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Sammanfattning      

Bakgrund: Telefonrådgivning är en vårdinsats vars innehåll har blivit allt mer utökad 

och det krävs en högre kompetens för sjuksköterskor som arbetar med det. 

Sjuksköterskan måste kunna tolka och bedöma icke-verbal kommunikation samt lyssna 

aktivt. Kommunikationen mellan den vårdsökande och sjuksköterskan har en central 

betydelse, för att sjuksköterskan ska kunna bilda sig en uppfattning om symtomen och 

göra korrekta bedömningar. Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdrelationen vid 

telefonrådgivning sett ur sjuksköterskans perspektiv. Metod: En systematisk 

litteraturstudie genomfördes med totalt åtta vetenskapliga artiklar som inkluderades 

efter kvalitetsgranskningen, varav sju kvalitativa och en kvantitativ. Resultat: I 

analysen identifierades fyra kategorier: Att uppleva begränsning, Att vara lyhörd, Att 

känna sig utsatt och Att känna ansvar för den vårdsökande. De faktorer som 

identifierades som svårigheter för sjuksköterskan vid telefonrådgivning var 

kommunikationen och begränsningar på grund av att inte kunna se den vårdsökande. 

Detta medförde krav på lyhördhet under samtalet och sjuksköterskorna kände sig utsatta 

eftersom de kände ett ansvar för den vårdsökande. Slutsats: Det krävs att 

sjuksköterskorna inom telefonrådgivningen innehar en bred kompetens och stor 

erfarenhet eftersom det är ett svårt och utmanande arbete. Sjuksköterskan måste kunna 

bemöta och samtala med den vårdsökande för att skapa tillit i vårdrelationen. 

 

Nyckelord: Telefonrådgivning, Möte, Kommunikation och Sjuksköterska-patient 

relation
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1 Inledning 

Varje år tar sjuksköterskorna på Sjukvårdsrådgivningen, 1177 vårdguiden, emot ungefär 6 

miljoner samtal (1177 Vårdguiden: Om 1177, 2013). Telefonrådgivningen grundades under 

1930-talet i Stockholm, för att invånarna skulle kunna få kontakt med sjukvården på ett 

enklare sätt (Leppänen, 2008). Under 1960-talet spreds telefonrådgivningen runt om i 

Sverige. En anledning till att den inrättades var att telefonen blev allt mer tillgänglig för 

allmänheten och att det upplevdes som ett snabbt sätt att få akut rådgivning i hemmet (Ström, 

2009). Socialstyrelsen (2011) har tagit emot sju Lex Maria anmälningar inom akut 

telefonrådgivning sedan mitten av 2010 till och med 2011. En anmälan gjordes efter att en 

sjuksköterska hade felbedömt behovet av vårdinsats, det ledde till att en man avled. Denna 

händelse tillsammans med det stora antalet samtal som tas emot varje år har gjort det 

väsentligt att belysa den mellanmänskliga relationens betydelse inom telefonrådgivningen. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Telefonrådgivning 

Telefonrådgivning innebär generell rådgivning per telefon (Wahlberg, 2007). Enligt Wahlberg 

ska sjuksköterskorna inom telefonrådgivningen främst fokusera på att besvara frågor om 

medicin och sjukvård. Telefonrådgivningen riktar sig till allmänheten och finns tillgänglig 

dygnet runt alla dagar om året (Landstingsförbundet, 2003). Enligt landstingsförbundet ska 

sjuksköterskor i samband med telefonrådgivning bedöma om den vårdsökande har behov av 

akutvård eller av egenvård i hemmet. 

 

Genom telefonrådgivningen har en förbättring inom hälso- och sjukvården skett (Purc-

Stephenson & Thrasher, 2010). Enligt Purc-Stephenson och Thrasher är en av orsakerna till 

utvecklingen av telefonrådgivningen bristen på sjuksköterskor och läkare runt om i världen. 

Det finns etablerade telefonrådgivningslinjer på akutmottagningar och vårdcentraler i 

Australien, Storbritannien, USA, Sverige och Kanada. Dessa telefonlinjer bemannas 24 

timmar om dygnet, sju dagar i veckan av sjuksköterskor, för att den vårdsökande ska kunna få 

hälsoråd. Allmänhetens efterfrågan har medfört en ökning av telefonrådgivning under de 

senaste åren. I till exempel Kanada får Ontario Tele Health service omkring 3100 samtal varje 

dag, varav de flesta inkommer under kvällar och helger (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). 
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2.2 Sjuksköterskans roll 

I sjuksköterskornas arbete inom telefonrådgivning krävs rätt kompetens genom kunskap, 

färdighet, förståelse och attityd (Ström, 2009). Enbart teoretisk kunskap räcker inte för att 

kunna bedöma den vårdsökandes tillstånd, det krävs träning som ger färdighet för att kunna 

göra rätt bedömning. Dessutom hävdar Ström att vissa sjuksköterskor uppfattar sig själva som 

pedagoger eftersom de undervisar och informerar de vårdsökande, så att de kan hitta den bästa 

vårdlösningen. Medan andra sjuksköterskor ser sig själva som en stödfunktion och att deras 

uppgift är att ge råd, hänvisa och bedöma. Leppänen (2010) beskriver vårdrelationen vid 

telefonrådgivningen som ett sammanhang där känslor är relevanta och där sjuksköterskan 

samt den vårdsökande måste försöka utveckla ett sätt att hantera sina egna och den andres 

känslor. Det krävs en klinisk expertkunskap i omvårdnad enligt Wahlberg (2007) för att 

uppnå en god observations- och bedömningsförmåga. Sjuksköterskan ska kunna tolka och 

tillämpa icke-verbal kommunikation, ha en bred handlingsförmåga och kunna stödja den 

vårdsökandes val. Aktivt lyssnande är en annan viktig egenskap som sjuksköterskan måste ha, 

för att kunna förstå den vårdsökandes beskrivning av sitt tillstånd. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivning fortbildar sig regelbundet inom 

kommunikationsfärdigheter, det vill säga hur man förklarar och ger information samt hur man 

ställer frågor till den vårdsökande (Wahlberg, 2007). Leppänen (2010) beskriver makt som en 

kärna i sjuksköterskans arbete inom telefonrådgivningen, där sjuksköterskorna ska leda 

samtalet och bestämma vilka frågor som ska ställas samt definiera, utvärdera och avgöra vilka 

råd som ska ges. 

