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Abstrakt 

Bakgrund: Telefonrådgivning har blivit en alltmer vanlig arbetsuppgift för 

sjuksköterskor som arbetar på hälsocentral inom primärvården. Det är ett sätt för 

uppringeren att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Telefonrådgivning innebär 

att telefonsjuksköterskan gör en snabb bedömning av uppringarens tillstånd  och 

hänvisar uppringaren till lämplig vårdnivå men även ger råd, stöd och undervisning. 

Kommunikationen har central betydelse där telefonsjuksköterskan måste kunna tolka 

även icke-verbal kommunikation. Telefonsjuksköterskan måste anpassa sitt arbete och 

sina beslut efter vetenskapliga, organisatoriska , ekonomiska och tekniska aspekter. 

Syfte: Att belysa telefonsjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med telefonrådgivning. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på åtta  artiklar som inkluderades efter 

kvalitetsgranskning. Resultatet sammanställdes utifrån en integrerad analys.  

Resultat: I analysen identifierades fyra huvudkategorier; möte med uppringaren, att 

göra bedömningar och ta beslut , ökande kravbild, samt känslor för arbetet, 

vilka  utmynnade i 7 underkategorier.  Faktorer som identifierades var att inte se 

uppringaren när man kommunicerar och tolkar både de verbala och icke visuella 

signalerna och att samtidigt vara både dörrvakt och vårda uppringarna. Att rätt frågor 

ställs för att göra rätt bedömning betonas. Arbetet upplevs stimulerande men även 

stressande för telefonsjuksköterskor. 

Slutsats: Telefonrådgivning är en utmanande och stimulerande men svår arbetsuppgift. 

Att kunna sortera och förstå problemen utan att se uppringaren och samtidigt ställas 

inför de etiska svårigheter som genus och etnicitet gör att det ställs stora krav på 

telefonsjuksköterskan. 

 

Nyckelord 

Kommunikation, sjuksköterska, telefonrådgivning, och triage. 
 

Tack 

Stort tack till vår handledare Ulla Peterson för stöd och och vägledning genom hela vårt 

arbete. Tack även till våra familjer som fått vara delaktiga i vår process att skriva C-

uppsats.  
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1 Inledning  

  
Genom erfarenhet från telefonrådgivning har vi båda kommit i kontakt med 

arbetssituationen med telefonarbete och utifrån det växte vårt intresse fram att göra en 

litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter i detta ämne. 

Sjuksköterskans arbete på vård- och hälsocentral idag utgörs till en stor del av 

telefonrådgivning. Telefonrådgivning är en växande arbetsuppgift för sjuksköterskor i 

både Sverige och andra västerländska länder. Telefonrådgivning innebär att 

telefonsjuksköterskan gör en snabb bedömning av uppringarens tillstånd och hänvisar 

uppringaren till lämplig vårdnivå men även ger råd, stöd och undervisning (Röing, 

Hederberg & Holmström 2014). Den svenska hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

säger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vården ska ges på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde. 

 En viktig del av telefonsjuksköterskans arbete i telefon är kommunikation med 

uppringaren. Då telefonsjuksköterskan inte ser patienten så sker kommunikationen icke 

visuellt. Detta innebär att telefonsjuksköterskan måste lyssna aktivt och upptäcka det 

som i fysiska mötet skulle ses med ögonen (Wahlberg, 2007). På webbplatsen från 

Sveriges kommuner och landsting visar statistiken att under våren 2016 kom det in i 

hela riket 2.038.887 antal samtal.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Telefonrådgivningens utveckling 

 

Under den andra delen av 1900-talet kom telefonen att bli ett viktigt redskap inom 

hälso- och sjukvården när befolkningen sökte medicinsk rådgivning för olika 

sjukdomsproblem. De första samtalen kunde ringas i Stockholm till sjukhuscentralen så 

kontakt kunde etableras med vården, det utvecklades på 1960-talet då olika 

verksamheter startade på flera orter med samma inriktning. Under 1970-talet kom 

telefonrådgivning till Primärvården. Befolkningen krävde lika villkor och möjligheter 
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till vården. Staten såg möjligheter att spara resurser genom att anställa sjuksköterskor 

för att minska belastningen hos läkarna samt att individen fick tillgänglighet till vården 

och kvalitet för att nå rätt vårdnivå tidigt i sjukdomen. Den har sedan har blivit kvar och 

används idag av primärvården  i landstingen (Leppänen, V, 2008). 

På 1990-talet kallades telefonrådgivning för sjukvårdsupplysning. Det var en 

organiserad verksamhet som gav allmänheten medicinsk information, rådgivning och 

hänvisningar beträffande hälso- och sjukvårdsfrågor (Wahlberg, 2007). 

Dagens vård- och hälsocentraler inom primärvården använder TeleQ, ett telefonsystem 

där uppringaren får ett automatiskt meddelande där personen ombeds knappa in sitt 

personnummer och telefonnummer. Telefonsjuksköterskan ringer sedan upp på en 

avtalad tid. Telefonrådgivning ges oftast av sjuksköterskor men ibland av annan 

personal såsom undersköterska (Josefsson, Ledin& Olsen, 2011). 

Telefonsjuksköterskan på hälsocentral utgör en viktig del av mötet med patienter och 

anhöriga på telefon. Det är en uppgift som ska resultera i att patienten får hjälp med att 

hamna på rätt nivå. Arbetet ska även utföras med hänsyn till organisatoriska, 

ekonomiska och tekniska aspekter. Detta inkluderas av det Socialstyrelsen beskriver 

som omvårdnad inom hälso- och sjukvård och vars syfte är att stärka hälsa, förebygga 

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov. Omvårdnad rymmer även åtgärder i syfte att skapa en 

hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt ge stöd och hjälp åt 

patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i 

behandlingssituationer (SOSFS 1993:17). 

 

2.2 Lagstiftning 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framkommer att hälso- sjukvårdspersonal ska 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten 

ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso-och sjukvård som uppfyller dessa krav. Det 

framgår vidare att vården så långt som möjligt ska utformas så att den genomförs i 

samråd med patienten och patienten ska visas omtanke och respekt. Patientlagen (SFS 

2014:829§1) syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och 
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delaktighet. I kapitel 2 i patientlagen (SFS 2014:829§1) som handlar om tillgänglighet 

står att hälso-och sjukvården ska vara lättillgänglig och patienten ska, om det inte är 

uppenbart obehövligt snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Vidare 

står i kapitel 9 att patienten ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) erbjudas 

vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom en viss tid får 

kontakt med primärvården, besöka läkare inom primärvården, besöka specialiserade 

vården samt planerad vård. Om vårdgarantin inte uppfylls står i §2 att patienten ska få 

vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. 

 

2.3 Sjuksköterskans arbete med telefonrådgivning. 

 

Föreningen för Telefonrådgivning Inom Hälsosjukvård (TRIHS)  är en en yrkes och 

specialistförening under Svensk sjuksköterskeförening. För att lyfta och beskriva den 

kompetens som krävs beslutade TRIHS styrelse år 2010 att en kompetensbeskrivning 

skulle arbetas fram. Den utgår från Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska och bygger sedan vidare med beskrivning av sjuksköterskans 

specialistkunskaper.  Sjuksköterskan som arbetar med telefonrådgivning ska ha 

kunskaper inom följande rubrikområden; omvårdnad , kommunikation och pedagogik, 

medicin, teknologi, etik, förebygga ohälsa och främja hälsa och även ha kunskap om 

samhället. Sjuksköterskan ska även kritiskt förhålla sig till ny kunskap inom området 

och arbeta evidensbaserat (Föreningen för Telefonrådgivning Inom Hälso-och Sjukvård, 

2014). 

Att arbeta med telefonrådgivning kräver välutbildade och erfarna sjuksköterskor. Det är 

ett kunskapsintensivt arbete som krävs från sjuksköterskan för att svara på frågor och 

bedöma svar de får från allmänheten. Detta ställer därför höga krav på sjuksköterskans 

yrkesprofessionella kompetens (Holmström, Kaminsky & Rosenqvist, 2008). 

