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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vårdcentralernas telefonrådgivning har under de senaste 50 åren växt fram som 

ett svar på utvecklingen i samhället och hälso- och sjukvården. Specialistsjuksköterskornas 

telefonrådgivning ställer höga krav på kompetens och bred kunskap.   

Syfte: Att undersöka vad som påverkar specialistsjuksköterskans upplevelse av telefonråd-

givning på vårdcentral. 

Metod: Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som  var  verksamma på vårdcen-

tral ombads att anonymt svara på frågor gällande upplevelser av telefonrådgivning, via en 

sluten grupp för sjuksköterskor på Facebook. Det inkom 95 fullständigt ifyllda svar. Samtliga 

informanter var kvinnor i åldrar mellan 23 och 62 år med erfarenhet av telefonrådgivning från 

mindre än ett år till 24 år.  

Resultat: Informanterna beskrev telefonrådgivningen som meningsfull och utvecklande. De 

mötte oftast vänliga och tacksamma patienter, men fick ibland även hantera ilska och frustrat-

ion från uppringarna. Det framkom att många ärenden skulle kunna hanteras av annan yrkes-

kategori.  Många upplevde svårigheter med kommunikationen, som när specialistsjuksköters-

kan inte kunde se eller förstå patienten på grund av språksvårigheter. Tekniska lösningar för 

att överbrygga bristen på visuell kontakt föreslogs. Samtalstiden var oftast begränsad vilket 

kunde upplevas stressande då specialistsjuksköterskan på kort tid och utan att se patienten, 

skulle fatta rätt beslut om lämplig åtgärd. Mer utbildning och handledning i telefonrådgivning 

efterfrågades samt fler tillfällen till konsultation med kollegor. Det framkom även förslag till 

förbättringar av den fysiska arbetsmiljön.    

Slutsats: Kommunikationen med patienter och kollegor är av stor betydelse för specialist-

sjuksköterskans upplevelse av telefonrådgivningen. Organisationen har möjlighet att förbättra 

förutsättningarna för arbetsmiljön samt erbjuda utbildning och handledning.  

   

Nyckelord: sjuksköterska, specialistsjuksköterska, telefonrådgivning, triagering, upplevelse, 

vårdcentral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

Abstract 

 
Background: Telephone counseling at Community health centers has emerged during the 

past 50 years, as a consequence of the development in society as well as within the healthcare. 

Nurse specialists’ telephone counseling require a high level of competence in many areas of 

expertise. 

Aim: To investigate what influence the nurse specialists’ experiences of telephone counsel-

ing.  

Method: Nurses and nurse specialists who were active at a Community health center were 

asked to anonymously answer a few questions through a closed Facebook-group. We received 

95 complete answered questionnaires. All informants were women in ages between 23 and 62 

with experiences of telephone counseling from less than a year to 24 years.  

Results: The informants described the telephone counseling as both meaningful and develop-

ing. Most of the time they met patients who were friendly and grateful, but sometimes they 

also faced anger and frustration from the ones calling. Many contacts could have been han-

dled by someone else with less experience and formal competence. Quite a few experienced 

challenges in the communication, as for example when the specialist nurse could not see the 

person calling or when the person had difficulties with the language. Technical solutions were 

suggested to overcome the absence of visual contact. The time for each call was limited, 

which could be as a stress-factor, since the specialist nurse, in short time and without visual 

contact with the patient, had to make a decision on appropriate action. Further education and 

mentoring in telephone counseling were asked for, as well as more options to consult with 

colleagues. Improvements regarding the occupational health were also suggested. 

Conclusion: Communication with patients and colleagues is of great importance for the nurse 

specialist’s experiences of telephone counseling. The organization has the opportunity to im-

prove the conditions for occupational health as well as provide education and mentoring. 

Keywords: community health centers, experiences, nurse, telephone counseling, telephone 

nursing, telephone triage     

 

 



                                                 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

  
 “Att höra men inte se”- Specialistsjuksköterskans upplevelser av telefon-

rådgivning på vårdcentral  

 
Både tid och kostnader kan besparas genom att hjälpsökande kan ringa till vårdcen-

tralens telefonrådgivning. En del får hjälp under samtalet, medan andra hänvisas till 

annan instans eller bokas för besök på vårdcentralen. Den krävande och ansvarsfulla 

uppgiften att göra dessa bedömningar per telefon, vilar oftast på sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom folkhälsa.  
 

Bakgrund: De senaste femtio åren har vårdcentralernas telefonrådgivning växt fram i Sve-

rige. Den är resurssparande både för patienter och för vårdcentralen. Det är oftast sjuksköters-

kor med specialistkompetens inom folkhälsa som ansvarar för telefonrådgivningen. Det är ett 

krävande arbete som sker i det tysta.  

Syfte: Att undersöka vad som påverkar specialistsjuksköterskans upplevelse av telefonrådgiv-

ning på vårdcentral.  

Metod: Vi vände oss till sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som var medlemmar i 

den slutna gruppen “Sjuksköterskan” på Facebook och arbetade med telefonrådgivning på 

vårdcentral. De ombads svara på några frågor gällande deras upplevelse av telefonrådgivning. 

Vi fick 95 korrekt ifyllda frågeformulär. Alla deltagare var kvinnor i åldrar mellan 23 och 62 

år med erfarenhet av telefonrådgivning från mindre än ett år upptill 24 år.  

Resultat: Deltagarna i undersökningen berättade att de oftast mötte vänliga och tacksamma 

patienter och att arbetet i telefonrådgivningen kunde vara både lärorikt och menings-

fullt. Ibland kunde patienterna vara irriterade och upprörda. Det kunde upplevas som stres-

sande att på kort tid fatta rätt beslut om lämplig åtgärd. Många deltagare tog upp hur svårt det 

var att bedöma hälsotillstånd när de inte kunde se patienten eller när patienten hade språksvå-

righeter.  Många kom med konstruktiva förslag på tekniska lösningar som skulle underlätta 

kommunikationen. Deltagarna efterfrågade mer utbildning och handledning i telefonrådgiv-

ning och önskade mer tid för att diskutera med sina kollegor. De kom med flera förslag som 

kunde förbättra arbetsmiljön.  

Slutsats: Kommunikationen med patienter och kollegor är av stor betydelse för specialistsjuk-

sköterskans upplevelse av telefonrådgivningen. Organisationen har möjlighet att förbättra 

förutsättningarna för arbetsmiljön samt erbjuda utbildning och handledning.   

Förslag på klinisk tillämpning: Användande av webbkamera skulle underlätta bedömningen 

av patienternas hälsotillstånd. Specialistsjuksköterskan skulle då lättare kunna bilda sig en 

uppfattning om patientens allmäntillstånd och även bättre kunna bedöma symtom som till 

exempel eksem och andra hudförändringar. För att underlätta kommunikationen när patienten 

inte talar tillräckligt bra svenska skulle möjlighet att kunna koppla in tolk vara till stor hjälp. 

Specialistsjuksköterskan har oftast tillgång till webbaserat beslutsunderlag, så kallat rådgiv-

ningsstöd. Det skulle underlätta om detta fanns lättillgängligt på en extra skärm. Specialist-

sjuksköterskor skulle erbjudas utbildning gällande kommunikation vid telefonrådgivning.  

 

 

  



                                                 

 

Tillkännagivande 

 

Stort tack till alla kollegor på Facebook-gruppen ”Sjuksköterskan” som tagit sig tid att delta i 

vår undersökning och dela med sig av erfarenheter och synpunkter. Ni gav oss ett rikt material 

att jobba med.  

Vi vill även rikta ett tack till våra respektive familjer som stöttat oss och även bidragit med 

teknisk support, hjälp med översättning till engelska samt läst våra texter och gett oss värde-

fulla synpunkter på förbättringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                 

 

Definitioner och terminologi 

1177 telefonrådgivning som finns tillgänglig dygnets alla timmar i Sverige gällande hälso- 

och sjukvårdsfrågor.  

NHS- direct den engelska motsvarigheten till den svenska telefonrådgivningen 1177. NHS 

står för National Health Service. 

