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Sammanfattning 

Bakgrund: Tanken med telefonrådgivningen var både att minska antalet besök hos läkarna men 

även öka tillgängligheten genom att slussa patienterna till rätt vårdnivå i början av 

sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen ska göra adekvata och välgrundade 

omvårdnadsbedömningar utifrån den vårdsökandes individuella hälsoproblem. De ska även 

kunna bemöta och kommunicera på ett sätt som inger trygghet. Telefonrådgivning är en 

självständig och utmanande arbetsuppgift som kräver kompetens hos sjuksköterskan. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

telefonrådgivning. 

Metod: Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med åtta sjuksköterskor som arbetar med 

telefonrådgivning. Kvalitativ innehållsanalys användes för att granska och tolka materialet. 

Resultat: Genom bearbetning av analysen framkom fem kategorier vilka benämns; Att ge ett bra 

bemötande, Behov av återhämtning, Att möta utmaningar, Att vara professionell, Att utvecklas 

inom arbetet samt underkategorier.  

Slutsats: Denna studie har belyst komplexiteten i att arbeta med telefonrådgivning för människor 

med olika symtom i alla åldrar. Det är ett arbete som kräver gedigen erfarenhet, kompetens och 

självständighet. Studien har synliggjort en positiv upplevelse av arbetet och visar att det krävs 

tydliga strategier för att kunna utföra arbetet på ett patientsäkert sätt.  

 

Nyckelord: telefonrådgivning, egenvård, erfarenhet, upplevelse, kommunikation, omvårdnad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Engelsk titel: ”Nurses experience of working with telephone triage” 

Abstract 

Background: The purpose of having telephone triage is to decrease the number of doctor 

appointments and to increase the availability by getting the patient to the right level of care from 

the start. The nurses working with telephone triage should make adequate and informed decisions 

based on the patient's health problem. They should also give the patient a sense of security. 

Telephone triage is an independent and challenging work task that requires the nurse to be 

competent.   

Purpose: To illustrate how nurses experience working with telephone triage  

Method: Eight nurses working with telephone triage were interviewed using semi-structured 

questions. A qualitative analysis was performed to review and interpret the results.   

Results: By performing the qualitative analysis five categories and some subcategories were 

found to be important. The five categories are; To give good service, The need of recovery, To be 

challenged, To be professional and To develop at work.  

Conclusion: This study has given light to the complexity of working with telephone triage to 

people with various symptoms in all ages. The job requires extensive experience, competence and 

the ability to work independently. The study has shown that the nurses have a positive experience 

of working with telephone triage and shows that it requires clear strategies for it to be performed 

without risking the patient safety.   

 

Keywords: telephone triage, self-care, experience, communication, nursing 
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1.BAKGRUND  

1.1 Telefonrådgivningens utveckling 

Redan på 1930-talet fanns det möjlighet att ringa för att få kontakt med sjukvården i Stockholm. 

Under 60-talet startades sjukvårdsupplysning på flera orter i Sverige. Intentionen med 

telefonrådgivning var både att öka tillgängligheten till kontakt med hälso- och sjukvården och att 

minska antalet läkarbesök inom en allt mer belastad primärvård. Med en välutvecklad 

telefonrådgivning är ambitionen att kunna hänvisa patienterna till rätt vårdnivå i början av 

sjukdomsprocessen. Dagens telefonrådgivning avser också att erbjuda råd för egenvård vid 

enklare symtom som bedöms vara av övergående karaktär. Råden för egenvård är avsedda att 

utrusta människor med handlingsalternativ så att de kan återta kontrollen över situationen 

(Gustafsson, 2016).  

 

Svenska sjuksköterskor har en hög självständighet sett i ett internationellt perspektiv och en 

sjuksköterskebaserad telefonrådgivning blev därför en självklar lösning när verksamheten 

utvecklades i Sverige (Leppänen 2008, 20). Sjukvårdsrådgivningen 1177 ingår i ett nationellt 

nätverk av invånartjänster och följer gemensamma riktlinjer men drivs av regioner och landsting. 

Eftersom de har samma beslutsstödsystem, gemensam teknik och arbetsformer kan de olika 

regionerna/landstingen lättare samverka och hjälpa varandra vid behov. På 

sjukvårdsrådgivningen arbetar sjuksköterskor som ansvarar för rådgivning dygnet runt. Deras 

uppgift är att bedöma behovet av vård och att vägleda, inte att ställa diagnos. Sjuksköterskorna 

vid telefonrådgivningen följer ett kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd under varje samtal för att 

identifiera eller eliminera allvarliga tillstånd från mindre akuta händelser. Sjuksköterskorna som 

arbetar i telefonrådgivningen i Sverige tar emot cirka 4,5 miljoner samtal per år och drygt 90 % 

av de vårdsökande följer de råd de får (Eklöf, 2016a).  

 

1.2 Beslutsstöd 

Det är av största vikt att råden som ges i telefonrådgivning är korrekta och evidensbaserade. Ett 

medicinskt beslutsstöd ska ge sjuksköterskan tillgång till relevant och lättillgänglig information, 

samt fungera som stöd i de situationer där det kan vara lätt att göra felbedömningar Då 

beslutsstödet uppdateras regelbundet medför det att sjuksköterskan ständigt lär sig ny kunskap. 

Beslutsstödet måste alltid vara utformat och anpassat till sjuksköterskans specifika profession och 
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kompetensområde (Marklund & Jansson 2008, 139-140). I en svensk studie av Ernesäter, 

Holmström och Engström (2009) framkommer att sjuksköterskor upplever beslutsstödet som 

både stödjande och hindrande i sitt arbete. De menar att ett datorbaserat beslutsstöd inte kan 

ersätta en sjuksköterskas kunskap och kompetens men att de ändå föredrar att använda det då 

beslutsstödet bidrar till att kvalitetssäkra sjuksköterskans arbete. Studien visar att användandet av 

beslutstöd genererar en snabbare beslutsprocess som i sin tur medför tidsbesparing och att 

sjuksköterskorna kan ta fler samtal. En annan fördel som redovisas är standardiseringen som 

innebär att samma råd ges oavsett vem patienten samtalar med. Sjuksköterskorna beskriver också 

att beslutstödet ger en professionell trygghet, bra att ha som stöd i de stunder arbetet är stressigt 

och de känner sig utarbetade. En nackdel med beslutsstödet som redovisas kan vara att 

sjuksköterskan inte använder sitt eget sunda förnuft och riskerar att bli passiv (Ernesäter, 

Holmström & Engström 2009). En stor del av landstingen och regionerna tillämpar 

rådgivningsstödet webb (RGS). RGS webb är identiskt med det rådgivningsstöd som används på 

1177 sjukvårdsrådgivningen. Det är strukturerat utifrån fem brådskandegrader vilka är; 

Omgående, Skyndsamt, Närmaste dygnet, Vardag närmaste tiden och Avvakta. Det medicinska 

innehållet i RGS webb är samma som i 1177 men saknar journal och katalogdelar (Eklöf, 2016b). 