 

2.3 Vårdrelation 

En professionell vårdrelation skapar öppenhet inom vården (Dahlberg, 2003). Sjuksköterskan 

använder sin erfarenhet och kunskap i vårdrelationen för att ge närvaro i det vårdande mötet. I 

varje möte mellan sjuksköterskan och den vårdsökande uppstår ett ansvar för den andres 

utlämnande enligt Løgstrup (1994). Ett vårdande möte är inte det andra likt eftersom alla 

vårdsökande precis som sjuksköterskor är olika individer (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Dahlberg och Segesten anser att goda mellanmänskliga möten huvudsakligen sker ansikte mot 

ansikte. I det vårdande mötet är det av stor vikt att “svara an” på den andre. Sjuksköterskan 

strävar efter att stödja och stärka den vårdsökandes hälsoprocesser i varje möte med den 

vårdsökande. Sjuksköterskan måste ta tillvara på den vårdsökandes expertkunskap eftersom 

de kan ses som expert på sin egen kropp (ibid.). När den vårdsökandes livsvärld 
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uppmärksammas bidrar detta till att hälsan och välbefinnandet blir bättre (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskan skulle kunna stärka den vårdsökandes delaktighet om hen 

möter den vårdsökandes livsvärld, där denne befinner sig. I det ögonblick den vårdsökande 

känner förtroende till sjuksköterskan kan ett bra vårdande möte uppstå. Öppenhet och 

följsamhet är två begrepp som ligger till grund för att den vårdsökande ska känna tillit till 

sjuksköterskan (ibid.). 

 

Enligt Ledin, Olsen och Josefsson (2011) innebär telefonrådgivning ett kort möte mellan 

sjuksköterskan och den vårdsökande. En viktig del i sjuksköterskans arbete vid 

telefonrådgivningen är att i kommunikationen med den vårdsökande kunna föreställa sig hens 

symtom, för att kunna göra en korrekt bedömning av symtomen (Wahlberg, 2007). Enligt 

Leppänen (2008) ska sjuksköterskan kunna lyssna på andra ljud än ord från de vårdsökande, 

alltså ljud som skulle kunna kompensera för utelämnad verbal kommunikation. När 

sjuksköterskan inte får tillräckligt med information om symtomen av den vårdsökande, får 

hen göra sin egen tolkning av symtomen (ibid.). 

 

2.4 Kommunikation 

Vid det vårdande mötet behövs bra kommunikation för att kunna skapa en professionell 

vårdrelation (Dahlberg, 2003). Fossum (2013) definierar kommunikation som ett ömsesidigt 

utbyte. Dessutom beskriver Fossum att kommunikation handlar om det verbala uttrycket samt 

kroppsspråket. Kommunikation innebär att sjuksköterskan ska lyssna aktivt och visa 

förståelse för den vårdsökande (Eide & Eide, 2009). Enligt Eide och Eide uppstår en 

kommunikation mellan sjuksköterskan och den vårdsökande när sjuksköterskan kan tolka 

både de verbala och de icke verbala signalerna. Verbal följsamhet innebär att ge ett direkt svar 

i form av korta småord som visar att sjuksköterskan lyssnar och förstår vad den vårdsökande 

säger. Om sjuksköterskan kan vara verbalt följsam och leva sig in i den vårdsökandes samtal 

genom att lyssna aktivt och stimulera den vårdsökande till att öppna sig, skulle sjuksköterskan 

kunna förhindra att samtalet styrs mot en ny riktning som kan leda till missförstånd. Detta 

medför att den vårdsökande kan skapa en relation och känna tillit till sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan får då ta del av viktig information för att kunna ge stöd och hjälp. Bekräftande 

kommunikation är en färdighet som förmedlas i ord och skapar förståelse, trygghet och tillit 

vilket kan medföra ett bra samarbetsklimat. Den bekräftande färdigheten bygger på empati 

och att den vårdsökande blir förstådd och sedd är bekräftande i sig själv (ibid.). 
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Icke-verbal kommunikation är enligt Eide och Eide (2009) ett responderande språk och ger 

indirekta uttryck för känslor. Icke-verbala uttryck avslöjar spontana reaktioner som både kan 

vara medvetna och omedvetna för en själv. De icke-verbala uttrycken utgör en stor del av vår 

kommunikation genom blickar, rörelser, nickningar och rynkad panna. Sjuksköterskan måste 

kunna tolka dessa icke-verbala uttryck för att kunna ge en bekräftelse på förståelse (ibid.). 

Purc-Stephenson och Thrasher (2010) hävdar att flera sjuksköterskor använder sig av icke-

verbal kommunikation för att få tillgång till ytterligare information som kan vara till hjälp vid 

bedömningen av den vårdsökande. 

 

Enligt Ledin et al. (2011) ska sjuksköterskan vid telefonrådgivningen kunna garantera den 

medicinska bedömningen under telefonsamtalet. Samtalets öppningsfas ska inledas på ett 

sådant sätt att den vårdsökande ska kunna känna sig trygg och även känna att sjuksköterskan 

lyssnar. Enligt Runius (2008) är inledningen på samtalet viktig eftersom den ligger till grund 

för att den vårdsökande ska kunna känna sig välkommen i den fortsatta kommunikationen. 

Lyssnandefasen kännetecknas av sammanfattningar och att avlyssna samtalet (Ledin et al., 

2011). Sjuksköterskans röst under telefonsamtalet har stor betydelse för en lyckad 

kommunikation. Rätt röstläge bidrar till att den vårdsökande upplever trygghet och vill berätta 

mer (Runius, 2008). Den vårdsökande genomgår en egen process genom att lyssna på 

sjuksköterskans tonfall och röst. Detta gör att den vårdsökande har möjlighet att bilda sig en 

uppfattning om sjuksköterskan är kompetent, vänlig och trovärdig eller osäker, avvisande och 

ointresserad. Det är därför viktigt att sjuksköterskan blir medveten om vad som förmedlas 

genom hens röstläge, tonfall och talets hastighet (ibid.). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Travelbee (1971) beskriver den mellanmänskliga relationen som en relation där den unika 

människan står i fokus. Den mellanmänskliga relationen är något som måste byggas upp 

mellan sjuksköterskan och den vårdsökande. Sjuksköterskan ska vara medveten om vad hen 

känner, tänker, upplever samt gör (Travelbee, 1971). För att det ska kunna skapas en 

mellanmänsklig relation behöver sjuksköterskan vara personligt engagerad till den 

vårdsökande. Om den vårdsökande inte ses som unik av sjuksköterskan finns det risk för att 

den vårdsökandes enskilda behov blir förbisedda och att sjuksköterskan utför omvårdnaden 

utifrån tidigare kunskaper (ibid.). Det är viktigt att den mellanmänskliga relationen skapas för 
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att den vårdsökande och sjuksköterskan ska kunna se varandra som unika individer 

(Travelbee, 1971). 