Specialistsjuksköterska har konsekvent använts i texten, kan även innebära grundutbildad 

sjuksköterska.  
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Inledning 
Sveriges vårdcentraler tar via telefonrådgivningen emot ca två miljoner samtal/månad. Det 

innebär alltså, grovt räknat, att var femte invånare varje månad söker kontakt med sin vård-

central på detta vis. Det finns inte resurser att ta emot alla dessa som besök, därför bedöms 

problemen i telefonrådgivningen så att endast de med de mest adekvata hälsoproblemen bokas 

för fysiska besök. De som inte bokas in kan i många fall få hjälp med egenvårdsråd under 

samtalet medan andra hänvisas vidare till andra instanser inom hälso- och sjukvården. Beho-

vet av stöd i hälsofrågor är idag mycket stort. Kanske ersätter hjälp och råd via telefonen gäl-

lande hälsofrågor den kunskap och trygghet som tidigare förmedlades från äldre till yngre 

generation? Den alltmer specialiserade sjukvårdsorganisationen gör att det kan vara förvir-

rande för individen att själv hitta rätt vård. Under rådande samhällsförhållande tycks telefon-

rådgivningen vara en nödvändig tillgång både för landets invånare och för vårdcentralerna. 

Oftast är det specialistsjuksköterskan som har ansvaret att besvara dessa samtal.  Bedömning 

av varje ärende ska göras inom några få minuter, då många samtal dagligen hanteras. Patien-

tens berättelse ska lyssnas in och tolkas utan tillgång till den kliniska blicken. Det ställs såle-

des höga krav på specialistsjuksköterskans kunskaper inom både medicin, omvårdnad och 

pedagogik för att kunna göra en korrekt bedömning och åtgärd. Det är därför av intresse att 

studera vad som påverkar specialistsjuksköterskans upplevelse i denna krävande och viktiga 

uppgift.  
   

Bakgrund   
Vårdcentralernas telefonrådgivning    

Under 1970-talet tillväxer primärvården kraftigt i Sverige vilket leder till brist på läkare. Sam-

tidigt ökar kraven från invånarna då det gäller lättillgänglig vård. Telefonrådgivningen, som 

till största del bemannas med specialistsjuksköterskor, blir ett sätt att minska besöken till lä-

kare och på så vis hushålla med organisationens resurser (Holmström, 2008). Under oktober 

månad år 2018 inkommer 1 991 694 samtal till Sveriges vårdcentraler. Då är inte Stockholms-

regionen inräknad eftersom de använder en annan mätmetod (Sveriges kommuner och lands-

ting, 2019). Det stora behovet av telefonrådgivning idag, kan delvis förklaras av att befolk-

ningen nu, i större utsträckning än hos tidigare generationer, saknar kompetens eller inte har 

någon i sin närhet att vända sig till då, det gäller hälsoproblem. I takt med samhällsutveckl-

ingen, vilken inneburit urbanisering samt medicinska och tekniska framsteg, har kompetensen 

alltmer flyttats ut från människors närhet till olika medicinska specialiteter. Via telefonråd-

givning kan individen få lättillgänglig och snabb hjälp att navigera rätt bland alla olika instan-

ser i sjukvårdsorganisationen (Leppänen, 2002). Patienter får hjälp med sina ärenden utan att 

ta tid för eller bekosta transport till vårdcentralen med allt vad det innebär. Det är också tids-

besparande i jämförelse med att vänta på akutmottagning och kan även rädda liv genom att 

rätt vård ges så snabbt som möjligt (Hewitt, Gafaranga, & McKinstry, 2010).  

   

Styrdokument  

Sjukvården ska idag prioritera vården efter tre etiska principer, den så kallade etiska plattfor-

men. Människovärdesprincipen beskriver alla människors lika värde oavsett personliga egen-

skaper eller bakgrund. Behovs-solidaritetsprincipen säger att resurserna i vården skall använ-

das till de som har störst behov, med särskilt hänsynstagande till de grupper av människor 

som har svårt att göra sin röst hörd, till exempel åldersdementa och barn. Kostnadseffektivi-

tetsprincipen innebär att vården förväntas förvalta sina resurser väl, dock utan att livskvalité 

eller hälsa hos patienterna blir lidande (SOU 2001:8) Regionala riktlinjer anger att vårdcen-

tralernas telefonrådgivning skall ges av sjuksköterska med erfarenhet av mottagningsverk-

samhet inom primärvård. Vårdcentralen ska vara öppen minst 45 timmar per vecka och vara 
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tillgänglig för telefonrådgivning under hela öppethållandet (Västra Götaland Regionen, 2019). 

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla som ringer till vårdcentralen för rådgivning 

och/eller tidsbokning få kontakt samma dag (Vården i siffror, 2019).  

   

Specialistsjuksköterskans funktion i telefonrådgivning 

Specialistsjuksköterskorna i en svensk studie är överens om att kärnan i telefonrådgivning är 

att bedöma, hänvisa och ge råd. Utöver det framkommer att stöd till patienten kan vara en 

viktig uppgift. Stödet kan till exempel utgöras av att specialistsjuksköterskan, som gett egen-

vårdsråd, ringer upp vid ett senare tillfälle för att höra om patienten mår bättre. Specialistsjuk-

sköterskan kan också stärka patienten genom att uppmuntra dennes kompetens, till exempel 

då det gäller att utföra egenvård eller förmåga att uttrycka sig. Ytterligare funktioner i telefon-

rådgivningen kan vara att utbilda patienten, både genom att specialistsjuksköterskan direkt 

förklarar något eller ger hänvisning till annan kunskapskälla. Det framkom också vikten av att 

specialistsjuksköterskan känner av och anpassar sig efter patientens förmåga och vilja att ta 

emot råd och undervisning (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2008). Specialistsjukskö-

terskan ska inge förtroende och trygghet till patienten, vara professionell och göra en snabb 

bedömning. Innan samtalet avslutas ska beslut tas om lämplig åtgärd med hänsyn till patien-

tens bästa (Pygall, 2012). Sjuksköterskan förväntas vara tålmodig, känslig samt besitta bred 

kunskap inom medicin, omvårdnad och pedagogik (Holmström & Dall´Alba, 2002).  
   

Specialistsjuksköterskans upplevelser av telefonrådgivning  

I telefonrådgivningen upplever specialistsjuksköterskor att de oftast känner respekt och upp-

skattning från patienterna vilket bidrar till ökad arbetsglädje. De beskriver att stödet från kol-

legor är av stort värde, men att de ibland inte känner sig uppskattade av ledning eller av andra 

vårdgivare (Wahlberg & Björkman, 2018). Forskning gällande specialistsjuksköterskans upp-

levelser av problem i telefonrådgivning i Sverige, visar att bristen på resurser i hälsovården 

skattas som den största utmaningen tätt följd av att inte kunna se patienten. Andra problem 

som definieras kan vara att specialistsjuksköterskan alltid måste fatta ett beslut och att arbetet 

utförs under stress (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2002). Tillgång på resurser i sjukvår-

den kan påverka specialistsjuksköterskans bedömning av vilka åtgärder som ska sättas in 

(Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2005).  Specialistsjuksköterskan kan uppleva en obalans 

mellan att tillgodose patientens rätt till snabb och korrekt behandling av sina hälsoproblem 

och sjukvårdens resurser. Detta kan skapa en känsla av att vara grindvakt istället för att er-

bjuda den vård som patienten efterfrågar (Holmström & Dall´Alba, 2002). Ett etiskt dilemma 

kan uppstå när sjuksköterskan måste avvisa patienter som söker hjälp då deras behov inte kan 

bedömas som akut, samtidigt som det saknas ett tydligt forum för att kunna hjälpa dessa pati-

enter i hälsovården (Holmström & Höglund, 2007). Specialistsjuksköterskan beskriver att de 

förväntas läsa mellan raderna och uppfatta det outtalade i patienternas berättelser och att upp-

fatta icke-verbal kommunikation. Till exempel kan symtomatiska ljud eller bakgrundsljud 

vägas in i bedömningen. (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2005). Icke-verbal kommunikat-

ion kan, i telefonrådgivningssituationen, innefatta att lyssna till röstläge, hur saker sägs och 

vilka känslor som förmedlas (Wahlberg, 2007). Flera studier visar att specialistsjuksköterskor 

upplever att kommunikationen försvåras av att en del samtal sker via en tredje part. Det kan 

handla om att en förälder ringer för sitt barn eller att en make/maka för den andres talan 

(Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2002; Holmström & Höglund, 2006; Leppänen, 2002). 

