskriver 

sjuksköterskornas upplevelse av att integrera digital bild som stöd vid 

bedömning i telefonrådgivning.  Därför belyser denna studie huruvida den 

digitala bilden skulle kunna vara ett komplement för sjuksköterskor vid 

telefonrådgivning. 

 
 

Syfte  
Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning och hur de skulle 

uppleva bild som komplement vid bedömning i telefonrådgivning. 

 

Metod  

Design  
Föreliggande intervjustudie har en kvalitativ design med induktiv ansats för 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. Enligt 

Malterud (2011, s. 34) lämpar sig den kvalitativa metoden för att beskriva och 

synliggöra karaktärsdragen i de fenomen som utforskas och där målet är att 

förstå snarare än att förklara. Den kvalitativa metoden bidrar således till att 

lägga grunden för ny förståelse inom området. Studiens induktiva ansats har 

utgångspunktpunkt från empirin och undersöker erfarenheter. I den 

induktiva ansatsen användes fokusgruppsintervjuer (Wihlborg 2017, s. 116-

117; Rosberg 2017, s. 130-131). 

Deltagare och genomförande 
Förfrågan skickades till enheter dels inom offentlig och dels inom privat regi. 

Positiv respons om deltagande inhämtades från tre av tio tillfrågade enheter. 

Från de sju mottagningar som föll bort, mottogs negativ respons om att delta 

från tre offentliga mottagningar med hänvisning till hög arbetsbelastning. 
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Från övriga fyra mottagningar, varav en var privat aktör och tre var offentliga 

mottagningar, uteblev respons helt och hållet. Ingen påminnelse skickades ut. 

Detta resulterade i att deltagarna rekryterades från två offentliga 

hälsocentraler och från en regionövergripande enhet specialiserad inom 

telefonrådgivning. Medgivande om deltagande i studien, se Bilaga 1, 

inhämtades från respektive enhets verksamhetschef som även tillfrågade 

deltagarna från respektive enhet.  Informationsbrev med samtyckesblankett 

skickades ut till tillfrågade deltagare, se Bilaga 2. Planering av tid och plats för 

fokusgruppintervju gjordes av verksamhetschefen på de deltagande 

enheterna. Samtyckesblanketten samlades in på plats innan intervjun 

påbörjades. 

Deltagare som inkluderades i studien skulle vara sjuksköterskor med 

erfarenhet av telefonrådgivning. Ingen tidsavgränsning gjordes varken utifrån 

antal år i yrket eller utifrån erfarenhet i telefonrådgivning. Ingen av 

deltagarna hade tidigare erfarenhet av bildöverföring vid telefonrådgivning. 

Om så varit fallet hade det inte varit något exklusionskriterie. Till 

exklusionskriterier räknades sjuksköterskor som inte hade erfarenhet av 

telefonrådgivning. 

Urvalet baserades på ett strategiskt homogent urval där deltagarna hade 

liknande bakgrund och erfarenheter. Enligt Polit och Beck (2017, s. 511) 

känner sig deltagare mer komfortabla och lättare att uttrycka sig i en homogen 

grupp. Urvalet gjordes utan tidsbegränsning i yrkeserfarenhet för att fånga 

variation av erfarenheter och där deltagarna valdes ut för att delta i 

fokusgruppintervjuer om specifika ämnen för att kunna besvara studiens syfte 

(SBU 2017, s. 78; Malterud 2017, s. 66-68). Med stöd av Polit och Beck vad 

målet att deltagarna skulle kunna ha erfarenhet och olika upplevelser av 

uppgiften (2017, s. 499). Förfrågan och information om tillåtelse att utföra 

studien skickades via mail till respektive enhets verksamhetschef från tio 
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hälsocentraler i Mellansverige, se Bilaga 1. Valet av hälsocentraler gjordes 

utifrån strategiskt urval sär deltagarnas erfarenheter och även geografiskt 

avstånd hade betydelse. Polit och Beck (2017, s. 492) menar att strategiskt 

urval lämpar sig när deltagare rekryteras utifrån de som bäst kan besvara 

frågan.  

Deltagandet var frivilligt och ingen exkluderades. Deltagarna var både 

grundutbildade sjuksköterskor (n=5) samt specialistutbildade 

distriktssköterskor (n=5). Totalt deltog 10 sjuksköterskor där samtliga var 

kvinnor. Dessa hade varit yrkesverksamma mellan 10 - 33 år varav tid i 

telefonrådgivning i genomsnitt var 11 år och 3 månader (1 - 30 år). Alla hade 

svenska som modersmål. Intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplatser 

och mellan tiden 190320 - 190408. 

Datainsamling 
Tre fokusgruppintervjuer genomfördes där resultatet blev två grupper med 

tre deltagare och en grupp med fyra deltagare. Wibeck (2017, s. 173-174) 

belyser att fokusgruppsintervju är ett sätt att nå det som är centralt för 

deltagarna själv. I samband med fokusgruppintervjun gavs en introduktion 

för att skapa ramarna för diskussionstillfället (Halkier 2008, s. 49). Med stöd 

av Polit och Beck (2017, s. 510-512) användes under fokusgruppintervjuerna 

en på förhand sammanställd intervjuguide med öppna frågeområden. Denna 

bestod av öppningsfråga, introduktionsfråga, övergångsfråga, nyckelfrågor 

samt avslutande fråga och slutfråga, Bilaga 3. Detta gav deltagarna möjlighet 

att berätta fritt om sina upplevelser och erfarenheter utifrån frågeområdena 

vilket enligt Polit och Beck (2017) är grunden i den kvalitativa forskningen. 

Även Kvale och Brinkmann (2014, s. 43) stödjer att intervjuer är lämpligt när 

forskaren vill ha den beskrivande och subjektiva upplevelsen av deltagarna. 

Efter deltagarnas samtycke spelades samtliga fokusgruppintervjuer in via 

diktafon. Fokusgruppintervjuerna (n = 3) genomfördes på respektive enhet 
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och under 45-60 minuter där gruppen med flest deltagare (n = 4) behövde 

längre tid på sig för genomförandet. Inga anteckningar fördes under samtalen 

utan fokus låg på aktivt lyssnande. De inspelade fokusgruppintervjuerna 

transkriberades ordagrant utifrån text med pauser och skratt samt i nära 

anslutning till intervjutillfället (Polit & Beck 2017, s. 516). Det transkriberade 

intervjumaterialet omfattade sextiotvå sidor. Efter studien blivit godkänd 

raderades det inspelade materialet. Författaren genomförde intervjuerna 

ensam. 

Analys  
Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck 2017, s. 

537) där analysprocessen var inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). 

Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter genom att 

identifiera mönster i textinnehåll och beskriva variationer i olika abstraktions- 

och tolkningsnivåer (Polit & Beck 2017, s. 537; Graneheim & Lundman 2004). 

Textinnehållet analyserades utifrån det manifesta innehållet som beskriver det 

uppenbara, textnära och håller sig nära den ursprungliga texten. Texterna 

tolkades även utifrån latent innehåll för att förstå det underliggande 

budskapet i det som sades. Genom att tolka det latenta innehållet gavs näring 

till den observanta texten och blev ytterligare steg i tolkningen (Graneheim & 

Lundman 2004). Målet var att fördjupa förståelsen och beskriva sjuksköterskor 

erfarenheter av telefonrådgivning och hur de skulle uppleva bild som 

komplement vid bedömning i telefonrådgivning.  

