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ABSTRACT

The aim of this literature review was to describe the nurse's experiences of telephone
triage. Four questions were developed from the aim: How is the nurse influenced by the
fact that she has no visual contact with the patient? Are there any difficulties in the
communication between nurse and patient? Which prerequisites has the nurse to be able
to perform her work out of organisation and competence? How does the nurse
experience the social interplay with the patient related to the telephone triage? The
analysis followed a certain model for performing a literature review. The results showed
that the lack of visual contact is experienced as a great problem and the nurse
compensates that in different ways. Communication between nurse and patient is
influenced, for instance the lack of adequate information from the patient. The nurse
experiences herself as both carer and gatekeeper because the lack of resources.
Education and continuous further training for the telephone nurse is necessary. Mutual
confidence and personality at a telephone call is important.
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INLEDNING

Allt större krav ställs på sjukvårdens tillgänglighet. Telefonrådgivning är ett sätt för

sjukvården att möta dessa krav. I Sverige finns det olika typer av telefonrådgivning,

bland annat den som bedrivs på specialistmottagningar, vårdcentraler och

sjukvårdsupplysningar. Oavsett var telefonråd ges upplevs samma problem, nämligen

att den visuella kontakten saknas. Författarna upplever telefonrådgivningen inom sin

specialitet som kanske den svåraste uppgiften av alla, att inte kunna se patienten och

dess symtom utan enbart förlita sig på beskrivningen av dem och utifrån det vidta

adekvata åtgärder är en konst (Landstingsförbundet, 1998).

BAKGRUND

Telefonrådgivningens historia
Redan på 1930-talet startades en form av verksamhet med telefonrådgivning i Sverige.

På 1970-talet var bristen på allmänläkare stor och sjukvårdsupplysningen tog form. Den

största anledningen till detta var att patienten lätt skulle kunna nå sjukvården och få tala

med en kunnig person som kunde bilda sig en uppfattning om problemen och ge

adekvat rådgivning (Marklund, 1990).

Idag är telefonrådgivning den snabbast växande sjuksköterskespecialiteten (Valanis, et

al. 2003).

Telefonrådgivning är ett sätt för sjukvården att öka patientens trygghet i vardagen,

stödja egenvården och hänvisa till rätt vårdnivå. Om särskilt utbildad personal svarar för

den första kontakten med patienten ökar tillfredsställelsen, vilket också ger effektivitets-

vinster. Vissa frågor kan åtgärdas direkt medan andra hänvisas till rätt instans

(Landstingsförbundet, 1998, Marklund, 1990, Wahlberg & Wredling, 1999). Att ge råd

per telefon kräver en kompetent handläggning, utbildning, erfarenhet och träning. Att

inte kunna se (visuell kontakt) den du ska hjälpa, är ett problem vid telefonrådgivning,
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att prata via ombud ett annat (Leppänen, 2002, Nordström, 2001, Preston, 2000,

Wahlberg & Wredling, 1999).

Kommunikation
Ordet kommunikation, som kommer från latinska communicare, har betydelsen att

något blir gemensamt (Petersson, 2001). Kommunikation kan indelas i ord, sju procent,

röst (tonfall, röstläge, tystnad, andra ljud) 38 procent och kroppsspråk 55 procent. Den

non-verbala kommunikationen, kroppsspråket, innehåller alla former av mänsklig

kommunikation som inte kontrolleras av talet och involverar alla sinnen inklusive

hörseln för att höra nyanser i rösten (Caris-Verhallen, Kerkstra, & Bensing, 1999,

Kacperek, 1997).

Sjuksköterskan kompenserar den non-verbala kommunikationen genom att lyssna på

patientens andningsmönster och dess normala röstläge för att samla information. Genom

att intervjua och vara lyhörd kan sjuksköterskan fatta beslut om hur angelägna

patientens symtom är, och för detta krävs utbildning, erfarenhet och träning. Bristen på

den visuella delen av ett samtal gör möjligheten att höra och lyssna central vid denna

form av kommunikation. Det gör det extra viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och gör

klart för sig att den information och de råd som förmedlas är rätt tolkade. Informationen

bör vara klar, koncis och adekvat. Sjuksköterskan måste förvissa sig om att patienten

förstår råden, känna att han kan ställa frågor och få förklarat information som är svår.

Sjuksköterskan bör vara skicklig i att möta patienten som individ och få honom att

känna sig omhändertagen och lyssnad på, så att han känner att han tas på allvar

(Preston, 2000, Wahlberg & Wredling, 2001).

Det finns ingen möjlighet att genom synintryck eller genom kroppslig undersökning

komplettera informationen. Alla beslut måste fattas utifrån hur patienten själv uppfattar

sitt tillstånd och vad han (med sjuksköterskans hjälp) förmedlar genom det talade ordet.

