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Abstrakt       

 

I takt med teknikutveckling, vårdens ökade krav på tillgänglighet och effektivitet så ökar även 

vården som sker på distans. Telefonrådgivning är en del av den. Sjuksköterskor och patienter 

behöver numera inte befinna sig på samma plats vilket ställer andra krav på sjuksköterskornas 

kompetens. Arbetet som telefonsjuksköterska är en komplex arbetssituation som kräver 

specialistkunskaper och ger sjuksköterskorna utmaningar. Syftet med studien var att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av arbete med telefonrådgivning. Metoden var 

en litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys av 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet 

visade på följande fyra framträdande teman: Faktorer av betydelse för problem identifikation 

och beslutsfattande, faktorer hos telefonsjuksköterskan, kommunikationsfaktorer samt 

organisationsfaktorer. Diskussionen påvisade telefonsjuksköterskornas arbetsprocess som 

bestod i att skapa god kommunikation, samla information, bedöma vårdbehov, ge 

egenvårdsråd eller hänvisa vidare för att slutligen få tillbaka positiv eller negativ feedback. 

Slutsatsen var att telefonsjuksköterskorna hade en komplex arbetssituation med många 

påverkande faktorer. För att underlätta arbetet efterfrågades användarvänliga data/beslutstöd 

samt specialistutbildning. 

 

 

 

Nyckelord: beslutsfattande, faktorer, kvalitativ, primärvård och triage - sjuksköterska  
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Av nyfikenhet har jag med utgångspunkt som telefonsjuksköterska valt att göra en C-uppsats 

inom ämnet telefonrådgivning. Jag har själv upplevt det komplexa i telefonsjuksköterskans 

arbetssituation och vill studera detta vidare. Vården utvecklas kontinuerligt och de flesta 

sjuksköterskor kommer i framtiden på ett eller annat sätt ha kontakt med sina patienter via 

telefon, e- mejl eller annan teknik. Kännedom om denna ”omvårdnadsform” är därför viktig 

kunskap. 

 

Dåtid och nutid. 

Förr i tiden var egenvård den form av sjukvård som fanns. Familjerna tog hand om varandra, 

skötte barnuppfostran samt vården av äldre och sjuka. Numera lever vi annorlunda. 

Familjeband har ändrats, en del lever ensamstående och kanske inte har någon att vända sig 

till. Den kommunala verksamheten, ex. förskolor och skolor tar hand om våra barn. 

Hemtjänsten och sjukhem sköter våra äldre. Sjukdomar sköts på vårdcentraler och på sjukhus. 

Primärvården har tagit över en del av den rådgivande funktionen. Telefonrådgivaren får agera 

”jourhavande mormor” för att hjälpa människor till trygghet och ge råd till egenvård för att ta 

hand om sin egen hälsa (Marklund 1990 s.9; Leppänen 2002 s.11).  

 

I Stockholm användes den allra första telefonen år 1877 (Wahlberg 2007s.9). Trots det är 

telefonrådgivning en relativt ny vårdform. Användandet av teknologi för att ge 

hälsorådgivning är däremot inget nytt fenomen. Det allra första funna dokumenterade 

telefonrådet gavs redan 1879 och gällde rådgivning om ett barn med kruppsymtom (Omery 

2003).  

 

Telefonrådgivning har under de sista årtiondena blivit ett alltmer utbrett redskap i hälso- och 

sjukvårdens arbete. Människor som söker hjälp ringer till vård/hälsocentraler, 

sjukvårdsrådgivningar, akutmottagningar och apotek etc. istället för att fysiskt förflytta sig till 

dem (Leppänen 2002 s.9). Detta innebär att patienter och sjuksköterskor inte behöver finnas 

på samma ställe för att etablera en relation. Vård på distans utmanar och ställer höga krav på 

sjuksköterskans yrkeskunnighet (Wahlberg 2007 s.9). Sjuksköterskor konfronteras dagligen 

med förändringar. Frammarsch inom medicinsk vetenskap och teknologi, en åldrande 

befolkning med komplexa sjukdomar, personalbrist och ekonomiska åtstramningar gör att 

vården utvecklar teknologi och telemedicin i allt snabbare takt (Larsen 2005).  

 

Utvecklingen har tagit fart under de sista åren främst sedan projektet Vårdråd per telefon 

startade på uppdrag av Staten och Landstingsförbundet 2002. Dess målsättning var att 

utveckla stödsystem för en nationell Sjukvårdsrådgivning med ett gemensamt kortnummer för 

att öka vårdens tillgänglighet och ge patienterna trygghet (Swedin, 2003,s.4).  I februari 2009 

beräknas 8,1 miljoner människor (88 % av Sveriges befolkning) nå sin Sjukvårdsrådgivning 

via det nya 1177 systemet (SVR AB B. Gustavson personlig kommunikation 7 oktober, 

2008). 

 

Olika begrepp inom telefonrådgivning 

Telefonrådgivning är en generell benämning på rådgivning per telefon. Den behöver inte 

automatiskt vara kopplad till hälso- och sjukvården utan kan även användas inom ex 

bankväsendet. I vetenskapliga artiklar beskrivs det också som telephone triage - vilket kan 

översättas till hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon. Ordet triage förekommer frekvent 

och kan relateras till att sortera eller en gradering av vårdbehov (Wahlberg 2007 s.11, 

111,112). Triage beskrivs även av Göransson, Eldh och Jansson (2008 s.18.19) som ett 

turordningssystem baserat på den sjuka/skadade personens medicinska behov. Bedömning 



och sortering sker utifrån hur svårt sjuk/skadad personen är och inte utifrån väntetid eller 

andra kriterier.  

 

Ordet telemedicin förknippas med den medicinska läkarprofessionen i kombination med 

teknologi och telekommunikation. Ordet telehälsa förespråkas istället av amerikanska 

sjuksköterskeförbundet då detta ord ger bredare innebörd och även innefattar 

hälsoinformation och andra former av distansvård för allmänheten (Wahlberg 2007 s. 106). 

Under 1990 talet kallades arbetet vid centralt organiserad telefonrådgivning för 

sjukvårdsupplysning men i slutet av 1990-talet lanserades begreppet sjukvårdsrådgivning. 

Namnet valdes för att påvisa att det var rådgivning som gavs av sjuksköterskor med 

omvårdnad och medicinsk kompetens och inte bara en upplysningsverksamhet (Wahlberg 

2007 s.11).  

 

Telefonsjuksköterskans arbete 

Att arbeta som sjuksköterska med telefonrådgivning beskrivs av Leppänen (2002 s. 29) och 

Wahlberg (2007 s.18, 19) som att sjuksköterskorna har en viktig ”sorterings” funktion som 

organisatoriska guider eller ”grindvakter”. De skall utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om 

omvårdnad (SOSFS 1993:17) bedriva sitt omvårdnadsarbete genom att diagnosticera och 

behandla en patients /vårdsökandes reaktioner på aktuella och potentiella hälsoproblem med 

syftet att stärka hälsa, förebygga sjukdom / ohälsa samt återställa och bevara hälsa utifrån 

patientens individuella behov och möjligheter.  