Med stöd av Graneheim och Lundman (2004) genomfördes analysen i fyra 

steg genom att i första steget och utan förbehåll lyssna och läsa igenom 

intervjuerna för att skapa en helhetsbild. I ett andra steg kondenserades 

meningsenheterna som anknöt till studiens syfte vilket möjliggjorde att 

förkorta texten utan att kärnan i innehållet gick förlorad. I tredje steget 

kodades de kondenserade meningsenheterna in i kodgrupper. Textenheterna 
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ordnades efter likheter och skillnader och sorterades in i underkategorier för 

att sedan utifrån innehåll sammanföras in under kategorier. I det fjärde och 

sista steget gjordes rekontextualisering där materialet blev till analytisk text 

och sammanställdes i brödtext. Denna text validerades i förhållande till 

ursprungsmaterial och jämfördes för att säkerställa att inget studieresultat 

förbisetts, att upptäcka likheter och skillnader samt att rätt resultat hamnade 

under rätt område (Graneheim & Lundman 2004). Analysfasen sågs som en 

ständigt närvarande och dynamisk framåtriktad process vilken även tog steg 

tillbaka. Processen fördes dock framåt genom reflektion och i diskussioner 

med handledare (Graneheim & Lundman 2004). 

 
Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategori 

”Tidsmässigt också, 
ett telefonsamtal kan 
ta 5 minuter och kan 
generera så mycket 
mer. Du kanske ska 
ha tag i en doktor 
eller en remiss. Ja, ett 
samtal kan ta så olika 
lång tid”. 
 

Samtal kan ge 
merarbete och ta 
olika lång tid 
 

Telefonrådgivning Känna nyfikenhet i 
vårdmötet 

Att utforska vårdbehovet i 
telefonrådgivning utan att se 
den vårdsökande 

”Om vi fick tillgång 
till licenser hade vi 
kunnat koppla upp 
oss mot patienten och 
kunnat se. Ibland ber 
jag dem skicka kort 
och så till min 
telefon”    
 

Tillgång till 
licenser hade 
möjliggjort att se 
patienten. Ber 
patienten att 
skicka kort till 
egen telefon 
 

Digital bild Att kunna se den 
vårdsökande 

 

Att utforska vårdbehovet i 
telefonrådgivning med bilden 
som komplement 
 

 

Etiska övervägande  
Vetenskaplig forskning ska bedrivas med gott etisk övervägande för att 

undvika och minimera skada för den enskilda (Polit & Beck 2017, s. 139–141). 

Inför intervjuerna fördes ett etiskt resonemang utifrån forskningsetiska 
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principer där hänsyn till deltagarnas integritet utifrån individskyddskrav och 

forskningskrav vägdes mot varandra (Vetenskapsrådet 1990). Tillstånd för att 

rekrytera deltagare till fokusgruppintervju söktes hos verksamhetschef på 

respektive enhet. Information kring studiens syfte samt metod och 

genomförande meddelades både muntligt och skriftligt. Det gavs även 

muntligt och skriftlig information kring deltagarnas rätt till avbrytande av 

studien och beaktande av konfidentialitet. Det gavs skriftlig och muntlig 

information om att enbart intervjuaren hade tillgång till ljudfilerna samt att 

dessa raderades efter studiens avslut (Halkier 2010, s. 60-61). Deltagarna fick 

även efter muntligt och skriftlig information skriva på informerat samtycke, se 

Bilaga 2 (Nilsson-Skyvell & Pilhammar 2017, s. 71-72). Studien har inte 

inneburit några ekonomiska, sociala eller ekonomiska påfrestningar för 

deltagarna. 

Studiens karaktär var av det slaget att etikprövning hos Forskningsetisk 

kommitté inte genomfördes (Malterud 2011, s. 239-246). Det fanns en 

medvetenhet kring påverkan av egen förförståelse som bestod av egen 

mångårig erfarenhet av telefonrådgivning. Under arbetets gång eftersträvades 

det ett undvikande av egen subjektiv erfarenhet. Målet med detta var att 

undvika personliga åsikter och därigenom presentera resultatet så objektivt 

som möjligt. Efter samtycke från deltagarna valdes citat som inte kunde 

härledas till specifik person. För att inte förvanska intervjuernas innehåll har 

förekommande citat återgivits ordagrant (Malterud 2011, s. 48-50; Nyström 

2017, s. 182). 

 

Resultat   
Resultatet baserades på tre fokusgruppintervjuer av totalt tio sjuksköterskor. 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning och 

hur de skulle uppleva bild som komplement vid bedömning i 
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telefonrådgivning. Förekommande citat skrevs i kursiv stil samt numrerades 

efter respektive sjuksköterskor. Resultatet presenterades i tre kategorier samt 

åtta subkategorier, se Tabell 2. 

 
Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 
Att utforska vårdbehovet i telefonrådgivning utan 
att se den vårdsökande 

Känna nyfikenhet i vårdmötet  
Bedöma vårdbehovet utan att kunna se den 
vårdsökande Metoder för stöd i bedömning 
 

Att utforska vårdbehovet i telefonrådgivning med 
bilden som komplement 

Att skapa sig en uppfattning om den vårdsökande 

Att underlätta skapandet av relation 

Att själv kunna välja eller välja bort telefonsamtal 
via bild 
  
 

Hinder med bilden som komplement vid 
telefonrådgivning 

Problem med teknik 
Rädsla för teknik 

 

 
Att utforska vårdbehovet i telefonrådgivning utan att se 
den vårdsökande 
Känna nyfikenhet i vårdmötet  
Sjuksköterskorna beskrev telefonrådgivningen som ett intressant arbete där de 

ville göra den vårdsökande nöjd. Dessa såg med spänning och nyfikenhet 

fram emot vad som skulle framkomma under telefonsamtalet.  

”Det liksom pirrar i magen. Vilka är det som ska ringa idag? Och vilka utmaningar 
ska jag få mötas av? Är det folk som kommer bli nöjda eller blir dom missnöjda? Kan 
jag hjälpa dom på det sättet som jag önskar? Eller blir det svårt? Det är så jag tänker 
när jag börjar där på morgonen”. (Ssk 1) 

 

Det var en spänning i att på förhand aldrig veta hur många telefonsamtal som 

skulle kunna bli aktuella för dagen eller hur lång tid ett telefonsamtal skulle 

ta. Sjuksköterskorna beskrev att de aldrig visste utfallet av telefonsamtalet och 

då inte vilket efterarbete som skulle komma från samtalet. Brist på fysiska 

läkartider kunde skapa frustration hos såväl sjuksköterskorna som hos den 
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vårdsökande. Sjuksköterskorna försökte med nyfikenhet att lyssna in den 

vårdsökandes förväntningar för att även balansera vårdåtgärder mot 

verksamhetens resurser. 

”Man behöver inte uttrycka sig som att vi inga tider har idag…// Det kanske 
egentligen inte är det dom vill. Utan att försöka lyssna in vad dom har för 
förväntningar. Varför ringer dom? Och att på något vis få det så det passar oss också, 
tidsmässigt och utifrån prioritering.” (Ssk 1) 

 
 

Bedöma vårdbehovet utan att kunna se den vårdsökande 
Att inte kunde se den vårdsökande med egna ögon skapade osäkerhet hos 

sjuksköterskan huruvida korrekt bedömning gjorts. Aktivt lyssnande till 

inringarens berättelse skapade förutsättningar för sjuksköterskorna att förstå 

vårdbehovet. 