Resultatet av telefonkontakten beror på sjuksköterskans tolkning och värdering av det

som kommit fram av patientens tillstånd och önskemål (Landstingsförbundet, 1998).
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Samtal
Kvale (1997) delar upp samtal i tre olika typer. Vardagslivets spontana samtal inriktar

sig på samtalsämnet medan syftet och strukturen med samtalet betyder mindre. Samtal

som har ett speciellt syfte och struktur samt systematisk frågeteknik benämns den

professionella intervjun och kan vara ett samtal till telefonrådgivning, en

anställningsintervju eller en forskningsintervju. I denna typ av samtal finns oftast en

maktasymmetri. Den tredje typen av samtal benämner Kvale filosofisk diskurs det vill

säga att parterna är jämställda, de ifrågasätter logiken i varandras frågor och ifrågasätter

ämnet. Samtalet följer i förväg uppsatta regler för argumentering.

Ett samtal till telefonrådgivningen består av två delar, begäran om hjälp och respons på

denna begäran. Den ena parten är professionell, sjuksköterskan, den andra är lekman,

patienten. En av personerna, kanske båda, vill uppnå ett mål av något slag.

Sjuksköterskan vill kunna hjälpa och patienten har förväntningar om att kunna bli

hjälpt. Sjuksköterskan använder sig av en kunskapsbas för att kunna dra slutsatser och

hon är begränsad av regler. Dessa samtal bygger på ett socialt samspel. Sjuksköterskan

har befogenheten att kunna slussa patienten vidare i systemet. Samtalen är

asymmetriska när det gäller perspektiv på problemet. Samtalets innehåll är patientens

privata omständighet men blir vid rådgivning en del av det offentliga. Samtalen är oftast

tidsbegränsade och indelade i faser. Dessa faser består av presentation av problem,

frågor och svar samt åtgärder (Leppänen, 2002).

Vilka ringer
En studie gjord 1997, på sjukvårdsupplysningen i Stockholm, visade att 61 procent av

de som ringde var kvinnor. Hälften av alla samtal ringdes av någon annan än den

hjälpsökande, många var föräldrar till barn under 18 år (Wahlberg & Wredling, 1999).

Leppänen (2002) visade i sin studie på vårdcentraler, 1999-2001, att 66 procent av de

som ringde var de hjälpsökande själva. I 32 procent av samtalen var det en

familjemedlem som sökte hjälpen. Att kvinnor ringde för andra visade sig vanligare än

att män gjorde det. En femtedel av samtalen var från mammor som ringde angående

sina barn.
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Begränsad tillgång till problemet
Samtalen är anonyma i den meningen att sjuksköterskan och patienten oftast inte känner

till varandra. Patienten har vid kontakt med telefonrådgivningen redan gjort en tolkning

av sina besvär och presenterar detta för sjuksköterskan. Problem beskrivs ofta genom att

de sätts in i ett händelseförlopp eller beskriver hur de påverkar patientens vardag, kan

inte sova, har värk och så vidare. Patienten har ett mål med att kontakta

telefonrådgivningen till exempel att få tid till en läkare, vilket också styr samtalet.

Patienten och sjuksköterskan befinner sig fysiskt på olika platser och kan endast höra

varandra. Sjuksköterskan måste förlita sig på det hon hör eftersom hon inte har tillgång

till patientens kroppsspråk. Detta är särskilt påtagligt vid hudbesvär som oftast är svåra

att beskriva. En annan svårighet är när sjuksköterskan får andrahandsinformation, det

vill säga att uppringaren är en annan än den som behöver hjälp (Leppänen, 2002).

Sjuksköterskans roll
En av de mest kvalificerade uppgifter en sjuksköterska har är att ge råd per telefon till

patienter i olika åldrar och med skiftande behov (Marklund, 1990).

Enligt Benner (1993) kan sjuksköterskans färdigheter indelas i fem stadier. Det första

stadiet, novis, betyder att sjuksköterskan är nybörjare och saknar erfarenhet av

situationer hon möter. I andra stadiet, avancerad nybörjare, har sjuksköterskan

tillräckliga kunskaper att klara av vissa situationer på egen hand. Den kompetenta

sjuksköterskan, tredje stadiet, behärskar situationen och kan klara av oförutsedda

händelser. Det fjärde stadiet kännetecknar den skickliga sjuksköterskan som använder

sin erfarenhet och det hon nyss upplevt genom perception. Expert, det femte stadiet,

kallas den sjuksköterska som har en mycket stor erfarenhetsbakgrund och som intuitivt

uppfattar alla situationer. Förmågan att lösa problem skiljer sig hos den skickliga

sjuksköterskan jämfört med nybörjaren.

Sjuksköterskans sju övergripande kompetensområden, så kallade domäner, är den

hjälpande rollen, den undervisande och vägledande funktionen, diagnostisk och

övervakande funktion, att effektivt hantera snabbt skiftande situationer, att utföra och

övervaka behandling, att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt vårdarbete och att
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planera och organisera för personalens arbete och vården. Vid telefonrådgivning kan

sjuksköterskan tillämpa samtliga dessa utom att utföra och övervaka behandling

(Benner, 1993).

Sjuksköterskans roll är att ta reda på de medicinska problemen, fatta beslut om åtgärder

och påbörja eventuella åtgärder som att ge egenvårdsråd eller att hänvisa till rätt

vårdnivå. Sjuksköterskan har en sorteringsfunktion, hon skall alltså inte ställa diagnos

(Leppänen, 2002).

Kvalitetssäkring
Marklund (1990) visar i sin studie att kvaliteten på bedömningar gjorda vid en

fungerande telefonrådgivning håller samma standard som om patienten kommit till

vårdcentralen.