 

Arbetsuppgiften vid telefonrådgivningen är bl.a. att utforska de inringandes medicinska 

problem, bedöma aktuellt vårdbehov, erbjuda stöd, ge egenvårdsråd samt undervisa. De ska 

även hänvisa de vårdsökande till lämplig vårdnivå, boka tid till läkare, samordna vård- och 

omsorgsresurser samt hjälpa till med hälso- och sjukvårdsinformation (Leppänen 2002, s.29; 

Wahlberg 2007,s.19; Swedin 2003,s.14) 

 

Rådgivning över telefon kräver erfarenhet, träning och utbildning. Vidden av de varierande 

orsakerna till varför patienter ringer indikerar att sjuksköterskorna behöver kunskap om varje 

aspekt inom sjukvården. Sjuksköterskan kan inte ha kunskap på djupet om varje sjukdom men 

måste utifrån varje samtal lyssna, bedöma symtom och prioritera åtgärder (Wahlberg, 

Wredling.1999 ). Sjuksköterskan måste behärska kommunikation både skriftligt och verbalt. 

De måste även ha goda personliga egenskaper och ha förmåga att snabbt samla information 

för att planera vården. Utifrån studien beskrivs också att sjuksköterskorna bör vara medvetna 

om de juridiska och yrkesmässiga aspekterna av rådgivningen ( Coleman. 1997).  

Sammanfattningsvis verkar sjuksköterskans roll i telefonrådgivningsarbetet innehålla många 

olika arbetsmoment och faktorer som påverkar resultatet av arbetet. 

 

Syfte 

Syftet med studien vara att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av arbete med 

telefonrådgivning. 

 

METOD   

Studien hade en kvalitativ ansats vilken ofta används inom omvårdnadsforskning och 

utbildning när forskaren vill få fram förklaring eller beskrivningar av t.ex. upplevelser eller 

erfarenheter (Forsberg & Wengström 2003. s.125,146. & Graneheim & Lundman 2004). 

 

 

 



Litteratursökning, urval och kvalitetsbedömning  

Arbetet var en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar funna på Mittuniversitetets bibliotek 

och genom artikelsökning i olika databaser. Sökord som användes byggde på bärande begrepp 

i syftet och kombinerades på olika sätt. Se bilaga 1. Även manuell sökning gjordes. Dvs. i 

funna artiklars referenslistor hittades ytterligare en artikel som stämde med syftet. 

 

Inklusionskriterier var fulltext artiklar. Limits: humans, nursingjournals med text på svenska 

och engelska. Efter kvalitetsbedömning ingick bara vetenskapliga artiklar av medel och hög 

kvalitet.  

Exklusionskriterier var review artiklar och artiklar med låg vetenskaplig kvalité samt artiklar 

som innefattade specifika kroniska sjukdomstillstånd och speciella hjälplinjer.  

 

Urvalet skedde i flera steg. Ett första urval gjordes genom att läsa titeln på träffarna och 

förkasta de som inte passade in på syftet. I andra urvalet lästes abstrakten. Där abstrakt stämde 

med syftet lästes hela artikeln. Därefter gjordes en vetenskaplig kvalitetsgranskning med hjälp 

av bedömningsmall enligt Willman och Stoltz (2002 s.122 bilaga H).  Bedömningen 

baserades på systematisk granskning av artiklarna så som om syftet var tydligt angivet, 

urvalet relevant och datainsamlingstekniken lämplig. Granskning gjordes med utgångspunkt 

på om tydlig metod och analysbeskrivning fanns med, om etiska aspekter ingick samt om 

resultatet verkade rimligt. Artiklarna bedömdes utifrån hög, medel eller låg kvalitet. Se även 

Willman och Stoltz (2002 s. 79-90). Efter dessa urvalssteg fanns slutligen 11 artiklar som 

stämde överens med syftet och överensstämde med kvalitetskriterierna. Se bilaga 2. 

 

Analys 
Metoden som användes i studien var innehållsanalys enl. Graneheim och Lundman (2004). 

Denna metod är användbar vid hela intervjuer eller observationer där textmassa är stor nog att 

analyseras i sin helhet och liten nog för att hålla i minnet. Arbetet har gjorts i flera steg. Först 

lästes artiklarna igenom flera gånger för att förstå hela sammanhanget. Meningsenheter dvs. 

meningar, ord eller stycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang och som 

stämde med syftet togs fram ur textmassan. Dessa färgmarkerades i artiklarna och översattes 

direkt till svenska . Då dessa texter var ganska omfattande kortades varje meningsenhet ner 

men med bibehållet innehåll sk. kondensering. Meningarna skrevs därefter över till ett 

dokument med tabell kolumner - (tabell 1). Gällande direktöversättning och kondensering 

skedde detta avvikande från Graneheim och Lundmans metod.  När text från samtliga artiklar 

hade sammanställts så framkom 234 olika meningsenheter. Vardera meningsenhet kodades 

med författarens namn så meningarna kunde kopplas ihop med rätt författare och artikel vid 

sammanställning. Alla 234 meningsenheterna klipptes ut och sorterades därefter genom 

likheter och skillnader till gemensamma koder och subteman. Slutligen uppkom övergripande 

tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Exempel på arbetet i analysprocessen 

Orginaltext Kondenserad översatt 

meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

 

They express a feeling of 

satisfaction when they 

were able to help a fellow 

human being by just 

listening, answering and 

giving a few hints about 

what to do (Holmström 

etal. 2002 s.146). 

 

 

Känsla av tillfredställelse 

när de kunde hjälpa en 

människa genom att lyssna, 

svara och ge några få råd 

om vad de kunde 

göra.(B26) 

 

Arbet

s- 

miljö 

 

Arbets 

tillfredställe

lse  

 

Faktorer 

hos 

telefonsju

k-

sköterskan  

 

Etiska överväganden  

Då arbetet var en studie över redan publicerade artiklar så granskades artiklarna i avseende på 

om etiska överväganden hade gjorts. Resultatet visade att i studier av Wahlberg, Cedersund 

och Wredling (2003); Holmström och Höglund (2007) och O´Cathain, et al.(2004 a ) fanns 

beskrivet om granskning av etisk kommitté. Respondenterna hade informerats både skriftligt 

och muntligt och deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när som helst. Garanti på 

anonymitet och sekretess utlovades på data (Edwards,1994; Holmström, DallAlba, 2002; 

Holmström et al. 2007 & Ström, Marklund & Hildingh, 2006). I studierna av Edwards, 

(1998); Knowles, O´Cathain, Morrell, Munro & Nicholl (2002); Nauright, Moneyham & 

Williamson (1999); Pettinari – Johnson & Jessopp (2001); och Vanalis et al. (2003) redovisas 

däremot ingen etisk diskussion. Samtliga artiklar förutom Valanis et al. (2003) hade dock 

granskats etiskt innan publicering i respektive tidskrift. Denna artikel innehöll dock inte några 

etiska motsägningar och inkluderades därför ändå i resultatet. 

 

RESULTAT 

Studiens resultat byggde på 11 vetenskapliga artiklar som resulterade i fyra olika teman. De 

teman och subtema som framkom var följande:  

 

 

TEMA    SUBTEMA 

 

Faktorer av betydelse för problem identifikation Beslutsfattande 

och beslutsfattande    Att inte se patienten  

    Komplexa och svåra samtal 

 

Faktorer hos telefonsjuksköterskorna  Kunskap, erfarenhet och  

personlighet  

    Etik och bemötande 

Arbetstillfredsställelse 

Rädsla för felbedömningar  

 

Kommunikationsfaktorer  Frågeprocessen 

    Aktivt lyssnande 

    Bildskapande process 

Guida, råda och informera 

 



Organisationsfaktorer   Oklar organisation 

    Arbetsbelastning och stress 

    Kommunikation med övrig vården

    Fysisk arbetsmiljö 

 

Faktorer av betydelse för problemidentifikation och beslutsfattande 

Beslutsfattande 

Att kunna fatta beslut är en viktig egenskap som telefonsjuksköterska (Ström et al. 2006). 