”Att lyssna på det som är osagt. Många gånger hör man i samtalet att ”där va nåt 
[sic]”. Att då försöka komma åt det på något sätt.” (Ssk 3) 

 

Sjuksköterskorna lyfte fram att det var svårt att bedöma vårdbehovet när den 

vårdsökande upplevdes över- eller underdriva sina besvär. Detta skapade oro 

hos sjuksköterskorna att missa något i deras berättelse. Det var även en 

utmaning när besvär bedömdes som allvarliga av sjuksköterskorna och 

negligerades av den vårdsökande. Hurtiga kommentarer från dessa kunde 

göra att sjuksköterskorna blev påstridiga i sin strävan att förmå den 

vårdsökande att söka vård. Sjuksköterskorna beskrev även att de vårdsökande 

ringde för att de ville ha stöd i eget beslut. Det hände även att dessa önskade 

få bekräftat att de var bättre än de själva befarat, vilket kunde skapa 

ambivalens hos sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskans bedömning utgick från den vårdsökandes berättelse och egen 

förmåga att uttrycka sig. Bedömningssvårigheter uppstod vid 

språksvårigheter, vilket kunde gälla såväl individer med svenska som 

modersmål eller med utländsk härkomst. Även när barn tolkade för sina 
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föräldrar, när den vårdsökandes och sjuksköterskans åsikter gick isär samt när 

det gällde information i andra hand. Osäkerhet i bedömning i kombination 

med att inte kunna se varandra var en av anledningarna till att 

sjuksköterskorna valde att överprioritera ärendet. Att överprioritera ärendet 

var ett sätt att på plats och med egna ögon kunna göra bedömning. Att 

överprioritera beskrevs innebära att boka den vårdsökande till egen fysisk 

sjuksköterskemottagning, boka in på fysiskt läkarbesök, be distriktssköterska 

göra hembesök eller beställa ambulanstransport.  

”Vi kan ju ta hjälp av att söka distriktssköterska som är ute och åker hem då och är 
våra ögon. // Men så är det ju ofta, att dom säger nej, för dom har så himla mycket att 
göra. Så finns det ju tack och lov prio 4 på en del ställen, där vi kan skicka ambulans.” 
(Ssk 5) 

 

Sjuksköterskorna påtalade att dessa uppmärksammat en ökning av antal 

patienter som kom på spontana fysiska besök med önskemål om andrahands 

bedömning, efter att ha haft nätläkarkontakt. Dessa önskade försäkra sig om 

att nätläkarens distansbedömning var korrekt. Sjuksköterskorna upplevde 

detta som en risk för egen kompetensförlust då denna kontakt tidigare skett 

via telefonen och då triagerats av sjuksköterskor. Flertalet ärenden hade 

kunnat lösas med hjälp av egenvård istället för fysiska läkarbesök. 

 

Metoder för stöd i bedömning 
Utifrån den vårdsökandes berättelse skapade sjuksköterskorna sig en inre 

bild, visualisering, av den vårdsökandes situation. Det underlättade för 

sjuksköterskorna att förstå vårdbehovet. Dessa menade dock att det var svårt 

att göra sig en egen bild och var aldrig säkra på om det stämde med 

verkligheten. 

”Du gör dig ju en bild i huvudet av patienten och av det du hör. Ibland prickar man 
rätt och bland kanske det blir jättefel [sic]”. (Ssk 3) 
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Sjuksköterskorna använde sig av samtalsteknik med fördjupade 

frågeställningar vilket beskrevs vara ett stöd i att utforska den vårdsökandes 

behov. Sjuksköterskorna uppgav att de även använde rådgivningstödet som 

medicinskt underlag som stöd för bedömning och beslut. Sjuksköterskorna 

beskrev att de kunde höra på den vårdsökandes röst att något inte stod rätt 

till. Det beskrevs som intuition och sjuksköterskorna menade att de inte 

teoretiskt kunde läsa sig till den kunskapen då den vilade på erfarenheter. 

”För ibland när patientens säger vissa saker så får man en varningsklocka ”det här är 
något som är allvarligt”.  // Då har man hört oron i patientens röst”. (Ssk 3) 
 

Sjuksköterskorna rådfrågade varandra när dessa kände sig osäkra i 

telefonrådgivningen. De kände stöd från varandra och det sågs som en styrka 

att kollegorna hade erfarenhet från olika arbetsplatser vilket ledde till att de 

var bra på olika saker.  

 

Att utforska vårdbehovet i telefonrådgivning med bilden 
som komplement 
Att skapa sig en uppfattning om den vårdsökande 

Under intervjuerna uppgav sjuksköterskorna spontant med att inte skulle vilja 

se den vårdsökande med hjälp av bild. De beskrev att de inte kände något 

behov av detta utan var tränade i att bedöma utan att kunna se.  

”Alltså spontant skulle jag inte vilja det men vet inte om det är någon sorts vanesak 
kanske.” (Ssk 4) 
 

Sjuksköterskornas beskrev dock att det fanns telefonsamtal som skulle kunna 

lämpa sig för bildsamtal. Telefonsamtal som handlade om hudbesvär och att 

skilja olika utslag åt sågs det underlätta bedömningen att kunna se åkomman. 

Även för att bedöma rodnad, svullnad, eventuell blödning samt storlek och 

djup på sårskada. 

Sjuksköterskorna såg ett stöd i att via bild för att kunna förstå felställning på 

kroppsdel på grund av frakturer vilket kunde vara svårt att bedöma via 
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telefonsamtalet. Dessa uppgav även att de ibland fått frågan att från 

vårdsökande ifall dessa skulle kunna skicka en bild på skadan.  

”Vid felställning har jag fått frågan: ”Jag har tagit bild på det. Kan jag skicka?” ”Nej, 
du kan inte skicka – inte än.” (Ssk 6) 

 

Vid telefonsamtal där inringaren var anhörig till den vårdbehövande såg man 

en fördel med bildsamtal. Det kunde gälla föräldrar som ringde om sina barn. 

Att med egna ögon då kunna se aktivitet hos barnet och hur de exempelvis 

använde hjälpmusklerna vid andningsbesvär, sågs kunna underlätta 

beslutsprocessen. Även den vårdsökandes allmäntillstånd sågs som svårt att 

bedöma enbart via telefonsamtal. Med bild på den vårdsökande beskrev 

sjuksköterskorna att de skulle kunna se blek hud, kallsvettning samt via 

ansiktsuttryck kunna bedöma smärta och rädsla. Att synliggöra den 

vårdsökandes kroppsspråk som tillägg till det som uttrycktes verbalt sågs 

kunna underlätta bedömning och öka sjuksköterskornas egen säkerhet vid 

bedömning. 

 

Sjuksköterskorna beskrev även möjligheten att med bildsamtal kunna förstå 

den vårdsökandes livssituation genom att kunna se den vårdsökandes 

omgivningsmiljö. Genom att få tillgång till ytterligare ett sinne, synen, uppgav 

sjuksköterskorna att det kunna öka möjligheterna att upptäcka annat än det 

som sades vilket skulle bidra till en helhetsbild.  