Sjuksköterskan skall uppdatera sig inom evidensbaserad medicinsk information för att 

råden skall vara korrekta. En nyutbildad sjuksköterska har teoretisk kunskap men saknar 

de praktiska förankringar och den trygghet som en sjuksköterska med erfarenhet har 

(Marklund & Jansson, 2008). Rådgivningen är direkt relaterad till sjuksköterskans 

förmåga att förstå uppringarens situation och lösa dess problem och detta är starkt 
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beroende av sjuksköterskans livserfarenheter och utbildning (Greenberg, 2009). Enligt 

Läppenen (2002) så definieras uppringaren som samtal som rings av den som behöver 

råd eller vård, eller någon i relation till personen. 

Vårdrelation vid telefonrådgivning är att man bemöter människan med vänlighet och 

mänskligt bemötande. Samtalet blir lättare att genomföra och det blir enklare att tala om 

problemen som uppstått om uppringaren och sjuksköterskan känner förtroende för 

varandra. Denna kontakt med uppringaren gör att denne har lättare att ta kontakt med 

övrig personal på vårdinrättningen vid ett besök (Bonander & Snellman, 2007). 

 

2.4 Kommunikation 

 

Nationalencyklopedin beskriver ordet kommunikation som överföring av information   

mellan människor. Dahlkwist anser att kommunikation är ett samspel mellan sändare 

och mottagare, dels verbalt men även icke verbalt såsom användande av kroppsspråk. 

Ansiktet och ögonen är det som bäst förmedlar budskap och ögonen kan uttrycka många 

olika känslor. Vid kommunikation påverkas vi av våra sinnesorgan: syn, hörsel, lukt, 

smak och känsel, så kallade stimuli. När kommunikationen sker via telefon så är rösten 

enda kommunikationskanalen (Dahlkwist,2012). Icke visuell kommunikation är när 

uppringaren och sjuksköterskan inte ser varandra och därmed inte kan läsa av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk hos uppringaren (Pettinari et al., 2001). Mötet är 

ansiktslöst och sjuksköterskan måste fatta beslut på den information uppringaren 

berättar (Holmström & Höglund, 2007). Här är det aktiv lyssning för att upptäcka det 

som skulle ses vid en visuell kommunikation och fysisk kontakt. Att sjuksköterskan 

lyssnar aktivt innebär att hon känner igen olika ledtrådar som uppringaren 

förmedlar.  Detta bygger på att sjuksköterskan har empati, intuition och ett öppet sinne 

(Josefsson et al., 2011). Målet under telefonrådgivningen är att visualisera patienten och 

identifiera dennes problem (Pettinari & Jessopp, 2001). Alla människor är olika och har 

förmågan att beskriva sina problem på olika sätt, sjuksköterskan bygger under samtalet 

upp en inre bild. Faktorer som kan påverka detta är till exempel tonläge eller sättet 

uppringaren förklarar på. Svårigheten att bedöma om uppringaren överdriver eller att 

sjuksköterskan underskattar symtomen  beskrivs. Viktigt är  att sjuksköterskan har god 

kommunikationsförmåga (Pygall, 2012). Journalanteckningar från tidigare 
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vårdkontakter kan vara en hjälp vid beslut om vilken hjälp uppringaren behöver 

(Leppänen,V, 2008). 

 

2.5 Triage 

 

Triage betyder att sjuksköterskan gör en snabb bedömning av patientens hälsotillstånd 

och det akuta vårdbehov patienten har med utgångspunkt från anamnes och symtom 

(Wahlberg, 2007). Sjuksköterskans bedömning påverkas av flertalet faktorer som till 

exempel sin egen personlighet, arbetsmiljö, kunskap och bedömningsförmågor. Nyckeln 

till sjuksköterskans telefontriage är korrekt beslutsfattande (Richards, Meakins, Tawfik, 

Godfrey, Dutton & Heywood 2003). Det avser bedömning, rådgivning och insatser för 

hälsorelaterade frågor. Meningen är att dessa frågor leder till bedömning hur brådskande 

problemen är och ge råd om bästa tillvägagångssätt som att till exempel hänvisa till 

akutmottagning, eller få en tid hos allmänläkaren eller att utföra egenvård. Telefontriage 

är en möjlighet att stärka och utbilda patienter att hantera sin egen vård (Penfold, 2011). 

Läppenen (2002) skriver att sjuksköterskan bör ha en mognadsgrad som till exempel, 

omtänksamhet, sunt förnuft, vänlighet, vara kompetent, självsäkerhet, medkänsla som 

förmedlar stöd och trygghet vilket i slutändan ger ett förtroende. Att triagera innebär 

inte att sjuksköterskorna skall ställa diagnos på uppringarna eller den som rådgivningen 

berör, denna arbetsuppgiften tillhör läkarna (Läppenen, 2002). Uppgiften för 

sjuksköterskan är att den hjälpsökande får hjälp och råd att nå rätt vårdnivå, att förstå 

uppringarens problem och göra bedömning av problemet på ett professionellt sätt 

(Holmström, 2008). Sjuksköterskan har därför en viktig sorteringsfunktion (Läppenen, 

2002). 

 

2.6 Teoretisk referensram 

 

Joyce Travelbee skrev 1966 en teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. 

Travelbee definierar omvårdnad som en mellanmänsklig process där den professionella 

omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller 

bemästra upplevelser och lidande och, vid behov, att finna en mening i dessa 

upplevelser (Travelbee, 1971). 
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Travelbee menar att för att förstå vad omvårdnad är så måste man förstå samspelet 

mellan patient och sjuksköterska och vad som händer där. Det kan ha betydelse och få 

konsekvenser för patienten och dess tillstånd. De viktigaste begreppen som teorin 

innefattar är kommunikation, mänskliga relationer, mening och lidande och människan 

som individ. 

Den mellanmänskliga relationens mål uppnås genom flera faser som Travelbee (1971) 

menar är följande; 

1. Första mötet då man är främmande för varandra så är det viktigt att 

sjuksköterskan förmår upptäcka den unika individen i patienten. 

2. Framväxt av identitet, att sjuksköterskan efterhand börjar förstå patientens 

upplevelse av sin situation och att patienten börjar se sjuksköterskan som 

person istället för en yrkesroll. 

3. Empati som enligt Travelbee kan uppstå om man har likartad bakgrund eller 

delar samma erfarenhet att basera sig på. 

4. Sympati som är ett resultat av den empatiska processen. 

5. Ömsesidig förståelse och kontakt är den fas som avslutar relationens mål.   

Travelbee betraktar  kommunikation som sjuksköterskans viktigaste redskap, beskriver 

det som en ömsesidig process där tankar överförs eller delas mellan patient och 

sjuksköterska. Sjuksköterskans syfte med kommunikation är att lära känna patienten 

och kartlägga och tillgodose hans eller hennes behov. Kommunikation är även 

förutsättning för det som är målet för omvårdnaden, som är att hjälpa patienten att klara 

sin sjukdom och sitt lidande. Kommunikation sker fortlöpande under ett möte mellan 

två personer dels verbalt men även i form av mimik, kroppsspråk etc. Travelbee 

beskriver kommunikation som en komplext skeende som kräver skicklighet såsom 

kunskap, känslighet, sinne för timing. Sjuksköterskan ska använda sig av en 

professionell, intellektuell metod för att hjälpa patienten att klara sin sjukdom och sitt 

lidande. Det sker genom att identifiera patientens problem och omvårdnadsbehov 

genom att använda sin kunskap och insikt. Sedan bekräfta dessa behov och avgöra om 

behoven kan tillgodoses, alternativt  hänvisa till annan vårdgivare. Travelbee 

identifierar även svårigheter i kommunikation som kan störa densamma och det kan 

exempelvis vara bristande förmåga att se patienten som individ (Travelbee, 1971). 
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Utifrån orden kommunikation och lidande, hur sjuksköterskan ska hjälpa patienten klara 

sitt lidande och sjukdom samt även svårigheterna som kan störa kommunikationen så 

känns denna referensram lämplig till ämnet telefonrådgivning. Sjuksköterskan som 

arbetar med telefonrådgivning kommunicerar om sjukdom och lidande utan att fysiskt 

möta patienten, vilket ställer ytterligare krav på att ha goda kunskaper i att kunna 

kommunicera. 