Sjuksköterskan samlar data tidigt i samtalet för att skapa en trolig hypotes. Hon väger 

patientens akuta symtom mot icke akuta och balanserar det mest troliga scenario mot det 

värsta tänkbara och försöker se vilka konsekvenser behandling och sjukdom blir för varje 

patient. Vid varje hänvisning måste hon välja mellan flera olika alternativ och 

hänvisningsnivåer och ta ställning till om det är rätt nivå för patienten (Edwards, 1994).  

 

Att inte se patienten  
Att inte se patienten upplevs som ett problem och en faktor som påverkar sjuksköterskans 

bedömning. Detta beskrivs som en känsla av att arbeta i mörker eller att vara blind 

(Holmström et al.  2002; Nauright et al.1999 & Wahlberg et al. 2003). Genom att enbart ha 

telefonkontakt med patienten så har sjuksköterskan bara en informationskälla och är helt 

beroende av den kvalitet på information som ges från patienten (Edwards 1998; Holmström et 

al. 2007). Det beskrivs som en svårighet att få fram beskrivning på ex hudutslag och var på 

kroppen patienten har smärta (Pettinari- Johnson et al. 2001 & Wahlberg et al. 2003). 

 

” It is difficult when you cannot see the patient to make a decision without guidance from for 

instance body language. A rash, for instance, is impossible over the phone. People describe 

their symptoms differently” (Wahlberg et al.2003s. 40). 

 

Triagefunktionen är snabb (Holmström et al. 2007). En sjuksköterska beskriver att avsaknad 

av visuell kontakt påverkar snabbheten i bedömningen. I hennes fall hindrade det henne så 

hon inte fattade alltför snabba beslut vilket hon gjorde när hon såg patienten (Pettinari- 

Johnsson et al. 2001). 

 

Komplexa och svåra samtal 

Sjuksköterskorna beskriver de mest utmanande och svåra samtalen som de möter som ex. 

patienter som har annan kulturell bakgrund, annat modersmål samt andra värderingar om vård 

än vad sjuksköterskorna var vana vid. Aggressiva och/eller drogpåverkade patienter som både 

har svårt att lyssna och själva berätta samt patienter med psykisk ohälsa förekommer också 

(Holmström et al. 2002, 2007; Nauright et al.1999 & Wahlberg et al. 2003). Samtal från 

patienter som handlar om barnmisshandel, sex eller psykisk misshandel, samt patienter som är 

utan hälso- och sjukvårdsresurser som ex. avsaknad av försäkring eller pengar beskrivs som 

mycket svåra samtal att hantera (Nauright et al.1999).  

 

Sjuksköterskan får ibland irrelevanta, atypiska symtom presenterade av patienter som är 

ovilliga eller inte har förmåga att beskriva sina symtom. Detta leder till att sjuksköterskan har 

svårt att utröna graden av trovärdighet och pålitlighet hos patienten. I vissa fall kan falsk 

information ges och det händer att patienten överdriver eller underdriver. Detta ger 

sjuksköterskan utmaningar som kräver god kommunikationsfärdighet (Edwards. 1994,1998; 

Pettinari – Johnson et al..2001; Wahlberg et al.2003 &  Nauright et al. 1999). 

 

 



Inom telefonrådgivningen förekommer det att den som ringer inte är den som är sjuk. 

Anhöriga ringer om sina nära som de är oroliga för och föräldrar ringer om sina barn etc. 

Etiska dilemman uppstår då. Strategin är att sjuksköterskorna alltid försöker tala med den som 

är sjuk och undviker andrahands konsultationer för att få en sådan sanningsenlig information 

som möjligt (Holmström et al. 2007 & Wahlberg et al.2003). Hela telefonrådgivnings tjänsten 

betraktas som oetisk då sjuksköterskan aldrig kan vara säker på den inringandes identitet. Den 

inringande anger sitt personnummer och namn men sjuksköterskan kan inte med säkerhet veta 

att det är rätt person hon talar med. Hon frågade därför ofta om tidigare gjorda samtal till dem 

och om kända sjukdomar som kanske fanns dokumenterade i patientjournalen för att se om 

det stämde ( Holmström et al.2005). 

 

Faktorer hos telefonsjuksköterskorna  

Kunskap, erfarenhet och personlighet  

Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning bör ha en bred kunskaps-erfarenhet 

(Nauright et al.1999 & O´Cathain et al.2004a).  Resultatet i en studie visade att sjuksköterskor 

med >20 års erfarenhet, gav mer egenvårdsråd och prioriterade samtalen lägre än 

sjuksköterskor med <10 års erfarenhet. Däremot i intervjuerna med sjuksköterskorna ansåg de 

att en varierad klinisk erfarenhet var viktigare än längden på erfarenheten. Dessutom ansågs 

erfarenheten vara nödvändig för att sjuksköterskorna skulle utveckla expertis och använda sig 

av sin intuition/instinkt (O´Cathain et al. 2004a). 

 

Sjuksköterskornas kliniska bakgrund påverkade hur de gjorde sina bedömningar. De berättade 

att de överskred datorstödets rekommendationer när de hade klinisk kunskap om 

hälsoproblemet. Saknades kunskap så litade de mera på datastödet. Som ny sjuksköterska på 

NHS Direct ( Sjukvårdsrådgivningen i England) litades mer på datastödet i början och högre 

prioriteringar gjordes. När erfarenhet av arbetet växte togs fler egna beslut (O´Cathain et 

al.2004a).Erfarna sjuksköterskor ”lyssnade in” patienten vilket beskrivs som erfarenhets -

baserad kunskap ( Holmström et al.2002). Erfarenhetskunskap beskrivs som ett komplement 

till formell textboks kunskap ( Edwards, 1994). 

 

“You learn throughout the year to read between the lines and form your own option of what is 

going on…It´s like tuning in to the patient´s own option of the case- to catch all available 

signals. Often it´s something completely different from what they first presented.( Holmström 

et al. 2002.s.145).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att ha kunskap från flera områden inom hälso- och sjukvården var 

viktigt då arbetet täckte ett brett område av problem och handlade om både kommunal och 

sjukhusvård.( Edwards, 1994; Nauright et al.1999 & O,Cathain et al. 2004a ). 

Kommunanställda sjuksköterskor upplevde att de hade en bättre förståelse för patientens hela 

sociala situation medan akutsjuksköterskorna beskrev en mera akut inställning till samtalen. 

Sjuksköterskorna välkomnade därför ett varierande team av kollegor med olika bakgrund och 

erfarenhet (O,Cathain et al. 2004a).  

 

En oro fanns hos sjuksköterskorna om att förlora sin kliniska färdighet då de bara arbetade 

med telefonrådgivning. De önskade att klinisk verksamhet skulle kombineras med arbetet i 

telefonen för att hålla kompetensen levande (Knowles et al. 2002). Rädsla fanns också att 

”gamla” sjuksköterskor hade brist på ny kunskap och var dåligt uppdaterade (O´Cathain et al. 

(2004a).   

 

 



En viktig egenskap hos sjuksköterskorna var att själva fundera över sitt själv -förtroende. Att 

se sig själv som en tillgång och att använda sig av den. Genom att de hade kännedom om sina 

styrkor och svagheter kunde de lättare lita på sin egen kliniska kunskap utan att oroa sig för 

sin egen prestige (Edwards, 1994; Ström et al. 2006 & Vanalis et al. 2003).  