Enligt SOSFS 1993:20 skall hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete enligt

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vård och behandling skall så långt det är möjligt

utformas och genomföras i samråd med patienten. Rutiner för dokumentation av

telefonrådgivning bör finnas på varje vårdenhet. Om vård eller behandling kan anses

påbörjad skall journal upprättas eller dokumentation göras i redan befintlig journal. Om

vård och behandling inte anses påbörjad bör anteckningen sparas en viss tid, cirka tre

månader. Dokumentationen är viktig både för patientens och för sjuksköterskans

säkerhet (Petersson, 2001).

I Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/95 står att patientjournalen är viktig för

uppföljning och kvalitetssäkring av vården. Sjuksköterskan skall ges möjlighet till

utbildning och undervisning i journalföring samt kontinuerligt återkommande

genomgångar och uppdateringar av rutiner. Om tekniska hjälpmedel, till exempel dator,

används skall sjuksköterskan ges möjlighet till den utbildning och det teknikstöd som

behövs.

För att kvalitetssäkra telefonrådgivningen kan man vidta olika åtgärder. Det bör finnas

klart definierade användbara protokoll med medicinska direktiv. Instrument för
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kvalitetssäkring bör finnas till exempel att följa upp patienten genom att ringa tillbaks

eller enkätuppföljning. Dokumentationen vid telefonrådgivning bör effektiviseras och

förenklas. Telefonrådgivning bör utföras av en erfaren och för ändamålet speciellt

utbildad sjuksköterska. Det är viktigt att sjuksköterskan får kontinuerlig utbildning och

fortbildning inom specialiteten. (Coleman, 1997, Robinson, Anderson & Erpenbeck,

1997).

Begreppet triage
Kan definieras på följande sätt:

Triage är ett system för att bestämma prioriteten av medicinsk behandling på basen av

behov, chans att överleva och liknande, av offer på ett slagfält eller av patienter på en

akutmottagning.

Ett i förväg utarbetat prioriteringssystem att användas vid olyckor för att bestämma i

vilken ordning hjälp skall ges (www.wordsmyth.net).

SYFTE

Syftet med detta arbete var att genom en litteraturstudie undersöka hur sjuksköterskan

upplever arbetet med telefonrådgivning.

FRÅGESTÄLLNINGAR

I arbetet söktes svar på följande frågeställningar:

Hur påverkas sjuksköterskan av att inte ha någon visuell kontakt med patienten?

Finns det svårigheter i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient?

Vilka förutsättningar har sjuksköterskan, utifrån organisation och kompetens, att kunna

utföra sitt arbete?
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Hur upplever sjuksköterskan det sociala samspelet med patienten i samband med

telefonrådgivning?

METOD

Uppsatsen är baserad på litteraturstudier och sammanställer en del av tidigare

publicerad litteratur inom området telefonrådgivning. Studien inriktar sig på hur

sjuksköterskan upplever arbetet med telefonrådgivning.

Författarna är kliniskt verksamma sjuksköterskor på en hudmottagning där en stor del

av arbetsuppgifterna består av telefonrådgivning. Bland annat upplevs brist på visuell

kontakt med patienten och svårigheter i kommunikationen vid telefonrådgivning och

dessa identifierades som två problemområden.

I uppsatsen har vi valt att benämna sjuksköterskan som hon och patienten som han i de

fall det inte står skrivet sjuksköterskan eller patienten.

Litteratursökning
Sökning av litteratur har skett via biblioteket på Uddevalla sjukhus och biblioteket på

Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Campus Vänersborg. Litteraturen har bestått av

artiklar, avhandlingar och böcker. Sökmotorer som använts vid sökning av artiklar var

PubMed, Cinahl och Google. Avhandlingar och böcker har sökts via sökmotorerna

SOFIA och Libris. De svenska sökorden var sjuksköterska, telefonrådgivning,

telefonupplysning, triage och upplevelse. De engelska sökorden var excperience,

medical advisory, nurse, telephone counseling, telenurse, telephone triage, telezine och

kombinationer av dessa. Sökningar som gjorts redovisas i Bilaga 1.

Ostrukturerad manuell sökning har skett från referenser i de artiklar som sökts via

sökmotorer.
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Urval
Inklusionskriterier har varit när innehållet i materialet stått i relation till syftet, det vill

säga sjuksköterskors upplevelser av arbetet med telefonrådgivning. Engelsk och

svenskspråkig litteratur från 1990 och framåt har sökts.

Exklusionskriterier har varit de artiklar som berörde medicinska frågeställningar vid

telefonrådgivning. Ej vetenskapligt baserade artiklar har exkluderats.

Som bortfall räknades artiklar som beställts men inte varit tillgängliga.