 

3 Problemformulering 
 

Telefonrådgivning är en vanligt förekommande arbetsuppgift för sjuksköterskan som 

arbetar på vårdcentralen inom primärvården. Målet med telefonrådgivning är att göra en 

korrekt bedömning av uppringarens tillstånd samt ge goda råd anpassade efter dennes 

situation och att rätt vårdnivå kan erbjudas. Problematiken med telefonrådgivning kan 

dels vara tidspress då telefonsjuksköterskan som arbetar i TeleQ som är inställt på visst 

antal samtal per tidsenhet vilket kan medföra att sjuksköterskan ofta tvingas fatta 

snabba beslut. Dels att kunna applicera lämplig åtgärd på aktuell symtombild och även 

bedöma brådskandegrad kräver att telefonsjuksköterskan har goda kunskaper inom 

såväl medicin som inom egenvård. Det tillsammans med att bedömning av den 

uppringandes tillstånd sker utan att telefonsjuksköterskan ser personen ställer höga krav 

på telefonsjuksköterskans yrkesprofessionella kompetens.  

 

4 Syfte 
 

Syftet var att belysa telefonsjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med 

telefonrådgivning på hälsocentral. 

 

5 Metod 

 

Undersökningen genomfördes som en  litteraturstudie, som är en sammanställning av 

tidigare forskning i ett område. Litteraturstudien är grundad på vetenskapliga artiklar 

som är hämtade från  ämnesrelevanta databaser (Kristensson, 2014). 
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5.1 Datainsamling 

 

De databaser som använts till litteraturstudien var Cinahl och PubMed och PsycINFO 

som enligt Kristensson (2014) är relevanta för omvårdnadsforskning. Cinahl är den 

största databasen inom området omvårdnad som innehåller även biomedicin, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed är en databas som har fokus på artiklar inom 

omvårdnad och odontologi. PsycINFO som innehåller artiklar om psykologi och 

beteendevetenskap. Sökord valdes utifrån litteraturstudiens syfte (Friberg, 2012). För att 

få en överblick av aktuell forskning inom området gjordes inledningsvis pilotsökningar. 

Liknande sökord användes i de tre databaserna. 

Fritextsökning inledde vår litteratursökning men vidare fortsattes sökningarna även med 

indexord från Cinahl headings och Mesh-termer från Thesaurus. Kombination av de 

olika söktermerna möjliggjordes genom de Booleska sökoperatorerna  där AND och OR 

användes. Trunkering* användes även för att få med flera ord på samma ordstam 

(Friberg 2012). 

Cinahls databas gav sammanlagt 329 artiklar där alla rubriker lästes, 30 abstract lästes 

och slutligen valdes nio artiklar ut som lästes varav fyra artiklar svarade väl mot vårt 

syfte och presenteras i artikelmatrisen. Nurs* samt telephone advice gav 145 träffar, 

communication och telenursing gav 90 träffar. På de artiklar som lästes, lästes även 

referenslistan och ytterligare tre artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades s.k 

snowballing (Kristensson, 2014) (bilaga 1).Pubmeds databas generade endast dubbletter 

(bilaga 2). PsycINFO se bilaga 3.    

Enligt (Friberg, 2012) ska de inkluderade artiklarna kvalitetsgranskas, och som stöd för 

granskning av artiklarna har Fribergs kvalitativa granskningsmall använts (Bilaga 

4).  För att underlätta vid granskning av artiklarna poängsattes varje artikel och 

graderades på en skala 1-3 där 3 var högsta kvalitet. De förslag på frågor som Friberg 

tar upp graderades med 3 om det fanns svar på frågan. Gradering 2 om det fanns delvis 

svar och gradering 1 om det inte fanns svar. Föreliggande studie har inkluderat åtta 

artiklar som har graderats till hög kvalitet. De inkluderade artiklarna presenteras i 

artikelmatris (bilaga 5). 
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5.2 Inklusionskriterier och avgränsningar 

 

Inklusion- och exklusionskriterier är underlag för vilka studier som väljs ut i sökningen. 

Några av de vanliga avgränsningar av litteraturstudiens inklusions- och 

exklusionskriterier är till exempel publiceringsår, språk och peer reviewed som kan vara 

viktiga faktorer i urvalsprocessen att ta ställning till (Kristensson 2014). Artiklarna 

valdes utifrån sjuksköterskan perspektiv och de skulle utgå från erfarenheter vid 

telefonrådgivning. 

De inkluderade artiklarna är vetenskapligt granskade s.k peer-reviewed innan de är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och artiklarnas ålder begränsades med max 10 år 

från 2016 förutom två artiklar som fanns genom så kallad snowballing och 

passade  syftet väl. Snowballing innebär att man med hjälp av referenslistor hittar ny 

litteratur. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. 

 

5.3 Dataanalys 

 

Kristenssons (2014) beskrivning av integrerad analys inspirerade oss för att 

sammanställa resultatet.  Analysprocessen påbörjades med att de artiklar som 

inkluderades skrevs ut i pappersformat, de lästes noggrant flera gånger för att få 

helhetsuppfattning av artikeln och därefter översattes artikeln till svenska. Artiklarnas 

innehåll och relevans diskuterades gemensamt  mot syftet.  Likheter i de olika 

artiklarnas resultat urskiljdes och efter det identifierades fyra olika huvudkategorier som 

sammanfattar det resultat i de olika artiklarna som har samband med varandra. De 

utgjordes av; patientmöte, att göra bedömningar och ta beslut, ökande kravbild samt 

känslor för arbete. Huvudkategorierna ligger sedan till grund för underkategorierna, som 

till exempel patientmöte som handlar om att inte kunna se patienterna och nöjda eller 

arga patienter som är underkategorier. Därefter sammanställdes resultatet under de olika 

huvudkategorierna och underkategorierna. 

 

5.4 Forskningsetiska aspekter 

 

Inom all forskning som redovisas bör etiska beslut ingå, och alla studier ska ha fått 
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tillstånd och granskats av en etisk kommitte. Vetenskapliga rådet ger riktlinjer så att det 

inte skall ske något fusk. Det skall alltid redovisas vad som framkommit i studien och 

det får inte förvrängas eller ändras i resultatet för att gynna sin studie (Forsberg, 

Wengström, 2008). De artiklar vi använt har blivit godkända av etisk kommitte. 

De artiklar och material som inkluderats i arbetet har redovisats på ett neutralt sätt, det 

har heller inte medvetet förekommit oredligheter som att förvränga den ursprungliga 

texten. 

 

6 Resultat 

Syftet var att belysa telefonsjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med 

telefonrådgivning på vårdcentral. Det utvaldes åtta kvalitativa artiklar i dataanalysen 

som svarade mot studiens syfte. Resultatet baseras på de utvalda artiklarna, som 

presenteras i fyra huvudkategorier med sju tillhörande underkategorier. 

 

 

Kategori Underkategori 

Möte med uppringaren Att inte se uppringaren 

 Nöjda och arga uppringare 

Att göra bedömningar och ta beslut Att både vara dörrvakt och vårdare 

 Ge råd och stödja uppringarna 

Ökande kravbild Etiska svårigheter 

Känslor för arbete Stimulerande arbete 

 Utsatthet och stress 

 

6.1 Möte med uppringaren 

6.1.1 Att inte se uppringaren 

 

Holmström och DallÁlba (2002) beskrev att ha ett känsligt öra och kunna läsa mellan 

raderna och höra det osagda var viktiga kvaliteter att utveckla som telefonsjuksköterska, 
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speciellt när man inte ser uppringaren och dess ansiktsuttryck eller fysiska rörelser. 