 

Etik och bemötande 

Synen på vad som är bäst för patienten kontra vad hälso- och sjukvården erbjuder gav 

sjuksköterskorna etiska funderingar och konflikt i att både vara vårdare och grindvakt. Bristen 

på sjukvårdsresurser gjorde att sjuksköterskorna ibland vägde patientsäkerhet mot kostnads 

effektivitet (Edwards, 1994; Holmström et al. 2002, 2007 & Wahlberg et al. 2003). 

Sjuksköterskorna beskrev skillnader i hur sjuksköterskekollegor emellan litade på patienterna 

och hur de utifrån patienternas beskrivning värderade och bedömde patienternas rätt till vård. 

Etiska dilemman upplevdes i samtal om känsliga ämnen ex gynekologi och psykisk ohälsa. 

Det var svårt för dem att veta hur de skulle uttrycka sig i dokumentationen och att använda 

rätt uttryck (Holmström et al.2007). Sjuksköterskornas målsättning var att sätta problemet i 

sin kontext och på ett holistiskt sätt nå bedömning istället för att bara fokusera på patologin 

(Edwards.1998).  

 

Trygghet och god relation för patienter beskrivs där en patient ringer och vill bekräfta att han 

fått rätt info/ bedömning av läkare som han just besökt. Eller patienter som vill vara anonyma 

eller vill prata om känsliga ämnen som får göra det anonymt. Sjuksköterskan bör visa 

känslighet mot patientens livsvillkor och ex. ringa upp patienten igen om han/hon behöver 

tala privat och inte kan det för tillfället. Viktigt i samtalet med patienten var att redan från 

början skapa en god relation. Låta patienten få tid att beskriva sitt problem och tala till punkt 

innan sjuksköterskan avbryter (Wahlberg et al.2003 & Pettinari –Johnson et al.2001). 

Sjuksköterskan försöker föreställa sig patienten framför sig och ge omvårdnad därefter. T.ex 

att vara lugn och ge trygghet till en patient med oro eller rädsla (Pettinari – Johnson et 

al.2001) .  

 

Arbetstillfredsställelse. 
Arbetet som telefonsjuksköterska beskrevs i flera studier som stimulerande, belönande och 

utmanande. Stimulerande i den bemärkelsen att det var kunskapsgivande, fullt av variation 

och att varje samtal upplevdes som unikt. Det var berikande på ett personligt plan att använda 

sin kunskap och vara väl informerad och hålla sig ”up to date”( Holmström et al. 2002: 

Knowles et al. 2002; Nauright et al. 1999 & Ström et al. 2006 ). Arbetet var belönande genom 

att patienterna ofta gav positiv respons och tacksamhet över den hjälp de fått och de berömde 

ofta sjuksköterskorna högt (Holmström et al. 2002; Nauright et al. 1999; Pettinari- Johnson et 

al. 2001 & Ström et al. 2006).  

 

Det utmanande för sjuksköterskorna förklarades av att varje samtal gav nya problem och 

utmaningen bestod i att på bästa sätt ge service, trovärdighet och skapa en god relation med 

patienterna (Holmström et al.2002; Nauright et al. 1999; Pettinari- Johnson et al. 2001, och 

Ström et al. 2006). Arbetet var brett och gav stor självständighet. Sjuksköterskorna kunde 

göra sina egna bedömningar och kontrollera sitt eget arbete (Nauright et al.1999; Ström et al. 

2006 och Vanalis et al. 2003). Arbetet gav känsla av glädje, tillfredställelse och stolthet. Det 

framkallade positiva känslor i relationen med patienterna och gav valuta och tillgänglighet till 

befolkningen. (Holmström et al. 2002; Knowles et al.2002; Nauright et al. 1999; Ström et al. 

2006 & Wahlberg et al. 2003). 

 

 



Sjuksköterskorna beskrev telefonrådgivningsarbetet som ett privilegium att arbeta i en miljö 

där kunskaps utveckling är tillåten. Den kontinuerliga fortbildningen var viktig för att hålla 

kompetensen uppe oavsett hur erfaren sjuksköterskan var. Personlig utbildning och utveckling 

gavs inom data, i bedömningar och inom kommunikation (Holmström et al. 2002; Knowles et 

al., 2002; Ström et al. 2006 & Wahlberg et al. 2003). Kontinuerliga utbildningsmöjligheter 

samt utbildning inom att bemöta självmordsbenägna patienter saknades dock i studien av 

Valanis et al. 2003).  

  

Rädsla för felbedömningar 
Sjuksköterskorna hade en obehaglig känsla att vara synliga i en utsatt, exponerad situation. 

Situationen beskrevs som viktig, ansvarsfull och svår (Holmström et al. 2002 & Ström et al. 

2006). De uttryckte en stark känsla och en personlig oro över deras ansvar mot patienten 

vilken de ansåg sig ha sparsam kontroll över. Ibland fick de kommentarer från patienter med 

känsliga undertoner. Sjuksköterskorna kände då tydligt att de ansvarade för bedömningen och 

patientens välbefinnande. Erfarenheten av ansvar och att ett misstag kan resultera i en 

anmälan och i värsta fall en indragen legitimation. Rädslan att missbedöma situationen fanns 

alltid i bakhuvudet och uppkom vid nästan varje samtal (Edwards et al.1994; Holmström et al. 

2002 & O´Cathain et al. 2004a). 

 

“Again I am covering myself as well, if something awful happened to that child and Mum 

said, ´Oh the nurse told med to wait`. I mean my registration could be taken away from me, so 

I´ve got to cover myself” (Edwards, 1994 s.721 ). 

 

Känslan av sårbarhet hos sjuksköterskorna visades genom att sjuksköterskornas bedömning 

valdes för att skydda sig själv och reducera risken för lagliga repressalier. Några 

sjuksköterskor beskrev att de oberoende av klinisk bakgrund och erfarenhet var på ett 

personligt plan rädda för att göra fel (Edwards, 1994; Holmström et al. 2002 & O´Cathain et 

al. 2004a). 

 

Kommunikationsfaktorer 

Frågeprocessen 

Sjuksköterskorna använde sig av en systematiskt, bred och konsekvent frågeordning för att få 

fram så mycket information som möjligt vid varje samtal. Det hände att de repeterade frågor 

för att bekräfta information som de tidigare fått för att längre fram i frågespannet använda sig 

av svaret. Detta användes som en extra kontroll för sjuksköterskorna. (Edwards, 1994; 

Holmström et al. 2007; Pettinari – Johnson et al. 2001 & Wahlberg et al. 2003). 

Sjuksköterskorna måste vara medvetna om att frågestrukturen och frågorna som ställdes 

kunde missleda patienten genom att sjuksköterskan själv gav sina idéer/tankar till patienten 

(Edwards, 1998). 

 

Sjuksköterskorna försökte förklara för patienterna varför de ställde så många frågor. 

Upplevelsen var att patienterna var rätt följsamma, tog ansvar och anpassade sig till att 

sjuksköterskorna inte såg dem och försöker förklara det som var av vikt så utförligt de kunde. 

