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Abstrakt 

Introduktion: Telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen har ökat och 
telefonsjuksköterskan har en svår roll att utan visuell kontakt bedöma individens 
behov. Patienter som ringer är sårbara och beroende av hjälp. De flesta samtal 
resulterar i råd om egenvård. Syfte: Var att belysa sjuksköterskor och patienters 
upplevelser i samband med sjukvårdsrådgivning. Metod: En litteraturöversikt har 
gjorts och resultatet av 17 artiklar sammanställdes. Resultat: Fem 
huvudkategorier framkom: Saknad av visuell kontakt, svåra samtal, 
sjuksköterskans arbetssituation, sjuksköterskans egenskaper och patientens 
upplevelse av sjukvårdsrådgivning. Telefonsjuksköterskan hade en komplicerad 
arbetsuppgift med att guida och bedöma vården för vårdsökande. De ansåg att de 
hade ett värdefullt arbete som var både utvecklande och stimulerande. För 
patienterna var det viktigt att bli bemötta med respekt och bli betrodda. 
Diskussion: Det kunde skapa en oro och osäkerhet i bedömningen att inte få tala 
till den berörda personen direkt. Sjuksköterskan förlitade sig på sin erfarenhet då 
beslutstöden kunde brista i informationen. För patienten var det viktigt att få delta 
i beslutsprocessen och få ett gott bemötande för att känna tillfredställelse. 
Slutsats: Denna studie visar att mer forskning kring patientens upplevelse är 
nödvändig för att utveckla sjukvårdsrådgivningen ytterligare.  
Nyckelord 
Litteraturöversikt, patientens upplevelser, sjuksköterskans upplevelser, 
sjukvårdsupplysning.  
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Introduktion 
Telefonen har utvecklats till ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och de vårdsökande. Allmänheten kan bland annat ringa vårdcentraler, 

sjukvårdsrådgivning och SOS Alarm. Det är vanligen sjuksköterskor, som ofta har en 

vidareutbildning i telefonrådgivning, som svarar på samtalen. Sjukvårdsrådgivningen bildades 

i slutet av 1960-talet och tanken var att spara resurser, minska antalet läkarbesök samt öka 

tillgänglighet för vårdsökande (Leppänen, 2008, ss. 19-21). Tjänsten sjukvårdsrådgivning är 

både regional och nationell. Varje landsting/region driver sin egen sjukvårdsrådgivning men 

ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsideal. Genom gemensam teknik, 

beslutsstödsystem och arbetsformer kan landets olika sjukvårdsrådgivningar samverka och 

hjälpa varandra vid behov (Inera, 2011a). Utredare socialstyrelsen C. Olofsson (personlig 

kommunikation, 13 oktober 2011) berättar att det under 2011 har inkommit ett 50-tal 

anmälningar till socialstyrelsen mot SOS Alarm. Av dessa rör en tredjedel felaktiga 

bedömningar eller brister i bemötandet. 

Telefonsamtal till vården har ökat det senaste decenniet på grund av minskade resurser, 

mobiltelefonens utveckling och ett mer stressigt samhälle där befolkning vill ha omedelbar 

hjälp. Telefonsjuksköterskan får en ”grindvaktsfunktion” för att se till att rätt vårdsökande får 

korrekt vård. Telefonsjuksköterskans perspektiv, att göra rätt bedömningar och utgå från 

individen, hamnar ofta i kläm mellan den vårdsökande med krav på hög tillgänglighet och 

organisationens krav på rätt vårdnivå och effektiv vård (Wahlberg, 2008, ss. 56-59). 

Sjuksköterskans första uppgift är att lyssna och ställa frågor, varje samtal får ta den tid som 

krävs. Till stöd för sina bedömningar har sjuksköterskan ett datoriserat rådgivningsstöd som 

innehåller kvalitetssäkrad medicinsk information. Texterna i rådgivningsstödet är granskat av 

sjuksköterskor, läkare och andra experter. Sjuksköterskan är personligt ansvarig för sin 

bedömning (Inera, 2011b). Utifrån en reducerad mängd information av den vårdsökandes 

tillstånd måste sjuksköterskan arbeta sig förbi telefonens begränsningar för att kunna göra en 

så säker bedömning som möjligt (Wahlberg, 2007, s.45). Den information 

telefonsjuksköterskorna kan få begränsas till ljud, som till exempel ord, kropps- och 

bakgrundsljud. Att inte kunna undersöka problemen visuellt kan begränsa möjligheterna att 

bedöma problemet och att individanpassa råden. De som ringer upp har ofta en avsikt med 

samtalet, att få råd om hur de ska hantera problemet eller träffa en läkare. Dessa avsikter kan 

påverka hur problemet presenteras och hur samtalet avlöper (Leppänen, 2008, s. 23). För att 
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få en så korrekt bedömning som möjligt så omformulerar sjuksköterskan sina frågor och låter 

ibland patienten utföra olika självtester för att få en uppfattning av vad som är problemet 

(Purc-Stephenson & Thrasher, 2010 ).  

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) kap 6, 1§ och 6§ beskriver att all personal inom hälso- 

och sjukvård ska arbeta likvärdigt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Informationen om 

patientens hälsotillstånd ska vara individuellt anpassad likaväl som vilka undersökningar, 

vård och behandlingar som finns att tillgå. Vården ska, om det är möjligt, utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2a§ och 2c§ 

beskriver att hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Vården ska vara lätt 

tillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.  

Selanders, Schmieding och Hartweg (1995, ss. 127, 131-134, 160) beskriver att Ida Jean 

Orlandos teori handlar om interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Patienters 

uppfattningar och aktiva deltagande i beslut om omvårdnadshandlingar betonas. Patientens 

hjälpbehov är unikt och sjuksköterskan måste kunna se innebörden av dennes upplevelse. Hon 

bör utforska sina egna reaktioner på varje situation och hur det kan påverka patienten. 

Handlingar som utförs utan patientens delaktighet får ofta dålig effekt. Interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient leder till en dynamisk helhet, då sjuksköterskan ställer frågor och 

öppnar upp för att patienten ska delge sina upplevelser kan missuppfattningar undvikas. 

Kirkevold (2000 s. 153) beskriver Dorothea Orems egenvårdteori, där egenvårdbrist är 

orsaken varför en person är i behov av omvårdnad. När inte personen själv eller någon 

anhörig kan tillgodose egenvårdsbehoven, krävs professionell omvårdnad. Det kan röra sig 

om brist på kunskaper, oförmåga att bedöma och fatta beslut eller begränsad förmåga att 

utföra egenvårdshandlingar.  

De som ringer sjukvårdsrådgivningen känner sig ofta mycket sårbara, beroende och rädda 

(Wahlberg, 2007, s. 80). Den vårdsökande vill uppfattas av sjuksköterskan som en lugn och 

sansad person och inte en som överreagerar inför en mindre allvarlig incidens. Som 

vårdsökande är det vanligt att man tonar ner allvaret på sitt tillstånd. Det ligger på sköterskans 

uppgift att bestämma och ha kontroll över vad som tas upp i samtalet genom att ställa rätt 

frågor (Landqvist, 2001 ss. 103, 203-204). Wahlberg och Wredling (1999) fann att de flesta 

som kontaktar sjukvårdsrådgivningen efterfrågade råd om barn under 10 år och unga vuxna 

mellan 20-40 år. 47 procent ringer för någon annans räkning. Hälften (49 procent) av alla 

samtal resulterar i råd om egenvård och de flesta följer de giva råden. I de fall där råden inte 
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följdes berodde det på att patienten kände sig osäker och kontaktade en annan vårdgivare. De 

allra flesta (95 procent) kände sig nöjda med den hjälp de fått och råden de erhållit. 