”Idag hade jag ett en äldre man som ringde, han var tvungen att få hjälp med sin 
fru.//…han behövde hjälp med hemtjänst, biståndshandläggare, alltså sånna saker 
tolka [sic] jag….Det sluta med att det blir en ambulans.// Men där skulle man ju 
också kunna få se hur det ser ut där hemma. Är det bara situationen där hemma som 
har blivit för mycket?” (Ssk 8) 

 

Sjuksköterskorna lyfte fram att det fanns täta telefonsamtal där orsaken var 

psykisk ohälsa och/eller missbruk samt där vårdsökande tillhörde annan 

enhet i vårdkedjan. Där uttryckte sjuksköterskorna att en effekt av bildsamtal 

skulle kunna vara att antal samtal från dessa begränsades.  
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”Jag tänker på att vi har ju olika personer som ringer ofta och som inte är sjuka. Dom 
kanske drar sig för att ringa om dom vet att dom kommer med på bild. Då kanske vi 
tappar några kunder.” (Ssk 7) 
 

Att underlätta skapandet av en relation 
Genom att kunna se varandra i bildsamtal uppgavs det kunna underlätta 

interaktionen samt att skapa en vårdrelation. Sjuksköterskorna beskrev att en 

god relation i vårdmötet ökade tryggheten. Vidare beskrevs en ambivalens 

där dessa uttryckte oro att bild skulle störa telefonsamtalet och interaktionen i 

vårdmötet. Sjuksköterskorna ville inte upplevas som ofokuserade om den 

vårdsökande såg hur dessa arbetade i flera datorprogram samtidigt som 

telefonsamtalet pågick. 

”Ibland behöver man greja runt på skärmen. Det är ju inte det att man bara lyssnar 
på patienten, man skriver samtidigt, man tittar på skärmen, använder RGS-webb och 
har sig. // När dom ser mig och hur jag grejar runt kanske dom tänker att ”hon är 
ofokuserad, hon lyssnar inte”. (Ssk 2) 

 

Sjuksköterskorna beskrev en farhåga i att telefonsamtal via bild skulle ta 

längre tid då det var lättare skapade kontakt och att det innebar att den 

vårdsökande tog upp fler ärenden än det var tänkt från början. De belyste 

även att införande av bildsamtal via telefonen skulle kunna leda till att dessa 

behövde förändra sitt nuvarande arbetssätt då telefonsamtal med bild 

jämfördes med fysiskt besök. 

”Du får försöka fokusera på den du har framför dig istället. Det blir ungefär som att 
ha en fysisk person. Så du får göra stödanteckningar och så får du göra 
journalanteckningen efteråt.” (Ssk 7) 

 

Bildsamtal sågs som en risk att bryta sjuksköterskornas egen integritet och 

menade även att dessa inte ville bli igenkända på bild. Vidare upplevde 

sjuksköterskorna det som en risk att hamna i en relation vilket man inte alltid 

var beredd att göra. Dessa beskrev även en ambivalens och menade att 

uppgiften i telefonrådgivning var att de inte behövde gå in i en vårdrelation, 

utan att telefonsamtalet begränsades till enbart rådgivande funktion. De gav 
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även uttryck för farhågan att bli familjär med inringaren. I de fall där man 

sedan tidigare var bekant med den vårdsökande gav sig sjuksköterskorna 

ibland till känna och ställde frågan om dessa ville ha kontakt med annan 

kollega istället. I de flesta fall upplevde den vårdsökande det som positivt att 

känna sjuksköterskan och såg inga hinder för detta i telefonsamtalet.  

 

Att själv kunna välja eller välja bort telefonsamtal via bild 
Sjuksköterskorna ansåg att alla telefonsamtal inte passade för bildsamtal och 

poängterade att de var bra på det dom gjorde och att de lyssnade mer aktivt 

när de inte hade bilden som komplement.  

”Vi är vana vid att bara ha hörseln att gå på. Vi är duktiga på det och kan det liksom. 
Det blir en helt ny grej om man ska se patienten i telefonrådgivning.” (Ssk 1) 

 

Sjuksköterskorna uttryckte även en önskan att själva få välja när 

telefonsamtalet skulle vara med hjälp av bild eller när det skulle vara ett 

traditionellt telefonsamtal. Sjuksköterskorna menade även att den 

vårdsökande borde kunna få välja när dessa ville visa sig på bild eller inte. 

Sjuksköterskorna uttryckte att det skulle vara olämpligt att synas på bild om 

man mådde psykiskt dåligt. Den vårdsökande kunde känna sig utlämnad och 

det kunde varit ett stort steg att välja att ta kontakt. Samtidigt sågs det som en 

fördel att via bild kunna se mimiklöshet och kroppsspråk samt att det var en 

möjlighet att kunna fånga upp vårdsökande som uppgav annan orsak till 

telefonsamtalet. 

”Skulle det inte vara skönt att [som patient] slippa få visa sitt rödgråtna ansikte? Där 
man verkligen bara vill prata med nån [sic]. Man kanske inte vill visa sig för man är 
så pass skör att man inte vill synas när man är risig.” (Ssk 2) 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de redan i dagsläget under telefonsamtalet 

börjat be den vårdsökande om en digital bild på åkomman som skickades till 

egen privat mobiltelefon, vilket var det enda sättet att kunna ta del av en 

digital bild. Det saknades dock etablerade arbetsmetoder för att få bilder 
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skickade till mobiltelefoner vilket ledde till att detta inte alltid journalfördes. 

Beslutet att journalföra digitala bilder togs av sjuksköterskan själv och 

berodde på vad det gällde. 

”Ibland ber jag dom skicka kort och så till min privata telefon. Eftersom vi bara kan 
höra vad de beskriver. // Ibland länkar jag in i  journalen. Det beror på vad det 
gäller.” (Ssk 1) 

 

Hinder med bilden som komplement vid telefonrådgivning  
Problem med teknik 
Sjuksköterskorna beskrev hur man redan i dagsläget drogs med tekniska 

svårigheter gällande data- och telefoni vilket försvårade arbetssituationen. Det 

var problem med ljudkvalité i hörlurar och för få datorer samt med tekniska 

inställningar i datorprogram som oförklarligt kunde försvinna mellan 

arbetspassen.  

”Tekniken strular ju hela tiden. Vi måste ju kunna svara. Du måste hålla på att ställa 
in ljudet i telefonen och varför det ändrar sig har jag inte en aning om. Ibland hör du 
ju inte patienten i telefonen.” (Ssk 5) 

 

Teknik som krånglade i kombination med långa arbetspass i 

telefonrådgivning gjorde sjuksköterskorna trötta och ofokuserade i 

telefonsamtalet. Tekniska problem ledde till kontakter med externt IT-stöd där 

sjuksköterskorna upplevde sig oprioriterade samt att det tog tid från ordinarie 

arbetsuppgifter. Dessa problem sågs som vardagliga och något 

sjuksköterskorna förväntade sig.  

”Det är nästan så att jag känner att jag blir glad när jag kommer hit och skall jobba 
ett pass och det inte är nåt [sic] stök med tekniken. Man känner ”Yippie, jag kom in, 
och det var inga konstigheter med det. Samtidigt är det ju teknik och det ska ju 
strula”. (Ssk 7) 

 

Rädsla för teknik 
Det fanns en egen oro hos sjuksköterskorna att införande av nya tekniska 

hjälpmedel såsom bildstöd vid telefonsamtal skulle innebära ytterligare 

tekniska problem. Deras farhåga var dålig kvalité på bilder vilket skulle 
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kunna leda till att det inte skulle tillförde samtalet något utan att det istället 

störde konsultationen. Det uttrycktes även oro kring egen datorovana. 

”Jag är livrädd för tekniken. [Vänder sig till kollega] Du frågade mig igår om Skype 
möte: ”nä, det vill jag inte”. (Ssk 3) 

 

Sjuksköterskor påtalade även risken för teknikrädsla hos den äldre 

generationen. Även att dessa inte hade tillgång till teknikutrustning eller hade 

teknisk kunskap för att genomföra bildsamtal. Detta kunde leda till 

exkludering och därmed försvåra kontakten med vårdgivare. 