Telefonsjuksköterskor beskrev en osäkerhet på grund av att inte kunna se den som 

ringer (Röing, Rosenqvist & Holmström, 2013).  Att inte kunna se patienten kan ha 

effekter på bedömningen, trovärdigheten och förtroendet. Att kunna bedöma 

sjukdomstillståndet utifrån uppringarens tillförlitlighet kan vara svårt. Att bygga en 

förtroendefull relation i motsats till ansikte mot ansikte där patientens problem kan 

identifieras via en observation, sådan bedömning via telefon är omöjlig (Höglund et al., 

2008). Det noterades att telefonsjuksköterskor förlitade sig på icke verbala signaler som 

tonen i rösten, andningen, ord och uttryck som används och allmän samtalston för att ge 

ledtrådar om den som ringer (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010).  

6.1.2 Nöjda och arga uppringare 

Holmström och DallÀlba (2002) beskrev vidare att möta patientens ilska orsakar 

telefonsjuksköterskan problem, då inte alla patienter var nöjda med egenvårdsråd eller 

med Hälso-och sjukvården i stort så kunde telefonsjuksköterska i telefon mötas av arga 

eller oförskämda kommentarer. Även Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) 

skriver om att bristen på visuell kontakt uppfattades som ett problem och att uppfatta 

det outtalade. Uppringaren kan vara både arg, orolig, stressad och orsaken kan till 

exempel vara språkproblem och osäkerhet över situationen. Ovisshet över hur mycket 

information uppringaren kan ta emot kan skapa en osäkerhet hos telefonsjuksköterskan 

och uppringaren (Röing et al., 2013) Telefonsjuksköterskan var mer benägen att 

uppleva fientlighet som till exempel ilska och skrik efter att uppringaren fått vänta lång 

tid i telefonen (Purc-Stephenson et al., 2010).  

 

 

6.2  Att göra bedömningar och ta beslut 

6.2.1 Att både vara portvakt och vårdare 

I vetskapen av att resurserna är begränsade kan telefonsjuksköterskan fungera som en 

portvakt och ge egenvårdsråd (Kaminsky, Rosenqvist, & Holmström, 2009). 

Telefonsköterskan erfar en konflikt mellan att både vara vårdare och samtidigt fungera 
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som portvakt samt uttrycker oro för att ta fel beslut angående uppringarens vård (Purc-

Stephenson et al., 2010). Holmström och DallÁlba (2002) beskrev att patienten har rätt 

till snabb och korrekt bedömning och att patientens välmående är 

telefonsjuksköterskans ansvar. Att de begränsade lediga tider som fanns att boka till 

läkare blev bokade till dem som verkligen behövde det.  Konflikt upplevdes mellan att 

göra vad de trodde var bäst för varje patient och vad hälso- och sjukvården hade att 

erbjuda. Holmström och DallÀlba(2002) skriver vidare att motstridiga krav kunde även 

kännas när telefonsjuksköterskan försökte ge varje patient den tid den behövde men 

visste även att varje samtal behövde göras så kort som möjlig på grund av samtal i kö. 

Att ge egenvårdsråd och försöka utbilda uppringaren var en del av 

telefonsjuksköterskans arbete i telefonen. Samtidigt fanns en rädsla  att  man kan ha 

missuppfattat situationen, speciellt om det gällde barn eller samtal på annat språk. 

Telefonsjuksköterskans rädsla för missuppfattning fanns med i bakhuvudet i nästan alla 

samtal (Holmström&DallÁlba, 2002). Snooks et al. (2007) beskriver att 

telefonsjuksköterskan känner press såväl från ledning, media, politiker som från 

patienter. 

6.2.2 Ger råd och stödja uppringaren 

Telefonsjuksköterskan betonar vikten av att ställa rätt frågor för att göra rätt bedömning. 

Telefonsjuksköterskan såg det som kärnan eller basen i sitt arbete att triagera och ge råd 

till den som ringer. Att bedöma detta samt ställa frågor och lyssna noga efter ledtrådar 

som ångest, ljud, hosta eller andning är som ett detektivarbete. Telefonsjuksköterskan 

skall inte bara ge råd utan också försöka utbilda via telefon, ge egenvårdsråd och kan 

vid behov rekommendera webbplatser och annan läsning. Undervisningen baseras på 

uppringarens behov.  Telefonsjuksköterskan var den aktiva partnern under samtalet 

medan den som ringde tilldelades rollen som en uppmärksammad lyssnare. 

Telefonsjuksköterskan ser som sin uppgift att  stödja den som ringer (Kaminsky et al., 

2009). Telefonsjuksköterskan förlitar sig på tidigare yrkeserfarenhet som används vid 

bedömning av uppringarens symtom samt att man också har tillgång till litteratur. 

(Röing et al., 2013). 

Wahlberg et al.´s studie (2002) visade att det uppfattades som problem av 

telefonsjuksköterskorna att alltid ta adekvata beslut utifrån patientens beskrivning och 
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att ställa de rätta frågorna. Även att veta när det var dags att ta hjälp av någon annan, 

eller att bedöma om patienten ska till sjukhus, träffa läkare eller få egenvårdsråd 

upplevdes problematiskt. Andra problem som påtalades var att inringaren skulle förstå 

vad telefonsjuksköterskan förmedlade, att tolka om inringaren över- eller underdriver 

sina bekymmer och att övertyga inringaren att den inte behöver vård. 

En oro som fanns hos sjuksköterskan är bristen på feedback. Man kände ett behov och 

en önskan om att få följa upp vissa samtal av säkerhetsskäl då de undrade om de gav 

tillräckliga råd och gjorde en rätt bedömning. Förstod patienten den information som 

delgavs dem (Röing et al., 2013; Purc-Stephenson et al., 2010)? 

 

6.3 Ökande kravbild 

6.3.1 Etiska svårigheter 

Telefonsjuksköterskorna stod inför nya etiska krav på grund av att samhället blivit ett 

mångkulturellt samhälle vilket medför att kraven blir utmanande för 

telefonsjuksköterskorna. Bristande kunskaper i det svenska språket kan göra att risken 

ökar för att det kan fattas fel beslut (Röing et al., 2013; Purc-Stephenson et al., 2010). 

Studien av Höglund (2008) visade att när tredje part ringer i närståendes ställe så  kan 

de ofta inte förklara eller besvara frågorna som telefonsjuksköterskan har.  Vidare visar 

studien att telefonsjuksköterskan ibland upplever att deras kompetens och 

yrkeserfarenhet inte respekteras av manliga uppringare. När det gäller samtal kvinna till 

kvinna så upplevs att det finns  ett samband som gör att dialogen blir enklare och 

smidigare. Telefonsjuksköterskorna upplevde att kvinnliga uppringare uttrycker mer 

känslor under samtalet och var inte lika krävande som män och blir inte så arga eller 

höjer sin röst på samma sätt. Mammor till unga barn med sjukdomar är oftast gladare 

och uppskattar den hjälp och råd de får av telefonsjuksköterskorna (Höglund, 2008).   

 

6.4 Känslor för arbetet 

6.4.1 Stimulerande arbete 

Telefonsjuksköterskan tyckte att det var intensivt att arbeta i telefonrådgivning, men 



 

18 
 

varje nytt samtal med patient med okända behov upplevdes som stimulerande och att få 

använda sin kunskap var berikande (Holmström & DallÁlba, 2002; Ström, Marklund & 

Hilding, 2006). Ström et al. (2006) beskriver vidare att de flesta samtal upplevs positiva 

av telefonsjuksköterskan och att arbetet är trevligt och ger positiva känslor. Arbetet som 

telefonsjuksköterska upplevdes berikande på ett personligt plan då det är nödvändigt att 

använda och förnya sin kunskap för att vara välinformerad och aktuell. Även Snooks et 

al. (2007) skriver om arbetstillfredsställelse då telefonsjuksköterskan  upplever arbetet 

utmanande och varierande så har det stärkt en personlig utveckling. 

Telefonsjuksköterskor beskriver svårigheter i arbetet men samtidigt att det är roligt och 

att man måste veta lite om allt. Att telefonsjuksköterskan känner sig ensam en stor del 

av tiden trots att man kan vara omgiven av människor och buller (Purc-Stephenson et 

al., 2010) 

Wahlberg&Ström et al. (2002, 2006)  skriver som ett problem att arbetet med 

telefonrådgivning är ensamt samt att inte ha någon att diskutera med. Ström et al.(2006) 

fortsätter att telefonsjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning arbetar ensamma 

och för att klara av det måste de vara beslutsamma och inte oroliga samt ha god 

självkännedom.  