 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation det viktigaste redskapet för att sjuksköterskan ska 

kunna skapa en mellanmänsklig relation, så att den vårdsökande kan förmedla sina känslor 

och tankar under det rådgivande samtalet. Med hjälp av kommunikationen ska sjuksköterskan 

komma fram till vad som skiljer de olika vårdsökande åt. För att kunna genomföra och 

planera den vårdsökandes omvårdnad måste sjuksköterskan kunna identifiera hens behov. 

Kommunikationen mellan den vårdsökande och sjuksköterskan har en central betydelse, då 

sjuksköterskan ska kunna observera och säkerställa de åtgärder som överensstämmer med den 

vårdsökandes behov. Sjuksköterskan ska kunna tillämpa sina yrkeskunskaper genom en 

medveten intellektuell ansats (ibid.). 

 

Travelbee (1971) beskriver interaktionsprocessen i olika faser genom en etablerad 

mellanmänsklig relation, som börjar med det första mötet. Under detta möte kan den första 

relationen skapas genom att sjuksköterskan och den vårdsökande lär känna varandra. Andra 

fasen är empati och innebär att sjuksköterskan ska kunna förstå innebörden av den 

vårdsökandes känslor och tankar. Under tredje fasen förbättras sympatin under empatifasen i 

den mellanmänskliga relationen då sjuksköterskan ska kunna visa sitt engagemang och 

intresse för den vårdsökande. Detta leder enligt Travelbee till att kontakten och förståelsen till 

den vårdsökande etableras när sjuksköterskan under rådgivningen visar sina kunskaper och 

viljan att hjälpa till. Sympati innebär inte att sjuksköterskan ska lära känna den vårdsökande 

som person, utan det handlar mer om attityd och inställning. Travelbee beskriver den 

empatiska förmågan där sjuksköterskan ska kunna visa förståelse för den vårdsökandes 

reaktioner och känslor. Genom att sjuksköterskan har en empatisk förmåga kan hen förmedla 

ett förtroendegivande sätt att känna och tänka på. Denna empatiska förmåga utvecklas hos 

sjuksköterskan genom erfarenheter och möten med människor. Sjuksköterskan uppvisar 

förståelse och empati för den vårdsökandes agerande (ibid.).  

 

3 Problemformulering 

Telefonrådgivningen har blivit allt vanligare inom primärvården och via 

Sjukvårdsrådgivningen (1177 Vårdguiden: Om 1177, 2013). Den vårdsökande vänder sig till 

telefonrådgivningen för att få stöd och hjälp. Det innebär att sjuksköterskan får ett större 
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ansvar att vägleda den vårdsökande till rätt vårdinstans. Idag ställs det högre krav på 

sjuksköterskorna inom telefonrådgivningen att ha förmåga att snabbt inhämta information, 

kommunicera och ha kompetens att göra adekvata bedömningar. Kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor förutsätter att den vård som ges är god och säker (Socialstyrelsen, 

2005). Det är viktigt att sjuksköterskorna förvissar sig om att informationen har nått fram till 

den vårdsökande på ett tydligt sätt, för att undvika att missförstånd sker. Svårigheter som 

uppstår för sjuksköterskorna vid telefonrådgivningen är att kunna bedöma den vårdsökande 

utan att det sker på ett visuellt sätt.  

 

Att kunna skapa en god relation samt att kommunicera på ett relevant sätt är viktiga delar i 

sjuksköterskans arbete inom telefonrådgivningen (Wahlberg, 2007). Under samtalet arbetar 

sjuksköterskan utifrån fem olika kriterier som är att öppna samtalet, lyssna aktivt på den 

vårdsökande, bedöma/analysera problemet, åtgärda problemet och avsluta samtalet (1177 

Vårdguiden: Om 1177, 2013). Om delaktighet skapas i vårdprocessen kan det bidra till att den 

vårdsökande upplever trygghet genom kommunikationen och i den mellanmänskliga 

relationen. En kommunikation som inte är god mellan den vårdsökande och sjuksköterskan 

kan leda till att missnöje och vårdskador uppstår (Fossum, 2013). Den ökade efterfrågan på 

telefonrådgivning har gjort att kraven på sjuksköterskan har ökat, då det krävs en förmåga att 

via samtalet kunna främja en säker och god vård trots icke-verbal kommunikation.  

 

4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa vårdrelationen vid telefonrådgivning, sett ur sjuksköterskans 

perspektiv. 

5 Metod 

Metoden som valts är en systematisk litteraturstudie baserad på åtta artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ metod (se Bilaga V). Systematisk litteraturstudie avser att granska 

och sammanställa tidigare genomförda empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som valdes var att materialet skulle presentera relativt ny forskning och 

därför sattes en gräns på 10 år, omfattande år 2003-2013. Artiklarna skulle utgå från 

sjuksköterskans perspektiv och vara riktade mot telefonrådgivning i enlighet med syftet för 
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vårt arbete. I studien har endast artiklar som är peer-reviewed använts, då dessa artiklar är 

vetenskapligt granskade innan publicering. (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). De artiklar 

som hade ett patientperspektiv eller specifika perspektiv som exempelvis pediatriskt eller 

onkologiskt perspektiv exkluderades. Språkbegränsning sattes till engelska och svenska. De 

artiklar som inte fanns i fulltext efter att litteratursökningarna var utförda blev exkluderade. 

Vi fick hjälp av en bibliotekarie att hitta sökord som var användbara till vårt syfte i de olika 

databaserna. Det gjorde att vi vid sökningen upptäckte flera sökord i de nya artiklarna samt 

även deras huvudbärande begrepp. 