Analys
Författarna har valt att som analysmetod använda sig av flödesschemat för

litteraturstudier i Polit, Beck och Hungler (2001). Denna analysmetod innebär att sökord

och begrepp har identifierats. Efter detta söktes litteratur på elektronisk och manuell

väg. En genomgång av litteraturen gjordes genom att abstract, inledning och/eller rubrik

lästes. Relevant litteratur för studien sparades för inläsning och noteringar gjordes

samtidigt som nya referenser identifierades och viss litteratur valdes bort. För att

organisera referenserna gjordes en litteraturöversikt vilken gav en överblick över vald

litteratur. Översikten inkluderade kolumner med rubriker som författare, publiceringsår,

typ av litteratur, metod med mera. Vald litteratur analyserades genom att var och en

läste igenom innehållet och kritiskt granskade det. Anteckningar gjordes och det

innehåll som svarade mot syftet markerades. En diskussion följde och en

sammanställning gjordes samtidigt som frågeställningarna formulerades. Den litteratur

författarna valt att använda i resultatet redovisas i Tabell 1, urval.
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Tabell 1. Urval

Författare/publiceringsår, typ av litteratur/metod och syfte/ämne.

Författare/Publiceringsår Typ av litteratur/Metod Syfte/Ämne
Edwards, B. 1998. Artikel/Fenomenologisk

analys, åtta sjuksköterskor
fick svara på tre påhittade
samtal som
bandinspelades,
sjuksköterskorna lyssnade
på inspelningarna och fick
kommentera,
kommentarerna
analyserades sedan

Studien är en del av en större
studie vars syfte var att skapa
en självständig teori i
telefonrådgivningsprocessen

Holmström, I. & Dall´Alba,
G. 2002.

Artikel/Fenomenologisk
analys, fem sjuksköterskor
på en sjukvårdsupplysning
intervjuades och ombads
beskriva hur de upplever
mötet med patienten vid
telefonrådgivning

Att beskriva hur
sjuksköterskan upplever
arbetet med
telefonrådgivning

Pettinari, CJ. & Jessopp, L.
2001.

Artikel/Kvalitativ analys,
14 sjuksköterskor
intervjuades

Att identifiera och beskriva
hur sjuksköterskan
kompenserar bristen av att
inte se patienten och dess
omgivning

Reisinger Beat, P. 1998. Artikel/Fenomenologisk
analys, sex sjuksköterskor
intervjuades

Upplevelser hos
akutsjuksköterskor som
övergått till arbete med
telefonrådgivning

Timpka, T. & Arborelius, E.
1990.

Artikel/Fenomenologisk
analys, videoupptagning
av fem sjuksköterskor och
deras kommentarer

Att generellt beskriva
telefonrådgivningsprocessen
och att identifiera och
analysera de problem
sjuksköterskan upplever vid
telefonrådgivning

Wahlberg, A.-C.,
Cedersund, E. & Wredling,
R. 2003.

Artikel/Kvalitativ analys,
delphitekniken, 25
sjuksköterskor fick svara
på ett frågeformulär med
öppna frågor

Att identifiera problem,
svårigheter och
omständigheter som
telefonsjuksköterskor med
varierande erfarenhet upplevt
under sin yrkeskarriär

Wilson, K. & Williams, A.
2000.

Artikel/Kvalitativ analys,
14 sjuksköterskor
intervjuades

Att åskådliggöra liknelser,
hur visualismen påverkar
sjuksköterskors arbete med
telefonrådgivning
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RESULTAT

Avsaknad av visuell kontakt
Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) visade i sin studie, av telefonsjuksköterskor

med varierande erfarenhet, att avsaknaden av den visuella kontakten vid

telefonrådgivning upplevdes som ett stort problem.

Genom att observera patientens ansiktsfärg eller hudutslag kan sjuksköterskan göra en

bedömning av läget, som över telefon är omöjlig att göra. Som kompensation för att

sjuksköterskan inte kan se patienten litar hon på det hon hör, "dina öron blir dina ögon".

Detta görs genom att lyssna till röstläge, ordval eller disharmoni i rösten.

Sjuksköterskan lyssnar också till fysiska tecken som andningsproblem eller

bakgrundsljud (Pettinari & Jessopp, 2001).

Reisinger (1998) har studerat upplevelser hos sjuksköterskor inom akutsjukvård som

övergått till att arbeta med telefonrådgivning. Studien visade att sjuksköterskorna tyckte

det var svårare att ge råd per telefon än de föreställt sig, eftersom de inte kunde se

patienten, detta på grund av att de inte fick omedelbar bekräftelse på att det beslut som

tagits var det rätta. Sjuksköterskorna var vana vid att använda andra sinnen än de som

användes vid telefonrådgivning och var tvungna att fokusera på den verbala

kommunikationen, att höra och aktivt lyssna, på tonfall och röstmodulering.

Då sjuksköterskan inte ser patienten föreställer hon sig patientens beskrivna problem,

visar Timpka och Arborelius (1990) i sin studie som identifierar och analyserar de

problem som sjuksköterskan upplever vid telefonrådgivning. Även Edwards (1998)

studie, vilken är en delstudie med syfte att skapa en självständig teori i

telefonrådgivningsprocessen, beskrev hur sjuksköterskor försökte skapa en inre bild inte

bara av patientens problem vad det gäller symtom utan också av personen ifråga.