Den krävande arbetsbelastningen och personalbristen gav små möjligheter att 

kommunicera med andra telefonsjuksköterskor samt att bristen på respons var 

frustrerande och gav dålig arbetstillfredsställelse (Purc-Stephenson et al., 2010). 

 

 

6.4.2 Utsatthet och stress 

Snooks et al. (2007) skriver  att bristen på synlig kontakt med patienten kan orsaka 

stress men även bristen på att kunna följa upp patienter. 

Snooks et al (2007) skriver att flera aspekter påverkar/orsakar problem med stress, 

däribland samtal från personer med mentala problem. Men även samtal som gällde barn 

orsakade oro. Telefonsamtal, där någon bedömdes behöva akut hjälp var även det 

stressande. Telefonsjuksköterskan känner sig obekväm/orolig i telefon när det till 
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exempel rör sig om barn där man tycker att det inte är så farligt och att man kan vänta 

men man vågar inte ta risken att det händer något där mamman sedan säger att 

sjuksköterskan bad oss vänta. Purc-Stephenson et al.`s (2010) studie har uttryckt 

farhågor om att kunna behålla kliniska färdigheter och att utbildningar uppmuntrades 

men inte kunde genomföras på grund av hög arbetsbelastning. Denna stress som orsakas 

av en tidspress gör att man inte hinner att ha ingående diskussioner under samtalen 

(Röing et al., 2013).Wahlberg et al. (2002) skriver att långa telefonköer samt bristen på 

Hälso- och sjukvårdsresurser orsakar stress. Brist på feedback samt ensamarbete utan att 

kunna diskutera med någon upplevdes även som ett problem.  

Ström et al. (2006) skriver även att det är ett utsatt arbete, där telefonsjuksköterskan är 

ansvarig för vad hon säger och att råden är korrekta och att råden även är en färskvara 

och att de gäller under de omständigheter när patienten ringer men kanske inte passar 

om omständigheterna ändras. Ström et al. (2006) skriver vidare att 

telefonsjuksköterskan är utsatt för kritik av frustrerade patienter som tycker det är svårt 

att veta vad som är rätt väg genom Hälso-sjukvårdssystemet. De skriver vidare att varje 

nytt samtal är en utmaning, frustrerade personer i krissituationer som kan vara stressade 

och rädda som inte fått hjälp så fort som de önskat.  

Telefonsjuksköterskan  ska aldrig förvänta sig att alla som ringer är nöjda med de råd 

som ges av telefonsjuksköterskan. Händer något så skall det inte påverka 

telefonsjuksköterskans självförtroende. Telefonsjuksköterskan skall vara stabil och inte 

bli upprörd av samtal som är krävande (Röing et al.,2013).  

 

7 Diskussion 
 

Här följer belysande diskussion kring den metod som författarna till denna studie valt 

att använda sig av samt metodologiska styrkor och svagheter. 

 

7.1  Metoddiskussion 

 

Syftet för detta arbete var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av telefonrådgivning och 

författarna har sökt efter mönster i datan. Integrerad innehållsanalys (Kristensson,2014) 

har använts för att finna dessa mönster. 
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Begreppet trovärdighet (Kristensson, 2014) som inom kvalitativ forskning kan användas 

för att bedöma kvalitet har författarna till denna studie arbetat utifrån. I det ingår fyra 

delar, tillförlitlighet som handlar om den sanningshalt som presenteras i arbetet. Vi har 

arbetat med triangulering för att stärka tillförlitligheten. Författarna har inledningsvis 

läst artiklarna var och en för sig och plockat ut de likheter som fanns i de olika 

artiklarna, för att sedan tillsammans diskuterat vidare hur arbetet skulle fortsätta. 

Gällande överförbarhet som handlar om resultatet kan vara giltigt i andra sammanhang. 

Det avgörs av läsaren men underlättas av beskrivning av kontext och deltagare i de 

artiklar som inkluderats  i studien. Verifierbarhet i studien handlar om att visa att 

tolkning är baserat på hållbart insamlat datamaterial men även triangulering och 

analysen har skett med hjälp av triangulering. Studien visar vidare giltighet som handlar 

om resultatets och det insamlade materialets stabilitet, då det finns beskrivet när 

materialet är insamlat. Under rubriken urvalskriterier gällande informationskällor står 

det angivet under vilka datum vi sökt artiklar och det stärker arbetets giltighet 

(Kristensson, 2014). 

 

7.1.1 Inklusions och exklusionskriterier 

 

Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska vilket kan 

ha påverkat resultatet på grund av vår egna översättning kanske inte alltid varit pålitlig 

trots användande av lexikon och kunskap i engelska språket. 

Telefonrådgivning är ett relativt nytt forskningsområde, och det finns begränsat med 

artiklar som berörde vårt syfte. Artiklar söktes som var publicerade mellan 2006-2016 

för att representera så ny forskning som möjligt. Två stycken artiklar som var 

publicerade 2002 och 2003 inkluderades eftersom vår bedömning var att de kunde bidra 

med viktig kunskap till resultatet. Ett första steg i urvalsprocessen var att läsa titeln för 

att utesluta irrelevanta artiklar. På så sätt kunde många artiklar gallras bort men det 

finns även en risk att det på så sätt av misstag uteslöts relevanta artiklar. Artiklarna är i 

sex av åtta fall skrivna i Sverige. De andra två artiklarna var skrivna i Canada och 

England. Vi hade önskat att det fanns ytterligare artiklar från andra delar av världen för 

att få mer överblick för vårt syfte. Vi har endast inkluderat kvalitativa artiklar i denna 

studie, det kan ses som en svaghet men det beror på att det endast var kvalitativa studier 
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som svarade väl mot vårt syfte. 

 

7.1.2 Datainsamling 

 

Databaserna Cinahl och Pubmed och PsycINFO användes för sökningar till denna 

litteraturstudie. Databassökningarna gjordes både med fritext och ämnesord. Fördelen 

med fritextsökning är enligt Kristensson (2014) att den ökar sökningens känslighet 

genom att ge fler sökträffar men det finns även en risk att ge fler irrelevanta träffar 

vilket kan ses som en svaghet. Vid valet av sökord försökte vi variera och prova olika 

begrepp och kombinationer för att få en så täckande sökning som möjligt. 

Antalet träffar gav tillräckligt mycket artiklar som motsvarade syftet och gav lämpligt 

material till resultatet och trots ett relativt litet antal artiklar så förekom de flera gånger 

som dubletter, som författarna bedömde som mättnad i sökningarna. 

 

7.1.3 Kvalitetsgranskning 

 

De artiklar som valts, kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) förslag vid kvalitativa 

studier. Att använda en granskningsmall kan ses som styrka då det ger en  likvärdig 

bedömning av artiklarna. Granskningen upplevdes som svår då vår kunskap i ämnet 

vetenskaplig metodik var begränsad, för att på ett lättare sätt kunna bedöma kvalitén på 

artikeln så poängsatte vi kriterierna. Kvalitetsgranskningen genomfördes först enskilt 

sedan tillsammans som enligt Kristensson (2014) stärker kvalitetsgranskningens 

trovärdighet. Kvalitén på artiklarna bedömdes hög och de har speglat vårt syfte. 

 

7.1.4 Analys 

 

För att sammanställa resultatet i studien användes en integrerad analys 

(Kristensson2014). Inledningsvis lästes artiklarna var för sig och likheter i resultaten 

identifierades. Efter det kategoriserades likheterna som relaterade tillvarandra. Slutligen 

sammanställdes resultatet under kategorierna, som även låg till grund för underkatgorier 

som blev underrubriker. Detta gjordes först enskilt och sedan tillsammans, som enligt 

Kristensson (2014)  stärker studien med triangulering  i analysfasen.   
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Vår förförståelse har gemensamt diskuterats under arbetets gång, det är möjligt att 

det  kan återspeglas i analysprocessen trots vår intention att undvika det. Då båda 

författarna arbetar med telefonrådgivning kan det haft en påverkan. 