 

5.2 Sökningsförfarande och urval  

Under sökprocessen använde vi oss av databaserna Cinahl och PubMed. Vetenskapliga 

artiklar valdes ut från databaserna genom att rubrikerna på artiklarna lästes, därefter deras 

huvudområden och slutligen abstract. Artiklarna ska vara granskade innan de publiceras i en 

databas eller tidsskrift (Willman et al., 2011). Litteratursökningen gjordes under perioden 

2013-09-26 till 2013-11-15 och började med en osystematisk sökning för att hitta sökord till 

det valda området. Under osystematiska sökningen identifierades sökord genom att ’major 

topics’ studerades i artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. Telephone nursing 

användes vid den första sökningen, därefter gjordes sökningar med Telenursing som visade 

sig vara ett ’major topics’ ord på flera av artiklar. Vid den systematiska sökningen 

inkluderades Telenursing i varje sökning eftersom ett vårdvetenskapligt perspektiv önskades. 

Telenursing kombinerades sedan med de övriga sökorden för att begränsa antal sökningar och 

för att få artiklar som svarade mot syftet (se Bilaga I och II). Anledningen till att sökordet 

Difficulties användes var att få fram just svårigheter med telefonrådgivningen. Sökordet 

Gatekeeper valdes eftersom sjuksköterskan arbete vid telefonrådgivningen går ut på att 

hänvisa den vårdsökande till lämpligaste vårdinstans. 

 

Två av artiklarna inkluderades genom en sekundärsökning ifrån två artiklars referenslista. 

Dessa artiklar publicerades före år 2003, trots detta inkluderades artiklarna, då innehållet är 

relevant för syftet med studien. Vi har läst artiklarna flera gånger för att förstå helheten och 

därefter har en sammanfattning gjorts på var och en av de artiklar som vi bedömde vara 

relevanta i analysarbetet innan kvalitetsgranskningen gjordes (Friberg, 2012).   
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5.3 Kvalitetsgranskning 

Valda artiklar har kvalitetsgranskats utifrån en granskningsmall för studier med kvalitativ och 

kvantitativ metod (Willman et al., 2011). En vetenskaplig artikel ska innehålla syfte, 

frågeställningar och insamlingsmetod (Olsson & Sörensen, 2011). Granskningsmallarna (se 

Bilaga III och IV) tar upp vad som är grundläggande för en vetenskaplig artikel, granskar 

innehållet i studien och är därför tillförlitlig för en litteraturstudie (Willman et al., 2011). 

Endast artiklar med hög- respektive medelkvalitet inkluderades i studien, vilket resulterade i 

totalt tretton artiklar. Av dessa var tio kvalitativa och tre kvantitativa. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2011) granskningsmallar genom att vi 

svarade på frågorna; Ja, Nej eller Vet ej. Vi granskade artiklarna självständigt, därefter 

diskuterades artiklarnas svagheter och styrkor och varför en artikel exempelvis fick låg 

kvalité. Artiklar med hög- respektive medelkvalitet inkluderades och som ansågs vara 

lämpliga för vårt syfte. För att lättare kunna urskilja artiklarna som kvalitetsgranskats 

sammanställdes innehållet i en artikelmatris (se Bilaga V), som är modifierad utifrån 

Axelsson (2012) och Forsberg och Wengström (2013) artikelpresentation.  

                        

Tretton artiklar kvalitetsgranskades, av dem valdes åtta att analyseras. De fem artiklarna som 

exkluderades vid kvalitetsgranskningen ansågs inte tillföra något väsentligt till vår analys 

eftersom de inte svarade på vårt syfte. Tre av de exkluderade artiklarna användes till 

bakgrunden eftersom de beskrev telefonrådgivning i allmänhet. De andra två artiklarna var 

inriktade mer på patientperspektivet eller mer åt hur sjuksköterskorna vid telefonrådgivningen 

påverkades av stress och vilka följder det gav. 

 

5.4 Analys  

Data analyserades med hjälp av en innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2013). Vi läste 

artiklarna enskilt flera gånger för att bli bekanta med texterna och för att kunna få en 

helhetsuppfattning. Utsagor med stycken och meningar som svarade an mot syftet plockades 

ut ur artiklarnas resultatdelar. Dessa utsagor gjorde det enklare att kunna urskilja likheter och 

skillnader i materialet (Forsberg & Wengström, 2013). Utsagorna kondenserades sedan till 

koder. Detta gjorde vi var för sig, under tiden förde vi en dialog med varandra. Vi läste 

igenom koderna upprepade gånger för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan dem. 

Den kvantitativa artikeln analyserades genom att statistiken av resultatet sammanställdes och 
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uttrycktes i text ur vilken utsagor kunde urskiljas. Liknande koder fördes samman till 

subkategorier, vilka sedan grupperades i fyra stycken kategorier.  

 

Tabell I Exempel på analys av kvalitativa artiklar 

Utsagor Kod Subkategori Kategori 

 

Sjuksköterskor 

kände sig osäkra på 

om de ställde rätta 

frågorna till de 

vårdsökande 

 

 

Osäkerhet vid val 

av frågor. 

 

Utebliven 

information 

 

 

 

 

 

Att uppleva 

begränsning 

 

Sjuksköterskor 

uttryckte en rad 

synpunkter på 

svårigheten att 

beskriva utslag över 

telefon, identifiera 

utslag är mycket 

svårt i avsaknad av 

visuella referenser. 

 

 

Svårigheter vid 

bedömning utan att 

se 

 

Att inte kunna se 

 

 

 

Några fysiska tecken 

såsom 

andningssvårigheter, 

kan inte bli 

beskrivna av den 

som ringer utan 

sjuksköterskan får 

lyssna via telefonen 

 

 

Aktivt lyssnande på 

fysiska tecken 

 

Använda flera 

sinnen 

 

Att vara lyhörd 

 

De kvinnliga 

sjuksköterskorna 

upplevde ibland att 

deras kompetens, 

utbildning och 

yrkeserfarenhet inte 

har värderats av 

manliga 

 

Kvinnliga 

sjuksköterskor 

upplevde att deras 

profession 

underskattades. 

 

Etiskt dilemma 
 

Att känna sig utsatt 
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vårdsökande som 

ringer. 