För att bli medveten om svårigheter som kan uppstå samt hur vårdens säkerhet påverkas är det 

viktig att förstå sjuksköterskors och patienters upplevelser i samband med 

sjukvårdsrådgivning. Sjuksköterskor och patienter som använder telefonrådgivning har olika 

perspektiv och mål med samtalet. Hur upplevelserna skiljer sig åt och vad som kan vara 

gemensamt i telefonrådgivningssituationen ledde fram till syftet. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskors och patienters upplevelser i 

samband med sjukvårdsrådgivning.  

Metod 
En litteraturöversikt har gjorts enligt Friberg (2006, s. 115), som handlar om att ta reda på 

rådande forskning och få en översikt över ett speciellt vårdvetenskapligt område eller ett 

problem inom sjuksköterskans yrkesroll. 

En inledande osystematisk sökning i databaserna resulterade i att relevanta sökord hittades i 

artiklar som behandlade det valda området.  En litteratursökning har gjorts i databaserna 

Pubmed, Chinal och Psykinfo. Till sökord har används både MESH-termer och fritextsökning 

(se tabell 1). I en sökning i SweMed och Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) hittades några 

intressanta författarnamn som användes i en manuell sökning i Pubmed (se tabell 1). Samtliga 

tidskrifter, ur vilka artiklarna har valts ut är angivna som refereed i Ulrichs Web den 24 

augusti 2011. Sökord som används är hotline, telephone counseling, telenurs*, experience och 

perception, se tabell 1 för sökords kombinationer. Sökningar har även utförts med sökorden 

”telephone support”, ”telephone advice” och ”telephone nursing”, vilket resulterade i få 

relevanta träffar. Sökorden ”experience” och ”perception” användes för att få träffar ur både 

patient och sjuksköterskeperspektiv. Sökordet ”triage” har funnits med som nyckelord i 

många artiklar men har medvetet inte använts i sökningarna, då det fokuserar mer på själva 

bedömningsprocessen och inte på upplevelserna. En manuell sökning utfördes på 

Mittuniversitetets bibliotek för att finna litteratur till introduktionen. Inkluderade artiklar har 

ett resultat som besvarar syftet. Artiklar exkluderades om de var publicerade före år 2000, 

behandlade telefonrådgivning inom ett specifikt sjukdomstillstånd eller publicerats i en 

tidskrift som inte är peer reviewed granskad.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar gjord 110823–110824. 

Databas Limits Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 Utvalda 

Pubmed 10 years, 
English 

Hotline 
[MESH] 1082 - - - - - 

Telephone 
counseling 1370 - - - - - 

Telenurs* 107 107 10 5 4 4 

Experience  153281 - - - - - 

Perception 
[MESH] 137255 - - - - - 

Hotline OR 
telephone 

counseling OR 
telenurs* AND 

experience 

156 
 

156 
 

11 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Hotline OR 
telephone 

counseling OR 
telenurs* AND 

perception 

45 45 5 2 1 1 

Cinahl 

2000-2011, 
Peer 

reviewed, 
English 

Hotline 186 186 - - - - 
Telephone 
counseling 731 - - - - - 

Telenurs* 811 - - - - - 

Experience 50067 - - - - - 

Perception 19851 - - - - - 
Hotline OR 
telephone 

counseling OR 
telenurs* AND 

experience 

69 
 

69 
 

5 
 

2 
 

1 
 

1 
 

Hotline OR 
telephone 

counseling OR 
telenurs* AND 

perception 

12 12 1 1 1 1 

Psycinfo 

2000-2011, 
Peer 

reviewed, 
English 

Hotline 99 99 - - - - 

Telephone 
counseling 215 215 - - - - 

Telenurs* 14 14 - - - - 

Experience 76402 - - - - - 

Perception 70644 - - - - - 
Hotline OR 
telephone 

counseling OR 
telenurs* AND 

experience 

25 25 2 1 1 1 

Hotline OR 
telephone 

counseling OR 
telenurs* AND 

perception 

7 - - - - - 

Manuell 
sökning 
Pubmed 

   
5 5 5 5 4 

Total     39 21 18 17 

 
I urval 1 lästes artiklarnas titel, urval 2 - artiklarnas abstrakt, urval 3 - hela artikeln och i urval 4 lästes artiklarna 
för djupare granskning. Utvalda artiklar ingår i resultatet. MESH termer är: Hotline och perception övriga är 
fritextsökningar. 
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Urval och granskning 
I första steget utfördes en genomgång av titlar och abstrakt. De rubriker som svarade mot 

syftet valdes ut och deras abstrakt lästes. De abstrakt som inte motsvarande syftet förkastades. 

I andra steget så lästes relevanta artiklar i sin helhet för att identifiera om de överensstämde 

med studiens syfte. De artiklar som inte stämde överens med inklusion och exklusion 

kriterierna förkastades. Båda författarna läste samtliga artiklar. I tredje steget granskades 

artiklar som bedömdes relevanta med hjälp av en granskningsmall. Granskningen utfördes 

gemensamt och bedömdes utifrån Hellzén, Johanson och Pejlert (1999) omarbetade SBU-

gransknings mall, se bilaga 1. Samtliga artiklar som ingår i resultatet har kvalitetsbedömts 

som hög eller medel, se bilaga 2. Artiklarna har bedömts enligt SBU/SSF nr.3 (1999), som 

har en tregradig bedömningsskala: Hög, medel eller låg. 

Analys 
Analys har gjorts enligt Friberg (2006, ss. 121-122), som sker i tre steg. Steg 1 innebär att de 

utvalda studierna läses flera gånger för få en överblick av innehållet. I steg 2 söks likheter och 

skillnader i de olika artiklarna. I det tredje steget görs en sammanställning med inriktning av 

det syfte man valt. 

De inkluderade artiklarnas resultatdel lästes enskilt upprepade gånger för att få en känsla för 

innehållet. Resultatdelarna lästes noggrant igenom ytterligare en gång gemensamt, där 

innehållet samtidigt kategoriserades till rubriker. Detta resulterade i 52 rubriker ur 

sjuksköterskans perspektiv och 21 ur patientens perspektiv. Rubrikerna delades upp mellan 

författarna som sammanställde innehållet från alla inkluderade artiklar under respektive 

rubrik. Likheter och skillnader söktes sedan ur innehållet under varje rubrik, rubriker som 

liknade varandra och berörde samma områden sammanfogades till större kategorier, 

subkategorier lades till för att dela upp innehållet i mindre delar för att få ett överskådligt 

resultat. Kategorierna och subkategorierna lästes igenom flertalet gånger för att se att det 

fanns en logisk uppbyggnad, där oenighet uppstod diskuterades rubriksättning och innehåll 

tills samstämmighet uppnåddes. Detta resulterade slutligen i fyra huvudkategorier med 

subkategorier ur sjuksköterskans perspektiv. Rubrikerna som berörde patientens perspektiv 

sammanfogades till en övergripande kategori. 
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Etiska överväganden 
Etiska övervägande har gjorts enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77), som beskriver att 

artiklar ska vara noga etiskt övervägda eller blivit godkända av etisk kommitté. Det är oetiskt 

att endast presentera artiklar som stöder forskarens egen åsikt.  

Målsättningen var att alla artiklar skulle vara etiskt godkända eller föra ett etiskt resonemang. 

Noggrannheten har varit stor med att inte förvränga artiklarnas fakta.  