En undersökning gällande samtal till vårdcentralernas telefonrådgivning visar att i 34 procent 

av samtalen diskuterades ärenden som gällde någon annan än uppringaren (Leppänen, 2002). 

Även språksvårigheter kan försvåra kommunikationen precis som det faktum att patienter kan 

överdriva eller underdriva sina symtom (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2002; Wahlberg, 

2007). Specialistsjuksköterskan måste alltså väga in patientens trovärdighet i bedömningen 
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(Holmström & Höglund, 2007). Samtalen till telefonrådgivningen hamnar i en telefonkö som 

oftast är synlig på dataskärmen vilket av många specialistsjuksköterskor beskrivs som stres-

sande och att det därför inverkar negativt på kommunikationen (Wahlberg, Cedersund & 

Wredling, 2002; Leppänen, 2002). Förhållandet mellan kommunikation och tidsfaktor tas upp 

i en holländsk kvantitativ studie som påvisar ett positivt, signifikant samband mellan samta-

lets längd och kvalitén på kommunikationen (Derkx,Rethans,Maiburg, Winkens,Muijtjens, 

Rooij & Knottnerus, 2009). Leppänen (2002) menar, å andra sidan, att tidspressen också kan 

vara en motiverande faktor då det gäller att styra innehållet i samtalet så det blir relevant och 

målorienterat. 

 

Kommunikationens betydelse enligt omvårdnadsteoretiker Joyce Travelbee 

Enligt Travelbee (1971) är syftet med omvårdnad att hjälpa en individ, familj eller grupp att 

förebygga eller hantera erfarenhet av sjukdom och lidande, och om nödvändigt, finna mening 

i dessa erfarenheter. Omvårdnadsprocessen består av fem steg, vilka sker i följande ordning: 

observation, tolkning, beslutsfattande, åtgärd och utvärdering.  Kommunikation är en förut-

sättning för att uppnå syftet med omvårdnad och för att genomföra omvårdnadsprocessen. 

Sjuksköterskans kommunikation jämförs med en hantverkares redskap och vikten av att tolka 

patientens budskap korrekt framhålls, eftersom tolkningen leder till beslut om omvårdnadsåt-

gärder. Varje möte mellan patienten och sjuksköterskan innehåller kommunikation även när 

inga ord uttalas, eftersom viktiga budskap kan förmedlas icke-verbalt, som exempel genom 

kroppshållning, ansiktsuttryck och gester. Den icke-verbala kommunikationen pågår även 

parallellt med den verbala och kan ge fördjupad förståelse av det som uttalas. Kommunikation 

är också nödvändig för att skapa den medmänskliga relation mellan patient och sjuksköterska 

som krävs för att uppnå syftet med omvårdnad. De kommunikativa färdigheterna delas in i 

allmän respektive specifik nivå. Den allmänna nivån innebär grundläggande kunskap i att 

uttrycka sig i tal och skrift. Den specifika nivån kan t ex innefatta att kunna tolka observation-

er korrekt och att vara medveten om när kommunikation, både verbal och icke-verbal, pågår. 

Det kan också innebära att känna av när det är lämpligt att tala alternativt tiga och att kunna 

anpassa kommunikationen efter den andra personens förutsättningar. För att uppnå syftet med 

omvårdnad krävs således att sjuksköterskan har specifika kunskaper i kommunikation. 

 

 

 

Problemformulering 
Specialistsjuksköterskans arbete med telefonrådgivning är ett viktigt arbete inom primärvår-

den då det gäller att öka tillgängligheten för invånarna samt att använda vårdcentralens resur-

ser på ett klokt sätt. Det är ett krävande arbete som sker i det tysta och bygger på specialist-

sjuksköterskans kompetens och erfarenhet. På några få minuter ska specialistsjuksköterskan 

lyssna in och tolka patientens berättelse och göra en korrekt bedömning av vårdbehovet. 

Vårdtagarnas problem, känslor och reaktioner skall hanteras på ett på ett empatiskt, indivi-

danpassat och professionellt sätt.  Det ställs höga krav på specialistsjuksköterskans förmåga 

att lyssna både på det som uttalas och det som inte uttalas samt att anpassa kommunikationen 

till patientens förutsättningar. Mycket av tidigare forskning har inriktats på upplevelser hos 

specialistsjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning på 1177. Denna forskning är till 

stora delar överförbar till specialistsjuksköterskan telefonrådgivning på vårdcentralen. Dock 

arbetar vanligtvis specialistsjuksköterskan på vårdcentralen endast dagtid och har också andra 

funktioner som till exempel akut och planerad mottagning. Det är därför intressant att studera 

vad som påverkar specialistsjuksköterskans upplevelse av telefonrådgivning under de förut-

sättningar som är specifika för vårdcentralen.  
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Syfte 
Att undersöka vad som påverkar specialistsjuksköterskans upplevelse av telefonrådgivning på 

vårdcentral.   
   

Metod 

 

Design 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes i arbetet. En induktiv ansats kän-

netecknas av att materialet förutsättningslöst utforskas. Mönster söks och en neutral analys 

eftersträvas vid beskrivning av människors upplevelser av ett fenomen. Kvalitativ innehålls-

analys grundas på erfarenhetskunskap från informanter i ett material, exempelvis en berät-

telse (Lundman & Granskär 2017). Då syftet var att undersöka vad som påverkar specialist-

sjuksköterskans upplevelser av telefonrådgivning på vårdcentral, bedömdes kvalitativ design 

vara en lämplig metod.    

Kontext  
Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som arbetade med telefonrådgivning på vårdcen-

tral och var medlemmar i den slutna gruppen “Sjuksköterskan” på Facebook.   

Urval 
För att delta i studien var kravet att deltagaren var sjuksköterska eller specialistsjukskö-

terska och arbetade med telefonrådgivning på vårdcentral. För att lyfta fram den formella 

kompetensen hos specialistsjuksköterskan är denna titel konsekvent använd i arbetet. Det be-

dömdes dock att även grundutbildade sjuksköterskors reella kompetens och erfarenhet var 

relevant i undersökningen, varför även denna yrkesgrupp inkluderades i urvalet. 

 

Datainsamling 
Ett frågeformulär samt informationsbrev skapades och en pilotundersökning genomfördes på 

författarnas respektive arbetsplatser. Formuläret bestod av åtta frågor med svarsalternativ, 

fyra öppna frågor samt möjlighet att skriva övriga kommentarer. De öppna frågorna i fråge-

formuläret syftade till att kartlägga specialistsjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning. 

Frågeformuläret (bilaga II) justerades efter pilotundersökningen så att det tydligare framkom 

att det var specialistsjuksköterskans, och inte patientens, upplevelse av telefonrådgivning som 

skulle beskrivas. I första frågan fick deltagarna bekräfta att de tagit del av den bifogade skrift-

liga informationen och därmed ge sitt samtycke om deltagande (bilaga I). Moderatorn på den 

slutna Facebookgruppen “Sjuksköterskan”, tillfrågades om tillstånd att lägga ut frågeformulä-

ret i gruppen. För administration av undersökningen på webben användes appen EasyQuest. 

Efter godkännande från moderatorn lades frågeformuläret ut 2019-02-19. Där kunde intresse-

rade kollegor frivilligt delta i studien, genom att svara på frågorna. 2019-02-26 hade 106 svar 

inkommit vilket bedömdes vara ett tillräckligt underlag och undersökningen stängdes. 11 

svarsformulär togs bort då de inte var fullständigt ifyllda. Resultatet bygger således på 95 in-

skickade svar. Deltagarna var alla kvinnor i åldrar mellan 30 och 58 år med erfarenhet av tele-

fonrådgivning från mindre än ett år upptill 22 år (se bilaga III). 
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Analys 
Lundman och Granskär (2017) beskriver hur induktiv ansats i en kvalitativ innehållsanalys 

arbetar sig fram i analysen genom materialet vilket leder till en teoretisk förståelse. Analysen 

fortsätter från det specifika och konkreta till det generella och abstrakta. Den kvalitativa inne-

hållsanalysen beskriver variationer och mönster som synliggörs i textinnehållet. I kategorier 

yttrar sig likheter och skillnader på olika abstraktions- och tolkningsnivåer. I alla texter finns 

ett manifest och ett latent innehåll. Det manifesta innehållet beskriver det textnära och fram-

trädande i innehållet som kan redovisas i kategorier på ett beskrivande sätt. Det la-

tenta innehållet analyseras genom att söka efter det som kan läsas mellan raderna, det 

dolda. Tolkning behövs i både manifest och latent innehåll och varierar i djup och abstrakt-

ionsnivå. Att vara textnära och konkret i beskrivningen av innehållet är att hålla en låg ab-

straktionsnivå.    