 

1.3 Telefonsjuksköterskans roll och funktion 

I kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskan (Föreningen för telefonrådgivning inom 

hälso- och sjukvård (TRIHS) & Svensk sjuksköterskeförening 2011) framgår att arbetet handlar 

om att göra adekvata och välgrundade omvårdnadsbedömningar utifrån den vårdsökandes 

individuella hälsoproblem. Telefonsjuksköterskan ska kunna arbeta enligt ett personcentrerat 

förhållningssätt Detta innefattar bland annat att möta patienten utifrån dennes kunskaper, behov 

och förväntningar i det aktuella samtalet. Telefonsjuksköterskan ska kunna bemöta och 

kommunicera på ett sätt som ger trygghet, följsamhet och säkerhet. Vidare bör hen analysera och 

bedöma hälsoproblem på ett strukturerat sätt och bedöma vårdbehov och aktuell vårdnivå. Det 

ingår också i rollen som telefonsjuksköterska att behärska förekommande teknologi såsom 

telefoni, stödsystem och journalhantering samt att arbeta hälsofrämjande med empowerment, 

samarbete, självbestämmande och jämlikhet. Det är även viktigt att samordna vård och 

omsorgsresurser så att patienten får vård på rätt nivå inom rätt tid (TRIHS & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). En svensk studie beskriver betydelsen av att stärka tilltron till den 
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egna förmågan att utöva egenvård. Studien visar att patienter med tidigare erfarenhet av lindrig 

sjukdom värderar sin kunskap om sjukdomarna högre vilket innebär att de har en större tilltro till 

den egna förmågan att utöva egenvård. Tillgängligheten till vården samt behovet av trygghet är 

viktiga delar i stödet till patientens egenvård och påverkar rådgivningssamtalet positivt 

(Gustavsson, 2016). 

 

1.4 Samtalets uppbyggnad 

Runius (2016) har utvecklat en samtalsmodell som benämns samtalsprocessen och som utgör 

grunden för telefonrådgivning på 1177. Samtalsprocessen har som mål att nå ett personcentrerat 

samtal där den vårdsökande känner sig lyssnad på och är tänkt att stödja sjuksköterskan genom 

samtalet och till slut leda till en korrekt medicinsk bedömning. Detta för att kunna ge adekvata 

råd eller hjälpa sjuksköterskan att hänvisa patienten till rätt vårdnivå. Samtalsmodellen är indelad 

i fem faser. Den första fasen är öppningsfasen och här är det viktigt att samtalet inleds så att 

patienten känner sig lyssnad på. Sjuksköterskans röst ska låta trygg, intresserad och empatisk. 

Grunden för en bra dialog mellan sjuksköterska och uppringare börjar här. Den andra fasen, 

lyssnandefasen innebär förutsättningslöst lyssnande och sjuksköterskan ska även väga in det som 

inte sägs med ord, t ex rädsla och häftig andning. Det är viktigt att lyssna aktivt, bekräfta med 

stödljud och att inte avbryta med frågor. Den tredje fasen är analys och bedömning och här ställer 

sjuksköterskan öppna och slutna frågor för att ta reda på så mycket som möjligt om orsaken och 

för att ringa in hälsoproblemet. Här ska det skapas en gemensam bild. I den fjärde åtgärdsfasen 

motiverar sjuksköterskan sin bedömning med information och råd. I den femte avslutande fasen 

görs en överenskommelse om vad som är bestämt och samtalet ska avslutas i samförstånd 

(Runius, 2016).  

 

En studie från USA visar på likande resultat avseende hur samtalet i telefonrådgivningen följer 

ett visst mönster. Enligt studien är det övergripande målet för telefonsjuksköterskorna att 

identifiera och möta den vårdsökandes behov genom att ställa systematiska frågor. På så vis leds 

samtalet åt rätt håll och förutsättningar kan skapas för att uppnå en så korrekt bedömning som 

möjligt (Greenberg, 2009). I en annan studie framkommer det att när vänlighet, trygghet och tillit 

skapas vid ett telefonrådgivningssamtal är det lättare för patienten att beskriva sina problem. När 

samtalet präglas av ömsesidighet blir dialogen lättare och patienten uppfattar att sjuksköterskan 
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tar hälsoproblemet på allvar. Vårdrelationen i samtalet ska baseras på ett vänligt och empatiskt 

bemötande (Bonander & Snellman 2007). Ström (2009) menar att om telefonsjuksköterskan 

upplevs som respektfull, bekräftande och vänlig i bemötandet så uppfattas rådgivningen som bra 

och det medför ökad följsamhet till de råd som ges. Beslut som tas gemensamt ger en känsla av 

att bli respektfullt bemött. Ett samtal kan också gå i motsatt riktning där negativa känslor väcks 

och där patienten inte känner sig omhändertagen på ett positivt sätt. Då är det svårt att få 

compliance till de råd som ges (Ström, 2009).  

 

Telefonrådgivning har enligt Holmström och Höglund (2007) beskrivits som oetisk av skälet att 

sjuksköterskorna inte med säkerhet kan bekräfta identiteten hos den som ringer, och ibland 

upplever en viss tveksamhet till vad de kan lämna ut från journalen. Känsliga ärenden såsom 

psykiatriska besvär eller sexuellt överförbara sjukdomar kan därför upplevas som problematiska 

när det gäller dokumentation i journalsystemet (Holmström & Höglund 2007). Det är relativt 

vanligt att någon annan ringer å patientens vägnar. Att prata via en tredje part kan leda till ett 

etiskt dilemma där det blir en konflikt mellan den som ringer, patientens autonomi och sekretess 

och sjuksköterskans mål att göra det bästa för patienten. Ibland kan t ex en anhörig som ringer 

önska att få en läkartid till sin närstående utan deras vetskap eller kännedom (Holmström & 

Höglund 2007). Ström, Marklund och Hildingh (2006) redovisar i sin studie att sjuksköterskor 

som arbetar med telefonrådgivning uppfattar sitt arbete som stimulerande, roligt, självständigt 

och utmanande. Av studien framgår att sjuksköterskorna ofta upplevde samtalen som positiva 

med en god kommunikation och att patienterna oftast var nöjda med de råden från 

sjuksköterskan. Studien visar också att arbetet som telefonrådgivningssköterska innebär en ensam 

och utsatt position. Egenskaper som att kunna fatta beslut, att vara lyhörd och prestigelös samt ha 

god självkänsla visade sig göra arbetet mer hanterligt (Ström, Marklund & Hildingh 2006).  

1.5 Problemformulering 

Telefonrådgivning är en verksamhet som ökar tillgängligheten för patienter och avlastar 

sjukvården genom att slussa patienten till rätt vårdnivå i början av sjukdomsprocessen. Det ställs 

stora krav på sjuksköterskans kompetens i telefonrådgivning, särskilt då kommunikationen via 

telefon sker på ett icke visuellt sätt. Sjuksköterskan ska vidare kunna arbeta självständigt, ha god 

kommunikationsförmåga och kunna fatta beslut. Tidigare forskning belyser utmaningar med 

arbetet i telefonrådgivning, främst inom primärvården där det är en del av arbetet för 
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distriktssköterskan. Studier har visat på hinder, möjligheter och förutsättningar för 

sjuksköterskors arbete med telefonrådgivning men få studier har fokuserat på upplevelser av att 

arbeta med telefonrådgivning hos sjuksköterskan som har detta som sin enda arbetsuppgift.  