Resultat 
Resultatet baseras på fjorton kvalitativa och tre kvantitativa artiklar. Studierna är genomförda 

i Canada, England, Nederländerna och Sverige. Resultatet presenteras under fem 

huvudkategorier: Saknad av visuell kontakt, svåra samtal, sjuksköterskans egenskaper, 

sjuksköterskans arbetssituation och patientens upplevelse av sjukvårdsrådgivning. 

Saknad av visuell kontakt 
Sjuksköterskorna påtalar hur viktigt det är att uppnå förståelse för hur den vårdsökande tänker 

(Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009). När de inte kan se patienten behövs en förmåga 

att kunna skapa sig en bild av denne (Snooks et al., 2008). Fyra subkategorier framkom: 

Samla information, andrahandsinformation, bedömning och upplevelse av samtalet. 

Samla information 
Sjuksköterskan har ett ansvar av att ge rätt information och ställa de rätta frågorna. Det är 

viktigt att patienten förstår vad hon säger. Sjuksköterskan upplevde att de problem som 

uppstod under samtalet var sammankopplade med patientens upplevelse av de frågor som 

ställdes (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Johnson Pettinari och Jessopp (2001) 

menar att sjuksköterskan upplevde sig kunna etablera en god relation med patienten, genom 

att förklara skälen till åtgärder som tas under rådgivningen, till exempel varför många frågor 

ställs. Vissa symtom och omständigheter som smärta, barn och utslag uppfattades kräva mer 

detaljerade frågor än i ett fysiskt möte, där sjuksköterskan kan läsa av tydliga tecken såsom 

svettningar och blekhet. Vid bedömningar av spädbarn krävdes det korrekta frågeställningar 

av sjuksköterskan för att inte missa tecken på exempelvis uttorkning. Sjuksköterskan såg det 

som en utmaning att hjälpa patienten beskriva sina symtom så exakt som möjligt. Genom att 

be patienten utföra vissa rörelser eller känna hur ett utslag kändes kunde sjuksköterskan bilda 

sig en uppfattning för att göra en bra bedömning. 
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Tre studier visar att sjuksköterskan måste ersätta det visuella med vad hon kan höra. Hon 

lyssnar efter fysiska signaler som andning, röstläge, ordval som kan ge ledtrådar om vad som 

kan vara fel (Holmström & Dall`Alba, 2002; Johnson Pettinari & Jessopp, 2001;Kaminsky et 

al., 2009). Sjuksköterskan utvecklade ett känsligt öra för att kunna läsa mellan raderna och 

fånga det patienten säger för att kunna hjälpa på bästa möjliga sätt (Holmström & Dall `Alba, 

2002; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2005). En studie pekade på att sjuksköterskor 

upplevde det svårt att uppfatta om patienten egentligen menade något annat än det som 

framfördes (Wahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan observerade även bakgrundsljud, som när 

en förälder ringde för sitt sjuka barn så lyssnar hon efter ljud som kan härröra från barnet 

(Johnson Pettinari & Jessopp, 2001).  

Andrahandsinformation  
Sjuksköterskor upplevde det svårare att tala genom en tredje part än att tala till den sjuke 

direkt (Wahlberg et al., 2003). Samtal och frågor kring barn orsakade oro därför att de måste 

förlita sig på det vårdnadshavaren berättar (Snooks et al., 2008). Höglund och Holmström 

(2008) fann att extremt svåra situationer kunde uppstå i att bedöma och prioritera vård, när 

män ringde för sin frus eller sina barns räkning och inte kunde besvara sjuksköterskans frågor. 

Sjuksköterskan försöker alltid få tala till patienten. Dock uppkom det situationer, som 

exempelvis, där mannen hellre lade på luren än att låta sjuksköterskan samtala med den sjuka 

hustrun. Dessa situationer skapade irritation över vissa kvinnors brist på autonomi.  

Bedömning  
Sjuksköterskor beskrev beslutsfasen som ett detektivarbete där de ställde frågor och lyssnade 

efter ledtrådar som andning eller hosta (Kaminsky et al., 2009). Det upplevdes svårt att göra 

bedömningar då den visuella kontakten uteblir eftersom mycket annars kan avläsas från 

kroppsspråket i det fysiska mötet (Snooks et al., 2008; Wahlberg et al., 2003). En del patienter 

överdriver sina problem medan andra underdriver sina, detta upplevde sjuksköterskan som 

ytterligare en svårighet i bedömningen (Wahlberg et al., 2003). Hon måste förlita sig på vad 

patienten beskriver av vad de ser och känner (Johnson Pettinari & Jessopp, 2001). Ytterligare 

en svårighet i bedömningen är den vårdsökandes trovärdighet. Detta beskrivs i en studie där 

en patient hörde av sig efter att fått skador i underlivet efter en gynekologundersökning. 

Sjuksköterskan upplevde att den vårdsökandes trovärdighet ifrågasattes av hennes kollegor 

(Holmström & Höglund, 2007). För att fatta ett korrekt beslut gällande patientens vidare vård 

upplevde sjuksköterskan att hon och patienten bör känna att de är överens (Ström, Marklund 



8 
 

& Hildingh, 2006). I en del situationer ansåg sig sjuksköterskan ha för liten kunskap som 

gjorde det svårt att veta om hon skulle remittera vidare patienten eller förespråka egenvård 

(Wahlberg et al., 2003).  

Upplevelsen av samtalet 
Sjuksköterskan upplevde att en del patienter med känsliga och personliga problem som annars 

skulle känt sig obekväma i ett fysiskt möte hade lättare att tala om sina problem genom att 

vara anonym i telefon (Johnson Pettinari & Jessopp, 2001; Weir & Waddington, 2008). 

Sjuksköterskans erfarenheter påverkade hur hon uppfattade patienten och samtalet. Samtal 

som relaterade till barnvård upplevdes som tråkiga och rutinmässiga på grund av en känsla av 

ständig upprepning med likartade symtom. Medan samtal som berörde döden, missbruk och 

sex upplevdes som komplexa och känsloladdade (Weir & Waddington, 2008). Höglund och 

Holmström (2008) fann att det uppstod en speciell kontakt mellan kvinnliga sjuksköterskor 

och kvinnliga vårdsökande. Denna kontakt gjorde dialogen smidigare jämfört med manliga 

vårdsökande. Kvinnor upplevdes heller inte lika krävande som männen och blev inte arga i 

samma utsträckning. 

Svåra samtal 
Sjuksköterskan upplever dagligen svåra samtal i sitt arbete. Här framkom två subkategorier: 

Kulturella perspektiv och svårhanterade situationer. 

Kulturella perspektiv 
I en studie uttrycker sjuksköterskor vanmakt över de kulturella krockar som ibland uppstår. 

Kvinnan är i vissa kulturer underordnad mannen och får inte själv tillåtelse att kontakta 

vården, maken tar då kontakt i hennes ställe trots att han inte kan beskriva symtomen 

(Holmström & Höglund, 2007). Sjuksköterskan upplever det svårt att ge råd till unga 

invandrarkvinnor som inte inskränker på deras familjekultur, risken finns att kvinnan hamnar 

i centrum av en kulturkrock och bli förtryckt av sin familj (Holmström & Höglund, 2007; 

Höglund & Holmström, 2008). En del sjuksköterskor blev bemött med bristande respekt av 

utländska patienter som ifrågasatte deras kunskap och utbildning (Höglund och Holmström, 

2008). Wahlberg et al. (2003) fann att samtal kunde uppfattas som tidsödande och 

energikrävande när den vårdsökande krävde att omedelbart få träffa en läkare utan att 

sjuksköterskan fick ställa frågor eller ifrågasätta dem. Sjuksköterskan upplevde även att det 
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fanns risker att fatta fel beslut i samtal med de utländska patienter som hade svårt att tala och 

förstå svenska.  