 

Ur svaren identifierades meningsenheter. Lundman och Granskär (2017) beskrev att menings-

enheter är meningsbärande delar av texten. Eftersom svaren redan var kortfattade fanns inte 

behov av kondensering. Alla meningsenheter skrevs in i datorn där de organiserads i koder. 

Samtliga koder skrevs därefter för hand på post-it lappar. För att få överblick användes 

whiteboardtavla där koderna på varje lapp kunde sammanföras till sju underkategorier som 

därefter utgjorde ett mönster i tre huvudkategorier (se exempel i Tabell 1). All analys av 

materialet gjordes av författarna tillsammans.  

 

Tabell 1 Exempel på analysarbete med koder, underkategorier, kategorier och tema. 

Koder Underkategorier Kategorier 

 

Ser inte patienten 

 

 

Inget sätt att identifiera patienten 

 

 

 

Att inte kunna se patienten 

 

 

Begränsningar 

 

Förförståelse 
Båda författarna har en förförståelse gällande telefonrådgivning då det ingår i deras dagliga 

arbetsuppgifter som sjuksköterska på vårdcentral. Detta bedömdes underlätta vid tolkningen 

av informanternas svar, som kunde vara kortfattade och referera till begrepp och upplevelser 

som var svåra att förstå för en person utan erfarenhet av telefonrådgivning. Förförståelsen 

kunde å andra sidan innebära en risk att författarnas egna erfarenheter ledde till felaktig tolk-

ning av svaren. Denna risk bedömdes minimeras av att de två författarna oftast var samstäm-

miga i tolkningen. När inte så var fallet diskuterades tolkningen, med hänsyn till det textnära 

innehållet, till dess att konsensus uppnåddes.  

Etiska övervägande  
De forskningsetiska principerna är forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskra-

vet belyser att forskningen skall ge en fördjupad utveckling i tillgängliga kunskaper och me-

toder. Individkravet beskriver vikten av att individer inte skadas fysiskt eller psykiskt eller 

utsätts för kränkningar. De forskningsetiska principerna utmynnas i fyra huvudkrav vilka är; 

informations- samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att deltagarna i studien skall informeras om vad syftet med undersökningen är och vad deras 

deltagande kommer att innebära. Det skall även framgå rätten att delta frivilligt och även 
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kunna avbryta deltagandet.   Samtyckeskravet beskriver att samtycke skall inhämtas av delta-

garna i samband med undersökningar. Deltagarna ska själva kunna bestämma om de vill av-

bryta deltagandet utan att det blir negativa konsekvenser och utan att behöva berätta varför de 

vill avbryta. Konfidentialitetskravet tydliggör att alla deltagares uppgifter skall behandlas med 

största konfidentialitet. Information om exempelvis personuppgifter skall förvaras på ett så-

dant sätt att det inte kan hamna hos obehöriga. Det sista huvudkravet är nyttjandekravet, detta 

beskriver att uppgifter som lämnats av deltagare i undersökningen inte får användas till andra 

ändamål än vad de är avsedda till. Uppgifter och information får inte användas som beslut till 

åtgärder för den enskilda individen utan deras medgivande (Vetenskapsrådet, 2019). Samtliga 

av de fyra huvudkraven har efterföljts i den aktuella undersökningen. 

 

Resultat 
 

Resultatet sammanfattades i tre kategorier; patientmötet, begränsningar och samarbete.  

 

Patientmötet 
Patientmötet innehöll en underkategori, ”att möta patienten i telefonen” och presenterar de 

skiftande upplevelser av detta fenomen som framkom i resultatet. 
  

Att möta patienten i telefonen  

Att kommunicera i telefonmötet beskrevs av flera informanter som positivt. Samtalen kunde 

ofta bli ett bra första möte som upplevdes både trevligt och meningsfullt.  Det uttrycktes att 

det var ett bra tillfälle att kunna ge stöd och hjälp och sågs som en utmaning där specialist-

sjuksköterskan fick tillfälle att lösa många olika problem likt en “detektiv som är till för att 

hjälpa sökande på bästa sätt(F54)”.  Varje samtal beskrevs av specialistsjuksköterskan som 

spännande då de aldrig visste vad som kommer i nästa samtal. Patienterna beskrevs som att de 

oftast var tacksamma för den hjälp de fick och att det bidrog till att det upplevdes som ett bra 

bemötande. Å andra sidan kunde specialistsjuksköterskan även mötas av negativa reaktioner 

från de som sökte kontakt via telefonrådgivningen. De kunde vara irriterade över att få vänta 

länge på att bli uppringda eller över att inte få sina önskemål tillgodosedda. Många ville träffa 

läkare och blev missnöjda då de blev hänvisade till annan yrkesgrupp eller fick egenvårdsråd. 

Det kunde lyftas fram i svaren exempelvis som att “många patienter bemöter en helt horribelt i 

telefon är väldigt otrevliga/hotfulla om de inte får precis som de vill(F31)”. Telefonrådgivning var 

ett effektivt sätt att bromsa flödet med patienter in till vårdcentralen och att det var lättare att 

avsluta ett telefonsamtal än ett fysiskt möte på vårdcentralen. Det beskrevs även att telefon-

rådgivningen gav ett skydd mot fysiska kränkningar. ”Slipper bli spottad på och fysiskt handge-

mäng(16)”. Genom egenvårdsråd till patienterna minskade antalet patienter som annars skulle 

kommit till vårdcentralen. Att i telefonrådgivningen endast ha en patient i taget underlättade 

för specialistsjuksköterskan att kunna fokusera.  

  

Begränsningar  
Under begränsningar återfanns underkategorierna ”att inte se patienten” och ”oro för felbe-

dömning”. 
 

Att inte se patienten  

Kommunikationen försvårades av att endast ett sinne, hörseln, kunde användas. Specialist-

sjuksköterskan kunde inte med säkerhet veta att uppringaren var den person den uppgav sig 
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vara, då personen inte visuellt kunde identifieras. Att inte kunna se patienten medförde att det 

kunde vara svårt att få en helhetsbild vilket försvårade korrekt bedömning. Det beskrevs som 

att “ibland svårt att bedöma allvarlighetsgrad när man inte ser patientens allmäntill-

stånd(F13)”. Många nämnde specifikt hur svårt det var att skapa sig en uppfattning gällande 

utslag och hudförändringar. I samband med det framkom förslag att underlätta kommunikat-

ionen med tekniska, visuella hjälpmedel som videosamtal eller tillgång till webbkamera och 

att specialistsjuksköterskan då kunde få möjlighet till en säkrare och bättre bedömning.  

  

Oro för felbedömning 

Informanterna såg en utmaning i att tolka patientens berättelse korrekt. Det utrycktes oro över 

att missa viktig information både för att specialistsjuksköterskan kunde misstolka patientens 

berättelse och för att patienten kunde undanhålla eller inte vara helt sanningsenlig gällande de 

symtom som beskrevs. Att patienter misstänktes överdriva och även ljuga om sina sym-

tom kunde tolkas som en strategi för att få tid hos läkare. Det lyftes fram att “vissa överdriver 

symtom (eller upplever symtomen värre än de eg är) medans andra inte berättar allt (F86)”. Det 

krävdes därför lyhördhet och en informant uttryckte att “telefonrådgivning kräver att den ssk som 

arbetar med telefonrådgivning är nyanserad o tar hänsyn både till det som uttalas men även det som 

inte uttalas, det outsagda...(F44)”. Kommunikationen skedde inte alltid direkt med patienten 

utan många gånger fördes talan genom anhörig och det blev därmed andrahandsinformat-

ion vilket upplevdes som utmanande. Om patienten hade ett annat modersmål, hörselnedsätt-

ning eller av annan anledning hade svårt att uttrycka sig och göra sig förstådd försvårades 

kommunikationen och därmed även bedömningen i telefonrådgivningen. Flera av specialist-

sjuksköterskorna föreslog att tillgång till tolk skulle kunna vara till stor hjälp.   