Ofta behövdes ändå mera detaljerade frågor ställas. För att sjuksköterskorna inte skulle 

glömma att ställa någon viktig fråga så användes ibland frågor utifrån beslutsstöds protokoll 

(Edwards, 1998; Nauright et al. 1999 & Pettinari – Johnson et al. 2001). Då alla områden inte 

täcktes av beslutstödet så uppfann sjuksköterskorna egna frågor utifrån deras 

omvårdnadserfarenheter och utifrån vad samtalet handlade om (Pettinari-Johnson et al. 2001).  

 

 



Olika beslut fattades beroende av vilket datastöd som användes. Ju mera standardiserade  

protokoll desto mindre individuella bedömningar gjordes av sjuksköterskorna (O´Cathain et 

al. 2004a & Vanalis et al. 2003). 

 

“ I know the questions to ask. No matter how busy you are, you just have to get all the 

information because it´s amazing how many times you´ll have a patient who calls with 

immediate symptoms and has a serious chronic condition that you find out about at the end of 

the call, and that changes everything - like a insulin-dependent diabetic who´s been vomiting 

and had diarrhea all day” ( Nauright et al. 1999.s.222). 

 

Aktivt lyssnande 

För att få fram så mycket information som möjligt i kompensation för avsaknaden av den 

visuella kontakten måste sjuksköterskorna lita på vad de kan höra. Det krävs att aktivt lyssna, 

ha ett känsligt öra samt lita på vad de hör. Dessutom kunna lyssna på tonen i patientens röst, 

de ordval som används och höra om orden matchar känslor eller inte (Edwards 1998, 1994; 

Holmström et al. 2002 & Nauright et al.1999). Det svåra beskrevs i att uppfatta det som inte 

sägs, lyssna bakom orden och läsa mellan raderna. Sjuksköterskorna måste sortera och lyssna 

väldigt noga för att inte missa viktiga symtom. Till sin hjälp i bedömningen lyssnar de till 

bakgrundsljud och andningsljud på ex. barnet som leker i bakgrunden för att kunna ställa 

följdfrågor (Edwards 1994; Holmström et al. 2002; Pettinari- Johnson et al. 2001 & Wahlberg 

etal. 2003). 

 

 

“I am always afraid of misjudging something important or misinterpreting the patient´s 

signals- that I am not getting the whole picture. There are patients who tell med their 

symtoms but maybe it is much worse - and the contrary too. It is all about having a sensitive 

ear…” ( Holmström et al. 2002.s.146) 

 

Svårigheter beskrivs i samtalet när tystnad framträder. En lång paus kan vara svår för 

patienten och sjuksköterskan att värdera och veta när tystnaden är bekväm eller inte. Har 

sjuksköterskan kännedom om detta kan hon tala till patienten på ett sätt så patienten vet att 

hon är närvarade och intresserad (Pettinari – Johnson et al. 2001).  

 

Bildskapande process 

Sjuksköterskorna hade utvecklat en bildskapande process vilket innebar att de försökte 

visualisera patientens beteende för att fånga det som är viktigt. Patientens beteende kan ge en 

ledtrådar om vad ex. barnet inte kan förklara eller berätta. Sjuksköterskorna försökte bygga 

upp en bild av patientens personlighet och skapa en bild av patientens normala status för att 

ha något att jämföra med. Denna visualisering sparar tid då det blir lättare för 

sjuksköterskorna att ställa frågor till sin hjälp i bedömningen (Edwards. 1994, 1998) 

 

” I think I probably try to put myself, er, you know, be a fly on the wall of the incident as 

much as I can. The more the patient is able to describe the incident, the better picture you 

have of the mechanism of injury.” (Edwards,1998,s. 56). 

 

Guida, råda och informera 

Många patienter hade dålig kunskap om den egna kroppen, normala sjukdoms tillstånd och 

hur man sköter om sig själv. Sjuksköterskorna ansåg därför att en viktig del av deras arbete 

var att arbeta preventivt, erbjuda hälsoråd, vara emotionellt stöd, ge information och kunna  

 



undervisa patienter rätt i egenvård (Holmström et al. 2002; Nauright et al. 1999 & Ström et al. 

2006). Kvalitén på den information som sjuksköterskorna gav var viktig för patienternas 

upplevelse och deras förtroende för sjuksköterskorna (Pettinari- Johnson et al. 2001). 

Sjuksköterskorna upplevde dock svårigheter med att ge rätt information. De behövde anpassa 

sin egen röst till varje patients behov. Funderingar så som om rådet går fram? Förstår 

patienten vad sjuksköterskan menar? Hur mycket ska sjuksköterskan informera? Ex. vid fall 

som att ge information till en patient om en svår sjukdom (Edwards, 1994; Holmström et al. 

2007 & Wahlberg et al. 2003).  

 

” It is very hard indeed to know what and how much to say in these cases. You cannot follow 

a standardized procedure or checklist. On the one hand, you shouldn´t make the patient 

extremely upset, but on the other hand, you cannot minimize the problem either- it´s walking a 

fine line both ethically and as a fellow human” (Holmström et al. 2007,s. 1869). 

 

Organisationsfaktorer  

Oklar organisation 

Organisatoriskt upplevdes det oklart om sjuksköterskornas roll skulle vara att ge en läkartid 

när patienten önskade eller om de skulle bedöma och hänvisa till rätt vårdnivå om behov 

fanns (Valanis et al. 2003). Sjuksköterskorna beskrev etiska funderingar och oro över det 

Svenska hälso- och sjukvårdssystemet (Holmström et. al. 2007). Varierande känslor fanns 

också om huruvida hälso- och sjukvårdssystemet värderade och stöttade deras rådgivande 

funktion. De upplevde obehag av att tvingas följa protokoll, statistik och att anpassa sig efter 

tidsmått som handledaren kontinuerligt följde upp. Dessutom utsattes de ständigt för 

jämförelse med andra kollegor. Vissa sjuksköterskor struntade i personal konsekvenserna och 

gjorde det som de ansåg vara bäst för patienterna (Valanis et al. 2003) 

 

Arbetsbelastning och stress 

Sjuksköterskorna upplevde stress och hög arbetsbelastning. De hade konflikt med sig själva 

mellan den tid de ville ge patienten och den faktiska tid de hade att erbjuda. Känslan av att 

vara tillgänglig var starkt knuten till möjligheten att ge den tid varje patient behövde. De 

upplevde frustration och stress när de hade en patient som behövde mycket utbildning och 

rådgivning vilket de inte kunde ge då kön var lång och när de visste att kanske flera akuta 

samtal väntade i kön. Den höga arbets- belastningen gjorde att kreativitet och effektivitet inte 

kunde användas på rätt sätt (Holmström et al. 2002; Nauright et al. 1999; Vanalis et al. 2003 

& Wahlberg et al. 2003).  

 

Beskrivningar på upplevelse av ensamhet utan kollegor eller support finns uttalade i studier av 

Valanis et al. (2003) & Wahlberg et al. (2003). Frustrerande känslor för sjuksköterskorna 

beskrivs när samtal som var i behov av specialistkunskap (ex. ammningshjälplinjen) ringde in 

och specialisterna eller specialmottagningar inte fanns tillgängliga ( Nauright et al.1999). 

Sjuksköterskorna upplever avsaknaden av riktlinjer, protokoll och hjälpmedel för bedömning/ 

hänvisning av patienter. Uppföljning och feedback från övriga vården saknades på om 

sjuksköterskorna gjort rätt bedömning/hänvisning eller inte (Wahlberg et al.2003;  Nauright et 

al.1999. & Vanalis et al. 2003) 

 

Kommunikation med övriga vården 
Sjuksköterskorna beskriver att de är utsatta för kritik av patienter som tycker det är krångligt 

att nå vården. De utsätts också för kritik från andra kollegor inom sjukvården. 