2. SYFTE 

Att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning som 

enda uppgift.  

3. METOD 

3.1 Design 

Studien har en kvalitativ design eftersom avsikten är att utforska erfarenheter och upplevelser 

samt följer strukturerna från tidskriften Applied Nursing Research. 

 

3.2 Urval 

Urvalskriterier för deltagande i denna studie var utbildade distriktssköterskor som arbetade med 

telefonrådgivning hela sitt arbetspass på 1177 i Norra Regionen. Eftersom det var svårt att få 

tillräckligt många distriktssköterskor att delta i studien utökade vi urvalet att även att gälla 

utbildade sjuksköterskor. Totala antalet deltagare som tackade ja och ställde upp på intervju var 

åtta, sju kvinnor och en man. Fyra av deltagarna hade en sjuksköterskeutbildning, två var 

distriktssköterskor, en var IVA sköterska samt en företagssköterska. Åldern på deltagarna 

varierade mellan 31-59 år och antal verksamma år som sjuksköterska låg mellan 7-30 år.  

 

3.3 Datainsamling 

Som metod för datainsamling användes semistrukturerade intervjuer. Detta för att få fram 

sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter beskrivna fritt med egna ord (Polit & Beck 2012, 

537). Vi har formulerat en intervjuguide med huvudfrågor och följdfrågor utifrån vetenskapligt 

material i bakgrunden och utifrån studiens syfte (bilaga 1). Vi kontaktade verksamhetschef på 

aktuell arbetsplats (bilaga 2) om tillstånd att genomföra studien, samt informerade skriftligt och 

muntligt om studiens innehåll och syfte. Vederbörande gav sitt godkännande och därefter 

kontaktades samordnings- sjuksköterskan på samma enhet som samlade ihop de i 
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personalgruppen som var intresserade att delta i studien. Sjuksköterskorna hade innan intervjun 

erhållit både skriftlig och muntlig information om studien enligt informationsbrev (bilaga 3).  

Vi deltog båda under samtliga intervjuer och turades om att ansvara för intervjufrågorna. 

Personen som inte intervjuade intog istället en aktivt lyssnade roll. Intervjuernas längd varierade 

från femton till trettio minuter. Samtliga intervjuer ägde rum på sjuksköterskornas arbetsplats och 

genomfördes i ett konferensrum. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och 

transkriberades efteråt ordagrant.  

 

3.4 Dataanalys 

Polit och Beck (2012, 556) menar att ändamålet med dataanalysen är att organisera, skapa 

struktur och få fram en djupare förståelse av innehållet. Då studiens syfte var att belysa 

sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning valde vi att 

använda oss av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, 188). De uttrycker att induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av 

texter, vilka kan utgöras av människors berättelser om sina upplevelser. Genomförandet av 

analysen gick till så att vi efter att ha transkriberat intervjuerna läste de var för sig flera gånger 

för att få en djupare förståelse för innehållet. De meningsbärande enheter som svarade mot 

studiens syfte markerades med överstrykningspenna i texten. Sedan skrevs varje meningsenhet 

ner och kondenserades så att texten blev mer lätthanterlig utan att något väsentligt försvann. 

Denna del av analysen gjorde vi var för sig efter att tillsammans gått igenom de två första 

analysenheterna. Vi hade hela tiden en dialog om arbetet och hjälptes åt då oklarheter uppstod. 

Innehållet i de kondenserade meningsbärande enheterna försågs sedan med koder.  

Koderna skrevs ner på post- it lappar, och koder med liknande innehåll sammanfördes i 

underkategorier och därefter kategorier. Detta steg, att koda och benämna underkategorier och 

kategorier gjorde vi tillsammans. De kategorier som skapades jämfördes och diskuterades. 

Likheter och skillnader mellan de olika fynden analyserades för att säkerställa att innehållet 

svarade mot syftet. Efter första arbetsprocessen fanns 19 preliminära underkategorier och fem 

preliminära kategorier som slutligen kondenserades till tolv underkategorier och fem kategorier 

(Graneheim & Lundman 2004). 
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Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 

 

 

Meningsbäran

de enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Att få patienten 

att beskriva så 

man får en så bra 

bild som möjligt 

 

Få patienten att 

beskriva 

Beskriva Avsaknad av 

visuell kontakt 

Att möta 

utmaningar 

 

 

Sedan försöker 

jag få dem att 

beskriva hur det 

ser ut och hur 

det känns 

Be patienten att 

beskiva hur det 

känns och ser ut 

Be patienten 

beskriva 

  

Man lånar den 

andres ögon för 

att få en bra 

beskrivning 

Låna den andres 

ögon 

Lånar ögon   

 

3.5 Etiska överväganden 

Det finns fyra olika områden med etiska riktlinjer att värna om vid forskning. Dessa är; Att 

informera samtycke, Konsekvenser, Konfidentialitet och Forskarens roll (Kvale & Brinkman 

2014, 105). Sjuksköterskorna i studien blev informerade muntligt och skriftligt om studiens 

innehåll och syfte. De upplystes även om frivilligt deltagande och att de när som helst hade rätt 

att dra sig ut utan att ange speciell orsak. De fick också information om att diktafon skulle 

komma att användas som inspelningskälla. Enligt Kvale och Brinkman (2014, 110) måste 

konsekvenserna av en kvalitativ studie, de vetenskapliga fördelarna vägas mot den skada som 
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deltagarna kan utsättas för. De menar också att privata saker som kommer fram i studien inte får 

avslöjas. Slutligen menar Kvale och Brinkman (2014, 111) att forskarens roll som person och 

integritet är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och etik. Efter att ha kontaktat 

verksamhetschef muntligt och därefter skriftligt träffade vi sjuksköterskorna på deras respektive 

arbetsplatser. Vi har tillsammans med handledare diskuterat riskerna att sjuksköterskorna kan 

skadas och kommit fram till att det är en minimal risk. Nyttan med studien överväger därmed 

risken. 

4. RESULTAT 

Genom bearbetning och analys av datamaterialet framkom fem kategorier och elva 

underkategorier. Resultatet presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2: Översikt kategorier och underkategorier  

 

Kategori Undergategori 

Att ge ett bra bemötande 

 

Bjuda in till samtal och ge trygghet med rösten 

 Lyssna in 

 

 Nollställa sig och omorientera 

 

Att vara i behov av återhämtning 

 

Ta pauser 

 Stöd av kollegor 

 

Att möta utmaningar 

 

Avsaknad av visuell kontakt 

 Hitta kärnan 

 

 Det svåra samtalet 
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Att vara professionell 

 

Våga ta beslut 

 

Lita på sin egen erfarenhet 

 

Att utvecklas i sitt arbete  Återkoppling 

 

 Rådgivningsstöd 

 

 

4.1 Att ge ett bra bemötande 

Kategorin “Att ge ett bra bemötande” uttrycker betydelsen av att som 

telefonrådgivningssjuksköterska bjuda in till samtal och förmedla trygghet, samt verkligen kunna 

lyssna förutsättningslöst på den person som söker råd. Det koncentrerade lyssnade upplevs som 

ansträngande och vikten av att nollställa sig mellan samtalen beskrivs som nödvändig för att 

omorientera sig och bemöta nästa person på ett bra sätt.  