Svårhanterade situationer  
Samtal från psykiskt sjuka, aggressiva eller patienter med missbruk beskrevs som irriterande, 

provocerande och tog ofta längre tid än övriga samtal (Weir & Waddington, 2008). 

Sjuksköterskan upplevde att de hade svårt att uttrycka sina problem och att ta in information 

(Wahlberg et al., 2003). Hon uttryckte rädsla över att säga fel saker och orsaka värre skada för 

de psykiskt sjuka patienter som ringde för hjälp eller till de personer som hotade att begå 

självmord (Snooks et al., 2008; Weir & Waddington, 2008). De patienter som fått sitta länge i 

telefonkö uppfattades som mer aggressiva än övriga vårdsökande. Sjuksköterskan upplevde 

det svårt att få dessa patienter nöjda, då de inte klarade av att lyssna och ta till sig den 

informationen som hon givit dem (Wahlberg et al., 2003). De patienter som uttryckte ilska var 

inte alltid nöjda med råden om egenvård eller ens med hälso-och sjukvården i stort. 

Sjuksköterskan var medveten om att ilskan inte alltid var riktade till dem som person, men 

samtalen efterlämnade en obehaglig känsla av att vara i en utsatt situation (Holmström & 

Dall`Alba, 2002). Ytterligare en svårhanterad situation beskrivs av Höglund och Holmström 

(2008) där manliga vårdsökande upplevdes vara de som i större utsträckning nonchalerade 

sina egna symtom. Wahlberg et al. (2003) visade i sin studie att sjuksköterskan ansåg det 

svårt att övertala patienter, som redan hade beslutat sig för att de var i behov av akutvård, 

även om så inte var fallet.  

Det händer att det ringer patienter enbart för att få råd om egenvård men sjuksköterskan inser 

att symtomen tyder på allvarlig sjukdom. Detta upplevs då som ett dilemma att konfrontera 

den vårdsökande genom att tala om att de troligtvis lider av en svår sjukdom. Samtidigt måste 

sjuksköterskan ändå förmedla allvaret i situationen så att patienten söker hjälp. 

Sjuksköterskan upplevde att det tog mycket energi att vägleda patienten utan att ge dem panik 

(Holmström, 2007; Holmström & Höglund, 2007; Snooks et al., 2008).  

Sjuksköterskans arbetssituation 
Fem subkategorier framkom: Begränsade resurser i sjukvården, sjuksköterskans utsatta 

situation, beslutsstöd, svårigheter i dokumentation och ett stimulerande arbete.  
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Begränsade resurser i sjukvården 
Telefonsjuksköterskor brottas med konflikten att göra alla nöjda. Patienter, närstående, läkare 

och sjukvårdsorganisationen har alla olika viljor (Wahlberg et al., 2003). 

Telefonsjuksköterskors roll har vuxit sig till en grindvakt till vården (Snooks et al., 2008). En 

studie pekar på att sjuksköterskorna upplevde att fanns en konflikt mellan att vara omvårdare 

och en grindvakt till hälso– och sjukvården. Patienternas välmående ansågs vara 

sjuksköterskans ansvar och sjuksköterskan uttryckte en stark känsla av ansvar gentemot de 

vårdsökande. De ville vara till tjänst för patienten och mobilisera alla tillgängligliga resurser 

för att hjälpa varje enskild individ. De uttryckte att det fanns en konflikt mellan att göra det 

som var bäst för varje vårdsökande och vad hälso- och sjukvården verkligen hade att erbjuda 

(Holmström & Dall`Alba, 2002). När sjuksköterskan ska göra sin bedömning av patienten 

finns alltid i åtanke att det är begränsade resurser inom sjukvården. I de fall där det inte är 

nödvändigt att skicka vidare patienten ger sjuksköterskan hellre råd om egenvård, som ibland 

kräver både förklaring och övertalning för att patienten ska acceptera beslutet (Kaminsky et 

al., 2009). Sjuksköterskan upplevde ett dilemma när patienter hade symtom som varken hörde 

hemma inom den somatiska vården eller inom psykiatrin. Sjuksköterskan gav rådet till 

patienten att kontakta en enhet väl medveten om att denne skulle bli hänvisad till en annan 

vårdenhet (Holmström & Höglund, 2007). 

Sjuksköterskans utsatta situation 
Frågor med personlig anknytning kunde upplevas svårt. Några sjuksköterskor refererar till 

samtal där livsöden har rört dem till tårar, men när den vårdsökande inte kan se behöver den 

professionella framtoningen inte skyddas (Weir & Waddington, 2008). Sjuksköterskorna 

inom sjukvårdsrådgivning är utsatta för kritik. Dels från kollegor i andra delar av hälso- och 

sjukvårdsystemet men även från frustrerade vårdsökande, som upplever det svårt att hitta en 

väg fram i sjukvårdsystemet (Ström et al., 2006). Att vid remitteringar bli ifrågasatt av läkare 

eller distriktsköterskor som undrar varför de ska ta över patienten upplevdes besvärande. 

Vidare upplevdes en brist på feedback av de samtal där sjuksköterskorna funderade om hon 

givit rätt råd, om patienten förstod vad som sagts och om rätt beslut fattats. Att arbeta som 

telefonsjuksköterska är ett ensamt arbete och en del sjuksköterskor saknade någon att 

diskutera sina beslut med (Wahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan är ensam ansvarig över vad 

hon säger och att råden hon ger är korrekta, evidensbaserade och att de är till största möjliga 

hjälp för patienten. Dokumentationen blir ett viktigt redskap för sjuksköterskan att hålla 

ryggen fri, om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter där ord står mot ord (Ström et al., 
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2006). Sjuksköterskor hade en ständig rädsla för att göra felbedömningar, speciellt vid 

situationer som handlade om sjuka barn och den som ringde var svår att förstå. 

Felbedömningen kunde i sin tur leda till en anmälan och i värsta fall en tillbakadragen 

sjuksköterskelegitimation (Holmström & Dall`Alba, 2002).  

Beslutsstöd  
Sjuksköterskor rapporterade att de använde beslutstödet mer som en minneshjälp då de 

upplevde att de hade tillräcklig kompetens att göra vanliga bedömningar (Holmström, 2007). 

Sjuksköterskor ansåg att det var hon som fattade beslutet och var ansvarig för det och inte 

beslutstödet (Snooks et al., 2008). Det beskrevs som ett komplement där deras kunskap och 

erfarenhet var begränsad och att det gav en överblick i den vårdsökandes problem. 

Beslutstödet förenklade arbetet med både beslutsprocess och dokumentation. Det sågs som en 

professionell säkerhet, en garanti att de inte missade viktiga frågor och minimerade risken för 

felbedömningar, speciellt när sjuksköterskan kände sig trött och stressad. Det bidrog även till 

att öka tillgängligheten, korta ner väntetider och att alla patienter får samma råd oavsett vilken 

sjuksköterska som besvarar samtalet. Sjuksköterskan uppfattade beslutstödets säkerhetsnivå 

på vissa symtom var onödigt höga, då förslag att remittera vidare en patient inte var befogat, 

medan andra upplevdes för låga (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). Två studier 

visade att beslutstöden inte gav tillräckligt med information och stöd om egenvårds råd 

(Ernesäter et al., 2009; Holmström, 2007).  