 
Diskussion   

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning och hur de skulle uppleva bild som komplement vid 

bedömning i telefonrådgivning. Studiens resultat fann att sjuksköterskorna 

riskerade att felprioritera den vårdsökandes vårdbehov när dessa upplevde 

osäkerhet vid bedömning. Vidare att sjuksköterskorna redan idag använde sig 

av bild för stöd i bedömningen. Negativa erfarenheter av data- och telefoni 

problem hade betydelse för hur sjuksköterskorna skulle uppleva införandet av 

ytterligare tekniska arbetsmetoder i vårdarbetet.  

 

Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna försökte förstå vårdbehovet 

utifrån den vårdsökandes berättelse utan att kunna se den vårdsökande. Detta 

gjordes genom visualisering, med hörseln som verktyg och utan att med egna 

ögon kunna se den vårdsökande. Även intuition hjälpte sjuksköterskorna att 

reagera på allvarlighetsgraden i berättelsen. Huibers, Keizer, Giesen & 

Wensing (2012) belyste att triagering i telefonrådgivning byggde på komplexa 

samverkansfaktorer där sjuksköterskan gjorde en snabb klinisk bedömning 

utifrån individens status och beroende på hur vårdproblemet presenterades. 
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Bedömningen var kontextbunden och utgick från den egna kunskapen kring 

datainsamling, observation av händelsen samt kritiskt tänkande. 

Benner (1984, s. 20-38, 41-46) beskriver hur sjuksköterskors kompetens 

utvecklas genom den faktiska kunskapen samt erfarenheter och hur 

handlandet anpassas utifrån den egna kompetensen. Hon menar att novisen 

har svårare att snabbt fokusera på det som är relevant i situationen samt att 

handlandet styrs av regler då erfarenhet saknades. Benner, Tanner och Chesla 

(2009, s. 234) belyser även att novisen lider av sekundär okunnighet, genom 

att dessa saknar kunskap om vad de inte vet, vilket leder till att det är svårt att 

upptäcka och reagera på situationer.  Detta till skillnad från experten som 

snabbt kan fokusera på det centrala i situationen för att välja den åtgärd som 

är lämplig. Benner (1984, s. 20-38, 41-46) menar hur reflexivt förnuft 

sammansmälter till en helhet och sätts i sin kontext, vilket sedan styr 

expertens handlande. Utifrån detta kan en tolkning göras att förmågan att 

förstå situationer kräver att kunna integrera den faktiska kunskapen med 

erfarenhet vilket leder till den samlade kompetensen där det rationella 

handlandet kongruerar till det sakorienterade. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna riskerade att felprioritera 

vårdbehovet när de upplevde osäkerhet vid bedömning via telefon. Detta 

ledde till att den vårdsökande bokades in till fysiska besök, att 

distriktssjukvård eller ambulans tillkallades till den vårdsökandes hem. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att det skulle underlätta prioritering av 

vårdbehovet genom att via bild kunna se den vårdsökande. Studie visar hur e-

hälsa leder till långsiktiga hälsoeffekter för vårdsökande samt minskade besök 

till akutmottagningar (Nagel, Pomerleau & Penner 2013). SSF (2016) belyser 

hur den personcentrerade vården främjar den vårdsökande då den når bättre 

resultat genom högre livskvalité och symtomlindring. Vidare att vårdtid på 
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sjukhus förkortas signifikant vilket innebär vinster såväl för individen som 

samhällsekonomiskt. Detta tyder på att digitalisering och införandet av e-

hälsa kongruerar väl med personcentrerad vård genom att möta den 

vårdsökandes behov samt ökar tillgängligheten för densamma. Det ökar också 

möjligheterna att hitta arbetsmetoder som underlättar för sjuksköterskorna att 

göra bedömning som leder till en högkvalitativ vårdsituation där vård sker på 

rätt vårdnivå och utifrån den enskildas vårdbehov. Vidare tolkas det som att 

felprioriteringar av vårdbehovet renderar i ekonomiska effekter vilket drabbar 

såväl enskilda verksamheter som samhällsekonomiskt. Det tolkas vidare som 

att samverkan mellan organisationer kan leda till ökad kvalité för den 

enskilda och bör då inte ske som en konsekvens av osäkerhet i 

arbetsuppgiften.  

 

Denna studies resultat fann att sjuksköterskorna upplevde en ambivalent 

inställning av bild som stöd i vårdsituationen. Flera studier belyste att 

vårdmöten med bilden som stöd är distansöverbryggande och skapade närhet 

genom att kunna se varandra. Vidare beskrev författarna att ögonkontakten 

underlättade interaktionen samt skapade tillit mellan vårdsökande och 

sjuksköterskor. Vidare visades att kommunikationen mellan vårdtagare och 

sjuksköterska gavs ytterligare dimension genom att kroppsspråket 

synliggjordes (Penny, Bradford & Langbecker 2018; Barrett 2018). Detta 

tydliggörs ytterligare av Barrett (2016) som även fann hur bilden fungerade 

som ett instrument för sjuksköterskors bedömning och som möjliggjorde att 

den vårdsökande kunde rikta kameran mot berört kroppsområde vilket ökade 

möjligheten för en mer precis bedömning. Dock visades även i studien att där 

sjuksköterskor använde bildtelefon vid telefonrådgivning, upplevde dessa 

ändå en svårighet i bedömningen av inringarens tillstånd. Utifrån detta kan en 

tolkning göras att effekten av synbortfallet i vårdmötet via telefonen är större 



23 
 

än man velat ge uttryck för. Även att tekniken tenderar att utvecklas snabbare 

än hälso- och sjukvårdens organisation. Detta leder till att i skarven mellan 

upptäckten av nya arbetssätt och implementering i verksamheter uppstår en 

säkerhetsrisk då behovet av utveckling finns och går fortare än hur nya 

tekniska moment integreras i vårdmiljön. 

 

Sjuksköterskorna i denna studie såg en farhåga i att bilden skulle bryta den 

egna integriteten som fanns i ett telefonsamtal. Samtidigt hade 

sjuksköterskorna vana av fysiska vårdmöten och beskrev att bilden även 

skulle tillföra trygghet för den vårdsökande. Benner (1984, s. 4-8) beskriver 

hur normativa modeller utgår från hur något bör vara vilket kan begränsa 

utveckling och ny kunskap. Vidare genom att utgå från hur något är i den 

kliniska verksamheten minskar risken för att förutbestämda antagande styr. 

Detta tolkas som att telefonrådgivning som en normativ väletablerad 

arbetsmetod kan leda till att reflektionen kring befintligt arbetssätt riskerar att 

utebli. Således ökar möjligheten att generera ny kunskap som leder till 

utveckling för den enskilda samt för verksamheter. 

 

I studiens resultat framkommer hur befintliga dator- och telefoniproblem 

skapade en oro hos sjuksköterskorna att vilja arbeta med ytterligare teknik 

som hjälpmedel. Tucker och Gallagher-Ford (2019) visar i sin forskning hur 

genomförandet av förändringsarbete i vårdorganisationer behöver minimera 

barriärer genom att integrera dels den kliniska expertisen med värdet för den 

vårdsökande, dels genom att integrera förändringen i befintlig metoder och 

rådande kultur. Verksamhetsledningen behöver ha ett engagemang och 

medvetenhet att förändringsarbete är resurskrävande samt att utmaningarna 

är underskattade där en omedvetenhet kan leda till långsamma processer där 

förändringsarbete riskerar avstanna eller inte genomföras. Även Yun och Park 
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(2007) fann vikten av att identifiera hur omvårdnaden ska fungera via 

datorkontakt. I studien framkom även att framgångsfaktorer vid införandet av 

digitala vårdtjänster var utbildning, stöd av teknisk support och 

välbemannade personalgrupper. Benner, Tanner och Chesla (2009, s. 414-416) 

menar att sjuksköterskornas omvårdnad till den vårdsökande främjas av 

vårdmiljöer där administrativa strategier inte följer fastslagna normer utan tar 

hänsyn till rådande vårdförlopp. Detta tolkas som att hälso- och sjukvårdens 

permanenta problem med IT-struktur medför tekniktrötthet hos 

sjuksköterskorna där teknikstörningar leder till minskad effektivitet samt 

ökade administrativa kostnader. Incidenthanteringar tenderar även att bli en 

varumärkesfråga för verksamheten. Vidare tyder det på att sjuksköterskor 

behöver ges förutsättningar att fortsätta vara kunniga yrkesutövare och 

utveckla sin expertkunskap till gagn för den vårdsökande. 