4.1.1 Bjuda in till samtal och ge trygghet med rösten 

Sjuksköterskorna i studien uttrycker att dem försöker svara välkomnande med en trevlig och lugn 

röst samt svarar alltid med namn och titel för att inge förtroende. De flesta av sjuksköterskorna 

beskriver på ett eller annat sätt hur viktigt det är att inge förtroende och att det är stor skillnad på 

hur patienterna upplever bemötandet beroende på hur sköterskorna låter på rösten. Några 

sjuksköterskor i studien uttrycker att de arbetar medvetet med att bekräfta patienten som ringer 

för att de ska känna sig trygga och omhändertagna, att det blir ett så bra samtal som möjligt.  

 

“Att andas ut det förra samtalet, ta ett djupt andetag innan du svarar, det är jätteviktigt” 

 

4.1.2 Lyssna in 

I flera intervjuer framkommer hur viktigt det är att lyssna in den situation som förmedlas och att 

inte avbryta den som söker råd. Sjuksköterskorna anser att en av de största utmaningarna i deras 

arbete är att lyssna ordentligt och låta patienten prata färdigt. Att vara öppen inför den patient 

som ringer, höra hur den låter, vad den ringer för och att lyssna förutsättningslöst. Att lyssna 
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förutsättningslöst utan att styra samtalet åt något håll är något som flera sjuksköterskor i studien 

belyser. Sjuksköterskorna lyfter fram att en av de viktigaste egenskaperna i deras arbete är att 

vara en god lyssnare. 

 

“En utmaning är att lyssna och inte på förhand bestämma vart ett samtal ska gå” 

 

4.1.3 Nollställa sig och omorientera 

En svår uppgift som flera av sjuksköterskorna beskriver är att nollställa sig inför varje nytt samtal 

för att orka lyssna med koncentration och närvaro på nästa patient. Genom att nollställa och tänka 

på eller göra något annat en stund, kunde sjuksköterskorna omorientera sig mot nästa samtal. En 

av sjuksköterskorna poängterar betydelsen av att nollställa sig mellan samtalen, särskilt efter ett 

jobbigt samtal.  

 

“När man haft ett jobbigt samtal så är det viktigt att släppa telefonen en stund och göra något 

annat” 

 

En förutsättning för att kunna hålla sig fokuserad hela arbetspasset är att ta ett samtal i taget, göra 

det färdigt och sedan lägga det åt sidan. Flera sjuksköterskor menar att det är en fördel med det 

här jobbet att de endast arbetar med en sak i taget. 

 

4.2 Behov av återhämtning 

Kategorin ”Behov av återhämtning” beskriver sjuksköterskors behov av pauser och stöd av 

kollegor som nödvändigt för att orka lyssna förutsättningslöst hela dagar i arbetet med 

telefonrådgivning. Genom att erbjuda varandra stöd om behovet finns underlättar det 

återhämtningen mellan samtalen. 

4.2.1 Ta pauser  

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien upplever att de schemalagda pauserna hjälper dem att 

hålla sig fokuserade i varje samtal. Det framkommer att sjuksköterskorna har bra förutsättningar 

organisatoriskt med pauser och friskvård. Vid pauserna försöker sjuksköterskorna i 
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telefonrådgivningen att lämna sin plats, röra sig, kanske gå ett varv runt huset och även varva 

mellan att sitta och stå.  

 

“Pauserna gör väldigt mycket, det gör att man faktiskt orkar” 

 

En del av sjuksköterskorna i telefonrådgivningen menar att den fysiska biten med motion på 

fritiden är viktig då arbetet är statiskt och stillasittande och visar stor medvetenhet rörande vikten 

av att lägga in fysisk aktivitet i vardagen för att orka med arbetet. Flera sjuksköterskor beskriver 

också vikten av att vara ledig när man är ledig och att inte tänka på arbetet i hemmet.  

 

“Den bästa återhämtningen är att hänga av sig jobbet när man går hem” 

 

En sjuksköterska anser också att det påverkar att personalgruppen träffas med roliga aktiviteter 

både på och utanför arbetet. Det leder till ökad arbetsglädje och det i sin tur hjälper till med 

återhämtningen.  

 

4.2.2 Stöd av kollegor 

Flera Sjuksköterskor i vår studie medger att det är av stor vikt att stötta varandra genom att fråga 

och hjälpa då behov finns. En sjuksköterska beskriver att de har högt i tak och att alla har olika 

erfarenheter och infallsvinklar, och på så vis kan de hjälpa varandra vilket visar på en stor 

prestigelöshet. En del av sjuksköterskorna menar också att deras öppna kontorslandskap bidrog 

till närhet och underlättade kommunikationen mellan varandra.  

 

“Kollegor betyder mycket, vi har olika kunskap så det är bra att kunna nyttja varandra” 

 

4.3 Att möta utmaningar 

Kategorin ”Att möta utmaningar” uttrycker komplexiteten av att inte kunna se patienten framför 

sig. Några sjuksköterskor beskriver hur de trots vissa svårigheter går till väga för att få fram 

sanningen i samtalen och det finns flera hinder som påverkar deras bedömning. 
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4.3.1 Avsaknad av visuell kontakt 

Flera Sjuksköterskor i studien uttrycker komplexiteten med att använda den kliniska blicken och 

berättar hur de i samtalet försöker få patienten att själv beskriva hur symtomen ser ut.  

 

“Man lånar den andra personens ögon för att få en bra beskrivning” 

 

En del av sjuksköterskorna beskriver också på olika sätt hur de ställer om sina sinnen och 

använder hörseln, att lyssna på olika nyanser, hosta, andfåddhet, skrik eller gråt hos barn.  

Flera av sjuksköterskorna delger att de lyssnar efter om det låter som att någon har ont när de 

förflyttar sig eller om de har samtalsdyspné. Även när det gäller barn så lägger sjuksköterskorna 

in i bedömningen om barnen jollrar, låter glada, om de skriker eller är helt tysta i bakgrunden. De 

är uppmärksamma på nyanser i samtalet.  

 

“Det blir nästan som när blinda säger att man hör mer, man blir väldigt mycket mer fokuserad 

på att höra nyanser” 

 

En av sjuksköterskorna berättar att hen överför patientens symtom på sin egen kropp, tittar på sig 

själv och vrider och vänder på olika kroppsdelar för att få en känsla för det som patienten 

beskriver. Några av sjuksköterskorna poängterar också vikten av att vara nyfiken och intresserad 

i varje samtal och att det hjälper till att hålla sig fokuserad. Många sjuksköterskor var överens om 

att den svåraste uppgiften med att sitta i telefonrådgivning var att inte kunna se patienten och 

därmed inte kunna använda den kliniska blicken som sjuksköterskor gör automatiskt i andra 

vårdmöten.  