 

 

 

Tabell II Exempel på analys av kvantitativa artiklar   

Utsagor Kod Subkategori Kategori 

 

Sjuksköterskorna 

kände sig tryggare 

när de visste att 

samtalet spelades in 

och de blev mindre 

stressade 

 

 

Trygghet vid 

inspelade samtal 

 

 

Känner en trygghet 

 

Att känna ansvar 

för den 

vårdsökande 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som inkluderats är godkända av en etisk kommitté och innefattar noggranna etiska 

resonemang. Detta är i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) vilka anser att studier 

som har tillstånd från en etisk kommitté samt har ett etiskt resonemang bör väljas ut. 

Dessutom poängterar Forsberg och Wengström vikten av att etiska överväganden görs både 

vid urval och när resultatet redovisas. Vi har redovisat alla artiklars resultat på ett etiskt sätt 

utan egna åsikter.   

 

6 Resultat 

Resultatet är baserat på de fyra kategorier som framkom vid analysen. Kategorierna är: Att 

uppleva begränsningar, Att vara lyhörd, Att känna sig utsatt och Att känna ansvar för den 

vårdsökande. För att tydligt belysa vad vi har kommit fram till har vi valt att presentera 

resultatet för kategorierna var för sig och då har själva kategorierna fått bilda rubrikerna. 

 

6.1 Att uppleva begränsningar 

Vid telefonrådgivningen har sjuksköterskan inte möjlighet att se den vårdsökande och detta 

upplevs i många fall som problematiskt (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003; Holmström 

& Höglund, 2007; Pettinari & Jessop, 2001). Detta kan i vissa situationer medföra att 

sjuksköterskan får svårigheter vid prioriteringen av den vårdsökande (Wahlberg et al., 2003). 

Enligt Holmström och Höglund innebär det att sjuksköterskan inte kan tyda den vårdsökandes 
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reaktioner på samma sätt som om de mötts ansikte mot ansikte. Pettinari och Jessop (2001) 

menar att sjuksköterskorna har vissa bekymmer att bilda en förtroendefull relation med den 

vårdsökande, eftersom de inte kan se denne i ögonen.  Det är ibland svårt för den vårdsökande 

att exempelvis beskriva ett utslag på kroppen, vilket i sin tur medför att sjuksköterskan får 

svårigheter att identifiera utslaget (ibid.).  

 

Samtalets början är en viktig del eftersom samtalet bygger på att den vårdsökande ska känna 

förtroende för sjuksköterskan som tar emot samtalet (Ström, Marklund & Hildingh, 2006). 

Vid de tillfällen den vårdsökande har svårt att förstå vad sjuksköterskan vill förmedla, kan det 

medföra att den vårdsökande blir aggressiv (ibid.). Fel ordval kan leda till att felbedömningar 

av situationen görs (Wahlberg et al., 2003). Det är svårt för sjuksköterskan att ställa de rätta 

frågorna som ska ge korrekt rådgivning om den vårdsökande inte har bra kunskap om sin 

kropp och inte vet hur kroppen reagerar vid exempelvis feber vid en influensa (ibid.). Enligt 

Röing, Rosenqvist och Holmström (2012) kan samtal med vårdsökande som har 

språkproblematik leda till att sjuksköterskan upplever en viss osäkerhet. Det medför ofta ett 

längre samtal på grund av att sjuksköterskan har svårt att förstå och kommunicera med den 

vårdsökande. Det är svårt att hänvisa till någon annan vårdinsats när sjuksköterskan inte får 

tillräckligt med information eftersom det är sjuksköterskans uppgift att ge egenvård i hemmet 

(Wahlberg et al., 2003). Aggressiva vårdsökande upplevs som irriterande av sjuksköterskorna 

som blir tvungna att höja rösten och det är svårt för sjuksköterskorna att behandla dessa 

vårdsökande, eftersom de har svårigheter med att kunna samarbeta och lyssna på den 

information som ges. Detta gör att sjuksköterskorna i dessa situationer upplever en viss 

frustration och stress (ibid.). Enligt Ström et al. (2006) är vissa vårdsökande som ringer till 

telefonrådgivningen i en krissituation och kan vara rädda, stressade och frustrerade över att 

inte ha fått hjälp lika snabbt som de förväntat sig. Sjuksköterskan måste känna en trygghet 

och mognad i sin roll för att kunna besvara och hantera alla frågor från de vårdsökande på 

bästa möjliga sätt (ibid.). 

 

Sjuksköterskorna som arbetar inom telefonrådgivningen kan aldrig vara säkra på hur de 

kommer att bli bemötta av de vårdsökande som ringer till dem (Röing et al., 2012). Den 

vårdsökande kan vara orolig, arg eller krävande under samtalet. Detta gör att sjuksköterskorna 

aldrig på förhand kan veta hur mycket information de kommer att få av den vårdsökande, 

eftersom deras beteende har betydelse under samtalet. Lyssna aktivt är något sjuksköterskorna 

arbetar dagligen med, för att kunna uppfatta vad den vårdsökande vill förmedla (Wahlberg et 
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al., 2003). Enligt Röing et al. kan den vårdsökande genom sitt beteende medföra att 

sjuksköterskan riskerar att bli stressad eller distraherad, vilket kan resultera i att informationen 

inte når fram på rätt sätt. Det är därför viktigt att den vårdsökande uppfattar sjuksköterskans 

frågor och att sjuksköterskan i sin tur kan ställa frågorna på ett sådant sätt att rätt information 

ges av den vårdsökande (Holmström & Höglund, 2007). Enligt Holmström och Höglund kan 

det leda till att sjuksköterskan skulle kunna visualisera den vårdsökande. För att kunna ge rätt 

vård måste sjuksköterskorna samla in relevant information från den vårdsökande genom 

vägledning, struktur och aktivt lyssnande i sitt arbete (Ström et al., 2006). Att få en exakt 

beskrivning av symtomen på kroppen är en utmaning för sjuksköterskorna i 

telefonrådgivningen (Pettinari & Jessop, 2001). En teknik som sjuksköterskorna kan använda 

sig av är att beröra den plats på den egna kroppen, som beskrivs av den vårdsökande (ibid.). 