I Pettinaris och Jessopps studie (2001), vilken identifierar och beskriver hur

sjuksköterskan kompenserar bristen av att inte se patienten, beskrev sjuksköterskan hur
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hon upplevde att hon måste använda olika knep för att få svar på sina frågor till

patienten. För att få patienten att beskriva sina symtom kunde hon be honom att känna

på sin egen kropp eller be någon anhörig hjälpa till med beskrivningen av symtom, till

exempel förklara hur en förändring som sitter på ryggen ser ut. Sjuksköterskan ställde

samma fråga men på olika sätt för att få en bild av besvären och kunde också be

patienten beskriva hur det var i normala fall. Vid telefonrådgivning upplevde

sjuksköterskan att hon frågade mer detaljerat och att besluten inte fattades lika snabbt

som om hon hade sett patienten.

Wilsons och Williams (2000) studie, vars syfte var att åskådliggöra liknelser om hur

visualismen påverkar sjuksköterskans arbete med telefonrådgivning, visade att

sjuksköterskan upplevde att det tog längre tid att fatta ett beslut per telefon än om

patienten var fysiskt närvarande, just för att hon måste bygga en bild av problemen. Det

är lättare att ge råd till någon du en gång mött och känner till.

Eftersom sjuksköterskan inte kan se patienten upplevs det ha betydelse för bedömning

av trovärdighet och tillit. Det kan vara svårt att få ömsesidigt förtroende då ögonkontakt

saknas samtidigt som det kan vara en fördel för patienten om han vill vara anonym eller

fråga om generande problem (Pettinari & Jessopp, 2001, Wilson & Williams, 2000).

Ett annat problem som sjuksköterskan upplevde vid telefonrådgivning var frågan om

patienten förstått informationen jämfört med om han satt mittemot och sjuksköterskan

verkligen kunde SE att han hade förstått (Wilson & Williams, 2000).

Holmström och Dall´Alba (2002) som i sin studie beskrev hur sjuksköterskan upplever

arbetet med telefonrådgivning, visade att sjuksköterskan upplever det nödvändigt att

utveckla ett "känsligt öra" eftersom hon inte kan se patientens ansiktsuttryck eller

kroppsspråk. Ett "känsligt öra" beskrevs i artikeln som en metafor bestående av

intuition, empati och öppenhet för vad som sägs.
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Kommunikation mellan sjuksköterska och patient
Det är viktigt att sjuksköterskan får adekvat information av patienten samtidigt som hon

måste förvissa sig om att han förstår och uppfattar frågorna som ställs (Wahlberg, et al.

2003, Timpka & Arborelius, 1990). Sjuksköterskan upplever att hon kan gå miste om

viktig information bland annat beroende på språksvårigheter, kulturella skillnader och

att vissa patienter överdriver eller bagatelliserar sina besvär (Wahlberg, et al. 2003).

Studier visade att det kan vara svårt för sjuksköterskan att få de uppgifter hon behöver

från patienten då hon upplever att han inte alltid har kunskapen om vad som är normalt i

samband med vissa sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan upplever också att patienten inte

alltid spontant kan ge uttryck för sina besvär (Wahlberg, et al. 2003, Wilson &

Williams, 2000).

För att försäkra sig om att patienten förstår informationen upprepar sjuksköterskan sitt

budskap flera gånger och ibland ber hon honom i sin tur upprepa vad som sagts. Hon

försöker ge så konkreta råd som möjligt (Holmström & Dall´Alba, 2002).

Timpka och Arborelius (1990) visade att sjuksköterskan upplevde att hon inte alltid

kunde lita på informationen patienten gav, hon tvivlade på vad patienten verkligen sagt.

Eftersom sjuksköterskan inte vet vilken kunskap och bakgrund, socialt och kulturellt,

patienten har kan hon uppleva osäkerhet på vilken nivå informationen skall ges.

Ett problem som upplevs av sjuksköterskan är när information skall ges till patienter

med psykiska besvär eller till någon som är drogpåverkad då dessa kan ha svårt att

tillgodogöra sig informationen (Wahlberg, et al. 2003). Pettinari och Jessopp (2001)

visade att sjuksköterskan har vissa knep att ta till om hon märker att patienten har svårt

att ta till sig information, till exempel sänka sitt röstläge eller tala långsammare.

Svårigheter upplevs med att förstå det outtalade. För att kunna hjälpa patienten på bästa

sätt är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd, kan läsa mellan raderna och fånga upp det

som inte sägs. Genom att lyssna på patientens röstläge, andning och hur han uttrycker

sig får sjuksköterskan ledtrådar om patientens tillstånd utan att han direkt uttalar det

(Wahlberg, et al. 2003, Holmström & Dall´Alba, 2002). Svårigheten att aktivt lyssna
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och veta att allt kommit fram gjorde att sjuksköterskan kände ett behov av att försäkra

sig om att det patienten uttalar och det outtalade säger samma sak. Sjuksköterskan

upplevde att hon måste sålla informationen för att finna det verkliga problemet

(Wahlberg, et al. 2003, Wilson & Williams, 2000).

Wahlberg, et al. (2003) visade att när sjuksköterskan inte får prata med den

hjälpsökande personligen, utan via ombud, och får andrahandsinformation upplever hon

det svårare att fatta beslut om eventuella åtgärder.

Sjuksköterskans förutsättningar
Holmström och Dall´Alba (2002) beskrev i sin studie att sjuksköterskan upplevde en

konflikt mellan att vara både vårdare och grindvakt, nämligen vad som är bäst för varje

patient och vad sjukvården faktiskt har att erbjuda, till exempel att reservera de

begränsade antalet läkartider som finns för de patienter som verkligen behöver dem.