I denna studies resultat framkom ett bifynd där sjuksköterskorna hade 

uppmärksammat att vårdsökande kom på fysiska besök för andrahands 

bedömningar och som en effekt av digitala vårdmöten via nätläkare. 

Winnerby et al. (2014) belyser hur den vårdsökande upplevde ett lidande 

genom att få ikläda sig en ny roll. Dessa behövde bemötas utifrån sin egen 

föreställning om vårdbehovet samt att bli trodd och tagen på allvar. I studien 

framkom även att ett bemötande utan att nå samstämmighet gjorde att den 

vårdsökande fortsatte att söka vård. Detta kan tyda på betydelsen av att det 

fysiska besöket med dess kontakt och komplexitet inte kan ersättas med 

digitala lösningar utan bör ses som ett komplement till fysiska besök.  

Metoddiskussion  
Då det övergripande syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av 

telefonrådgivning och hur de skulle uppleva bild som komplement vid 

bedömning i telefonrådgivning, föll valet på kvalitativ metod. Polit och Beck 

(2017, s. 59, 463–466, 470) menar att upplevelser och erfarenheter bäst utrycks 
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bäst med kvalitativ metod beträffande de fenomen som ska studeras. 

Fokusgruppintervju sågs som en fördel då målet var att få ett bredare 

perspektiv utifrån deltagarnas berättelser och genom interaktion mellan 

deltagarna (Halkier 2010, s. 10-12). Det belysta fenomenet ansågs obeforskat 

då ett fåtal tidigare studier hittades. Det ledde fram till studiens induktiva 

ansats som passar när inga studier på området är gjorda eller när tidigare 

studier är fragmenterade (Elo & Kyngäs 2008).  

 

För att beskriva studiens trovärdighet har stöd hämtats från Graneheim, 

Lindgren och Lundman (2017) som menar att trovärdighet bygger på 

begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Vid urvalet rekryterades 

sjuksköterskor med erfarenhet av telefonrådgivning vilket ledde till valet att 

rekrytera deltagare från hälsocentraler samt från regional 

rådgivningsverksamhet. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) belyser 

att deltagarnas erfarenhet av fenomenet som ska studeras ökar resultatets 

giltighet och därmed trovärdighet. Vid urvalet exkluderades inga deltagare 

och det gjordes ingen tidsbestämning utifrån yrkeserfarenhet eller ur köns- 

och åldersperspektiv. Det sågs som positivt att inkludera alla oavsett 

bakgrund. Graneheim och Lundman (2004) menar att en variation i urvalet 

utifrån kön, ålder och erfarenhet ökar tillförlitligheten i studien då det tillför 

olika perspektiv i upplevelser. Det kan ses som en svaghet att urvalet kom att 

bestå av enbart kvinnor vilket de facto återspeglar den könsfördelning som ses 

inom professionen och på de arbetsplatser där intervjuerna genomfördes. 

Tidigare erfarenhet skulle kunnat förändra deltagarnas upplevelse vilket 

skulle kunna ses som en svaghet då ingen tidsbegränsning utifrån 

yrkeserfarenhet gjordes, vilket möjligen skulle kunna påverkat studiens 

resultat.  
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I en kvalitativ studie är urvalets omfång en aspekt för att utifrån tillräckligt 

varierat resultat kunna belysa möjligheter och begränsningar vilket stärker 

studiens tillförlitlighet (Graneheim, Lindgren och Lundman 2017; Lundman & 

Graneheim – Hällgren 2017, s. 231). Malterud, Dirk-Siersma och Dorrit-

Guassora (2016) menar att urvalet ska vara varierat och tillräckligt stort för att 

svara mot studiens syfte. Fokusgruppernas (n = 3) storlek varierade mellan 3-4 

deltagare i varje grupp. Det kan ses som få deltagare men Polit och Beck (2016, 

s. 511) menar att antal deltagare i fokusgrupper kan vara mindre om 

intervjuämnet är känsligt samt att i stora fokusgrupper kan det vara en 

utmaning att var och en får komma till tals. Malterud (2011, s. 72) menar att 

intervjumaterialet ska vara varierande och tillräckligt rikt men inte mer 

omfattande än för att göra en analys. Antal totala deltagare (n = 10) i studien 

kan möjligtvis ses som lågt men då berättelserna var rika samt nyanserade och 

varierande samt att liknande beskrivningar återkom vid 

fokusgruppintervjuerna, sågs det som kompenserande och urvalet bedömdes 

som tillräckligt stort (Graneheim, Lindgren & Lundman 2017).  

En av de intervjuade fokusgrupperna bestod av författarens arbetskamrater. 

Enligt Halkier (2010, s. 26-27) är det den sociala interaktionen som skapar den 

empiriska datan vilket innebär att gruppen behöver vara trygg med varandra. 

Det fanns en reflexivitet kring att det skulle kunna påverka studiens resultat i 

relevans och validitet då deltagarna kunde begränsa sina uttalanden i 

intervjusituationen. Deltagarna syntes trygga och gjorde varierande 

uttalanden av både positiv och negativ art. Informationsrikedomen var stor 

och sågs inte hota tillförlitligheten vilket även Malterud (2011, s. 66) menar 

skulle kunna vara ett kriterie för undvikande. Under intervjuerna gavs 

ordrika beskrivningar av intresserade och motiverade deltagare. Kvale och 

Brinkman (2014, s. 207-209) menar att livliga diskussioner är en fördel för det 

insamlade materialet men där också intervjuarens skicklighet utmanas. Polit 
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och Beck (2016, s. 511) menar att fokusgruppens styrka är av ekonomisk 

karaktär och där dynamiken som uppstår ger rik information. 

 

Av tio tillfrågade enheter uteblev svar från sju stycken enheter. Det 

inhämtades negativ respons om deltagande från fyra enheter från offentlig 

hälso- och sjukvård med hänvisning till hög arbetsbelastning. Från tre enheter, 

varav två inom offentlig hälso- och sjukvård och en privat vårdgivare uteblev 

svar.  Ingen påminnelse skickades ut då det samtidigt inhämtades svar med 

positiv respons från tre offentligt drivna enheter, vilket bedömdes som 

tillräckligt. Antal deltagare i fokusgrupperna var inte bestämt på förhand utan 

det sågs som en möjlighet att i en kvalitativ studie kunna styra urvalets storlek 

utifrån insamlat material. När fokusgruppsintervjuerna var avslutade och 

intervjuerna transkriberade bedömdes det insamlade materialet vara 

tillräckligt rikt och varierande. Medvetenheten fanns kring att ha rekryterat en 

till två deltagare fler i varje fokusgrupp hade risken minskats att få ett litet 

urval vid eventuellt oplanerat bortfall (Polit & Beck 2016, s. 511).  