Svårigheter i dokumentationen 
Holmström och Höglund (2007) studie visade att psykiatriska sjukdomar och gynekologiska 

besvär upplevdes svårdokumenterade, då sjuksköterskan aldrig kunde vara helt säker på att 

patienten var den han/hon utger sig vara. Sjuksköterskan svarade så lite som möjligt på frågor 

om tidigare samtal och sjukdomar som fanns dokumenterat. Eftersom hon inte ser patienten 

kan hon inte vara säker på att det är rätt patient hon talar till, vilket då kan betraktas som 

oetiskt. I situationer då sjuksköterskan ska remittera vidare en patient för en misstanke om 

smittbärande sjukdom så uppstår ett dilemma hur det kan uttryckas i patientens journal.  

Ett stimulerande arbete 
Telefonsjuksköterskor upplevde en intensitet i arbetet som gjorde arbetet stimulerande och 

varierat. Varje samtal och person är unik vilket gör det till en utmaning. Det blir nödvändigt 

att använda  kunskaperna och ständigt förnya dem för att vara välinformerad och uppdaterad. 
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Arbetet upplevdes intressant då det alltid fanns nya problem och områden att ta hänsyn till. 

Detta bidrog bland annat till kompetensutveckling (Holmström & Dall`Alba, 2002; Ström et 

al., 2006). Telefonsjuksköterskor har ett svårt men roligt arbete, de måste veta lite om allting 

(Wahlberg et al., 2003). De upplevde arbetet med telefonrådgivning som belönande och 

uttryckte en känsla av tillfredställelse då de kunde hjälpa en annan människa enbart genom att 

lyssna och ge råd. Tillfredställelse kunde även upplevas av de relationer de byggt upp med 

den vårdsökande och när sjuksköterskan upplevde att de varit hjälpsamma (Holmström & 

Dall`Alba, 2002; Snooks et al., 2008; Weir & Waddington, 2008). Det ansågs vara ett 

självutvecklande arbete då sjuksköterskorna hade utrymme att själva kontrollera sitt arbete 

och vara betrodda att göra oberoende bedömningar (Ström et al., 2006). 

Sjuksköterskans egenskaper 
För att kunna utföra sitt yrke måste sjuksköterskan vara ansvarsfull, beslutsam och inte oroa 

sig över sitt anseende. Att lära känna sig själv, sina styrkor och svagheter och bli medveten 

om sina reaktioner i olika situationer är viktigt (Ström et al., 2006). Tre subkategorier har 

funnits: Kommunikations egenskaper, alltid vara professionell samt utbildande och stödjande 

roll. 

Kommunikations egenskaper 
Sjuksköterskor betonade vikten av att ha bra kommunikationsfärdigheter i telefonbaserade 

möten. De upplevde att avsaknaden av den visuella kontakten lett till att de utarbetat nya 

egenskaper i kommunikation (Johnson Pettinari & Jessopp, 2001; Snooks et al., 2008). 

Telefonsjuksköterskan var medveten om hur hon använde sin röst och sina 

kommunikationsfärdigheter som en form av omvårdnad i samtalet (Weir & Waddington, 

2008). Hon upplevde sig anpassa tonläge efter den som ringde. Om en patient var aggressiv 

eller hade svårigheter att ta till sig det hon sa, talade hon långsammare för att bedöma den 

vårdsökandes reaktion. Hon kunde med hjälp av sitt röstläge betona vikten och allvaret i 

situationen. Att ge relevant information och erkänna sina bristande kunskaper och att låta den 

vårdsökande presentera sina problem utan att avbryta, leder till ett ökat förtroende hos den 

vårdsökande. Otillräckliga svar och att förneka sin okunskap bidrog till att patienten 

ifrågasatte sjuksköterskan och verksamheten (Johnson Pettinari & Jessopp, 2001). I en studie 

som utfördes för att bedöma kvaliteten på kommunikationsfärdigheter redovisade resultatet att 

de generella kommunikationspoängen låg på 35 %, vilket var långt under det maximala 
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värdet. Kontroll av att de givna råden uppfattats och accepterats varierade mellan 5-30 % 

(Derkx et al., 2009).  

Alltid vara professionell 
Trots att sjuksköterskan kan ha personliga problem privat eller med kollegor så måste hon 

alltid agera professionellt och omhändertagande och bemöta patienter som ringer med en 

vårdande röst (Weir & Waddington, 2008). En växande telefonkö upplevdes stressande i 

konflikten att ge varje patient den tid de behöver samtidigt som hon ska försöka hålla ner 

samtalstiden därför att det är många som ringer (Holmström & Dall`Alba, 2002). Om väntan 

blev för lång för patienten så visste sjuksköterskan att hon skulle få tala med en irriterad 

patient. För att reducera uppringarens irritation kunde sjuksköterskan försöka korta ner 

samtalet (Wahlberg et al., 2003). 

Undervisande och stödjande roll  
Sjuksköterskorna förvånades över patienters brister på baskunskap om kroppen och 

livserfarenheter. Många av dessa samtal handlade om barn eller sexuella problem, men även 

om vanliga symtom som influensa (Wahlberg et al., 2003; Weir & Waddington, 2008). 

Sjuksköterskor belyser den undervisande delen av samtalen. Den visade sig dock baseras på 

vad sjuksköterskan trodde att den vårdsökande behövde veta. Sjuksköterskorna hade ofta en 

aktiv roll under telefonsamtalen och den vårdsökande hade rollen som uppmärksam lyssnare 

och undervisningen genomfördes därför utifrån sjuksköterskans synvinkel. De var dock 

medvetna om den vårdsökandes egen kapacitet och förmåga till inlärning och informationen 

skräddarsyddes för varje enskild individ (Kaminsky et al., 2009). Sjuksköterskor ansåg att det 

var en självklar del av sjuksköterskeyrket att undervisa personer i egenvård för att klara av 

vissa situationer hemma (Holmström & Dall`Alba, 2002). Sjuksköterskor inom 

telefonrådgivningen upplevde att de kunde stärka patienten inför framtiden (Snooks et al., 

2008). De beskrev hur de stöttade och guidade de vårdsökande samt uppmuntrade dem för 

redan utförda egenvårdsåtgärder för att stärka deras självkänsla (Kaminsky et al., 2009). Två 

studier visade att sjuksköterskan strävade efter att skapa en god relation där den vårdsökande 

kände att de kunde ringa när som helst (Holmström & Dall`Alba, 2002; Kaminsky et al., 

2009; Wahlberg et al., 2005). 
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Patientens upplevelse av sjukvårdsrådgivning 
Wahlberg och Wredlings (2001) studie visade att 69 procent var nöjda med 

sjukvårdsrådgivningen. 31 procent beskrev att de var missnöjda, skälen för det angavs till 

långa väntetider, upptagetton och otillgänglighet. Några upplevde att sjuksköterskan verkade 

osäker och ointresserad av den vårdsökandes problem.  

Vårdsökande beskrev en sårbarhet när de ringde rådgivningen och upplevde det nedslående 

när de inte blev bemötta med respekt eller blev tagna på allvar. De uttryckte att ett vänligt 

bemötande hade en lugnande effekt. Patienterna eftersträvade praktiska och konkreta råd som 

stöd för sina tankar och funderingar, ofta sökte de bekräftelse på något de redan visste (Ström, 

Marklund & Hildingh, 2009; Wahlberg & Wredling, 2001). De förväntar sig att alltid få 

uppdaterad information när de ringer och att sjuksköterskan besitter nödvändig kunskap. 