Kommunikationen med annan vårdpersonal upplevs som trixig. Det var svårt att ”sälja” sin  

 



Ge egenvård 

– motivera  
och utbilda 

patient till annan vårdinstans. De andra klinikerna förväntade sig också att sjuksköterskorna 

skulle känna till deras specialitet och ställde höga krav på dem (Wahlberg et al. 2003; Ström 

et al., 2006 & Vanalis et al. 2003). 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön hade brister där datorer och telefoner inte fungerade optimalt 

(Wahlberg et al.2003). Sjuksköterskorna efterfrågade modem och fax kapacitet så de kunde 

sända information hem till patienterna (Nauright et al.1999). Störningar med hög ljudnivå där 

sjuksköterskorna beskrev att de måste anpassa sin egen röst så de andra kollegorna inte blev 

störda (Pettinari – Johnson et al. 2001). Besvär så som trötthet och muskelvärk pga liten 

möjlighet till fysisk aktivitet beskrevs (Valanis et al. 2003).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på flertal faktorer som telefonsjuksköterskorna upplevde och hade 

erfarenhet från. Många faktorer stämde in på flera teman och var relaterade till varandra.  I 

resultatet framkommer olika dimensioner på telefonsjuksköterskans arbete vilket kan 

sammanfattas och liknas med en omvårdnadsprocess. Se figur 1. 

 

 
Figur 1. Telefonsjuksköterskans omvårdnadsprocess. 

 

Att skapa god kommunikation och inbjuda till samtal beskrivs som en viktig aspekt för att ge 

trygghet till patienterna. Genom att vara den som lyssnar först, skapas direkt en inledning till 

samarbete. I det professionella mötet bör sjuksköterskorna vara empatiska, våga vara äkta och 

visa känslor. Genom att visa positiv värme kan de utveckla ett ömsesidigt givande och 

tagande och skapa balans i samtalet (Hilmarsson. 1999, s.12-20). 

 

För att samla information krävdes kommunikationsfärdigheter i att fråga, lyssna och 

visualisera. Sjuksköterskorna påverkades av att hantera komplicerade samtal där sparsam 

information gavs. Liknande resultat visas i studie från Sverige där även könsaspekter i olika 

former förekom. De flesta samtal som gäller barn eller åldrande föräldrar var ringda av 

kvinnor. Bilden av att det var kvinnan som var den primära vårdtagaren för barnen samt en 

misstro på pappan/mannen fanns hos sjuk-sköterskorna. De uttryckte problem med 

kommunikationen i samtal där männen beskrevs som ” head of the family” och inte tillät sina 

sjuka fruar tala med dem och det förekom också att män ifrågasatte sjuksköterskornas 

kompetens och inte tog emot råd av kvinnliga sjuksköterskor. Telefonrådgivningen beskrevs 

vara en service mest till kvinnor av kvinnor. Sjuksköterskor som arbetar med 

telefonrådgivning uppmanades därför att vara medvetna om risken av att ha en alltför  
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stereotyp dialog anpassade efter kvinnligt sätt att kommunicera (Höglund & Holmström 

2008).   

 

Resultatet visade på behov av varierad klinisk kunskap, erfarenhets kunskap och intuition hos 

sjuksköterskorna. Liknande beskrivs av Benner (1993 s.189,190) om novisa sjuksköterskor 

som från början förlitar sig på regelsystem och därefter inhämtar kunskaper och färdigheter 

genom upplevda erfarenheter. När sjuk-sköterskorna nått expertnivå fångar de istället 

omedvetet hela omvårdnadsprocessen och urskiljer det som är väsentligt i situationen. De 

använder sin intuitiva förmåga och identifierar problemet, analyserar och resonerar. Därefter 

sker planering, beslutsfattande och handling samtidigt. Detta kan liknas med kravet på telefon 

-sjuksköterskans kunskap och personlighet. 

 

Sjuksköterskornas beslutsfattande process sker i varje samtal. Till hjälp användes beslutstöd i 

varierande grad. Resultatet stärks av Mayo et al (2002) som studerade telefonsjuksköterskors 

användning av beslutstöd. Resultatet visade att de inte till fullo använde de beslutstöds 

protokoll som fanns tillgängliga. De ansågs inte vara byggda och anpassade för ändamålet. 

Omvårdnadskvalitén påverkades inte om sjuksköterskorna använde beslutstödsprotokoll eller 

inte. Studiens slutsats var att sjuksköterskorna inte behövde lita fullständigt på protokoll för 

att få stöd i arbetet, utan istället fortsätta att ge råd utifrån patientens behov (Mayo et al.2002). 

Sjuksköterskorna önskade utbildningsmöjligheter för att utveckla sina beslutsfattande 

kunskaper och efterfrågade beslutstöd som vad enklare att använda vid telefonrådgivningen ( 

Stacey et al. 2005). I England på NHS Direct ansåg sjuksköterskorna att beslutstöd och 

sjuksköterska är båda viktiga i beslutsprocessen. Sjuksköterskan till att vara den aktiva 

beslutsfattaren och beslutstödet som ett verktyg/hjälpmedel (O´Cathain, et al. 2004b)   

 

Organisationsfaktorer som oklara riktlinjer och mål påverkar sjuksköterskorna och vården 

negativt. Den höga arbetsbelastningen stressade sjuksköterskorna och gav patienterna mindre 

tid i samtalen. Trots det var de flesta patienterna nöjda med vården vilket gav 

sjuksköterskorna positiva känslor och arbetstillfredsställelse, samtidigt som de i varierande 

grad kände oro och rädsla för felbedömningar. Patienters positiva upplevelser av vården stärks 

i studie gjord av Wahlberg och Wredling (2001) som visade att 69 % av patienterna uppgav 

positiv erfarenhet av bemötandet. Kommentarer som att få adekvata råd, säkerhet från 

sjuksköterskorna, ett vänligt bemötande och att få lugnande besked beskrevs som viktigt. 

Emotionell respons upplevdes av patienterna lika viktiga som problemen i sig. Liknande 

studie från USA (Chang, Mayo & Omery. 2002) visar att hela 95,5 % av patienterna var 

fullständigt till delvis nöjda med telefonsjuksköterskans arbete.  

 

Sjuksköterskornas rädsla för fel beskrivs som en komplex del av arbetet och inkluderade en 

mängd faktorer där sjuksköterskorna tar hänsyn till patient säkerhet, patienternas önskemål, 

vårdens krav på effektivitet, arbetsbördan på arbetet, samt deras egna professionella integritet 

och rykte Dessa faktorer varierade från sjuksköterska till sjuksköterska och inga övertygande 

bevis fanns på att sjuksköterskans attityder till riskbedömning påverkade deras beslutsfattande  

( O´Cathain, Munro, Armstrong, O´Donnell & Heaney 2007). 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats passade bra då syftet var att söka svar på erfarenheter och upplevelser från 

sjuksköterskorna. Innehållsanalys med stort material gav möjlighet till data mättnad och stor 

mängd resultat. För att titta brett på telefonrådgivning valdes artiklar där resultatet visade på 

telefonsjuksköterskor i stort och inte på specifika hjälplinjer eller specialistfunktioner. Inga  

 



avgränsningar i tiden gjordes. Artiklar skrivna av Edwards redan 1994 och 1998 har 

inkluderats med tanke på att han ofta hänvisas till i andra studier samt att han är den som 

beskriver sjuk-sköterskans sätt att bildskapa och visualisera.  