 

4.3.2 Hitta kärnan  

Det framkommer i resultatet att flertalet av sjuksköterskorna uppger att det inte alltid är lätt att 

hitta kärnan i samtalet. Patienterna vill inte berätta varför de egentligen ringer, ger en väldigt bred 

symptombild och det kan då vara svårt att ringa in huvudproblemet.  

 

“Största utmaningen det är ju att få fram allt, alltså sanningen i samtalet” 
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En del patienter förtränger och en del förstärker sina symtom och det är svårt att komma så nära 

sanningen som det går. Svårigheten ligger i att identifiera vad patienterna egentligen frågar om.  

 

4.3.3 Det svåra samtalet  

Många av sjuksköterskorna menar att arbetet med telefonrådgivning är ett svårt men lärorikt 

arbete. En utmaning som några av sjuksköterskorna i studien beskriver är svårigheten att förstå 

varandra vid språkförbistring. Även med tolk menar sjuksköterskorna att det inte är helt lätt och 

att de då hellre skickar in patienten för vidare vård en gång för mycket. Vid bristfällig 

information blir det svårt för sjuksköterskan att göra en rättvis bedömning och risken för 

missförstånd är stor. Det förekommer rätt ofta att någon som kan det svenska språket ringer å 

patientens vägnar. Detta leder till osäkerhet och det kan vara mycket svårt att få en korrekt bild 

av patientens huvudsymtom. Sjuksköterskorna lyfter fram att det inte känns patientsäkert med 

telefonrådgivning när det förekommer språkförbistring.  

 

“Det är ett svårt jobb som innefattar frågor från A till Ö och det innebär också att lyssna lite 

mellan raderna” 

 

Några av sjuksköterskorna talar om psykisk ohälsa som ett dilemma att förhålla sig till. Det 

händer att patienten ringer in om en somatisk fråga men att sjuksköterskan märker att det rör sig 

om något annat. I vissa fall rör det sig om suicidhot vilket sjuksköterskorna i telefonrådgivningen 

menar är en stor professionell prövning. I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna stöter 

på missnöjda patienter och det kan vara en svår uppgift att vara professionell i alla lägen. Det kan 

handla om att ta emot ilska och frustration och de känner att de får stå till svars för hela vården. 

Några av sjuksköterskorna beskriver det svåra i att möta patienter med dåliga vårderfarenheter 

och att då försöka återställa förtroendet.  

 

4.4 Att vara professionell 

Kategorin ”Att vara professionell” uttrycker betydelsen av hur svårt det kan vara att lita på sina 

bedömningar men att sjuksköterskans tidigare erfarenhet kan hjälpa dem att stå på sig i olika 

situationer. 
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4.4.1 Våga ta beslut 

En utmaning som flera av sjuksköterskorna i telefonrådgivningen uttrycker är att våga stå på sig i 

sina bedömningar. Att våga ta beslutet att patienten inte behöver åka in utan att det kan räcka 

med egenvård. Det är ett självständigt arbete och det innebär att hela tiden ta rätt beslut och ha 

ryggen fri.  

 

“Det blir ju ett ganska enkelt jobb om jag säger att alla ska åka in, då gör jag ju inte mitt jobb” 

 

4.4.2 Lita på sin erfarenhet 

Många av sjuksköterskorna i studien anser att erfarenheten är viktig för att känna sig trygg i 

arbetet med telefonrådgivningen. De uttrycker att de hela tiden går tillbaka till sin erfarenhet och 

det man tidigare har stött på i sitt arbete. Två av sjuksköterskorna delger att den egna 

erfarenheten är viktig för de frågor de ställer och hur de ringar in hälsoproblemet hos den 

vårdsökande.   

 

”Med den erfarenheten man har kan man lättare sovra i vad som är allvarligt eller inte” 

 

4.5. Att utvecklas i sitt arbete 

Kategorin “Att utvecklas i sitt arbete” beskriver sjuksköterskorna att det hade varit önskvärt ur 

lärosynpunkt att kunna få återkoppling på sina bedömningar på ett lättare sätt. Det hade kunnat 

bidra till att utvecklas i sitt arbete. De uttrycker också att rådgivningsstödet är en central del i 

deras arbete och underlättar beslutsfasen. 

4.5.1 Återkoppling 

De flesta sjuksköterskor i studien tycker att det är generellt svårt att få feedback på de 

bedömningar som görs. Det handlar om sekretess och att de inte har tillgång till patientens 

journal som vid andra vårdinstanser. Sjuksköterskorna uttrycker att det hade varit väldigt bra ur 

lärosynpunkt att få mer återkoppling, om beslutet som fattades var korrekt. Sjuksköterskorna 

hade i enstaka fall möjlighet att lägga in egna uppföljningar då de ringde upp patienten senare på 

dagen för att kolla om de råd som gavs hjälpte eller om de måste tänka om. Några sjuksköterskor 

talar om de gånger det blir en avvikelse och att det då leder till en uppföljning. I andra fall blir det 
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en spontan återkoppling då patienten själv ringer tillbaka, och det kan vara lärorikt menar 

sjuksköterskorna.  

 

“Det är tråkigt eller synd att vi inte får veta mer förutom då vid avvikelser” 

 

4.5.2 Rådgivningsstöd 

Flera sjuksköterskor i studien använder RGS-webb som stöd och struktur i samtalet. De uttrycker 

att de inte skulle kunna arbeta utan det och att det är ett bra arbetsverktyg. Det är grunden i 

arbetet.  

 

”Jag tycker att det är ett otroligt bra stöd. Just att man kan känna att jag inte behöver ha jobbat i 

40 år och ha sett allt utan att jag faktiskt kan använda mig av stödet och känna mig trygg i den 

bedömningen jag gör” 

 

Sjuksköterskorna i vår studie betonar också att det endast kan användas som ett stöd och att de 

måste tänka självständigt och hela tiden väga in helhetsbilden. En av sjuksköterskorna menade att 

det kan vara svårt då patienter nämner flera symtom och att veta vad som ska skrivas in som 

huvudsymtom. Många sjuksköterskor använder rådgivningsstödet som ett verktyg att komma 

ihåg följdfrågor och i de fall de ska hänvisa patienten vidare.  

 

5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

telefonrådgivning. Sjuksköterskorna i studien beskriver hur de arbetar medvetet med att inge 

förtroende. De svarar välkomnande, lyssnar och försöker att inte avbryta patienten. Ett av 

huvudmålen för sjuksköterskor i Sverige som arbetar med telefonrådgivning är att tidigt etablera 

en god relation med patienten eftersom den är grunden för dialogen. Detta för att patienterna ska 

känna sig nöjda och trygga och att det ska leda till ökad patientsäkerhet (Kaminsky et al. 2014).  