Dock finns det patienter som upplever bristande kunskap hos vissa telefonsjuksköterskor 

(Ström et al., 2009). Det visade sig i en studie att föräldrar som ringde för sina barns räkning 

ansåg sig bli mindre respektfullt bemötta jämfört med de  i åldersgruppen 20-44 år (Ström, 

Baigi, Hildingh, Mattsson & Marklund, 2011).  

I en studie visade det sig att 27 % av de vårdsökande missuppfattade sjuksköterskans råd om 

att söka vidare vård och att de personer med psykiska problem hade 2.8 ggr större sannolikhet 

att göra samma missuppfattning (Leclerc et al., 2003). Patienterna anser att det är viktigt att 

vara delaktig i dialog och beslutsfattandet med sjuksköterskan och att hon inte bara är en källa 

för information. Ett misslyckat samtal upplevdes vid dåligt samarbete och brist på delaktighet 

i beslutsprocessen (Ström et al., 2009). Män visade sig vara missnöjda i högre grad av brist på 

en gemensam beslutsprocess (Ström et al., 2011). Rådgivningen upplevdes som ett stöd för 

den egna beslutprocessen och för vad som kunde utföras i form av egenvård (Ström et al., 

2009).  

Patienten beskriver sjukvårdsrådgivningen som lättillgänglig och möter behovet av ett snabbt 

svar på en brådskande fråga. Kösystemet kunde upplevas både komplicerat och som en 

tillgång när den vårdsökande fick information om inom vilken tid sjuksköterskan ringer upp 

(Ström et al., 2009). När det var svårt att komma fram, vid upptagetton eller lång väntetid 

skapades en känsla av osäkerhet (Wahlberg & Wredling, 2001). Högutbildade vårdsökande 

upplevde tillgängligheten som god i högre utsträckning jämfört med de med lägre utbildning. 

Mönstret var liknande när det gällde tidsbesparande och källa till kunskap (Ström et al., 

2011). Bekvämligheten gav en positiv upplevelse. Patienterna sparar tid och pengar när de 
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kan få medicinska bedömningar och råd om egenvård utan att behöva uppsöka en 

vårdinrättning (Wahlberg & Wredling, 2001). Rådgivningen inger en känsla av säkerhet. Att 

tillgå adekvata råd genom ett samtal hemifrån upplevdes positivt, jämfört med att uppsöka 

närmsta sjukhus eller läkare där geografiska avstånd, öppettider och transport kunde upplevas 

som ett hinder (Ström et al., 2009). 

Resultatdiskussion 
Syftet var att belysa sjuksköterskors och patienters upplevelser i samband med 

sjukvårdsrådgivning. Resultatet visar att även om telefonsjuksköterskan har en komplex och 

svår arbetsuppgift med att guida och bedöma vården för vårdsökande, anser de flesta att de 

har ett värdefullt arbete som är både utvecklande och stimulerande. För patienterna är det 

viktigt att bli bemötta med respekt och bli betrodda. För telefonsjuksköterskan handlar 

rådgivningen inte bara om att lyssna förutsättningslöst på den vårdsökande och förstå vad 

dennes hjälpbehov är. Hon möter även svårigheter som att tala med en tredje part vilket också 

är en situation som är specifik för telefonrådgivning. Det kan skapa en oro och osäkerhet i 

bedömningen att inte få tala till den berörda personen direkt. Även om sjuksköterskan 

försöker får tala med den drabbade uppstår situationer där hon måste förlita sig på en förälder, 

make eller maka. Det kan t.ex. vara motsägelsefullt för en sjuksköterska att höra ett skrattande 

barn i bakgrunden och en mamma som påtalar ett behov av en ambulans för sitt barn. Här 

sätts den vårdsökandes trovärdighet på prov där sjuksköterskans ifrågasättande skapar ett 

dilemma. Då sjuksköterskan inte kan höra att patienten mår dåligt så kan det upplevas att 

patienten överdriver sina symtom. Detta kan skapa en risk för felbedömningar. Även 

Landqvist (2001, ss. 165-166) hävdar att misstro kan uppstå när patienter överdriver sina 

symtom eller avsikten till samtalet inte är att få råd och hjälp utan att inhämta information för 

att missbruka den. Purc-Stephenson och Trasher (2010) påtalar i sin studie att i dessa fall är 

det nödvändigt att alltid försöka reda ut sanningen om dessa patienter då det kan vara svårt att 

tolka situationen rätt över telefonen. Wahlberg (2007, ss. 43-44) anser att sjuksköterskan bör 

handla utifrån sina egna yrkes- och livserfarenheter. Reinhardt (2010) hittade ett samband 

mellan sjuksköterskans erfarenhet och patientens förståelse för vad hon säger. 

 

Samtal om barn bör uppmärksammas eftersom sjuksköterskan stundvis upplevde dessa som 

enformiga och tråkiga. Det kan vara lätt att missa symtom och tolka dessa som mindre 

allvarliga eller ”säsongsbetonade” vid exempelvis perioder av influensa eller magsjuka. Detta 
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kräver av sjuksköterskan att hon lyssnar och alltid tar den vårdsökande på allvar. Swedin 

(2003, s. 18) menar att felbedömningar troligen kan öka av att fatta många liknande beslut 

under samma dag. 

Resultatet pekade på att samtal från psykiskt sjuka visade sig ta längre tid än övriga. 

Människor som mår dåligt behöver oftast någon att tala med och sjuksköterskan upplever sig 

stressad över att de inte kan ta sig den tid som dessa vårdsökande skulle behöva. Det finns 

ingen självklar plats för dessa patienter att vända sig till. Resultatet visar också att det finns en 

rädsla att bemöta patienter med självmordstankar . Ökad kunskap kring dessa situationer kan 

leda till att sjuksköterskan känner sig tryggare i dessa samtal. 

Grindvaktsfunktionen är speciell för telefonsjuksköterskan som står mellan patientens och 

sjukvårdsorganisationens krav att ge en bra och kostnadseffektiv vård. Sjuksköterskans 

grundvärderingar, att alltid sätta patienten i fokus, hamnar i en konflikt med de begränsade 

resurserna inom hälso- och sjukvården. Leppänen (2010) menar att även om sjuksköterskan 

kan känna sig påverkad av det patienten säger så är första prioritet att bedöma patienten 

utifrån organisatoriska, medicinska och professionella aspekter. 

Purc-Stephenson och Trasher (2010) betonar avsaknaden av feedback för att sjuksköterskan 

ska veta om patienten förstått det hon sagt och om hon gjort en riktig bedömning. Det visade 

sig även i resultatet att sjuksköterskan saknade möjligheten att göra en uppföljning av 

patienten för att se om hennes råd hade önskad effekt. För att utveckla och förbättra 

rådgivning per telefon kan det vara bra att sjuksköterskan erbjuds en möjlighet att följa upp de 

situationer hon önskar.   

Resultat visar att sjuksköterskan har stor användning av beslutstödet då det förenklade deras 

arbete. Dock visade det sig att sjuksköterskan inte alltid använde sig av beslutstödet utan 

litade till sina egna erfarenheter. Detta kan vara bra eftersom beslutstödet aldrig kan höra hur 

patienten mår. Collin-Jacques och Smith (2005) anser att beslutstödet är en elektronisk 

förlängningsarm av sjuksköterskans kunskap och där det inte räcker till bör sjuksköterskan 

förlita sig på sin kompetens och utbildning. Enligt Inera (2011b) är beslutstödet granskat av 

sjuksköterskor, läkare och andra experter. Trots detta visar resultatet att det finns brister i 

systemet och att sjuksköterskorna anser att det inte passade deras arbetssätt. Utveckling av råd 

om egenvård efterfrågades.  