Det är viktigt att välja deltagare med varierande erfarenhet, ålder och kön för att belysa olika 

aspekter. I denna studie ingår flest kvinnliga deltagare men med varierande erfarenhet och 

ålder. Resultatet kan tänkas ha blivit annorlunda om fler män deltagit i studierna och givit mer 

genusperspektiv.  

Studien har försökt följa kvalitetskriterier som trovärdighet, giltighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Polit och Beck ( 2004 s. 430-435) och Graneheim och Lundman (2004) tar upp 

att trovärdighet involverar flera olika aspekter. Ofta sker diskussion om trovärdigheten i 

kvalitativa studier när tolkning och analys av text sker. Studiens resultat är tolkat från artiklar 

där ursprungsförfattarna också tidigare har tolkat sitt resultat. Tolkning på tolkning. I studien 

har jag arbetat utifrån att inte tolka text utan försökt behålla ursprungstexten.  

En ytterligare aspekt är forskarens trovärdighet. Forskaren är datainsamlings-instrument och 

därför är forskarens erfarenhet, kvalité och reflektion viktiga i arbetet. Jag har arbetat ensam 

med artikelgranskning och textanalys men därefter med stöd av min handledare diskuterat 

fram teman och subteman.  

Med pålitlighet menas att analysen har bearbetats på samma sätt hela tiden och i metoden har 

tillvägagångssättet beskrivits noggrant för att vara enkelt att följa. Angående vald 

litteratursökning så kan studiens resultat ha visat på annat resultat om jag valt använda andra 

sökord och kombinationer istället för de val jag gjort. 

Giltighet beskrivs som ärlighet i datasökning och analys av meningsenheter. Jag har valt att 

redovisa allt som stämmer överense med arbetets syfte - både positivt och negativt resultat. 

Överförbarhet handlar om resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. Studiens 

resultat artiklar är från England, USA och Sverige. Dessa länders telefonrådgivning verkar 

ganska likvärdiga och kan kanske jämföras och liknas med varandra.  

 

Allmän diskussion 

I resultatet framkom många faktorer relaterade till sjuksköterskornas utbildning, kliniska 

kunskap och erfarenhet. De beskrev även olika kommunikationssätt, avsaknad av användbara 

protokoll och beslutsstöd samt organisationens roll för arbetet. Övergripande anser jag att det 

är dags att hälso- och sjukvården tar ställning till hur telefonrådgivning ska bedrivas. 

Sjukvårdsrådgivning bör vara den första vårdnivån. När detta sker höjs 

telefonsjuksköterskornas status genom att deras komplexa arbetssituation kommer fram i 

ljuset och värderas. Som ett led i kompetenshöjningen bör en 10 - 20 poängs 

specialistutbildning införas. I väntan på detta är det lämpligt att utöka dagens 

sjuksköterskeutbildning med ett avsnitt kommunikation som innefattar bemötande där visuell 

kontakt saknas samt även praktik tillsammans med erfaren sjuksköterska vid någon 

telefonrådgivning.  

 

Stora pengar läggs på att bygga och utveckla datasystem. De flesta system byggs idag av 

datatekniker utan medverkan från sjuksköterskor. I framtiden är det därför viktigt att 

sjuksköterskorna får delta i utvecklingsarbetet då de är användarexperter och kan förklara 

samtalsflödet och det behov som finns. Dessutom bör systemen integreras så arbetet som 

bedrivs på telefonrådgivningarna blir synligt i övriga vården. Då dokumentationen blir 

enhetlig höjs säkerhet och kvalitet för både patienter och sjuksköterskor. 

  

Med ökad hastighet och snabbare beslut framkommer rädsla för felbedömningar hos 

sjuksköterskorna. Detta kan minskas genom att sjuksköterskorna erbjuds mera specifik  

 



utbildning och att arbetsplatsen anpassas till det arbete som sjuksköterskorna bedriver. 

Förslag som att användarvänlig teknik bör anskaffas, personalbemanning anpassas utifrån 

arbetsbelastning och gärna kombinationstjänster för sjuksköterskorna. För att skydda 

sjuksköterskorna från lagliga repressalier bör bandinspelning görs på varje samtal. Den kan 

diskuteras och upplevs av sjuksköterskorna som en kontrollfunktion för arbetsgivaren men i 

säkerhetsaspekt är den ett ovärderligt verktyg och är överlägsen den skriftliga 

dokumentationen.  

 

Skillnaden på upplevelser och erfarenheter som telefonsjuksköterskorna har tycks vara 

varierande beroende på i vilken organisation de arbetar. Inom primärvården saknas till stor del 

tekniska hjälpmedel för bedömning och dokumentation. Där förekommer också främst samtal 

om tidsbokning och receptförnyelse. På en sjukvårdsrådgivning däremot gör sjuksköterskorna 

fler bedömningar och ger fler egenvårdsråd. De har bättre teknikstöd och arbetet är anpassat 

som en telefontjänst.  

 

Förslag på framtida forskning 

En intressant studie vore att fortsättningsvis undersöka skillnader i telefonsjuksköterskors 

upplevelse av teknikstöd på en sjukvårdsrådgivning och en vårdcentral samt att undersöka 

sjuksköterskornas behov /önskemål på vidareutbildning och vad den skulle innehålla. 
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Översikt av litteratursökningar, gjorda 2008 04 13 - 2009 01 05      Bilaga 1. 

 
 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Utvalda 

 

Använda i resultatet 

Cinahl 1. Nurse*and telephone counseling 

2. Nurse*, telephone counseling and triage  

Peer reviewed, 

abstract, 

engelska 

100 

8 

 

1 

 

Valanis et al, 2003 

Pubmed 1. Nurse* and telephone counseling. 

2. Nurse*, telephone counseling and triage. 

3. Nurse* and telephone experience.  

4. Nurse*, telephone and decision making.  

5. Nurse*, telephone, decision making and experience. 

6. Nurse*, telephone, decision making process. 

7. Nurse*, telephone advice nursing and triage. 

8. Nurse* and telephone experience triage. 

9. Nurse*, telephone experience and  primary health care.

  

Fulltext, 

humans, 

engelska, 

svenska, 

nursing journals 

70 

16 

77 

48 

9 

15 

25 

8 

10 

4 

 

3 

1 

 

 

 

 

1 

Edwards 1994 och 1998 

Holmström et al. 2002 och 2007 

Knowles et al. 2002 

Nauright et al 1999 

Pettinari-Johnson et al. 2001 

Ström et al. 2006 

Wahlberg et al. 2003 

 

 

Swemed 

 

nurse and telephone Abstract/ 

fulltext 

4 

 

0  

Manuell 

sökning 

 

 

  1 O´Cathain  et al. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Översikt av resultatdelens analyserade litteratur. (n= 11 )      Bilaga 2 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / 

Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

 

Kvalitet 
Låg 

Medel 

Hög 

Edwards 

(1998) 

England 

Presentation av hur 

sjuksköterskor  

resonerar och 

strategiskt arbetar när 

de fattar sina beslut  i 

telefonrådgivnings 

samtalet. 

Kvalitativ 8 sjuksköterskor Intervjuer av ssk vid 

simulerade samtal 

Grounded theory 

Sjuksköterskor beskriver hur de 

kompenserar avsaknaden av att inte kunna 

se patienten genom att skapa en bild av den 

vårdsökande och situationen den befinner 

sig i. Utifrån den visualiseringen formas 

deras beslut.  