Den åsikten delas av Rutenberg och Oberle (2008) som menar att genom att bygga upp en god 

relation i samtalet hjälps sjuksköterskan att lättare förstå patiens behov. Att snabbt och effektivt 
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inge förtroende för patienten leder till att patienten lättare följer de råd som ges. Att lyssna 

noggrant och att ge patienten tillräckligt med tid att prata är en stor och viktig del i 

rådgivningssamtalet enligt Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2009). För att orka lyssna 

aktivt i varje samtal så berättar sjuksköterskorna i vår studie om hur viktiga deras schemalagda 

pauser är. Det hjälper dem att hålla sig fokuserade i varje samtal en hel dag i telefonrådgivning 

vilket kan antas vara av extra stor betydelse för sjuksköterskor, som i likhet med de intervjuade, 

enbart arbetar med telefonrådgivning. Sjuksköterskorna poängterar även att det ingår fysisk 

aktivitet i dessa pauser såsom kortare promenader, att varva mellan att sitta och stå. De anser att 

pauser och motion möjliggör att orka lyssna och engagera sig i varje samtal och orka med arbetet 

i stort. Forskning visar på att regelbunden fysisk aktivitet förebygger uppkomsten av många 

sjukdomar men motionen väger inte till fullo upp ett i övrigt stillasittande liv. Stillasittande är 

starkt kopplat till ohälsa och det är därför viktigt med kontinuerliga avbrott vid längre 

tids stillasittande både på arbetet och på fritiden (Kallings & Hellénius 2010). 

 

Förmågan att på kort tid kunna bedöma graden av vårdbehov och skapa en god relation med 

patienten där den visuella kontakten saknas är en stor utmaning för sjuksköterskan i 

telefonrådgivningen. Det är tydligt i vår studie att sjuksköterskorna ofta ber patienten beskriva 

hur deras symtom ser ut. De försöker ställa om sina sinnen och använder hörseln som sitt främsta 

verktyg. Ernesäter et al. (2014) visade i en studie att sjuksköterskor som använder mer öppna 

frågor och visar sig genuint intresserade fick de fram mer viktig medicinsk information från 

patienten än där mer slutna frågor användes. I en studie från England beskriver Pettinari och 

Jessopp (2001) att sjuksköterskan måste utveckla färdigheter i interaktionen med patienten för att 

kompensera avsaknaden av den visuella kontakten. Här kan sjuksköterskan be patienten utföra 

olika självtester hemma som t.ex. kontrollera om den har feber eller att trycka på ställen på 

kroppen för att därefter beskriva den upplevda smärtan. Fler färdigheter som sjuksköterskan kan 

använda sig av är att lyssna in patientens tonfall och se om orden överensstämmer med känslan i 

tonfallet samt att lyssna efter bakgrundsljud (Pettinari & Jessopp 2001). Purc-Stephenson och 

Thrasher (2010) visar på liknande resultat i sin studie om hur sjuksköterskor i telefonrådgivning 

lägger stor vikt vid det icke verbala i samtalet och att det hjälper dem att göra bedömningen om 

vilket hälsoläge patienten befinner sig i. I den här studien framkommer att en av de största 

utmaningar med arbetet är att hitta kärnan i samtalet. Ibland kan det vara svårt för sjuksköterskan 
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i telefonrådgivningen att veta varför patienten ringer och det blir då en utmaning att ringa in 

huvudsymtomet. Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2009) beskriver telefonrådgivning som 

ett detektivarbete. Det gäller att ställa rätt frågor och hela tiden söka efter ledtrådar som till 

exempel uttryck av oro eller andra ljud såsom hosta. En utmaning i arbetet med telefonrådgivning 

är att fastställa trovärdigheten hos den som ringer. I en studie uttryckte sjuksköterskorna att vissa 

patienter överdrev sina symtom och andra höll tillbaka, och då ligger svårigheten att hitta kärnan 

i samtalet (Purc-Stevensson & Thrasher 2010). I en studie av Ledin, Olsen och Josefsson (2011) 

framkommer det att sjuksköterskorna anser att det är ett dilemma att bedöma patientens 

tillförlitlighet i den icke-visuella kommunikationen. Det gäller att läsa mellan raderna och att 

lyssna aktivt så de inte gör någon felbedömning.  

 

En utmaning som ligger i tiden och beskrivs i vår studie är språkförbistring. Flera av 

sjuksköterskorna menade att även med hjälp av tolk så är risken för missförstånd stor i samtalet. 

Oron för misstolkningar och felbedömningar vid språkförbistring beskrivs av Ledin, Olsen och 

Olofsson (2011). Resultatet visar att oron handlar om att felbedömningar som kan leda till 

ansvarsfall och att det kan bli negativa konsekvenser för patienten. Wahlberg, Cedersund och 

Wredling (2003) beskriver att språkförbistring är tidskrävande och tar mycket energi av 

sjuksköterskorna i telefonrådgivning. Sjukvårdsrådgivning kan vara svårt att använda för 

patienter med bristfälliga språkkunskaper i svenska. Samtalen riskerar att bli korta, saknar viktiga 

medicinska frågor och frågor om hur patienterna upplever sina symtom (Hakima et al. 2014). 

Enligt Nkulu et al. (2012) har nyanlända patienter svårt att få kontakt med sjukvården och detta 

speciellt via telefonen. Det är en svårighet för patienter som inte behärskar det svenska språket att 

ta sig fram i det svenska sjukvårdssystemet.  

 

En viktig aspekt som lyfts fram i den här studien är utmaningen att våga fatta beslut och att våga 

stå på sig i sina bedömningar. Sjuksköterskorna är medvetna om att de hela tiden ska fatta rätt 

beslut för att ha ryggen fri. Att fatta beslut efter de symtom som patienten beskriver upplevs 

ibland som ett problem bland sjuksköterskor och som en svårighet i arbetet med 

telefonrådgivning. Det är en del av det ansvar som ingår i arbetet, att besluta vilken vårdnivå som 

är rätt för patienten (Wahlberg, Cedersund & Wredling 2003). Även Kaminsky, Rosenqvist och 

Holmström (2009) poängterar att sjuksköterskorna i telefonrådgivning hela tiden är medvetna om 
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vikten att fatta rätt beslut så att patienterna får den vård de behöver. I föreliggande studie 

framkommer bristen på återkoppling som ett negativt inslag, då det hade varit bra ur lärosynpunkt 

för sjuksköterskorna att få veta hur det gick och om de råd som gavs var korrekta. Detta är svårt 

på grund av sekretessen. I enskilda fall skedde en spontan återkoppling då patienten ringde 

tillbaka av olika anledningar. Sjuksköterskorna i studien angav att de alltid avslutar med att säga 

att patienten kan ringa tillbaka igen vid försämring. Detta belyses även av Wahlberg, Cedersund 

och Wredling (2003) som menar att sjuksköterskor upplever brister med återkoppling i samtalen. 

De uttryckte att de ville veta vad som hände med patienten efter att samtalet var slut för att få 

veta om deras bedömning varit korrekt. Kaminsky, Rosenqvist & Holmström (2009) beskriver i 

sin forskning att några sjuksköterskor i telefonrådgivning delger att de vid osäkerhet på sin egen 

bedömning gärna vill ha ytterligare kontakt med patienten för att se att deras råd gav önskad 

effekt. Sjuksköterskorna kunde då välja att hålla kontakt med patienten under sitt pass genom att 

ringa tillbaka till patienten. Flera sjuksköterskor i vår studie anser att rådgivningsstödet är 

grunden i arbetet och att det är ett bra arbetsverktyg som de inte skulle vilja vara utan. 