 

7.1.5 Etiska övervägande 

  

Etiska reflektioner har ständigt varit återkommande under arbetets gång. Krav var att de  

vetenskapliga artiklar vi valt hade blivit godkända av etisk kommitte, artiklarna skulle 

även använts sig av korrekt referenshantering. Författarna har enbart använt sig av 

resultatet i de utvalda studierna. 

 

8 Resultatdiskussion 

 

Syfte med litteraturstudien var att belysa telefonsjuksköterskans erfarenheter av att 

arbeta med telefonrådgivning på vårdcentral. Telefonsjuksköterskan ställdes inför olika 

problem som kunde försvåra möjligheter att göra en korrekt och professionell 

bedömning. Huvudkategorierna diskuteras nedan, vilka var patientmöte, att göra 

bedömningar och ta beslut , ökande kravbild och känslor för arbete. Resultatet 

diskuteras i relation till kommunikation mellan uppringaren och telefonsjuksköterskan 

utifrån Travelbee (1966). 

 

8.1 Möte med uppringaren 

 

I resultatet framkommer att telefonsjuksköterskan ska bedöma tillstånd, bygga upp ett 

förtroende och kunna tolka det som sagts utan att ha visuell kontakt med uppringaren. 

Pettinari et al. (2001) skriver i sin artikel att målet är att visualisera patienten och 

identifiera dennes problem. Holmström et al. (2002) säger att ha ett känsligt öra och 

kunna läsa mellan raderna samt höra det osagda är viktiga kvaliteter att utveckla hos 

telefonsjuksköterskan. Travelbee (1971) menar att kommunikation är det viktigaste 

redskapet för att visualisera patienten och hens problem. Flera studier (Josefsson et al., 

2011; Kaminsky et al., 2009; Pettinari et al., 2001) talar om aktivt lyssnande vilket 

innebär att lyssna på det som sägs samt hur det sägs av uppringaren och som gör att 
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sjuksköterskan känner igen symtomen som uppringaren nämner.  

Josefsson (2011) talar om att ha empatisk förmåga hos sjuksköterskan är viktigt och det 

överstämmer med Travelbee (1971) som menar att sjuksköterskan ska kunna visa 

förståelse för den vårdsökandes reaktioner och känslor. Sjuksköterskan bygger upp 

denna empati och förståelse genom erfarenheter och träffar med andra människor. Det 

finns negativa saker som påverkar sjuksköterskans bedömning av uppringaren. Att 

uppringaren inte beskriver allt och väljer att inte informerar om eller har kunskap om 

problemet kan göra det svårt för sjuksköterskan att göra rätt bedömning av problemet 

(Holmström et al., 2002). Att kunna känna, se, lukta för att bedöma symtomen är saker 

som sjuksköterskan inte får när hon inte har visuell kontakt. Det som kan uppstå är att 

man bygger upp en bild av uppringaren som kan göra att man får en felaktig bedömning 

(Röing et al., 2013). Vi förstår genom vår litteraturstudie att kunskap, skicklighet och 

erfarenhet är viktiga faktorer för att kunna hantera dessa situationer. Samtidigt inser vi 

också vikten av att få undervisning och utbildningar för att hjälpa och stärka oss 

avseende kommunikation och bedömning. Detta för att minimera fel och brister som 

kan uppstå.  

 

 

8.2 Att göra bedömningar och ta beslut 

Det framkommer i studiens resultat att resurserna i vården gör att 

telefonsjuksköterskorna måste agera som portvakt och detta gjorde att dessa kände oro 

och att fel beslut skulle tas (Kaminsky, Rosenqvist, & Holmström, 2009).  Begränsade 

möjligheter att hänvisa uppringarna till hälsocentralerna då det inte finns tillräckligt 

med lediga tider till läkare. Telefonsjuksköterskan hade kontrollen och fick göra 

bedömningar för att de som verkligen behövde det fick de tider som fanns 

(Holmström&DallÁlba, 2002). Travelbee (1971) menar  att kommunikationen är viktig 

för att sjuksköterskan skall kunna ha möjlighet att säkerställa de åtgärder som 

överensstämmer med patientens behov 

Vi anser i denna studie att telefonsjuksköterska kan känna sig maktlös då resurserna är 
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begränsade. I denna situation är det vi som telefonsjuksköterskor som har ansvar att 

balansera situationen så att uppringaren får upplevelsen av trygghet, delaktighet samt 

respekt. När läkartiderna saknas så är det svårt att alltid uppnå uppringarens behov. 

 I studien beskrivs egenvårdsråd som att försöka utbilda uppringaren och anses vara en 

viktig del i telefonsjuksköterskans arbete. Som nämnts så fanns en rädsla för 

missuppfattningar i bakhuvudet i nästan alla samtal (Holmström&DallÁlba, 2002). 

Pressen på telefonsjuksköterskan från ledning, media, politiker och patienter är stor 

(Snooks et al., 2007). Vi som gjort studien anser att för att undervisa och ge 

egenvårdsrådgivning i telefon så behövs det tid. När vi undervisar kan svårigheten bli 

att uppringaren inte förstår vad vi menar på grund av tidsbrist för att samtalen skall 

hållas korta. Vi måste vara tydliga och framför allt vara kunniga så att de vårdsökande 

förstått vad som sagts och att de då kan använda egenvårdsråden på ett adekvat sätt, 

annars kommer uppringaren att ta sig till sjukvården istället.  

I studien framkommer det att det finns en brist på feedback hos telefonsjuksköterskan 

och att det finns en önskan om att få följa upp vissa samtal (Röing et al., 2013; Purc-

Stephenson et al., 2010). Vi som telefonsjuksköterskor menar att feedback är 

betydelsefullt för att vi skall kunna växa inom vår profession. Det är tillfredsställande 

när man skapat en relation med uppringaren och får feedback.   

8.3 Ökande kravbild 

Tolkning kan göras utifrån resultatet att på senare tid har etiska svårigheter på hälso och 

sjukvårdspersonal ökat (Holmström et al., 2002; Holmström et al., 2007; Holmström et 

al., 2008; Purc-Stephenson et al., 2010). I resultatet framkom det svårigheter kopplade 

till genus och etnicitet där uppringaren bär med sig erfarenheter av sjukvård från andra 

länder. Detta kan vara köns- och yrkesroller, behandlingar och sjukdomar. (Holmström 

et al., 2007; Holmström et al., 2008; Josefsson et al., 2011). Vi anser att dessa etiska 

svårigheter gör att samtalen tar längre tid, och olika krav och förväntningar på 

sjukvården ställdes till telefonsjuksköterskan. Många gånger uppfattades det som om 

uppringaren tolkade sina symtomer som mer akuta än vad de var, och som då uttryckte 

det som mer rädsla och oro. Osäkerheten som uppstod bidrog till känslor av frustration 

och stress hos telefonsjuksköterskan(Holmström et al., 2008).  
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I studien skrivs att oavsett genus och etnicitet bör varje individ få möjligheter att 

behandlas och bli bemötta utifrån deras unika resurser och behov. Genom att utbilda 

och ge telefonsjuksköterskan möjlighet att reflektera kan telefonsjuksköterskan få en 

ökad kunskapskontroll (Holmström et al., 2007; Höglund et al., 2008; Josefsson et al., 

2011).  

Det framkommer i studiens resultat att sett ur ett patientsäkerhetsperspektiv är 

språksvårigheter mellan telefonsjuksköterskan och uppringaren en av orsakerna till 

osäkerhet om uppringaren förstod och följde hälsoråden. Det är värdefullt att be 

uppringaren återge det som sagts så att kommunikationen blir tvåvägs samt rätt. Att 

förstå och kommunicera i ett samtal där språkproblem finns kan skapa osäkerhet samt ta 

lång tid (Purc-Stephenson et al., 2010; Röing et al., 2013). Vidare framkom det i studien 

att problemen blir ännu svårare om uppgifterna inte är från primärkällan för att 

patienten inte kan prata själv för att hen är för sjuk, inte kan språket eller föräldrar till 

barn. Det kan leda till en felaktig tolkning som kan äventyra patientens säkerhet. 