 

För att uppnå en bredd i det insamlade materialet samt av praktiska skäl 

genomfördes fokusgruppintervjuer med geografisk spridning. Dessa regioner 

skiljde sig åt utifrån lokala arbetsmetoder samt geografiska avstånd mellan 

vårdtagare och vårdgivare. Sjuksköterskor i telefonrådgivning som 

arbetsmetod var gemensamt för de deltagande enheterna vilket medförde att 

resultatet tolkades som jämförbart.  

 

Tidpunkt och plats för fokusgruppintervjuerna valdes av verksamhetschefen 

på respektive enhet. Att intervjuerna skedde i deras arbetsmiljö sågs som 

positivt då känslan av trygghet fanns vilket skulle kunnat medverka till de 
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fylliga fokusgruppdiskussionerna samt möjliggjorde för sjuksköterskorna att 

närvara.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är en etablerad metod inom omvårdnadsforskning 

där Elo och Kyngäs (2008) menar att denna kan leda till en modell och ger en 

djupare förståelse av ett fenomen. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) 

beskriver hur innehållsanalys syftar till att beskriva variationer och 

kännetecknas av sökande efter mönster samt efter likheter och skillnader. Med 

bakgrund av detta tolkades resultatet under analysfasen med manifest och 

latent innehåll där den manifesta tolkningen beskriver textens konkreta 

innebörd då fokus under intervjuerna låg på deltagarnas berättelse. Det sker 

genom rörelse från insamlad data till teoretisk förståelse, via det konkreta och 

specifika till det abstrakta och generella. Det latenta innehållet i texten öka 

möjligheterna till ny insikt genom ökad abstraktionsnivå i tolkningen 

(Graneheim, Lindgren & Lundman 2017). För att öka trovärdigheten fanns en 

medvetenhet kring risken att i analysfasen övertolka resultatet.  

 

Den personliga erfarenheten hos författaren har genererat viss förförståelse 

som enligt Lundman och Graneheim (2017, s. 230) grundar sig på teoretisk 

kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. En objektiv hållning 

har eftersträvats. Dock har den egna förförståelsen från telefonrådgivning 

genererat en djupare förståelse vilket även Lundman och Graneheim (2017, s 

230) menar ökar trovärdigheten och en möjlighet att upptäcka ny kunskap 

(Graneheim, Lindgren & Lundman 2017). I ett reflexivt förhållningssätt förstås 

att egna värderingar och erfarenheter har inflytande över skrivprocessen. 

Enligt Polit och Beck (2017, s. 164) kan denna medvetenhet och förståelse öka 

studiens kvalitet. Lundman och Graneheim (2017, s. 230) menar att 

förförståelse påverkar vårt tankemönster och vetenskapliga synsätt vilket kan 

påverka resultatets trovärdighet då ny kunskap kan ha alternativa tolkningar. 
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Genom öppenhet och medvetenhet i tolkningsprocessen förstås att resultatet 

som beskrivs kan vara ett sätt att belysa sjuksköterskors upplevelse. Den 

tolknings som presenteras är den som funnits mest trolig utifrån deltagarnas 

berättelser (Lindseth & Norberg 2004). Citaten överlämnar också till läsaren 

för tolkning och detta kan öka studiens giltighet då det kan relateras till 

författarens egen tolkning.  

 

Tillförlitligheten ökar genom verifiering av ställningstaganden under 

arbetsprocessen genom citat i resultatet vilket överlämnar till läsaren att själva 

bedöma (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Det kan ses som en 

svaghet att enskilt skriva vetenskapligt arbete då avsaknaden av diskussioner 

och åsikter från andra skribenter omedvetet skulle kunna påverka studiens 

resultat. För att fördjupa förståelsen utifrån de frågeställningar som uppstått 

under forskningsprocessen, har möjlighet till diskussion med handledare 

funnits. Detta har lett till ökad tillförlitlighet genom att i reflektion och 

diskussion göra tolkningarna mer stringenta (Lundman & Graneheim – 

Hällgren 2017).  

Det var en begränsning att studiens problemområde var obeforskat vilket 

ledde till svårigheter att finna belägg i den vetenskapliga litteraturen som stöd 

för resonemang. Studiens resultat kan överföras till andra grupper där 

rådgivande telefonsamtal sker, vilket styrker resultatets överförbarhet. Det är 

dock läsaren, utifrån transparens om studiens beskrivning, som avgör 

överförbarheten och hur resultatet kan sättas i annan kontext (Sandelowski 

1986; Graneheim, Lindgren & Lundman 2017).  

 

Kliniska implikationer  
Sjuksköterskor behöver fortsatta sitt arbete att anpassa sig till hälso- och 

sjukvårdens föränderliga och utvecklingsbenägna kunskapsområden. Bilden 
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som stöd vid telefonrådgivning medger objektivitet samt ökad precision vilket 

ger en kvalitetshöjande effekt vid bedömning. I takt med ökat införande av 

teknisk utrustning uppstår ett behov av tekniska färdigheter hos vårdpersonal 

vilket även kräver lättillgängligt IT-stöd. Tekniken behöver vara 

användarvänliga och kompatibel med befintlig utrustning för att underlätta 

det dagliga omvårdnadsarbetet. Då hälso- och sjukvården står inför ett 

paradigmskifte ökar behovet för sjuksköterskor att i grund- och 

specialistutbildning öka sina färdigheter i e-hälsa samt omvårdnad vid 

vårdmöten på distans. 

 

Förslag fortsatt forskning 
Det finns flera aspekter på införandet av e-hälsa och få områden är ännu 

beforskade. Vårdenheters allt ökade tillgänglighet via e-tjänster väcker frågan 

kring hur tillgängliga vårdenheter klarar att vara, samt hur vi konkret med 

rådande resurser hanterar den ökade tillgängligheten.  

Tidigare forskning inom e-hälsa visar att flertalet användare av digitala 

vårdtjänster nyttjas av invånare i storstadsområden. Det väcker intresset att 

vilja undersöka hur nyttjandet av e-hälsa i glesbygd skulle kunna öka.  

Genom att utforska vårdtagarens upplevelse av vårdmötet när det fysiska 

mötet uteblir eller kompletteras av besök på distans, skulle det kunna bidra 

till ökad insikt för vårdgivare att utföra omvårdnad på distans samt minska 

risken för besök relaterat till andrahands bedömningar.  

Utmaningen att bemanna vårdenheter i glesbygd samt nationella kostnader 

för inhyrd personal till svårrekryterade områden leder till frågan om vilka 

besök som lämpar sig för digitala vårdmöten.  

Denna studie belyser möjligheter att med hjälp av bilden i telefonsamtalet 

åstadkomma en säkrare bedömning. Vidare forskning skulle kunna innebära 
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det praktiska genomförandet av bilden som stöd vid bedömning och 

omvårdnad på distans. 

 

Slutsats   
E-hälsa är distansöverbryggande och ökar delaktigheten och tillgängligheten 

för den vårdsökande. Bilden som komplement vid telefonrådgivning innebär 

ökad precision vid bedömning för sjuksköterskor och därmed möjligheter att 

skräddarsy åtgärder efter vårdbehov. Nationellt är e-hälsan en förutsättning 

för framtidens välfärd då befolkningen med dess multi-sjuka fortsätter öka. I 

takt med ökad datavana bland invånare minskar hindren för användandet av 

digitala vårdtjänster.  