 

Medel 

Edwards 

(1994) 

England 

 

Tydliggöra 

komponenterna av 

diagnostiskt 

resonemang av erfarna 

triage sjuksköterskor i 

telefonrådgivning. 

 

Kvalitativ 

 

5 sjuksköterskor 

 

 

 

 

 

Bandinspelning, 

Intervjuer  

Grounded theory 

 

 

 

 

Sjuksköterskorna använde en bred, 

konsekvent rangordning av komponenter 

på ett systematiskt sätt för att nå sina 

beslut. Fem teman hittades. Övergripande 

teman var att balansera den värsta tänkbara 

orsaken mot den mest troliga orsaken. 

Medel 

Holmström & Dall 

Álba. 

(2002) 

Sverige 

Beskriva hur 

sjuksköterskor erfar 

patientmötet vid 

telefonrådgivning 

Kvalitativ 

 

5 

sjuksköterskor 

 

Bandinspelning, 

Intervjuer  

Fenomenologisk metod 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de måste 

vara lojala mot både patienterna och mot 

hälso - och sjukvårdssystemet.  

Upplevelse av arbetsstillfredställelse och 

utveckling. Varje samtal var unikt och gav 

erfarenhet. 

Hög 

Holmström & 

Höglund 

(2007) 

Sverige 

Beskriva etiska 

dilemman i form av 

motsägande värden, 

normer och intresse. 

som sjuksköterskor 

erfar genom sitt arbete 

vid telefonrådgivning.. 

Kvalitativ 12 

sjuksköterskor 

Öppna intervjuer på 12 

sjuksköterskor vid 2 olika 

tillfällen spelades in på band. 

Resultatet analyserades med 

innehålls analys 

 

Fem etiska dileman /teman hittades: 

Prata med tredje person. Diskutera 

personliga, känsliga problem. Små resurser 

i hälso- och sjukvården:. Balansera den 

vårdsökandes behov mot den professionella 

responsen. Olikheter i bedömningen av 

vårdsökandes trovärdighet. 

Hög 

Knowles et al. 

(2002) 

England 

Få en förståelse av hur 

sjuksköterskor känner 

då de arbetar i 

Kvalitativ 

 

 460 

sjuksköterskor 

Kvalitativ innehålls analys. 

Frågeformulär med öppen 

följdfråga. 

Största delen av sjuksköterskorna på NHS 

beskriver sitt arbete som en möjlighet till 

en ny utmanande roll. Arbetet upplevs som 

Medel 



Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / 

Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

 

Kvalitet 
Låg 

Medel 

Hög 

telefonrådgivnings 

rollen. 

stimulerande och utvecklande. Samtidigt 

som några påtalar känsla av monotont och 

stressigt arbete. 

Nauright et al. 

(1999) 

USA 

Beskriva 

telefonsjuksköterskans 

utvecklande roll. 

Identifiera, beskriva 

frågor /problem som 

sjuksköterskorna 

upplever vid 

telefonrådgivning samt 

diskutera innebörden 

av sjuksköterskans roll 

gällande utbildning, 

praktik och forskning 

Kvalitativ 17 

sjuksköterskor 

Focusgrupp intervju med  

öppna frågor  

 

Sjuksköterskor beskriver arbetet som 

utmanande, utvecklande och belönande 

men samtidigt stressigt. De ansåg att en 

bred arbetslivserfarenhet och utbildning 

behövs då arbetet som telefonsjuksköterska 

är av varierande karaktär. Det förekommer 

också diskussion om dokumentation. 

 

Medel 

O´Cathain et al. 

(2004) 

England 

Titta på om 

sjuksköterskor med 

olika kliniska 

bakgrund gör olika 

bedömningar  vid 

telefonrådgivning. 

 

Mixadmetod. 

Kvalitativ & 

Kvantitativ 

24 

sjuksköterskor i 

kvalitativa delen 

296 

sjuksköterskor 

på 60794 samtal 

i kvantitativa 

delen 

Kvalitativ: Semistrukturerade 

intervjuer med 24 

sjuksköterskor 

Kvantitativ: Dataloggar 

samlades in, ålder, kön, tid, 

samtals tid, längd på 

erfarenhet. Denna statistik 

jämfördes med den kvalitativa 

studien 

 

Sjuksköterskor med mer än 20 års 

erfarenhet var mer benägna att ge 

egenvårdsråd än dem med mindre än 10 års 

erfarenhet. Skillnaden i att ge  egenvårds 

råd  skilde också mellan vilket datastöd 

sjuksköterskorna arbetade med.  

Medel 

Pettinari –Johnson 

et al. (2001) 

England 

Identifiera och 

beskriva interaktionen 

mellan sjuksköterskan 

och patienten där 

visuell kontakt saknas 

 

Kvalitativ 14 

sjuksköterskor 

Semistrukturerade intervjuer 

gjord på 14 sjuksköterskor 

efter 12 veckors introduktion 

vid påbörjat arbete på NHS 

Direkt samt efter 6 månaders 

anställning. Analyserats med 

innehållsanalys  

Sjuksköterskorna beskrev de olika 

dimensioner på hur de upplevde arbetet och 

hur de arbetade för att kompensera den 

visuella kontakten.  

Medel 

Ström et al. (2006) 

Sverige 

 

 

 

 

Beskriva hur 

sjuksköterskor 

uppfattade deras 

arbete av att ge 

telefonrådgivning 

Kvalitativ 12 

sjuksköterskor 

Semistrukturerad intervju. 

Fenomenologisk metod 

Sjuksköterskorna upplever arbetet 

stimulerande och utmanande samtidigt som 

de upplevde rädsla för att göra fel i deras 

utsatta position De ansåg att det krävs bred 

kunskapsnivå för att arbeta med 

telefonrådgivning.  

 

Hög 

 

 

 

 

 



Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / 

Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat 

 

Kvalitet 
Låg 

Medel 

Hög 

Valanis et al. 

(2003) 

USA 

Beskriva stödjande 

eller hindrande 

faktorer i 

sköterskornas arbete 

vid medicinska 

mottagningar och 

callcenter i USA. 

 

Kvalitativ 4 st focusgrupper 

samt 175 

bandade samtal. 

Bandinspelning 

Checklistor 

Focusgrupps intervjuer 

Innehållsanalys 

 

Faktorer som sjuksköterskorna beskrev var  

avsaknad av kontinuerlig utbildning. 

Saknade feedback , krav från övriga 

kliniker .Skillnader i sköterskornas 

självständighet i relation till vilken 

organisation de arbetade i. Ingen direkt 

definition på sin rådgivningsroll. 

Medel 

Wahlberg et al. 

(2003) 

Sverige 

 

Identifiera problem, 

svårigheter och  

nackdelar som 

telefonsjuksköterskor 

med varierande 

erfarenhet upplever i 

mötet med 

vårdsökande. 

Kvalitativ 25 

sjuksköterskor 

Delphi teknik. 

Frågeformulär slutna och 

öppna frågor  

Innehålls analys. 

Sjuksköterskor i Sverige beskriver olika 

problem vid telefonrådgivning. Resultatet 

visar på problem relaterade till 

sjuksköterskans perspektiv, patientens 

perspektiv samt till hälso och-sjukvårdens  

organisation. Avsaknad av resurser, 

andrahands konsultationer och alltid göra 

en bedömning upplevdes som de 3 största 

problemen. 

 

Hög 

 

 

 