  

Samarbete 
Underkategorierna ”brist på kunskapsstöd”, ”brist på konsultation med och återkoppling från 

kollegor” ”tidspress” och ”arbetsmiljö” sammanfördes i huvudkategorin samarbete.  

 

 

Brist på kunskapsstöd   
Specialistsjuksköterskorna i undersökningen lyfte fram att kommunikationen i telefonrådgiv-

ningen påverkades av tillgång till information och kunskap och det framkom önskemål om 

tydligare beslutsunderlag. Många använde webbaserat rådgivningsstöd (RGS), men uttryckte i 

några fall att detta var otillräckligt eller inte anpassat till verkligheten. En del specialistsjuk-

sköterskor hade inte tillgång till något digitalt rådgivningsstöd på sin vårdcentral. Informan-

terna betonar vikten av ett “bättre beslutstöd om vart man ska hänvisa patienten i olika frågor. 

Ibland svårt att hitta rätt information. Det beslutstöd som finns hänvisar nästan alltid till att patienten 

ska få en tid för bedömning och tider finns ju inte(F59)”. Det uttrycktes önskemål om ett enda 

nationellt rådgivningsstöd och mer tydliga riktlinjer för alla i vården som arbetar 

med telefontriagering. Specialistsjuksköterskorna, framförallt de som hade lång erfarenhet av 

telefonrådgivning, litade ofta mer på sin egen kunskap och erfarenhet än på beslutsunderstöd. 

Någon angav sunt förnuft som en grund för deras beslut. Många efterfrågade utökade möjlig-

heter till utbildning i telefonrådgivning och uttryckte att lång erfarenhet från olika arbetsplat-

ser vore en tillgång. Patientjournalen angavs som en viktig källa till information och gav stöd 

för beslut.  Dokumentationen i patientens journal kunde dock vara bristfällig och otydlig. 

Tydliga anteckningar som innefattande en plan kunde underlätta för specialistsjuksköterskan 

att förmedla rätt vård och information till patienten och även att boka rätt när det behöv-

des. Det framkom förslag på dubbla datorskärmar för att kunna se både journal och rådgiv-

ningsstöd samtidigt.  
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Brist på konsultation med och återkoppling från kollegor  

Specialistsjuksköterskor beskrev att de kände behov att kunna konsultera varandra och andra 

yrkesgrupper i samband med telefonrådgivningen. Det uttrycktes även att kommunikationen 

mellan yrkeskategorier behövde förbättras och att tillgängligheten till läkare behövde ökas, 

gärna under hela arbetspasset. Flera upplevde att trots att många hade tillgång till rådgiv-

ningsstöd så kunde det tolkas och tillämpas på olika vis. Studiens deltagare visade på att de 

saknade återkoppling på att triageringen i telefonrådgivningen lett till att rätt beslut tagits. 

Detta för att de skulle kunna få feed-back med syfte att göra bättre bedömningar framö-

ver. De önskade “möjlighet att då och då prata sig samman med kolleger om olika bedöm-

ningar, helst med handledare på ett strukturerat sätt (F20)”. Informanterna ansåg att telefon-

rådgivningen kunde förbättras genom att de fick fler kollegor, både specialistsjuksköterskor 

och läkare på vårdcentralen och därmed ökat stöd vid svåra bedömningar.  

En del av informanterna upplevde att deras kollegor inte alltid hade förståelse över hur snabbt 

de behövde göra bedömningar.  

  

Tidspress  

Många tog upp att de upplevde tidspress i telefonrådgivningen och att kravet på tillgänglighet 

inte kunde uppfyllas. Samtalstiden var oftast begränsad till 3–12 minuter per samtal. Några få 

av informanterna hade ingen tidsbegränsning alls utan varje samtal fick ta den tid det tog. De 

framkom att “många pat mår psykiskt dåligt och söker allt oftare= mer stress för den som sitter i 

telefon (F29)” och tog mer tid än vad telefonsystemet var programmerad till vilket ledde till 

förseningar i telefonkön. Det var svårt att hinna med att ta den information de behövde för att 

göra en bra bedömning vilket gav upphov till stress. Stressen beskrevs även när specialist-

sjuksköterskan inte hann med att ta alla samtal och att de ibland kände sig otillräckliga. 

Många uttryckte att de önskade utökad samtalstid för att kunna fokusera på kvalité istället för 

på produktion, vilket skulle bidra till ökad patientsäkerhet. Arbetsdagen innefattade även 

andra arbetsuppgifter på vårdcentralen, och vissa arbetsdagar kunde telefonrådgivningen in-

kräkta på dessa.  

Tidspressen för sjuksköterskan kunde också förstärkas av att patienter tog upp mer än ett häl-

soproblem i samtalet och av att samma samtal kunde gälla flera personer. I telefonrådgiv-

ningssystemet kunde även VIP-samtal (Very Important Person, exempelvis kollegor från 

hemsjukvården) dyka upp utöver den ordinarie listan på samtal som skulle ringas. Informan-

terna uttryckte önskemål om att telefonsystemet skulle känna av om telefonsamtalen till pati-

enterna låg efter i tidsscemat och att systemet då kunde anpassa hur många ytterligare telefon-

samtal som släpptes igenom. 

Undersökningen redogjorde också för frustration över att specialistsjuksköterskan tog emot 

samtal där det inte krävdes specialistsjuksköterskekompetens. Det kunde till exempel gälla 

frågor om öppettider, ombokning av tider eller andra administrativa frågeställningar. Specia-

listsjuksköterskorna beskrev att det “känns ibland som man sitter i en telefonväxel, tycker det 

är bortkastad kompetens att sitta och ta emot större delen av samtalen(F1)”. Det framkom 

förslag på att det kunde finnas fler alternativ när patienter ringer där andra yrkeskategorier 

kunde svara på exempelvis administrativa frågor, hantera ombokning av tider eller receptför-

frågningar.  

  

Arbetsmiljö  

Telefonrådgivningen beskrevs som ett monotont arbete, både på det viset att det var tröttsamt 

att besvara många samtal och att det var ett stillasittande arbete med ensidig arbetsställning 

med många telefonsamtal per dag, speciellt i början av veckan. Andra upplevde tvärtom att 

arbetet med telefonrådgivning innebar en bra arbetsställning där inga tunga lyft krävdes. Eget 
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rum alternativ max två per rum i samband med telefonrådgivning sågs kunna förbättra ar-

betsmiljön för specialistsjuksköterskan. Ett annat problem var att specialistsjuksköterskan ofta 

blev avbruten av kollegor under telefonrådgivningen. Dock hade andra informanter helt skilda 

upplevelser på den punkten och beskrev att de såg fram emot den avskildhet som arbetet i 

telefonrådgivningen innebar.     

 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

I analysen av resultatet framträdde kommunikation som en viktig faktor för specialistsjukskö-

terskans upplevelse av telefonrådgivning. Att kommunicera via telefon beskrevs som ett bra 

och effektivt sätt att hantera patienternas hälsofrågor. Samtalen kunde upplevas som menings-

fulla och utvecklande av specialistsjuksköterskan. Många av de ärenden som togs upp hand-

lade dock inte om rådgivning eller triagering och ansågs därför vara slöseri med specialist-

sjuksköterskans kompetens. Patienterna var oftast vänliga och tacksamma men specialistsjuk-

sköterskan kunde också mötas av otrevliga och till och med hotfulla patienter. Påfallande 

många av informanterna upplevde problem i att inte kunna se patienten och beskrev hur det 

försvårade kommunikationen. Telefonrådgivningen kunde upplevas som mycket stressande 

för specialistsjuksköterskan dels för att tiden för varje samtal oftast var begränsad och dels för 

att det på dessa få minuter skulle göras en korrekt bedömning. Det efterfrågades mer utbild-

ning, handledning, återkoppling och konsultation med kollegor. 