 

Situationer där sjuksköterskan tar emot samtal från en närstående till den vårdsökande, gör det 

svårare för sjuksköterskan att kunna fatta några beslut (Wahlberg et al., 2003). Det kan uppstå 

bristande kommunikation då sjuksköterskan inte kan eller tillåts att tala med den sjuka 

personen utan enbart får andrahandsinformation. Detta gör att sjuksköterskan inte kan veta om 

informationen har nått fram eller om den uppfattats på rätt sätt. Ett annat problem är att det är 

svårt för sjuksköterskan att veta om den vårdsökande talar sanning eller undanhåller 

information (ibid.). Detta försvårar sjuksköterskans arbete, eftersom de kanske inte har fått all 

information som är nödvändig för att en adekvat bedömning ska kunna göras (Pettinari & 

Jessop, 2001).  

 

6.2 Att vara lyhörd 

Sjuksköterskan måste vara lyhörd, kunna läsa mellan raderna samt fånga det som inte sägs 

under samtalet (Holmström & Dall'Alba, 2002). Detta är viktiga egenskaper för att hjälpa den 

vårdsökande på bästa möjliga sätt. Inom telefonrådgivningen behöver sjuksköterskan som 

kompensation för att de inte kan se den vårdsökandes ansiktsuttryck och gester använda sig av 

sin hörsel (ibid.). Avsaknad av visuella resurser medför att hörseln blir ett viktigt verktyg för 

sjuksköterskorna, eftersom de är beroende av vad de hör under samtalet (Pettinari & Jessop, 

2001). Fysiska tecken som exempelvis andningssvårigheter kan lätt försummas, eftersom det 

ibland är svårt för den vårdsökande att beskriva symtomen. Sjuksköterskan måste utveckla sin 

känslighet för att lyssna efter bakgrundsljud under samtalet, då bakgrundsljuden kan hjälpa till 

med att avgöra hur allvarlig situationen är (ibid.). 
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Enligt Holmström och Dall'Alba (2002) får sjuksköterskorna vid telefonrådgivningen 

ledtrådar genom att lyssna på andningen, tonen i rösten och hur den vårdsökande uttrycker 

sig. Sjuksköterskans erfarenhet av att lyssna aktivt på den vårdsökande under samtalet 

uppfattades som tyst kunskap. Den vårdsökandes röst kan vägleda sjuksköterskorna och ge en 

ledtråd om hur allvarlig situationen är (ibid.). Vårdtagarens röst och dennes sätt att formulera 

sig är de enda källorna sjuksköterskorna har för att få information (Holmström & Höglund, 

2007).  

 

6.3 Att känna sig utsatt 

När sjuksköterskan vid telefonrådgivningen tar emot samtal från manliga vårdsökande är det 

vanligt att olika etiska dilemman uppstår (Holmström & Höglund, 2007; Höglund & 

Holmström, 2008). Höglund och Holmström (2008) beskriver att sjuksköterskans kompetens 

nedvärderas, vid vissa tillfällen av manliga vårdsökande under telefonrådgivningen. Etiska 

dilemman uppstår ofta när sjuksköterskan försöker få prata med den vårdsökande istället för 

med vännen eller släktingen som vill tala åt dem (Holmström & Höglund, 2007; Wahlberg et 

al., 2003). Vårdsökande kan vara för sjuka, döva eller prata ett annat språk och därmed klarar 

de inte av att kontakta sjukvården. Det kan också vara så att den vårdsökande vägrar ta 

kontakt (Wahlberg et al., 2003). Dessutom beskriver Holmström och Höglund (2007) att 

frågor som gäller den vårdsökandes självständighet, integritet och autonomi i tvärkulturella 

möten ibland medför etiska dilemman, som oftast orsakats av olika könsroller. När en 

vårdsökande ringer till sjuksköterskan kan inte hen veta vem som ringer och därför frågar 

vissa sjuksköterskor om den vårdsökande kan berätta om sina tidigare kontakter med 

sjukvården. När sjuksköterskan sedan läser i journalen det den vårdsökande berättar reducerar 

det risken att informationen hamnar hos fel person, om den vårdsökande använder någon 

annans identitet. Denna situation skulle underlättas vid ett samtal ansikte mot ansikte för då 

kan sjuksköterskan läsa av den vårdsökandes reaktioner (ibid.). 

 

6.4 Att känna ansvar för den vårdsökande 

Sjuksköterskor vid telefonrådgivningen upplever att de har ett ansvar gentemot den 

vårdsökande (Holmström & Dall'Alba, 2002). Det innebär att sjuksköterskorna måste skaffa 

tillräckligt med information för att kunna göra en korrekt bedömning av den vårdsökande. 

Enligt Holmström och Dall'Alba vill sjuksköterskorna kunna stå till förfogande för de 

vårdsökande och med hjälp av alla tänkbara resurser lösa de vårdsökandes problem. 
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Sjuksköterskorna får ett begränsat antal platser åt de vårdsökande till läkaren och därför är 

sjuksköterskorna tvungna att arbeta som både vårdare och grindvakt för att enbart 

vårdsökande med störst behov av att träffa en läkare får det.  

 

Telefonrådgivning är ett relativt nytt område som kontrolleras hela tiden och detta medför att 

sjuksköterskorna arbetar under press (Holmström & Dall'Alba, 2002). Detta kan i sin tur leda 

till att sjuksköterskorna upplever sig stressade eftersom det inte finns någon tid att ingå några 

längre diskussioner med de vårdsökande (ibid.). Vid de tillfällen när sjuksköterskorna visste 

att deras samtal med den vårdsökande spelades in, upplevde de sig trygga och detta bidrog till 

att stressen minskade (Reinhardt, 2010). Det har även visat sig att sjuksköterskorna känner en 

trygghet om de har en kollega bredvid sig för att kunna diskutera olika frågor (Ström et al., 

2006). Varje nytt samtal innebär en kontakt med en ny vårdsökande, det är ett intensivt arbete 

för sjuksköterskan. När de inkommande samtalen står på kö till sjuksköterskan leder det till 

stress och det gör att viktiga frågorna till den vårdsökande kan försummas (ibid.). Vid denna 

stressade situation händer det att sjuksköterskan missar viktiga saker vilket i sin tur leder till 

att den vårdsökande inte får den hjälp och vård som skulle behövas (Wahlberg et al., 2003). 