Rekommendationen för att undvika misstag är att telefonsjuksköterskan skall försöka 

prata med den sjuka patienten (Holmström et al.,2007; Höglund et al.,2008; Josefsson et 

al.,2011).  

Telefonsjuksköterskor uttrycker i studien hur etiska dilemman kan uppstå i samband 

med frågor om självständighet för patienten, liksom integriteten och autonomin i 

tvärkulturella möten till exempel hierarkiskt ordnade där mannen är familjens 

överhuvud. Där kvinnan inte är tillåten att kontakta den svenska sjukvården själv även 

om hon är patient. I stället gör hennes man det som är familjens överhuvud (Josefsson et 

al.,2011; Höglund et al.,2008; Holmström et al.,2007). 

Inom sjukvården idag finns fyra etablerade principer som skall fungera som riktlinjer 

för det konkreta arbetet: autonomi, inte skada, välgörenhet och rättvisa (Holmström  & 

Höglund, 2007). Det har alltid varit hälso- och sjukvårdens arbete att de resurser som 

finns skall fördelas efter de behov som patienterna har och alla behandlas lika, för alla 

har samma mänskliga värde (Holmström 2008). Enligt Travelbee (1971 ) är det viktigt 

för telefonsjuksköterskan att via kommunikation  ha förmågan att identifiera patientens 

behov för att kunna planera och ge den omvårdnad som patienten behöver. Vi tycker att 

i denna kommunikation är det viktigt att man bekräftar och sammanfattar de uppgifter, 
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och de känslor som vi fått oss förmedlade så att ett samförstånd uppstår mellan oss och 

uppringaren. Birkler (2007) menar att samvaron med en annan människa alltid väcker 

ett grundläggande mänskligt ansvar för den andre. Bonander (2007) säger att samma 

gäller om uppringaren möter en avvisande och ovänlig telefonsjuksköterska så kommer 

inte patienten känna att han blir tagen på allvar och känna sig negligerad. När 

telefonsjuksköterskan bygger upp en god dialog och ger bra förklaringar och 

uppringaren känner förtroende för sköterskan så har uppringaren lättare att förstå varför 

det inte går att göra som han tänkt sig (Pygall, 2012). 

Holmström (2007) visar också att etiska dilemman kan leda till moralisk stress vilket är 

en situation där telefonsjuksköterskan identifierat ett etiskt dilemma och antar sig veta 

hur hon skall lösa dilemmat men hindras av institutionella begränsningar från att göra 

det önskade tillvägagångssättet. Sådana begränsningar kan vara de strukturförändringar 

och ekonomiska neddragningar som gjorts och görs (Holmström  & Höglund , 2007). 

 

 

 

 

8.4 Känslor för arbete 

 

Telefonsjuksköterskan är enligt Ström et al. (2006) ansvarig för allt hon säger och att 

hennes råd är korrekta. Vidare menar  Ström (2006) att alla nya samtal är en utmaning, 

fast stimulerande, självständigt och utmanande. Telefonsjuksköterskan utsätts för stress 

och kritik av att ge rätt råd genom sjukvårdssystemet. Travelbee (1971) menar för att 

det skall fungera mellan uppringaren och telefonsjuksköterskan måste 

telefonsjuksköterskan vara personligt engagerad och att visa kunskap och vilja att hjälpa 

till. Att kunna observera och tolka observationer måste telefonsjuksköterskan känna av 

om kommunikationen nått fram. Prata, vara tyst och ge uppringaren tid så den kan 

reflektera över vad som sagts och kan utvärdera sin delaktighet. Fortsatt menar 

Travelbee (1971) att insamlingen av informationen är en viktig förutsättning för att 

kunna planera och strukturera omvårdnadsinsatser för att få en förändring hos individen. 

Ström (2006) säger vidare att telefonsjuksköterskan uppfattar  arbetet som främjande av 
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sin personliga utveckling. Vi som är författare till denna studie anser att för att kunna 

hantera olika samtal krävs erfarenhet, kunskap och att vara trygg i sin roll som 

telefonsjuksköterska. Att vara professionell är en förutsättning för att skapa ett bra 

samtal. Detta ger oss som telefonsjuksköterskor tillfredsställelse att när vi känner denna 

trygghet så blir inte arbetet så stressat för oss vilket gör att telefonsjuksköterskan mår 

bättre och gör ett bättre arbete. 

 

9 Slutsats 

I  resultatet framkom att kommunikationen är ett av telefonsjuksköterskans viktigaste 

redskap. Via kommunikation kan telefonsjuksköterskan utforska och tillgodose 

uppringarens behov och på så sätt uppnå målet med omvårdnad. 

Telefonsjuksköterskorna är i en utsatt position där de ska fungera som portvakt 

samtidigt som de ska utöva en säker vård. Telefonsjuksköterskor beskriver arbetet som 

stimulerande och utvecklande men också svårt och utmanande. I studien påvisas olika 

problem som försvårar möjligheten för telefonsjuksköterska att göra en korrekt 

bedömning.Den ökade kravbilden har gjort att telefonsjuksköterskan ställs inför fler 

krav att handskas med. Detta ställer därför höga krav på telefonsjuksköterskans 

yrkesprofessionella kompetens. Det är ett arbete som kräver bra kompetens, erfarenhet 

och självständighet. 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
 

Vi lever nu i ett mångkulturellt samhälle med olika erfarenheter och syn på vård. 

Språkförbristning kan vara ett hinder som gör att det blir missförstånd mellan 

telefonsjuksköterskan och uppringaren. Det finns behov kring fortsatt forskning av  

kulturella skillnader för att det skall bli lättare att förstå varandra. Sådan forskning kan 

bidra till en förbättrad omvårdnad av denna patientgrupp.    
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Bilagor 

Bilaga 1 Översikt av litteratursökning 

Databasens namn: Cinahl 

Datum för sökningen: 161111 

 

Söknin
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Sökord & 

kombinationer 

Begränsninga

r (limits) 

Antal 

träffar 

Lästa  titla

r 

Lästa 

abstrac

t 

Granskad

e 

artiklar 

Utvald

a 

artiklar 

S1 Nurs*  63302

3 

0 0 0 0 

S2 Communication 

(CH) 

 93741 0 0 0 0 

S3 Telenursing(CH

) 

 

1674 0 0 0 0 

S4 Telephone 

advice 

 

892 0 0 0 0 

S5 Primary Health 

Care (CH) 

 

58131 0 0 0 0 

S6 Triage 
 

7857 0 0 0 0 

S7 S1 AND S5 

AND S6 

2006-2016 
Peer Rewied 
Engelska 

94 94 10 2 0 

S8 S2 AND S3 2006-2016 
Peer Rewied 
Engelska 

90 90 10 3 2 

S9 S1 AND S4 2006-2016 
Peer Rewied 
Engelska 

145 145 10 4 2 
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Bilaga 2 Översikt av litteratursökning PubMed 

Databasens namn:  PubMed   

Datum för sökningen:161111 

MH=Major headings *Trunkering  Inom parentes anges artiklar som redan läst i tidigare 

sökning 

Söknin

g 

Sökord & 

kombinationer 

Begränsning

ar (limits) 

Antal 

träffar 

Lästa  titla
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artiklar 
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artiklar 

S1 “Nurses”(Mes

h) 

 

77,163 0 0 0 0 

S2 Nurs*  817,36 0 0 0 0 

S3 primary care*  116,14

2 

0 0 0 0 

S4 (“primary 

care”(Mesh)) 

 

56 0 0 
 

0 

S5 “telenursing” 
 

48 0 0 0 0 

S6 S4 OR S5 
 

163 0 0 0 0 

S7 telephone 

nursing* 

 49 0 0 0 0 

S7 triage* 
 

16579 0 0 0 0 

S8 S2 AND S3 
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2006-20016 

peer 

reviewed 

39 39 30 8 (2) 
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Bilaga 3 Översikt av litteratursökning PsycINFO 

Databasens namn:  PsycINFO. 