Innan sjuksköterskan erbjöd patienten en läkartid övervägde hon noga behovet på grund

av att det fanns så få tider tillgängliga. Hon valde att informera om receptfria läkemedel

och egenvård i större utsträckning på grund av detta (Wilson & Williams, 2000).

Om eller när patienten skulle hänvisas, till annan vårdgivare, upplevdes av

sjuksköterskan som ett problem. Det kunde vara svårt att slussa över patienten eftersom

sjuksköterskan upplevde att hon inte hade någon att hänvisa till då hon visste om

svårigheten för patienten att få kontakt med sin vårdcentral för att få en tid. Ibland måste

patienten hänvisas till akutmottagningen i brist på resurser. När patienten inte vet vart

han skall vända sig med sina problem upplever sjuksköterskan att han söker sig till dem.

Ibland kan hon behöva övertyga patienten om att han söker på fel vårdnivå (Wahlberg,

et al. 2003).

I sin studie visade Wahlberg, et al. (2003) att sjuksköterskan som arbetar med

telefonrådgivning upplever en brist på kontinuerlig utbildning och fortbildning.

Kunskapsbrist inom ett visst ämne kunde sjuksköterskan kompensera genom att söka

information om det aktuella ämnet istället för att komma med inadekvata svar. Detta
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upplevde sjuksköterskan ökar både hennes och sjukvårdens trovärdighet (Pettinari &

Jessopp, 2001).

Eftersom sjuksköterskan inte kan se ansiktsuttryck och rörelser krävs lyhördhet vilket

hon lärt sig genom erfarenhet, det vi kallar tyst kunskap (Holmström & Dall´Alba,

2002). För att sjuksköterskan ska kunna ge råd och ta snabba beslut per telefon krävs

yrkeserfarenhet och till sin hjälp kan hon ha olika typer av beslutsstödssystem

(Reisinger, 1998, Wilson & Williams, 2000).

Genom övning och att sjuksköterskan får feedback på det som sägs kan varje enskilt

samtal läggas på rätt nivå vilket hon upplever viktigt (Timpka & Arborelius, 1990).

I Reisingers studie (1998) upplevde sjuksköterskan att telefonrådgivning är en speciell

nisch inom omvårdnad, det är en helt annan värld. Trots gedigen erfarenhet av

akutsjukvård som var värdefull i den nya rollen upplevde en sjuksköterska att hon

ifrågasatte sin egen kompetens och kapacitet.

Ensamarbete och att inte ha en kollega att diskutera med upplevs som ett problem

liksom när teknisk utrustning, till exempel dator och telefon, inte fungerar

tillfredsställande. Andra störningsmoment för sjuksköterskan vid telefonrådgivning kan

vara att hon inte hittar journalen, att inte ha befogenhet att lämna ut vissa provsvar eller

att provsvar är försvunna (Wahlberg, et al. 2003, Reisinger, 1998).

Socialt samspel
Det är viktigt att i början av telefonsamtalet bygga upp ett ömsesidigt förtroende och

göra samtalet personligt. Sjuksköterskan upplever att hon måste ge patienten möjlighet

att ventilera och beskriva sitt problem samtidigt som han har "kontrollen" över samtalet.

När samspelet i samtalet fungerade som bäst och förtroende skapades upplevde

sjuksköterskan att hon fick en respektfull och ärlig kommunikation med patienten.

Eftersom telefonrådgivning innehåller korta möten upplevde sjuksköterskorna att

samtalen tillät en viss emotionell distans (Pettinari & Jessopp, 2001, Reisinger, 1998).
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Holmström och Dall´Alba visade i sin studie (2002) att sjuksköterskan uttryckte känslor

av tillfredsställelse när hon kunde hjälpa någon genom att lyssna och ge råd. Varje

samtal och patient upplevdes som unik. De samtal som görs av patienter som vill prata

med någon för att de känner sig ensamma tar ofta lång tid och är tålamodskrävande.

Samtal från ohövliga och aggressiva patienter upplevs orsaka problem för

sjuksköterskan då de inte alltid vill ta åt sig råden som ges och känner sig missnöjda.

Sjuksköterskorna var medvetna om att ilskan oftast inte var riktad till dem personligen,

utan kunde bero på de allt större krav som ställs på sjukvården och behoven som verkar

oändliga. Trots detta kände de sig utsatta.

I studien av Wahlberg, et al. (2003) upplevde sjuksköterskorna att en del patienter

kände tillit till dem och ringde för att få bekräftat ordination eller råd från annan

vårdgivare.

Sjuksköterskan upplever dubbla känslor eftersom hon vill ge varje patient den tid han

behöver samtidigt som hon vet att varje samtal måste göras så kort som möjligt på

grund av mängden samtal som väntar. När telefonkön växer och väntetiden i telefon blir

lång upplever sjuksköterskan att patienterna blir mer irriterade, trots detta måste hon

vara lugn och vänlig (Holmström & Dall´Alba, 2002, Wahlberg, et al. 2003).