I resultatet framträdde tre nivåer av kommunikation av betydelse för specialistsjuksköterskans 

upplevelse av telefonrådgivning. Förutom den kommunikation som ägde rum under samtalet 

med uppringaren, påverkades också specialistsjuksköterskan av kommunikationen med kolle-

gor och med organisationen. Den sistnämnda nivån behövde inte handla om direkt kommuni-

kation utan mer om de förutsättningar för kommunikation som skapades av ledningen, som 

till exempel webbaserade rådgivningsstöd, arbetsmiljö och utbildningsmöjligheter i telefon-

rådgivning för specialistsjuksköterskor. 

  

Vårt resultat visade att det problem som nämndes av flest informanter var att inte se patienten. 

Wahlberg, Cedersund & Wredling (2002) har beskrivit problem i telefonrådgivningen. Där 

framkom att bristen på resurser upplevdes som det största problemet. Att inte kunna se patien-

ten upplevdes också som ett stort problem. Andra specialistsjuksköterskor uttryckte att be-

dömningen av patientens hälsotillstånd försvårades när inte patienten var fysiskt närvarande. 

Det var också svårare att bedöma patientens trovärdighet samt att skapa kontakt och förtro-

ende mellan specialistsjuksköterskan och patienten. Men det framkom också fördelar med 

anonymiteten vid ett telefonsamtal vilken kunde underlätta för en del patienter när de skulle 

diskutera personliga och känsliga problem. Ytterligare en fördel kunde vara att specialistsjuk-

sköterskan var mindre benägen att dra förhastade slutsatser. Det beskrevs att specialistsjuk-

sköterskorna över tid utvecklade flera speciellt avpassade strategier för att kompensera bristen 

på visuell kontakt med patienterna (Johnson Pettinari & Jessop, 2001). Runius (2008) tog upp 

vikten av att det under inledningen av samtalet skapades förutsättningar för ett gott samtal, där 

patienten upplevde intresse och engagemang från specialistsjuksköterskan. Även om rangord-
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ningen skiljde sig åt, är det intressant att notera att vårt resultat stärks av att det i Wahlberg, 

Cedersund & Wredlings (2002) studie också beskrevs som ett stort problem att inte se patien-

ten. Budskap förmedlas inte bara verbalt utan också icke-verbalt. Den icke-verbala kommuni-

kationen kan bidra till fördjupad förståelse av den verbala kommunikationen (Travelbee, 

1971). Icke-verbal kommunikation kan användas under samtal över telefon, t ex genom röst-

läge och betoning. Vid ett fysiskt möte ges dock mycket större möjligheter att förstärka det 

verbala budskapet med t ex kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester. Enligt vår erfarenhet utgår 

undervisning, i att bedöma patientens hälsotillstånd i sjuksköterskans grundutbildning, från att 

patienten är fysiskt närvarande. Blivande sjuksköterskor får lära sig att använda hörsel, syn, 

känsel och lukt för att samla information i den kliniska situationen och får inte träning i att 

bedöma symtom via telefon. Det blir därför en helt ny situation när hörseln blir det enda sinne 

som ska hjälpa specialistsjuksköterskan att göra en korrekt bedömning. Det blir förstås också 

svårare att skapa kontakt med patienten när inte kroppsspråket kan användas. I den kliniska 

verksamheten kan specialistsjuksköterskan till exempel ha ögonkontakt, le vänligt och hålla 

handen. Specialistsjuksköterskan i telefonrådgivning har endast sin röst att förlita sig till när 

det gäller att skapa kontakt och bygga förtroende. I samtal öga mot öga kan tystnad uppfattas 

som intresse och uppmuntran till att berätta mer. I telefonrådgivningen får tystnad snarare 

motsatt effekt då den kan tolkas som bristande intresse. Det faktum att specialistsjuksköters-

kan inte kan se patienten, ställer alltså specifika krav på kommunikationen i telefonrådgiv-

ningen.   

 

Vidare efterfrågades i resultatet återkoppling från och handledning med kollegor. Detta stärks 

av tidigare forskning som visar att specialistsjuksköterskor satte stort värde på att kunna dis-

kutera ärenden med sina kollegor och att de under sådana förutsättningar kände att de hade 

utfört ett bättre arbete (Wahlberg & Björkman, 2018). Travellby (1971) menade att sista ste-

get i omvårdnadsprocessen var utvärdering vilket följde naturligt på de fyra första stegen vilka 

var observation, tolkning, beslutsfattande och åtgärd. Processen i telefonrådgivningen besk-

revs i liknande termer av Runius (2008) där specialistsjuksköterskan lyssnar på patientens 

berättelse, och utifrån den gör en analys och bedömning som leder till åtgärd av något slag. 

Processen i telefonrådgivningen kan sägas innehålla omvårdnadsprocessen i komprimerad 

form, med undantag av det sista steget som enligt Travellby (1971) är utvärdering. Vi menar 

att utvärdering är synonymt med återkoppling och handledning och att detta steg alltså saknas 

i telefonrådgivningens omvårdnadsprocess. Att få diskutera med sina kollegor kan tänkas leda 

till utveckling av kompetensen genom att upprepning av misstag kan undvikas och genom att 

korrekta bedömningar bekräftas. Det är också ett sätt att tillvarata den kompetens som finns 

samlad i arbetslaget. 

Något annat som i hög utsträckning efterfrågades av informanterna var utbildning i telefon-

rådgivning. Specialistsjuksköterskor som fått utbildning i detta var tryggare i sina bedöm-

ningar, vilket i sin tur medförde att färre patienter bokades in för besök på vårdcentralen (Var-

ley et al., 2015). Att rätt patienter bokas till vårdcentralen är försvarbart både ur behovssolida-

ritets- samt kostnadseffektivitetsprincipens perspektiv (SOU 2001:8). Svårare att mäta och 

beräkna är den ökade trygghet hos specialistsjuksköterskan som följer på större kunskap. Me-

dan andra specialistutbildningar för sjuksköterskor inriktas mot mer djupgående kunskaper 

inom avgränsade områden, förväntas specialistsjuksköterskan inom folkhälsa ha kompetens 

att hantera en stor bredd av hälsoproblem. Detta krav på bred kunskap blir extra tydligt i tele-

fonrådgivningen som är den sluss vilken flertalet av vårdcentralernas patienter vänder sig till 
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med alla tänkbara hälsofrågor. Det kan därför anses vara ett rimligt krav att de som utövar 

telefonrådgivning får specifik utbildning i denna krävande uppgift. 

 

Informanterna kom med flera konstruktiva och kloka förslag till hur kommunikationen i tele-

fonrådgivningen kunde förbättras, vilket sammanfattas i tabell 2.  

   

Tabell 2 Förbättring av kommunikationen vid telefonrådgivning 

Problem i specialistsjuksköterskans 

telefonrådgivning på vårdcentral  

Förslag till förbättringar  

Inte se patienten  Videosamtal samt kunna använda 

webkamera  

Språksvårigheter  Möjlighet att använda tolk  

Svårt att hitta rätt information som un-

derlag för besluten  

Förbättrat webbaserat beslutsstöd, 

gärna nationellt enhetligt  

Tidspress  Utökad tid för varje samtal. Fler kolle-

gor.  

Ärenden som inte kräver legitime-

rad personal  

Alternativ telefonlinje för administra-

tiva ärenden  

Monotont arbete  Begränsa sammanhängande tid 

i telefonrådgivningen (max 2-

3 timmar)  

Störningsmoment  Enskilda rum, eller max 

två sjuksköterskor per rum  
 

 

Den som söker via vårdcentralens telefonrådgivning kommer troligen att få tala med en 

kvinna, eftersom endast 10 procent av den svenska sjuksköterskekåren är män (Socialstyrel-

sen, 2018). Svensk forskning visar att kvinnliga specialistsjuksköterskor i telefonrådgivning 

kände större samhörighet med kvinnor och därför kände sig mer bekväma att tala med dem. 