Datum för sökningen:161211 

MM=Major concept *Trunkering 

Söknin
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Sökord & 

kombinationer 

Begränsninga

r (limits) 

Antal 
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Lästa  titla
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artiklar 

Utvald
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artiklar 
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“Nurses”) 

 

16,345 0 0 0 0 

S2 Nurs* 

 

 140,99

2 

0 0 0 0 

S3 (MM”primar

y care”) 

 

102 0 0 0 0 

S4 primary 

care* 

 

70,259 0 0 0 0 

S5 telenursing* 
 

74 0 0 0 0 

S6 “triage” 
 

1,292 0 0 0 0 
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reviewed 

14 14 14 1 1 

 

 

Bilaga 4 Kvalitetsgranskningsmall 

Granskningsmall (Friberg, 2012) 

Kvalitativa studier 

● Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

● Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade? 

● Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är 

denna i så fall beskriven? 

● Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

● Hur är metoden beskriven? 

● Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
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● Hur har data analyserats? 

● Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

● Vad visar resultatet? 

● Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

● Vilka argument har förts fram? 

● Förs det några etiska resonemang? 

● Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

● Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

Bilaga 5 Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kva

litet 

Holmström, 

Inger & 

Dall´Alba, 

Gloria 

 

2002 

 

Sverige 

Scandinavi

an Journal 

of Caring 

Sciences 

 

`Carer and 

gatekeeper

`- 

conflicting 

demands in 

nurses´exp

eriences of 

telephone 

advisory 

services. 

Sjuksköterskans 

upplevelse av 

patientmötet vid 

telefonrådgivnin

g. 

Data tolkades 

med 

femenologisk 

metod 

Intervjustudie 

 

Fem 

medelålderskv

innor med 

arbetslivserfar

enhet mellan 

20-30 år 

jobbat minst 2 

år med 

telefonrådgivn

ing 

Att vara både 

dörrvakt och 

vårdare  är 

motstridiga 

krav 

sjuksköterska

n upplever 

vid 

telefonrådgiv

ning.Läsa 

mellan 

raderna under 

tidspress. Ge 

egenvårdsråd 

medan man 

är rädd för att 

ha 

missuppfattat 

patientens 

situation. 

Bemöta 

patientens 

olika känslor. 

Hög 

Ström, 

Mayvor, 

Marklund,Berti

l & Hildingh, 

Cathrine 

 

2006 

 

Sverige 

British 

Journal of 

Nursing 

 

Nurses 

perception

s of 

providing 

advice via 

a telephone 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

uppfattar arbetet 

med 

telefonrådgivnin

g. 

Kvalitativ 

Fenomenograf

isk metod 

 

Intervjuer med 

12 

sjuksköterskor 

med 

arbetslivserfar

enhet upp till 

Sjukskötersk

orna tycker 

arbetet är 

stimulerande, 

utmanande 

och 

självständigt. 

De kände 

utsatthet då 

det krävs 

Hög 
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care line. 35 år och 

arbetat med 

telefonrådgivn

ing upp till 35 

år. 

djup och bred 

kunskap och 

risk för att bli 

kritiserade. 

Anna T. 

Höglund, Inger 

Holmström 

 

 

 

Sverige 2008 

It`s easier 

to talk to 

woman`. 

Aspects of 

gender in 

Swedish 

telenursing 

 

 

 

 

Beskriva och 

undersöka 

genusaspekter i 

telefonrådgivnin

g och hur dessa 

upplevs av 

svenska 

telefonsjuksköte

rskor. 

 

 

 

 

Beskrivande 

och explorativ 

kvalitativ 

design. 12 

kvinnliga 

telefonsjukskö

terskor i 

Sverige deltog 

i 

djupintervjuer 

under 2004-

2005 

Deras ålder 

varierade 

mellan 39-63 

år och 14-40 

års klinisk 

erfarenhet 

 

Respektlöshe

t från det 

manliga 

könet mot 

kvinnliga 

telefonsjuksk

öterskor och 

maktrelatione

r där kvinnan 

har 

vårdnaden  o

ch misstron 

mot män i sin 

föräldraroll 

utmärkte sig. 

 

 

 

Hög 

 

 

Röing, Marta,. 

Rosenqvist, 

Urban,. 

Holmström, K. 

Inger 

 

2012 

 

Sverige 

Threats to 

patient 

safety in 

telenursing 

as revealed 

in Swedish 

telenurses 

reflections 

on their 

dialogues 

Att identifiera 

problem som 

kan hota 

patientsäkerhete

n i samtalet med 

telefonsjuksköte

rskan 

Kvalitativ 

12 kvinnliga 

sjuksköterskor 

intervjuvades i 

2 grupper. 39-

63 år delades 

slumpmässigt. 

4 mån. till 35 

års 

erfarenheter 

av telefon. 

Studien 

gjordes under 

18 månader 

2004-2005. 

Att 

sjuksköterska

n fick 

ofullständig 

information 

av den som 

ringde, samt 

osäkerheten 

på hur djupt 

eller 

ingående 

frågorna 

kunde ställas 

om deras 

problem. 

Hög 

Kaminsky, 

Elenor,. 

Rosenqvist, 

Urban,. 

Holmström, 

Inger 

 

2008 

Telenurses 

understand

ing of 

work: 

detective 

or 

educator? 

Att upplysa 

vilka skillnader 

det finns mellan 

sjuksköterskors 

sätt att ge 

omsorg till 

patienten via 

telefon. 

Kvalitativ 

fenomenologi

sk ansats. 

17 

Sjukskötersko

r,  kvinnor 36-

63 år 

intervjuades 

Fem olika 

sätt att förstå 

telefonsjuksk

öterskans 

arbete 

upptäcktes. 

Att bedöma, 

ge råd och 

Hög 
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Sweden 

under 2004-

2005 i 

Sverige. 

stöd samt 

stärka och 

undervisa de 

som ringer. 

Purc-

Stephenson, 

Rebecca, J,. 

Thrasher, 

Christine 

 

2010 

 

Canada 

Nurses 

experience

s with 

telephone 

triage and 

advice: a 

meta-

ethnograph

y 

Att undersöka 

faktorer som 

underlättar eller 

försvårar triagen 

och 

beslutsprocessen 

för 

telefonsjuksköte

rskan 

Kvalitativ 

forskning 

16 studier som 

jämfördes 

under 1980-

2008 

Svårigheterna 

ligger i att 

tolka det 

verbala/icke 

verbala för 

att få en bild 

av patienten. 

Svårigheten 

att veta lite 

om allt där 

utbildning är 

ett sätt att 

underlätta för 

sjukskötersko

rna. 

Hög 

Snooks AH, 

Williams AM, 

Griffiths LJ 

Peconi J, 

Rance J, 

Snelgrove S, 

Sarangi S, 

Wainwright P 

& Cheung WY 

 

2007 

 

England 

The 

Authors. 

Journal 

compilatio

n. 

 

Real 

nursing? 

The 

developme

nt of 

telenursing

. 

Att förstå 

effekterna av 

telefonrådgivnin

g från 

sjuksköterskans 

 perspektiv. 

Kvalitativ. 

Enkät till 111 

sjuksköterskor

. 

2 

fokusgrupper; 

en med 

sjuksköterskor 

som arbetar 

med 

telefonrådgivn

ing och en 

med 

sjuksköterskor 

som inte 

arbetar med 

det. 

Att det kan 

vara 

stressande att 

inte kunna se 

patienten. 

⅔ upplevde 

jobbet 

tillfredsställa

nde. 

Hög 

Wahlberg,AC 

Cedesund,E&

Wredling,R 

 

2002 

 

Sverige 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Telephone 

nurses`exp

erience of 

problems 

with 

telephone 

advice. 

Att identifiera 

problem och 

svårigheter som 

sjuksköterska 

möter i 

telefonrådgivnin

g. 

Delphi 

teknik.Tre 

uppsättningar 

av 

frågeformulär 

till 25 

sjuksköterskor

.  

24 kvinnor 

och 1 man. 

medelåldern 

Brist på 

resurser i 

Hälsosjukvår

den rankades 

som det 

största 

problemet.An

dra hands 

konsultatione

r det näst 

största och att 

Hög 
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var 48 år med 

en medeltid av 

arbete med 

telefonrådgivn

ing på 8 år. 

alltid ta 

beslut kom 

sedan. 

 

 