  



17 
 

Inera (2011b) nämner att varje samtal får ta den tid det krävs. Resultatet visade att 

sjuksköterskan upplevde stress i samband med att se telefonkön växa och försökte då 

kompensera med att hålla samtalstiden nere. Detta kan leda till att sjuksköterskan missar att 

kontrollera om patienten förstått den information som givits, vilket i sin tur kan leda till en 

minskad patientsäkerhet. Detta stärks med Purc-Stephenson och Trasher (2010) studie som 

anser att hög arbetsbelastning med många samtal och lite personal kan ha en inverkan på 

vårdkvaliteten.  

Telefonsjuksköterskans största uppgift är att guida patienten vidare till andra vårdgivare eller 

ge råd om åtgärder som kan utföras med hjälp av egenvård. Enligt resultatet så upplevde 

sjuksköterskorna en brist på patienternas kunskap om sin kropp. Kirkevold (2000, s.153) 

beskriver Dorothea Orems omvårdnadsteori där patientens begränsade kunskaper kan leda till 

ett ökat behov av hjälp. 

Patientens upplevelse 
Resultatet visade att de flesta patienter anser att sjukvårdsrådgivningen är en bra service där 

de fick lättillgänglig och adekvat hjälp. De patienter som inte var nöjda med rådgivningen har 

visat sig bero på långa väntetider och sjuksköterskans brist på kunskap och intresse för vad 

patienten säger. Felbedömningar kan ha många olika orsaker som exempelvis 

kommunikationssvårigheter, användandet eller inte användandet av beslutstöd, inte ta 

patienten på allvar etc. Resultatet visar även att vissa patientgrupper blir bemötta med mindre 

respekt bl.a. föräldrar som ringer för sina barns räkning. Detta kan bero på att sjuksköterskan 

känner att hon svarar på samma frågor upprepade gånger eller patientens brist på kunskap om 

egenvård. 

Resultatet visar att patienten anser att deltagande i beslutsprocessen är viktigt för att de ska 

känna sig tillfredsställda. Det bekräftas även av Selanders et al. (1995) som beskriver 

Orlandos teori där en omvårdnadshandling kräver en gemensam kommunikation och att bara 

patienten kan verifiera sin egen upplevelse. Sjuksköterskan måste även vara medveten om att 

patienten inte kan uttrycka sina behov och problem om de inte får hjälp av sjuksköterskan (ss. 

131, 141, 157). Även här ställs det stora krav på både patient och sjuksköterska i 

kommunikationen för att det ska bli rätt beslut. Patienterna har själva ansvaret att förmedla 

sina problem på ett bra sätt och sjuksköterskan måste kunna skapa en miljö där det blir 

möjligt. Risken finns att både patient och sjuksköterska hamnar i en försvarsställning för att 
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hävda sin rätt och mening. Det kan vara vid ett sådant tillfälle då sjuksköterskorna upplever 

att patienten överdriver sina symtom och patienten känner att inte bli hörda. 

Metoddiskussion 
Litteratursökningen har varit omfattande då tre databaser använts och många sökord har 

provats under processens gång. Flera av artiklarna är publicerad både i Pubmed och i Cinahl. 

De flesta artiklarna hämtades dock från Pubmed som var den första databassökningen. 

Artiklar som har bedömts till låg kvalitet har uteslutits. SBU:s granskningsmall som använts 

är personligt tilldelad av institutionen för hälsovetenskap. På grund av få sökträffar har 

artiklar av medelkvalitet inkluderats. Tre av artiklarna brister i sitt etiska resonemang. Dessa 

har ändå inkluderats därför att det finns få studier inom det valda området och att de innehållit 

relevanta delar. I introduktionen har böcker till största del använts därför att få studier finns 

att tillgå. Studierna som använts i resultatet baseras till största delen på kvinnliga 

sjuksköterskors upplevelser eftersom det är övervägande kvinnor som arbetar med 

sjukvårdsrådgivning. Resultatet kan ha blivit annorlunda om fler män deltagit i studierna. En 

svaghet med denna studie är att författarna har begränsad erfarenhet av att kvalitetsgranska 

artiklar. Ytterligare svagheter är att många av artiklarna i resultatet är skriven av samma 

författare och de flesta studierna är utförda i Sverige, vilket gör det svårt att generalisera vår 

studie på andra delar av världen. Polit och Beck (2008, s. 17) menar att förståelse för 

människors upplevda erfarenhet uppnås genom att insamla och analysera kvalitativ data. En 

styrka med vår studie är att vi har använt övervägande kvalitativa studier, vilket är relevant 

när man vill studera upplevelser. Vi har berört många olika områden och därmed fått ett brett 

perspektiv i upplevelser av både sjuksköterskan och patienten. 

Slutsats 
Upplevelser är en viktig del i hur vården är och uppfattas. Ett gott bemötande kan vara 

avgörande för en hjälpsökande person. För att sjukvårdsrådgivningen ska utvecklas är det 

viktigt att ta reda på både patientens och sjuksköterskans upplevelse. Under arbetets gång har 

vi reflekterat över hur lite forskning det finns inom patientperspektivet. För att utveckla 

vården ytterligare och förebygga felbedömningar och missnöje, behövs mer forskning om 

patienternas upplevelse i samband med telefonrådgivning. Denna studie kan ge en vägledning 

för alla sjuksköterskor som har någon form av telefonkontakt med patienter och dess 

anhöriga.  
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och patienter för att ta 
reda på hur 
avsaknaden av visuella 
referenser hanterades. 

 
Kvalitativ metod. 
Telefonsjuksköterskor 
intervjuades med 
semistrukturerade frågor. 
Första gången innan 
samtal tagits emot samt 
efter 6 månader. 

 
Sjuksköters
kor som 
arbetade på 
NHS direkt. 
n= 14 
(n=2) 

 
För att hantera frånvaron av visuella 
referenser utarbetade sjuksköterskorna 
nya verktyg för att samla information 
t.ex. ställa fler detaljerade frågor, be 
patienten utföra självtester, lyssna 
selektivt efter bakgrundsljud, andning 
och tonläge. Röstkvalitet var viktig då 
information, råd och uppmuntran 
förmedlades. Att göra samtalen 
personliga, visa känslighet inför 
patientens miljö och förklara rationellt 
var metoder för att bygga förtroende. 

 
Hög 

 
Kaminsky 
et al. 
(2009) 
Sverige 

 
Beskriva olika sätt att 
förstå sitt arbete i en 
grupp av svenska 
telefonsjuksköterskor. 

 
Kvalitativ metod med 
fenomenografisk ansats. 
Telefonsjuksköterskor 
intervjuades med öppna 
frågor. 

 
Sjuksköters
kor som 
arbetade 
med 
telefonrådgi
vning. 
n= 12 

 
Kärnan i arbetet var bedöma, remittera 
och ge råd. Stödja och stärka patienter 
som ringde för råd var även en stor del i 
arbetet. Undervisa patienter och 
underlätta för inlärning var andra 
grundstenar. 

 
Hög 

 
Leclerc et 
al. 
(2003) 
Canada  

 
Validera användarens 
upplevelse av 
sjuksköterskans 
rekommendationer  
om att söka vidare 
vård. Analysera 
effekter av olika 
användares samtals 
karaktär av 
missuppfattningar. 
 

 
Kvantitativ metod. Data 
samlades in från 
dokumenterade 
patientsamtal. De berörda 
ringdes upp och 
intervjuades med frågor 
med fasta svarsalternativ. 