Införandet av digitala vårdtjänster kan inte genomföras utifrån 

tidsbesparande syfte. Oavsett om ett vårdmöte är fysiskt eller på distans går 

det varken att rationalisera eller effektivisera om inte syftet är att effekterna 

ska bli gynnsamma för vårdtagaren. Det ger heller ingen säker ekonomisk 

vinning för verksamheten genom förändring av vårdkonsumtionen. 

Införandet behöver byggas på andra incitament såsom gemensamma 

vårdvinster för vårdtagaren samt vårdgivaren och där nya arbetsmetoder 

kompletterar samt förfinar befintliga arbetssätt. Däremot kan hög 

tillgänglighet effektivisera hantering av ärenden genom adekvata flöden och 

där möjlig behandling kan påbörjas i ett tidigt skede för redan kända 

vårdtagare. För den vårdsökande har det effekt genom att slippa förflyttning 

då kontakt med hälso- och sjukvård kan ske från egen hemmiljö.  

 

Verksamhetsledning behöver vara engagerad vid införandet av nya 

arbetsmetoder och förstå sjuksköterskors olika kunskapsnivåer av tekniska 

färdigheter. Strukturella hinder för tillämpning och implementering behöver 

identifieras för att nya innovationer ska nå hela vårdkedjan. Ny teknik 
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möjliggör för hälso- och sjukvården att vara en dynamisk verksamhet som 

gynnar den vårdsökandes hälsa samt bidrar till en jämlik vård. 
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Bilaga 1 
Information till verksamhetschef 

 
Förfrågan beträffande tillstånd att rekrytera sjuksköterskor till intervjustudie  
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård är en komplex 
omvårdnadssituation där sjuksköterskor i telefonrådgivning har en central 
roll. Ökad digitalisering innebär distansöverbryggande och möjliggör nya 
arbetsmetoder för omvårdnad vid telefonrådgivning.  
 
Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 
telefonrådgivning och hur de skulle uppleva bild som komplement vid 
bedömning. Jag önskar ert tillstånd att rekrytera sjuksköterskor för intervju i 
form av fokusgrupper. Varje grupp bör bestå av 3-5 deltagare som är 
sjuksköterskor med erfarenhet av telefonrådgivning och där avsatt tid är 60 
minuter. Utifrån studiens problemställning kommer ämnen för diskussion att 
presenteras för fokusgruppen. Intervjun kommer att ljudinspelas och raderas 
efter studiens avslut. 
 
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. 
Det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av 
det. Inga enskilda personer eller verksamheter kommer att kunna identifieras 
vid presentation av studiens resultat.   
 
Studien utgår och handleds från Mittuniversitetet och Institutionen för 
omvårdnad och kommer att examineras som vetenskapligt arbete på 
avancerad nivå. Denna förfrågan avser ert tillstånd att rekrytera 
sjuksköterskor i telefonrådgivning som deltagare till denna studie. 
 
Östersund 2019-02-22 
Vänligen 
Malin Carlson 
Distriktssköterska 
Telefon: 0768-025 464 
malin.carlson@vgregion.se 
 
Handledare: 
Britt Bäckström  
Universitetslektor Mittuniversitetet 
britt.backstrom@miun.se 
 

mailto:malin.carlson@vgregion.se
mailto:britt.backstrom@miun.se


39 
 

Blankett för medgivande 

 
 
 
 
 

Medgivande 
Härmed ges medgivande till att rekrytera sjuksköterskor som deltagare till uppsats på 
avancerad nivå. Studien utgår från Mittuniversitetet Institutionen för omvårdnad. 
 
 
 
 
 
……………………………………………          ……………………………………… 
Ort, datum   Namnteckning verksamhetschef 
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Bilaga 2 
Information till forskningsperson 

 
  

 
 
 

  
Till dig som är sjuksköterska i telefonrådgivning-  
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  
Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård är en komplex 
omvårdnadssituation där sjuksköterskor har en central roll. Jag önskar 
genomföra en intervjustudie i fokusgrupp om 3-5 sjuksköterskor där syftet är 
att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning och hur de 
skulle uppleva bild som komplement vid bedömning. 
  
Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan att ange orsak. Intervjun kommer att genomföras på din 
arbetsplats eller en annan avskild plats som ni finner lämplig. Intervjun sker i 
fokusgrupp och som en diskussion utifrån givet ämne från intervjuaren. 
Samtalet beräknas ta 60 minuter samt kommer att ljudinspelas. Materialet från 
intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och inspelat 
material kommer att raderas efter studiens avslut. Det är endast de ansvariga 
personerna för studien som kommer ta del av intervjuerna vilka kommer att 
förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dem. Inga enskilda 
personer eller vårdcentraler kommer att kunna identifieras vid presentation 
av studiens resultat.  Studiens resultat kommer att baseras på intervjuerna och 
genomförs under handledning från Mittuniversitetet, Institutionen för 
omvårdnad.  
 
Om du som sjuksköterska är intresserad av att delta ber jag dig vänligen att 
fylla i blankett för samtycke för vidarebefordran till mig i samband med 
intervjutillfället.  
 
Östersund 2019-02-22 
Vänligen 
Malin Carlson Distriktssköterska 
Telefon: 0768-025 464 malin.carlson@vgregion.se 
Handledare:  
Britt Bäckström Universitetslektor Mittuniversitetet 
britt.backstrom@miun.se 
 

mailto:malin.carlson@vgregion.se
mailto:britt.backstrom@miun.se
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Blankett för samtycke 
 

 
 
 
Studien utgår från Mittuniversitetet Institutionen för omvårdnad. 
 
Informerat samtycke  
Härmed ges informerat samtycke till att delta i fokusgruppintervju som deltagare i en 
uppsats på avancerad nivå. Jag har förstått studiens syfte och hur det insamlade 
materialet kommer att behandlas. Jag är även medveten om att jag när som helst kan 
välja att avbryta mitt deltagande.  
 
 
 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien: 

 
 
……………………………………… 
Ort, datum 
 
……………………………………                 ………………………………….. 
Namnteckning          Namnförtydligande 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

Introduktion 
Välkomna, presentera mig, kort introduktion av studien  
Avsatt tid, rätt att dra sig ur, diskussion utifrån ämnen, bandinspelning, 
konfidentialitet, gruppens/min roll. Frågor? 
Starta bandinspelning! 
Öppningsfrågor:  
Berätta kort om er själva: ålder? grund/spec.utb? examensår? antal år i 
telefonrådgivning? 
 
Introduktionsfrågor: 
Vad är det första ni tänker på när jag säger telefonrådgivning? 
 
Övergångsfrågor: 
Beskriv vad utmaningen/problemet med telefonrådgivning är idag?  
 
Nyckelfrågor:     
Hur skulle du uppleva att ha bild på den vårdsökande, som vid digitalt 
vårdmöte, som komplement till telefonsamtalet? 
Hur skulle bilden kunna vara ett stöd i telefonrådgivning? Vad skulle bilden 
bidra till? Nyttan? Betydelse? 
På vilket sätt skulle bildsamtal förändra telefonrådgivningen? (att göra 
bedömning/ta beslut?) Beskriv 
Beskriv om ni kan se någon utmaning/svårighet med att ha bild vid 
tel.rådgivning. 
Vilka telefonrådgivningssamtal skulle lämpa sig för bildsamtal? 
 
Avslutningsfrågor:  
Summering av moderator. Något du känner att du inte fått sagt? 

 
Slutfråga: 
Relaterat till syftet med studien, har jag missat något? 
Tack till deltagarna! Be att få återkomma via mejl om något är oklart med 
bandinspelning. Mejladress! 
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