Sjuksköterskan känner ett stort ansvar inför patienten men upplever att hon får för lite

feedback på vad som händer efter samtalet. Sjuksköterskan har en önskan om att alla

parter blir nöjda (Wahlberg, et al. 2003, Holmström & Dall´Alba, 2002).

DISKUSSION

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av arbetet med

telefonrådgivning utifrån de fyra frågeställningarna. Vi anser oss ha fått svar på dessa

men är medvetna om att det finns ytterliggare fenomen att studera runt ämnesområdet

som är värdefullt.
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Vi arbetar som sjuksköterskor inom det undersökta området och har därmed en

förförståelse om upplevelser vid arbete med telefonrådgivning. Detta kan ha påverkat

faktainsamlandet och valet av metod. Analysmetoden som använts gör det lätt att följa

de olika stegen i forskningsprocessen. Den möjliggör en upprepning av studien och

kontroll av resultatet för utomstående. Samtliga artiklar är skrivna på engelska. Vid

översättning till svenska finns risk att ord, uttryck och nyanser i språket inte tolkats

korrekt.

Avsaknaden av visuell kontakt upplevs som ett stort problem vid telefonrådgivning.

Våra egna erfarenheter är att sjuksköterskan försöker skapa en bild av patientens

problem samtidigt som han uppmanas beskriva sina besvär utförligare än om hon hade

sett honom. Patienten får upprepa det som sagts som bekräftelse på att besvären är rätt

tolkade. Genom att lyssna på röstläge, tonfall och på vilket sätt saker sägs kompenserar

sjuksköterskan att ögonkontakt saknas. I flera av studierna finns beskrivet att

sjuksköterskan skapar sig en bild av patientens problem och att hon fokuserar på den

verbala kommunikationen. I studien av Pettinari och Jessopp (2001) beskrivs hur

sjuksköterskan litar på det hon hör, "dina öron blir dina ögon". Holmström och

Dall´Alba (2002) pekade i sin studie på nödvändigheten av att utveckla ett "känsligt

öra". Detta stämmer väl överens med våra egna erfarenheter och upplevelser.

Det finns flera aspekter som påverkar samtalet i kommunikationen mellan sjuksköterska

och patient. Det är inte enbart språksvårigheter och kulturella skillnader som försvårar

kommunikationen, utan också bristen på adekvat information från patienten. Patienten

vet till exempel inte alltid vad som är normalt i samband med vissa sjukdomstillstånd.

En annan aspekt som kan försvåra kommunikationen är om sjuksköterskan och

patienten verkligen förstått varandra (Wahlberg, et al 2003, Wilson & Williams, 2000).

Vi upplever det viktigt att vara lyhörd och att kunna läsa mellan raderna.

Andrahandsinformation gör det svårare för sjuksköterskan att fatta beslut. Själva

upplever vi andrahandsinformation som ett stort problem vilket finns beskrivet i

bakgrunden men framkom inte i den utsträckning i studierna som förväntat.
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Upplevelsen av att inte ha tillräckligt med resurser, till exempel läkartider, gör att

sjuksköterskan känner sig som både vårdare och grindvakt (Holmström & Dall´Alba,

2002, Wilson & Williams, 2000). Vi upplever dagligen denna problematik och också att

patienter söker på fel vårdnivå. Vår uppfattning är att mer resurser och utbildning krävs

till primärvården då det många gånger rör sig om sjukdomstillstånd som mycket väl

skulle kunna behandlas där.

Vi upplever det svårt att ge råd per telefon och att det krävs en gedigen yrkeserfarenhet

samt kontinuerlig utbildning och fortbildning vilket flertalet av studierna också visar

(Pettinari & Jessopp, 2001, Reisinger, 1998, Wahlberg, et al. 2003, Wilson & Williams,

2000).

För att skapa ömsesidigt förtroende och personlighet är det viktigt hur ett samtal inleds

(Pettinari & Jessopp, 2001, Reisinger, 1998). Genom att använda sin yrkeskunskap och

erfarenhet kan sjuksköterskan få ett negativt samtal att utvecklas positivt för båda parter

enligt våra egna upplevelser.

Flera av studierna visade att sjuksköterskan upplevde frustration över att behöva

begränsa samtalstiden då andra patienter väntar i telefonkön. Väntan kan innebära att en

del patienter blir irriterade och aggressiva, trots detta måste sjuksköterskan bibehålla sitt

professionella förhållningssätt (Wahlberg, et al. 2003, Holmström & Dall´Alba, 2002).

Denna frustration förekommer ofta hos oss.

Konklusion
Flera av artiklarna beskriver hur sjuksköterskan på olika sätt kan kompensera att hon

inte har visuell kontakt med patienten vid telefonrådgivning. Förutsättningar för ett bra

telefonsamtal är att kommunikation och socialt samspel mellan sjuksköterska och

patient är tillfredsställande. Det är också en förutsättning att tillräckliga resurser finns

att möta det ökade behovet och krav på tillgänglighet från patienterna.

Under arbetets gång har vi upptäckt att upplevelserna hos sjuksköterskor som arbetar

med telefonrådgivning, i Sverige, Storbritannien och USA, är ganska likartade, detta
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trots att samhälle och sjukvård har olika uppbyggnad i dessa länder. Vi är medvetna om

att materialet är litet och det går inte att dra några slutsatser av detta.