De kvinnliga patienterna beskrevs kunde vara mindre krävande och inte lika benägna att höja 

rösten och vara otrevliga. De upplevdes lyssna och respektera specialistsjuksköterskans råd i 

större utsträckning än män, som ibland kunde vara nedlåtande. Män kunde ibland upplevas 

som motvilliga att söka hjälp via telefonrådgivningen. De kunde bortse från allvarliga symtom 

och uttryckte att de blivit tvingade att ringa (Höglund & Holmström, 2008). Att det är fler 

kvinnor som ringer till vårdcentralens telefonrådgivning bekräftas i en annan svensk studie 

där det framkom att 65 procent av uppringarna var kvinnor. Det är dock intressant att, av de 

ärende som togs upp under samtalen, gällde 53 procent kvinnor. Det kan förklaras av att det 

ofta är kvinnor som ringer för någon annans räkning (Leppänen, 2002). Att så är fallet kan 

kanske tänkas spegla att det är kvinnan som tar störst ansvar för omvårdnaden i familjen. 

Dock är Leppänens (2002) studie utförd för några år sedan och det skulle därför vara intres-

sant att få aktuella siffror för att se om förändring skett över tid. 

   

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en kvalitativ innehållsanalys kan bedömas utifrån begreppen giltighet, till-

förlitlighet, delaktighet och överförbarhet (Lundman & Granskär, 2017). Polit och Beck 

(2017) beskriver ytterligare ett begrepp, bekräftande, för att bedöma trovärdigheten i en kvali-

tativ innehållsanalys.  
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Giltighet  

Resultatet i en kvalitativ innehållsanalys ska beskriva det som var ämnat att studera och vilket 

tillvägagångsätt som användes. Det görs genom att beskriva valet av deltagare och hur mycket 

data som samlades in. Vidare ska det tydligt beskrivas hur urvalet gjordes och hur analysar-

betet gick tillväga, det kan göras genom att visa citat från deltagarna. På så vis kan läsaren 

bedöma tolkningarnas giltighet.  Ett annat sätt att kunna bedöma giltigheten i en forskning är 

att resultatet visar på variationer på upplevelser (Lundman & Granskär, 2017). Polit och Beck 

(2017) beskriver giltighet som att först skapa trovärdighet genom att visa på hur forskaren gått 

tillväga samt därefter beskriva steg för steg av processen i studien. Resultatet visar att det som 

framkommit är det som avsågs att beskrivas. Stegen i analysen är tydligt beskrivna och citat 

har tagit med för att öka trovärdigheten. Variationer har framkommit då resultatet visar dia-

metralt motsatta upplevelser. Exempelvis beskrevs upplevelsen av telefonrådgivning av en 

informant som vedervärdigt medan någon annan beskrev det som underbart. Giltigheten 

kunde styrkas av att ett stort antal deltagare, med variation i ålder och erfarenhet av telefon-

rådgivning, deltog (bilaga III). Dock är alla deltagare i studien kvinnor. Det hade förstås varit 

önskvärt med manliga deltagare, samtidigt är endast 10 procent av alla sjuksköterskor män.  

 

Bekräftande  

Bekräftande, innebär att vara objektiv, det vill säga att flera personer, minst två oberoende av 

varandra har möjlighet att se samma material med noggrannhet. Det innebär även att 

man styrker att författarna inte hittar på eller tolkar utifrån sitt eget perspektiv eller fördo-

mar utan att det är deltagarnas röster som synliggörs i resultatet (Polit & Beck, 2017). Vi har 

inte haft intervjuer utan frågeformulär, vilket skulle kunna ses som en nackdel då vi inte haft 

möjlighet att ställa följdfrågor om något svar varit oklart. Däremot anser vi att de etiska 

aspekterna i vår studie har varit lätta att efterfölja då alla deltagare är helt anonyma. Vi bedö-

mer att ingen av frågorna kunde väcka obehag hos deltagarna och om så skulle vara fallet 

kunde de välja att avstå från deltagande utan att känna social press.  

 

Delaktighet   

Delaktighet kan exempelvis i en kvalitativ innehållsanalys som består av intervjuer inte förbi-

ses då intervjuer är av berättande karaktär, intervjuaren är då på ett sätt delaktig i texten 

(Lundman & Granskär, 2017). I denna studie har datainsamling skett via frågeformulär vilket 

skapat distans till materialet. Utgångspunkten i materialet har dock varit deltagarens röster. 

Författarnas förförståelse gällande telefonrådgivning har bedömts underlätta analysen. 

 

Överförbarhet  

Om en studie kan överföras till andra situationer eller grupper talar det för att resultatet har en 

överförbarhet. De som utfört studien kan ge förslag dock är det upp till läsaren att göra be-

dömningen. Överförbarheten styrks genom att författarna tydligt visat på hur de gått tillväga 

genom hela innehållsanalysen, från urvalet fram till resultatet (Lundman & Granskär, 2017). 

Vi tror att det är möjligt att överföra resultatet av denna studie till andra enheter inom vården 

där telefonrådgivning förekommer. Det kan exempelvis vara till en specialistsjuksköterska på 

en specialistmottagning som gör bedömningar, ger råd och tar beslut om åtgärd.   

  

Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet kan styrkas genom att samma resultat skulle uppnås om en ny studie skulle 

utföras med samma urval och sammanhang. Utan tillförlitlighet kan inte trovärdighet upprätt-

hållas (Polit & Beck, 2017). Genom noggrann beskrivning av forskningsprocessen stärks tro-

värdigheten i en studie. Om forskarna tillsammans utför analysen skapar det mer reflektion 
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och abstraktionsnivåer och tolkningar uppstår vilket ökar tillförlitligheten i resultatet. koder, 

kategorier och huvudkategorier, teman blir mer noggranna (Lundman & Granskär, 2017). 

Genom att beskriva delarna i analysarbetet anser vi att vår studie har en tillförlitlighet. Resul-

tatet kan bekräftas av andra studier med liknande resultat som till exempel Wahlberg, Ceder-

sund & Wredlings (2002).   

 

Etikdiskussion 

Studien bedöms följa de forskningsetiska principerna, forskningskravet och individskydds-

kravet med de fyra huvudkraven; informations- samtyckes- konfidentialitets- och nyttjande-

kravet enligt Vetenskapsrådet (2019). Studien är förenlig med forskningskravet då den syftar 

till att fördjupa förståelsen om vad som påverkar specialistsjuksköterskans upplevelser, vilket 

förhoppningsvis kan leda till förbättringar i specialistsjuksköterskans situation i telefonråd-

givningen. För att uppfylla informationskravet har de tillfrågade först tagit del av ett informat-

ionsbrev (bilaga I) som bland annat beskriver studiens syfte, och att deltagandet var frivilligt. 

I den första frågan i frågeformuläret kunde deltagaren fylla i att de tagit del av informations-

brevet och därmed ge samtycke till att deltaga i undersökningen och att de närsomhelst kunde 

avstå från fortsatt deltagande, detta i enlighet med samtyckeskravet. Samtliga informanter gav 

på detta vis sitt godkännande. Metoden för undersökningens genomförande har inneburit hög 

anonymitet för de enskilda deltagarna då inga fysiska möten har förekommit. Det har inte 

avkrävts namn eller andra personuppgifter som skulle kunna leda till identifiering av delta-

garna. Ingen av frågorna bedömdes kunna väcka obehag hos deltagarna och om så skulle vara 

fallet fanns valet att avstå från deltagande utan att känna social press. I informationsbrevet 

förklaras även att de ifyllda frågeformulären skyddas från tillgång till obehöriga samt att de 

kommer förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Frågeformulären kunde inhämtas via nätet 

med hjälp av lösenord som endast författarna kände till. En uppsättning av frågeformulären 

har skrivits ut till papperskopior för att underlätta analysen av materialet. Papperskopiorna har 

förvarats så att inga obehöriga har kunnat få tillgång till dem. Även om det innebär en risk att 

hantera och förvara fysiska utskrifter av materialet, bedöms konfidentialitetskravet vara upp-

fyllt så långt det är möjligt. När arbetet är godkänt kommer papperskopiorna strimlas och in-

formanternas svar kommer att tas bort från webben. Ingen information kommer att användas 

till andra ändamål än vad det är avsett för i enlighet med nyttjandekravet.  