Sjuksköterskor upplever oro när de inte får återkoppling vid rådgivningen från den 

vårdsökande och de känner en önskan att få följa upp ärendet av säkerhetsskäl (Röing et al., 

2012).  

 

Sjuksköterskan är utsatt för kritik från andra delar av hälso- och sjukvården, av kollegor och 

frustrerade vårdsökande som känner att de har svårt att hitta sin väg genom sjukvårdens 

områden (Ström et al., 2006). Sjuksköterskan har ett eget ansvar att dokumentera samtalet och 

ge råd till den vårdsökande. Viss dokumentation sköts automatiskt med hjälp av 

sjuksköterskornas beslutsstöd, men om samtalen med de vårdsökande är osäkra eller svåra är 

det viktigt att dokumentationen blir detaljerad och noggrann. Sjuksköterskorna har 

förväntningar på sig att ge goda råd trots att vem som helst kan ringa och det gör att deras 

utsatta position är ansvarsfull, viktig och svår (ibid.). 
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Studiens design 

Studiens design är en systematisk litteraturstudie och i denna har kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderats. 

 

7.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Telefonrådgivning är ett relativt nytt forskningsområde med ett fåtal artiklar och därför 

inkluderades två som var publicerade innan år 2003 eftersom deras resultat skulle kunna bidra 

med viktig kunskap till analysen. I litteratursökningen har artiklar som är peer-reviewed 

inkluderats, då de har en hög tillförlitlighet samt en god kvalitet innan publicering (Forsberg 

& Wengström, 2013). En svaghet i litteratursökningen är att enbart artiklar som publicerats på 

engelska eller svenska inkluderats, vilket kan ha medfört att relevant data gått förlorad. En 

annan bidragande orsak till dataförlust kan vara att de artiklar som inte fanns i fulltext 

exkluderades på grund av tidsbristen för att beställa hem artiklarna samt av ekonomiska skäl. 

   

7.1.3 Sökningsförfarande och urval 

Under litteratursökningen var det svårt att hitta studier som behandlade problematiken vid 

telefonrådgivning sett ur sjuksköterskans perspektiv eftersom de flesta artiklar var sedda ur 

patientperspektiv. Det kan bero på att telefonrådgivningen är ett relativt nytt område och att 

det därför inte finns så många studier. Databaserna som använts är Cinahl och PubMed 

eftersom ämnet i studien är vårdvetenskapligt inriktad och dessa databaser publicerar 

vårdsvetenskapliga artiklar. Cinahl och PubMed innehåller artiklar från engelskspråkiga 

tidskrifter som har godkänts av organisationen bakom databasen (Willman et al., 2011). I 

databasen PsycINFO finns det artiklar som innehåller ämnet omvårdnad med en psykologisk 

inriktning på forskning, men dessa artiklar ansåg vi inte var relevanta för vårt syfte. Trots det 

så borde vi kanske gjort sökningar även i PsycINFO för att få en större bredd. Då vi enbart 

inkluderat en kvantitativ artikel kan det ses som en svaghet i analysarbetet eftersom den inte 

går att jämföra med någon annan artikel. Vi valde att inkludera den artikeln då den i resultatet 

visar hur sjuksköterskorna uppvisade stress under sitt arbete. Det är intressant för oss att få 

reda på eftersom det är en anledning till varför det finns brister i vårdrelationen inom 

telefonrådgivning. Vissa av de valda artiklarna återkommer vid ett antal olika sökningar och 
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därför anser vi att det aktuella området till stor del blivit inringat. De flesta artiklar som vi 

hittade ur sjuksköterskans perspektiv är från Sverige. Om vi hade hittat fler artiklar från andra 

länder hade vi fått ett mer övergripande resultat ur fler synvinklar, vilket kanske hade hjälpt 

oss att hitta ny kunskap. Samtidigt ska man ha i åtanke att telefonrådgivningen runt om i 

världen möjligtvis inte är uppbyggd på samma sätt och det kunde medfört svårigheter att 

överföra ny kunskap till svensk kontext.  

 

Vid valet av sökord försökte vi hitta flera olika begrepp och kombinationer för att få med all 

forskning inom ämnet, vilket vi anser är en styrka under sökningen. Sökorden är enbart på 

engelska och det var svårt att översätta synonymer till andra ord, eftersom engelska inte är 

modersmålet. Detta medför att flera av sökningarna inte resulterade i några relevanta artiklar 

till urvalet. Under hela urvalsprocessen har studiens syfte varit i åtanke och detta anser vi är 

en styrka.  

 

7.1.4 Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en bedömningsmall för studier med kvalitativa 

och kvantitativa metoder (Willman et al., 2011). Granskningsmallen tar upp de metoder som 

anses vara grundläggande för en vetenskaplig artikel och artiklarna ska vara granskade innan 

de får publiceras. Om vi hade valt att modifiera vår granskningsmall hade de granskade 

artiklarna möjligtvis gett ett starkare resultat. Vi kan ha missat någon viktig fråga som 

egentligen hade behövts för att kvalitetsgranska på bästa möjlig sätt exempelvis en mer 

djupgående granskningsfråga om dataanalysen. Vi anser att granskningsmallen är tillförlitlig 

för att användas i vår systematiska litteraturstudie. Artiklarna bedömdes med hög, medel och 

låg kvalitet utifrån granskningsmallarnas helhetsintryck. Vi valde att inte poängsätta 

kvaliteten på artiklarna eftersom det kan vara vilseledande (Willman et al., 2011). 

Poängsättning kan göra att vissa perspektiv överskattas i granskningen och att det läggs för 

stor vikt på delar i artikeln som inte borde ta en stor plats. Detta gör att andra perspektiv kan 

underskattas och därav ge ett felaktigt beslut på grund av poängsystemet (ibid.). 