Högskoleutbildning i telefonrådgivning saknas, enstaka lokala uppdragsutbildningar

finns att tillgå. Ett önskemål från vår sida är en utbildning speciellt utformad i ämnet.

Vår egen erfarenhet säger oss att det är relativt vanligt att någon annan än patienten

själv ringer, det vill säga andrahandsinformation. Med detta som utgångspunkt vill vi i

framtiden studera vilka som ringer och varför, när inte patienten själv gör det. Andra

förslag på fortsatt forskning inom det aktuella ämnet är att utifrån patientens upplevelse

av telefonrådgivning göra en empirisk studie. Värdefullt skulle också vara att utforma

ett säkert och bra beslutsstödsystem som vi kan använda på vår arbetsplats.

Under hösten 2003 pågick en debatt i pressen om telefonrådgivning och

sjukvårdsupplysning efter att två personer fått felaktiga råd och hunnit avlida innan de

fått adekvat vård. Är det så att det satsas resurser från sjukvården på telefonrådgivning

och följden av detta blir att sjukvården sparar på fel sätt och människor får betala med

sina liv? Nej, menar förespråkarna för telefonrådgivning och sjukvårdsupplysning. De

anser att sjukvårdsrådgivningen är en egen vårdnivå som höjer kvaliteten i vården.

Sjuksköterskorna gör en professionell och kvalificerad bedömning av vårdbehovet och

ger förslag till åtgärder. Ja, menar andra som anser att patienterna alltför ofta hänvisas

till egenvård eller får rådet att avvakta till priset av sämre patientsäkerhet.

År 2007 kan alla i Sverige komma i kontakt med sjukvårdsrådgivningen genom att ringa

1177 enligt Landstingsförbundets framtidsvision. Rådgivningen kommer att vara

bemannad med specialutbildade telefonsjuksköterskor. För att underlätta rådgivningen

har de ett datoriserat beslutsstöd som även förenklar dokumentationen.

Sjukvårdsrådgivningen är både nationell och lokal. Samtalet går i första hand till den

lokala sjukvårdsrådgivningen men om denna är så hårt belastad att väntetiden beräknas

till mer än tre minuter kopplas samtalet vidare. Sjuksköterskan som svarar kan befinna

sig var som helst i Sverige och har tillgång till en databas med lokala upplysningar om

hälso- och sjukvård i hela landet. Sjukvårdsrådgivningen spar tid och pengar och skapar
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trygghet genom sin tillgänglighet och närhet - oavsett var i landet du befinner dig och

oavsett tid på dygnet (www.lf.se).

TelefonRådgivning Inom Hälso– och Sjukvård, TRIHS, som bildades 1998, är ett

nätverk för sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning och sjukvårdsupplysning.

Målsättningen är att arbeta för telefonsjuksköterskans profession (www.trihs.nu).
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Bilaga 1.
Databas/Sökmotor Sökord Antal träffar
PubMed experience 219 180

medical advisory 2 317
medical advisory experience 106
medical advisory nurse 48
medical advisory nurse
experience

5

telephone counseling 991
telephone counseling
experience

68

telephone counseling nurse 130
telephone counseling nurse
experience

9

telephone triage 357
telephone triage experience 28
telephone triage nurse 59
telephone triage nurse
experience

14

telenurse 9
telenurse experience 1
telephone nursing 1 398
telephone nursing
experience

137

Cinahl experience 26 249
medical advisory 8
medical advisory experience 0
medical advisory nurse 0
medical advisory nurse
experience

0

telephone counseling 41
telephone counseling
experience

1

telephone counseling nurse 0
telephone counseling nurse
experience

0

telephone triage 167
telephone triage experience 5
telephone triage nurse 18
telephone triage nurse
experience

2

telenurse 10
telenurse experience 1
telephone nursing 79
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Databas/Sökmotor Sökord Antal träffar
telephone nursing
experience

0

Svenska Google upplevelse 35 700
telefonrådgivning 2 610
telefonrådgivning
upplevelse

104

telefonrådgivning
sjuksköterska

466

telefonrådgivning
sjuksköterska upplevelse

52

telefonupplysning 108
telefonupplysning
upplevelse

8

SOFIA engelska experience 72
medical advisory 2
medical advisory experience 0
medical advisory nurse 0
medical advisory nurse
experience

0

telephone counseling 0
telephone counseling
experience

0

telephone counseling nurse 0
telephone counseling nurse
experience

0

telephone triage 0
telephone triage experience 0
telephone triage nurse 0
telephone triage nurse
experience

0

telenurse 0
telenurse experience 0
telephone nursing 0
telephone nursing
experience

0

SOFIA svenska upplevelse 16
telefonrådgivning 1
telefonrådgivning
upplevelse

0

telefonrådgivning
sjuksköterska

0

telefonrådgivning
sjuksköterska upplevelse

0

telefonupplysning 0
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Databas/Sökmotor Sökord Antal träffar
Libris upplevelse 354

telefonrådgivning 9
telefonrådgivning
upplevelse

0

telefonrådgivning
sjuksköterska

0

telefonrådgivning
sjuksköterska upplevelse

0

telefonupplysning 1
telefonupplysning
upplevelse

0
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