 

Slutsats 
Resultatet visar att kommunikationen i telefonrådgivningen kan leda till skiftande upplevelser 

hos sjuksköterskan. De problem som framkommer är till stor del förknippade med att sjukskö-

terskan inte kan se patienten och många föreslår utveckling av tekniken för att avhjälpa detta. 

Många av informanterna beskriver också tidspressen, och hur den leder till ökad stress. Det 

framkommer också att förbättrad kommunikation med kollegor efterfrågas, precis som möj-

lighet till specifik utbildning/fortbildning i telefonrådgivning. 

Förslag till klinisk tillämpning 
Med vårt resultat av undersökningen skulle förslag till kliniska tillämpningar kunna vara att 

tekniskt utveckla telefonrådgivningen med att ha möjlighet att se patienten. Det skulle inne-

bära att patienten skulle kunna identifiera sig och specialistsjuksköterskan ges möjlighet att 

kunna se både allmäntillstånd men även exempelvis hudförändringar. För att utveckla det yt-

terligare skulle teknisk support lätt kunna kopplas upp om patienten har svårighet med att 

exempelvis förstå hur en smartphone används för videosamtal. Att även kunna koppla in tolk 

vid behov skulle kunna bidra till att telefonrådgivningen blev ännu bättre. En enkel förändring 

som specialistsjuksköterskorna efterfrågade var dubbla skärmar för att underlätta triagering i 
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telefonrådgivningen och inte behöva växla mellan patientens journal och rådgivningsstöd. 

Tillgång till heltäckande information om patienten skulle möjliggöra vård för alla på lika vill-

kor. Handledning, återkoppling och utbildning i framförallt i kommunikationens principer 

behöver förbättras genom att utbilda specialistsjuksköterskor i samtalsprocessens olika sta-

dier. 

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling  
 

Vi tycker det skulle vara värdefullt om det forskades mer på hur patienter upplever kommuni-

kationen i telefonrådgivningen med sin vårdcentral. Det skulle även vara intressant att ta reda 

på varför många patienter är missnöjda och vad de tycker kan förbättras i telefonrådgivningen 

med specialistsköterskan. Utbildning i telefonrådgivning som innefattar samtalsprocessen tror 

vi skulle uppskattas om den ingick i specialistsjuksköterskans utbildning med inriktning mot 

folkhälsa. Detta då telefonrådgivningen är en stor del av vårdcentralernas uppdrag. 
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Bilaga                                                                                                    I 

I:  Informationsbrev   

   

  

  

Till Dig som är specialistsjuksköterska/sjuksköterska på vårdcentral-  

Information och förfrågan om deltagande i en studie på magisternivå.  

  

Sjuksköterskans telefonrådgivning är ett högt prioriterat arbete på vårdcentraler. Den bidrar 

till att öka tillgängligheten för invånarna och till att använda vårdcentralens resurser på ett 

klokt sätt. Det är ett arbete som sker i det tysta och bygger på sjuksköterskans kompetens och 

erfarenhet. På några få minuter ska sjuksköterskan lyssna in och tolka patientens berättelse 

och göra en korrekt bedömning av vårdbehovet. Vi är därför intresserade av sjuksköterskans 

upplevelser av telefonrådgivning på vårdcentral.   

 

Förfrågan om deltagande: Vi vänder oss till Dig som arbetar på vårdcentral med telefonråd-

givning och är specialistsjuksköterska/sjuksköterska. Tillåtelse gällande förfrågan om delta-

gande har godkänts av administratör från Facebook grupp-Sjuksköterskan.  

 

Hur går studien till: Det är helt frivilligt att medverka i studien och Du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Du som accepterar att delta får svara på frågor online. Svarstid beräk-

nas till ca 10 minuter.  

 

Hantering av data och sekretess: Materialet kommer att hanteras och behandlas konfidenti-

ellt. Vi kommer att förvara materialet så att ingen obehörig kan få tillgång till det. Du som 

informant kommer inte att kunna identifieras i resultatet i den färdiga studien. När uppsatsen 

är godkänd kommer det insamlade material att förstöras.   

Vi studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska på Högskolan i 

Väst, Trollhättan. I utbildningen ingår att göra en magisteruppsats, vilket är anledningen till 

denna studie. Har du några frågor så hör av dig till:  

   

Student:  

Anna Farfa Samuelsson Leg Sjuksköterska. Distriktssköterskestudent Högskolan Väst, Troll-

hättan. Mail: anna.farfa-samuelsson@student.hv.se Tel xxxxxxxxxx 

 

Student:   

Ulrica Stode Leg Sjuksköterska. Distriktssköterskestudent Högskolan Väst, Trollhättan.   

Mail: ulrica.stode@student.hv.se Tel: xxxxxxxxxx 

 

Handledare:  

Ina Berndtsson Leg Sjuksköterska. Universitetslektor. Högskolan Väst, Trollhättan.   

Mail: ina.berndtsson@hv.se Tel: xxxxxxxxxx   

mailto:anna.farfa-samuelsson@student.hv.se
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II:  Frågeformulär  
 

Frågeformulär telefonrådgivningsstudie:  

Besvara frågorna genom att klicka i rutan framför det svarsalternativ som stämmer överens 

för Dig. På frågor utan svarsalternativ skriver Du ditt svar i angivet kommentarsfält. När Du 

är klar, tryck på SKICKA längst ner på sidan för att skicka in frågeformuläret. Tack för din 

medverkan.  

  

1. Jag har tagit del av den bifogade skriftliga informationen om studien och är väl inför-

stådd med denna.  

  

Ja  

Nej  

Annat  

  

2. Din ålder:  

  

3. Vilket kön tillhör du?  

Kvinna  

Man  

Den indelningen passar inte mig  

  

4. Ange utbildning:  

  

Grundutbildning sjuksköterska  

Distriktssköterska  

Telefonrådgivningsutbildning  

Annat  

  

5. Hur många år har Du arbetat som sjuksköterska/distriktssköterska efter din grundut-

bildning?  

  

6.  Hur många års erfarenhet av telefonrådgivning på vårdcentral som sjukskö-

terska/distriktsköterska har Du?  

  

7. Arbetar Du på:  

Privat driven vårdcentral  

Landstingsdriven vårdcentral  

Annat  

  

8. Hur många minuter är avsatta per samtal på din vårdcentral?  

  

9. Vilka fördelar som sjuksköterska ser Du med telefonrådgivning?  

  

10. Vilka nackdelar ser Du som sjuksköterska med telefonrådgivning?  

  



 

 

 

11. Rangordna dina huvudsakliga bedömningsunderlag gällande råd, undervisning och åt-

gärd i telefonrådgivningen? Börja med den Du använder mest.  

  

12. Hur skulle telefonrådgivningen kunna förbättras för sjuksköterskan?  

  

13. Övriga kommentarer.  
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III: Fördelning av ålder och erfarenhet av telefonrådgivning 
 

 

 
 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

23-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 55-60 61-62

Åldersfördelning

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 24 år

Antal års Erfarenhet av telefonrådgivning



 

 

 

    IV 
Bilaga 

IV: Enskild författares bidrag 

 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, magister- med inriktning mot respektive specialistsjuk-

sköterskas kompetensområde. EXD 800 

Arbetets titel: ” Att höra men inte se” Specialistsjuksköterskans upplevelser av telefonrådgiv-

ning på vårdcentral 

Författare: Anna Farfa Samuelsson  

Studentens namn och personnummer: Anna Farfa Samuelsson 780307-5600 

Arbetet med inledning, bakgrund, metod, resultat och diskussion har genomförts tillsammans 

med medförfattare Ulrica Stode. 

 

 

Kurs: Examensarbete i omvårdnad, magister- med inriktning mot respektive specialistsjuk-

sköterskas kompetensområde. EXD 800 

Arbetets titel: ” Att höra men inte se” Specialistsjuksköterskans upplevelser av telefonrådgiv-

ning på vårdcentral 

Författare: Ulrica Stode 

Studentens namn och personnummer: Ulrica Stode 590331-5108 

Arbetet med inledning, bakgrund, metod, resultat och diskussion har genomförts tillsammans 

med medförfattare Anna Farfa Samuelsson. 

 

 

Båda studenterna har gemensamt arbetat med samtliga delar av arbetet. 
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