 
Patienter 
som ringde 
sjukvårdsup
plysning för 
råd. 
n=4696 
(n=13.1%) 
 

 
Vanliga missuppfattningar om att 
patienten ska söka vidare vård eller inte. 
Missuppfattningar var vanligare bland 
psykiskt sjuka, ensamma människor och 
de patienter med mycket ångest. Medel 

 
Snooks et 
al. 
(2008) 
England 
; 

 
Förstå konsekvensen 
av telefonrådgivning 
utifrån tele 
sjuksköterskans 
perspektiv och från de 
mer traditionella 
sjuksköterskerollerna. 

 
Kvalitativ studie. Studien 
har använt kvantitativa 
insamlingsmetoder där 
telefonsjuksköterskor fick 
svara på frågeformulär 
med strukturella och 
öppna frågor. 
Svarsalternativen 
användes för diskussion i 
fokusgrupper. 

 
Sjuksköters
kor som 
arbetade 
med 
telefonrådgi
vning och 
sjuksköters
kor som 
arbetade 
mer 
traditionellt 
Enkätunder
sökning: 
n=111 
(n=19) 
Fokusgrupp
er: n= 13 

 
Att vara telefonsjuksköterska är både 
utmanande och stressande då risker 
finns för felbedömningar delvis på 
grund av den uteblivna individuella 
kontakten. Traditionella sjuksköterskor 
tvivlade på telefonsjuksköterskans 
betydelse. Medan telefonsjuksköterskan 
ansåg det var både lättillgängligt och 
kostnadsbesparande. Medel 

 
Ström et al. 
(2006) 
Sverige 
 

 
Belysa hur 
sjuksköterskan 
upplever sitt arbete 
med att ge råd över 
telefon. 
 

 
Kvalitativ metod med 
fenomenografisk ansats. 
Semi strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. 

 
Sjuksköters
kor som 
arbetade 
med 
telefonrådgi
vning.      
n= 12 

 
Sjuksköterskorna upplevde sitt arbete 
som stimulerande därför att det var 
självutvecklande och utmanande. 
Samtidigt var det en utsatthet av stort 
krav på kunskap, kritik och risker. För 
att hantera arbetet krävdes ansvar, 
beslutsamhet, prestigelöshet och en 
självmedvetenhet. 

Medel 

  



 

 
Ström et al. 
(2009) 
Sverige 
 

 
Beskriva patientens 
upplevelse av att 
erhålla råd via en 
medicinsk hjälptelefon 
linje. 
 

 
Kvalitativ metod. Patienter 
intervjuades med 
semistrukturerade, öppna 
intervjuer. 

 
Patienter 
som ringde 
sjukvårdsup
plysning för 
råd. 
n=20 
(n=8) 

 
Patienterna upplevde rådgivningen som 
professionell, tillgänglig pålitlig och 
tidsbesparande. Compliansen ökade när 
sjuksköterskan bemötte patienten med 
vänlighet, stöd och respekt. 
 

Hög 

 
Ström et al. 
(2011) 
Sverige  

 
Beskriva hur 
patientens kön, ålder, 
utbildning och 
vårdnivå påverkar 
upplevelsen av 
telefonrådgivning. 
 

 
Kvantitativ metod. 
Patienter som ringde 
sjukvårdsupplysningen 
fick svara på frågor i en 
enkät. 

 
Patienter 
som ringde 
sjukvårdsup
plysning för 
råd. 
n=858 
(n=341) 
 

 
Skillnader  i upplevelsen av att delta i 
beslutsprocessen hittades, där män var 
mindre nöjda än kvinnor. Föräldrar som 
ringde för sina barns räkning upplevde 
sig mindre respektfullt behandlade. De 
med högre utbildning ansåg sig bli bra 
bemötta och att tillgänglighet och 
kunskapen var bra jämfört med de som 
var lägre utbildade. 

Hög 

 
Wahlberg et 
al. 
(2003) 
Sverige 
 
 

 
Identifiera problem, 
svårigheter och 
nackdelar som telefon 
sjuksköterskor med 
olika lång erfarenhet 
har upplevt under sin 
karriär. 
 

 
Kvalitativ metod. 
Telefonsjuksköterskor fick 
svara på ett frågeformulär 
med 
bakgrundsinformation. De 
intervjuades sedan med 
öppna intervjuer. 

 
Sjuksköters
kor som 
arbetade 
med 
telefonrådgi
vning. 
n= 25 

 
Vanliga svårigheter som upplevdes av 
sjuksköterska var bl. a. att inte se 
patienten, förnimma det outtalade och 
kunna ställa de rätta frågorna. Även 
bemöta olika klienterier av patienter 
kunde upplevas svårt. Andra problem 
var stress, bristande resurser och att 
hålla sin kompetens uppe. 

Hög 

 
Wahlberg et 
al. 
(2005) 
Sverige 
 

 
Undersöka vad 
telefonsjuksköterskor 
baserar sina 
bedömningar på, så 
som de visade sig i 
autentiska samtal. 

 
Kvalitativ metod. 
Telefonsjuksköterskor fick 
lyssna till autentiska 
samtal och reflektera över 
hur bedömningarna 
gjordes. 

 
Sjuksköters
kor som 
arbetade 
med 
telefonrådgi
vning.       
n= 7 

 
Sjuksköterskan baserade sina 
bedömningar på tillgänglighet till 
vårdgivare och tolkningar av det 
patienten inte säger. Om sjuksköterskan 
kände osäkerhet i bedömningen kunde 
hon be patienten ringa tillbaka. 
 

Medel 

 
Wahlberg & 
Wredling 
(2001) 
Sverige  

 
Beskriva patientens 
upplevelse av kontakt 
med telefonrådgivning 
samt att analysera 
deras upplevelse av att 
rådgöra med en 
telefonsjuksköterska. 
 

 
Kvalitativa metod. 
Patienter som ringde 
sjukvårdsupplysningen 
fick svara på frågor i en 
enkät. 

 
Patienter 
som ringde 
sjukvårdsup
plysning för 
råd. 
n=203 
(n=122) 
 

 
Praktiska aspekter visade sig vara 
tillgänglighet och bekvämlighet där 
patienten sparade tid och pengar. 
Sjuksköterskans bemötande spelade stor 
roll att med sin empati och kunskap ge 
patienten en känsla av säkerhet och 
trygghet. 

Medel 

 
Weir & 
Waddington 
(2008) 
England 
 

 
1. Känsla av arbetet i 
mötet mellan 
rådgivningssjuksköters
ka och uppringare. 2. 
Rådgivningssjuksköter
skans känslomässiga 
erfarenheter som berör 
arbetsplatsen, 
omvårdnaden och nya 
arbetsmetoder. 3 
huvudområden: 
Rekrytering, Behålla 
personal och 
känsloarbete. 

 
Kvalitativ metod. 
Telefonsjuksköterskor 
undersöktes med icke 
deltagande observationer 
och djupintervjuer. 

 
Sjuksköters
kor som 
arbetade 
med 
telefonrådgi
vning.      
n= 36 

 
Omvårdnaden konstruerades i form av 
att använda rösten och sjuksköterskorna 
var medvetna om sina 
kommunikationsfärdigheter. Det ansågs 
finnas goda och dåliga samtal, där de 
dåliga berörde arga patienter, patienter 
med psykisk ohälsa och rutinmässiga 
symtom som feber och diarré. De goda 
samtalen präglades av empowerment 
och en känsla av att ha gjort skillnad. 
Rädsla för misstag finns ständigt i 
tanken och viss tidspress fanns. 

Medel 
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