Sjuksköterskorna upplevde även att det blev mer patientsäkert då samtalen kan handla om så 

mycket olika hälsoproblem och det inte är möjligt att på egen hand uppdatera sig inom alla 

områden. I en engelsk studie framkom att ett rådgivningsstöd ska ses som ett skyddsnät och en 

trygghet både för sjuksköterskan och för patienten (O’Cathain et al. 2004). 

 

Den teoretiska grunden för telefonrådgivningsarbetet baseras på en samtalsmodell som benämns 

samtalsprocessen (Runius, 2016). Samtalsprocessen har som mål att nå ett personcentrerat samtal 

med samförstånd och att patienten känner sig lyssnad på. Modellen används för att effektivisera 

och få en bra struktur i samtalet. Samtalsprocessen är indelad i fem faser. Modellen lyfter fram 

vad varje fas ska innehålla för att samtalet ska bli personcentrerat och arbetet ska bli patientsäkert 

(Runius, 2016). Resultatet av vår studie relateras här till samtalsprocessen som teoretisk modell 

för telefonrådgivningens arbete. Den identifierade kategorin att ge ett bra bemötande förmedlar 

samstämmighet med samtalsprocessens första fas som benämns ”öppningsfasen” då 

underkategorierna visar på betydelsen av att ge trygghet med rösten, att lyssna in och att 

nollställa sig. Den andra kategorin behov av återhämtning förmedlar samstämmighet med den 

andra fasen i samtalsprocessen, ”lyssnande fasen” som innebär aktivt lyssnande. I vår studie 

framkom det hur viktigt det är med pauser och kollegor stöd för att orka lyssna förutsättningslöst 
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i varje unikt samtal. Den tredje kategorin att möta utmaningar innefattade olika svårigheter i 

samtalet såsom avsaknad av den visuella kontakten, att hitta kärnan och det svåra samtalet. 

Denna kategori kan relateras till samtalsprocessens” analys och bedömningsfas” där 

hälsoproblemet ska ringas in och analysen göras genom att ställa öppna och slutna frågor. Den 

fjärde kategorin att vara professionell som innefattar att våga ta beslut och att lita på sin 

erfarenhet kan relateras till den fjärde fasen i samtalsprocessen som innebär att motivera sin 

bedömning med information och råd. Den sista och avslutande fasen i modellen om 

samtalsprocessen har som mål att avsluta samtalet i samförstånd. I vissa samtal blir det patientens 

ansvar att ta ny kontakt men i andra fall behåller sjuksköterskan ansvaret och kan ringa upp för 

att göra en ny bedömning. Kategorin i vår studie att utvecklas i sitt arbete med underkategorierna 

återkoppling och rådgivningsstöd kan relateras till den avslutande fasen i samtalsprocessen då det 

framkom i vårt resultat att rådgivningsstöd samt att återkoppla är två viktiga delar för att avsluta 

samtalet i samförstånd. Den här studien kan bidra med ökad förståelse för innehållet i 

samtalsprocessens olika faser och ger en fördjupad bild av sjuksköterskor upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta enbart med telefonrådgivning.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Studien utgick från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Detta motiveras av att studien syftar 

till att förutsättningslöst beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att arbeta med 

telefonrådgivning (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 188). Metodvalet upplevdes relevant i 

förhållande till studiens syfte. Vi valde en kvalitativ metod för att få en djupare beskrivning av 

sjuksköterskornas intervjuer. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 199) anser att forskarens 

delaktighet är given i intervjuerna och resultatet av studien kan inte ses utan påverkan av 

forskaren. Det gjordes inte någon begränsning i urvalet av sjuksköterskor då alla erfarenheter 

betraktades vara relevanta för att svara mot studiens syfte. Även de med kort erfarenhet bidrog 

med värdefullt material. Sjuksköterskorna fick själva välja tid och plats för intervjun så att de 

skulle känna sig bekväma med situationen. Semi-strukturerade intervjuer utfördes utifrån en 

intervjuguide som innebär att sjuksköterskorna får samma frågor vilket stärker tillförlitligheten 

enligt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 189). En svaghet med studien kan vara att endast 

två arbetsplatser besöktes. Då intervjuerna ändå bedömdes som innehållsrika och varierande sågs 

inte detta som ett problem. Ingen provintervju utfördes på grund av tidsbrist och intervjuguiden 
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justerades inte vilket kan ha påverkat studien negativt. Totala antalet sjuksköterskor var åtta 

stycken, sju kvinnor och en man med ett brett åldersspann. Att det både var män och kvinnor och 

med stor åldersskillnad kan ha bidragit till fler variationer av upplevelser och erfarenheter. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 198) poängterar att valet av deltagare har betydelse för 

resultatets giltighet då kvalitativ innehållsanalys belyser variationer. De menar att det är viktigt 

att inkludera både män och kvinnor i olika åldrar för att samla in olika skiftande erfarenheter. Vi 

deltog i samtliga intervjuer och turades om att leda samtalet. Som analysmetod valdes kvalitativ 

innehållsanalys som fokuserar på tolkning av texter och som är en relativt vanlig analysmetod 

inom omvårdnadsforskning (Graneheim & Lundman 2004). Genom att vi båda var lika insatta i 

intervjumaterialet underlättade det analysprocessen som skedde initialt på varsitt håll och sedan 

gemensamt. Att författarna tillsammans har reflekterat och diskuterat tolkningsmöjligheter under 

hela processen kan ha ökat tillförlitligheten i studien enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012, 198). Innehållsanalysen presenteras i tabeller för att tydliggöra resultatet. Citat ur 

intervjuerna kan bidra till att ge läsaren ökad möjlighet att bedöma giltigheten i studien 

(Graneheim & Lundman 2012, 198). Kvale och Brinkmann (2014, 206) poängterar att det som 

krävs för att göra en studie av hög kvalité är sakkunskap och hantverksskicklighet. Denna 

erfarenhet är något som vi saknar och det kan därmed ha påverkat kvalitén. Genom att ge en 

noggrann beskrivning av deltagare, urval, datainsamling och analys kan det öka förutsättningarna 

för studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 198-199). 

6. SLUTSATS 

Telefonrådgivning är en komplex och ansvarsfull arbetsuppgift som kräver både erfarenhet, 

kompetens och självständighet. För att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt med att lyssna aktivt i 

varje samtal och ge ett professionellt bemötande krävs de rätta förutsättningarna. Behov av 

återhämtning såsom pauser och stöd av kollegor ses som centralt. Som ett stöd och struktur i 

samtalen utgår sjuksköterskan ifrån samtalsprocessen och rådgivningsstöd. Detta utgör grunden i 

deras arbete och syftar till att uppnå ett personcentrerat möte mellan sjuksköterskan och 

vårdsökande. Den egna kliniska erfarenheten och förmågan att se helheten i den enskilde 

situationen väger tungt. En av de största utmaningar i arbetet med telefonrådgivning är 

avsaknaden av den visuella kontakten. Sjuksköterskorna använder den kliniska blicken på ett 

annat vis än i andra vårdmöten. Att ställa om sina sinnen, använda hörseln mer och be patienten 
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beskriva hur symtomen ser ut gör att de kan måla upp en bild av patienten i sitt inre och det utgör 

en viktig del i arbetet. Resultaten visar att upplevelsen att arbeta med telefonrådgivning är goda 

och sjuksköterskorna i studien talar väldigt väl om sitt arbete. De poängterade att de hade tydliga 

strategier för att hantera sitt stillasittande arbete för att motverka fysiska besvär, och med att ta 

regelbundna pauser för att orka lyssna i varje samtal.  

 

7. KLINISKA IMPLIKATIONER 

För att kvalitetssäkra telefonrådgivningen skulle användandet av rådgivningsstödet kunna införas 

i större omfattning inom alla verksamheter som bedriver telefonrådgivning. På grund av bredden 

av de hälsoproblem som förekommer är det svårt för den enskilda sjuksköterskan att kunna 

uppdatera sig inom alla områden. Rådgivningsstödet kan då bidra till ett patientsäkert arbete och 

en jämlik vård för patienterna. Det krävs goda kunskaper och kännedom om kommunikation i 

arbetet med telefonrådgivning för att kunna förstå, hjälpa och hänvisa patienten till rätt vård. 

Detta tyder på att en specialistutbildning med inriktning telefonsjuksköterska skulle kunna vara 

aktuellt.  

8. FRAMTIDA FORSKNING 

Tidigare forskning visar på att män oftare får läkartid medan kvinnor som i högre utsträckning 

kontaktar sjukvårdsrådgivningen hänvisas till egenvård. Majoriteten av de som arbetar som 

telefonsjuksköterskor är kvinnor och det hade därför varit intressant att lyfta genusfrågan i vår 

studie för att ta reda på hur de upplevde att råden skilde sig från varandra när det gällde män och 

kvinnor. Det kan också vara intressant att fundera på om det finns några skillnader gällande råd 

som ges till lågutbildade invandrare och högutbildade svenskar. Tidigare vetenskapliga studier 

inom ämnet har i många fall handlat om utmaningar och svårigheter att arbeta med 

telefonrådgivning. Vi anser att mer forskning kring patienternas perspektiv på hur de upplever 

telefonrådgivning skulle kunna bidra till en vidareutveckling och ett förbättringsarbete inom 

området. En av de största utmaningarna som framkommer i studien och i tidigare forskning om 

telefonrådgivning är avsaknaden av visuell kontakt. Med det i åtanke skulle det vara intressant att 

implementera ny teknologi för att kunna se patienterna när de ringer. Detta känns som en 

utveckling och forskning som ligger rätt i tiden. 
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BILAGA 1.  

Intervjuguide 

Bakgrundsinfo (ålder, kön, antal år av yrket, utbildning, antal timmar arbete/vecka?) 

 

Vad är din upplevelse av att arbeta med telefonrådgivning? Fått någon utbildning? 

 

Kan du beskriva hur du brukar lägga upp ett telefonsamtal? 

 

Berätta hur du använder din “kliniska blick” i samtalen? 

 

Beskriv vilka utmaningar du möter i ditt arbete med telefonrådgivning? 

 

Kan du beskriva hur din hälsa påverkas av att sitta med telefonrådgivning en hel dag?  

 

Berätta om det finns möjlighet till uppföljning och utvärdering av de bedömningar du gör? 

 

Berätta hur du använder dig av rådgivningsstöd?  

 

Beskriv dina strategier för att orka hålla dig fokuserad en hel dag i telefon? 

 

Vill du berätta hur återhämtar du dig? 

 

Vem pratar/bollar du med om du känner dig osäker gällande bedömningar? 

 

Exempel på följdfrågor    Exempel på slutfrågor 

Kan du utveckla…     Har vi förstått dig rätt? 

Hur tänkte du då?     Är det något mer du vill tillägga? 

Kan du berätta mer? 

Har du fler exempel på detta? 

 



 
 

BILAGA 2.  

    

Umeå universitet 901 87 Umeå 

Institutionen för omvårdnad  

     http://www.omvardnad.umu.se/ 

Informationsbrev till Verksamhetschef 

Bakgrund 

Vi är intresserade av att få reda mer om hur det är att ägna hela dagarna åt telefonrådgivning, då 

det inte finns mycket forskning inom det ämnet. Därför riktar vi oss mot er på 1177.  

Syfte 

Att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning.  

Metod 

Vi ska göra en kvalitativ studie med innehållsanalys. Vi vill intervjua sjuksköterskor på 1177 som 

sitter i telefonrådgivning. Det vore önskvärt om 6-8 personer kan tänka sig att delta och beräknad 

tid är cirka 30 minuter per person. Vi planerar att komma till Er arbetsplats för att utföra 

intervjuerna på plats vid en tidpunkt när det passar verksamheten. 

Etiska bedömningar 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan avbryta närsomhelst utan att ange orsak. 

Intervjuerna kommer att avidentifieras enligt sekretesslagen. Resultaten kommer att 

sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad. 

Vid frågor vänligen kontakta någon av nedanstående: 

  

Caroline Bergman Leg. sjuksköterska 

Tfn: XXXXX 

E-post:XXXXX    

Sofie Johansson Leg. sjuksköterska 

Tfn: XXXXX 

E-post:XXXXX 

Monica Jonsson 

Handledare 

Tfn: XXXXX 

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien: 

 

Umeå den………………… Namnteckning…………………………………………………… 



 
 

BILAGA 3. 

 

Umeå universitet 901 87 Umeå 

Institutionen för omvårdnad  

     http://www.omvardnad.umu.se/ 

 

Informationsbrev till deltagarna  

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

Vi heter Caroline Bergman och Sofie Johansson och läser till distriktssköterska vid Umeå 

Universitet. Vi ska under hösten skriva en D-uppsats om sjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning. Det vore värdefullt om du kan tänka dig att 

ställa upp i en intervju angående dina upplevelser av ditt arbete. Intervjun beräknas ta cirka 30 

minuter och kommer att spelas in för att underlätta sammanställningen av materialet.   

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan avbryta närsomhelst utan att ange orsak. 

Intervjuerna kommer att avidentifieras enligt sekretesslagen. Resultaten kommer att 

sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad. Vi hoppas att resultaten kan bidra 

med att belysa distriktssköterskors upplevelser av att sitta i telefonrådgivning.                    

Vill du delta i denna studie?  Svar:                                                                                               

                                                                                                                                         

                         

Namn, telefonnummer__________________________________________________ 

 

Vid frågor kontakta någon av nedanstående: 

 

Caroline Bergman       Sofie Johansson 

Leg. sjuksköterska                               Leg. sjuksköterska 

Tfn: XXXXX       Tfn:XXXXX 

E-post: XXXXX                                        E-post: XXXXX 

 