Granskningen av artiklarna utfördes först enskilt och sedan diskuterade vi artiklarna 

tillsammans innan den slutgiltiga bedömningen gjordes (Forsberg & Wengström, 2013). Att 

granskningen utfördes oberoende av varandra stärker studiens tillförlitlighet (Willman et al., 

2011). Detta anser vi är en styrka eftersom materialet blev mer bearbetat. Enbart artiklarna 

som bedömdes med hög- eller medelkvalitet valdes, då vi anser att dessa artiklar skulle bidra 

till ett väsentligare resultat. 
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7.1.5 Analys  

Analysen började med att vi enskilt genomförde en naivläsning av artiklarnas resultat och 

plockade ut utsagor som ansågs relevanta till syftet, enligt Forsberg och Wengströms (2013) 

metod för innehållsanalys. Genom att resultatet därefter diskuteras sinsemellan uppstår en 

triangulering som ökar tillförlitligheten till litteraturstudien. Forsberg och Wengström anser 

att det är en styrka, då artiklarnas resultat läses ur olika synvinklar och ämnet blir belyst på 

olika sätt. Vid översättningen av de engelska artiklarnas utsagor till svenska kan texten ha 

feltolkats av oss, vilket kan ha medfört att resultatet blivit påverkat eftersom vi kan ha 

försummas delar som är användbara vid analysen. Vi är två personer som skrivit arbetet och 

det bidrar till att problemområdet setts utifrån olika perspektiv. Det har gett ett djup och en 

bredd för vårt arbete.  

 

7.1.6 Forskningsetiska överväganden  

Det är viktigt att redovisa etiska överväganden utan att färga texten med egna åsikter. Vi har 

under litteraturstudien varit medvetna om betydelsen av förförståelsen och av att lägga sina 

egna kunskaper, erfarenheter och förutfattade meningar åt sidan. Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver att om resultatet i litteraturstudien inte ska påverkas av ens förkunskaper 

måste man medvetandegöra sin förförståelse. Under sjuksköterskeutbildningen har en 

förförståelse för ämnet skapats genom exempelvis erfarenheter från våra praktikplatser. Dock 

anser vi att det finns vissa svårigheter med att hålla förförståelsen åt sidan, men klarar man det 

ökar möjligheten för att ny kunskap om ämnet träder fram. 

 

7.1.7 Trovärdighet och överförbarhet 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) är det viktigt att under forskningsprocessen vara 

medveten om sin egen förförståelse, då det stärker litteraturstudiens trovärdighet. 

Sjuksköterskornas berättelser vid intervjuerna i artiklarna bestod av liknande erfarenheter och 

upplevelser, vilket vi anser stärka trovärdigheten över att sjuksköterskorna har liknande 

erfarenheter om sitt yrke. Detta medför att en överförbarhet bör kunna göras utifrån 

litteraturstudiens resultat. Genom en klar och tydlig beskrivning för hur urvalet, 

datainsamlingen och analysprocessen har presenterats tillsammans med resultatet ökas 

möjligheten till överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Vi har försökt beskriva 

metoden så noggrant som möjligt för att underlätta för läsaren att avgöra om resultatet är 

överförbart i andra kontexter eller inte.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa vårdrelationen vid telefonrådgivningen, sett ur 

sjuksköterskans perspektiv.  

 

Under analysen kom vi fram till att det framträdande resultatet handlar om att sjuksköterskan 

måste vara lyhörd och använda sig av flera sinnen i samtalet med den vårdsökande, eftersom 

sjuksköterskan utsätts för begränsningar vid telefonrådgivningen genom att inte se den 

vårdsökande. Otydlighet i kommunikationen bidrar till en osäkerhet hos sjuksköterskan, då en 

rädsla finns för att inte förstå den vårdsökande. Vid telefonrådgivningen kan etiska dilemman 

uppstå och leda till att sjuksköterska känner sig utsatt. Sjuksköterskan känner också ett ansvar 

för den vårdsökande och det leder till en utsatt position. 

 

7.2.1 Vikten av att kunna kommunicera och använda andra sinnen  

Sjuksköterskorna behöver ha förmågan att kommunicera och bemöta den vårdsökande genom 

att lyssna aktivt. Den största svårigheten och begränsningen är att sjuksköterskan inte ser den 

vårdsökande, det kan även röra sig om språkproblematik och om vårdsökande som inte har 

tillräckligt med kunskap om sin kropp vilket kan leda till missförstånd. Detta medför att 

sjuksköterskan måste ha förmåga att använda sin hörsel för att ingen information ska 

försummas. Resultatet visar att kommunikationen är det centrala redskapet för sjuksköterskan 

vid telefonrådgivningen och hur den mellanmänskliga relationen är beroende av 

kommunikationen. Travelbee (1971) menar att kommunikation medför att en mellanmänsklig 

relation skapas där sjuksköterskans ska tyda vad den vårdsökande behöver för vård. 

Inledningen på samtalet är viktig eftersom den ligger till grund för att den vårdsökande ska 

känna sig välkommen i den fortsatta kommunikationen. Detta resultat överensstämmer med 

Runius (2008) och det avgör vilket förtroende den vårdsökande får till sjuksköterskan menar 

Travelbee. 

 

I resultatet framkom det att samtalets början bygger på att den vårdsökande ska känna 

förtroende för sjuksköterskan. Enligt Ledin et al. (2011) har samtalets öppningsfas en 

avgörande roll för hur samtalet etablerats i den mellanmänskliga relationen, eftersom det är 

viktigt att den vårdsökande ska känna sig trygg tillsammans med sjuksköterskan och vilja 

öppna sig. Travelbee (1971) beskriver i den mellanmänskliga relationen hur viktig sympatin 

är i det första mötet genom att sjuksköterskan visar sitt intresse för den vårdsökande så att hen 
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ska öppna sig. Genom kommunikationen mellan sjuksköterskan och den vårdsökande skapas 

en mellanmänsklig relation där den vårdsökandes känslor och tankar förmedlas. 

Kommunikationen ska enligt Travelbee (1971) hjälpa sjuksköterskan att planera och 

genomföra den vård som den vårdsökande behöver, därför är det viktigt att sjuksköterskan har 

en bra kommunikationsförmåga. Enligt Kiessling och Kjellgren (2004) måste sjuksköterskan 

ge information på ett sätt som kan bidra till att den vårdsökande upplever delaktighet, för då 

kan den vårdsökande själv ta ansvar och påverka sin situation. Genom ord kan sjuksköterskan 

bekräfta kommunikationen och skapa förståelse, trygghet och tillit i den mellanmänskliga 

relationen (Eide & Eide, 2009). Aktivt lyssnande är en viktig egenskap som sjuksköterskan 

måste ha för att kunna tolka och tillämpa icke-verbal kommunikation (Wahlberg, 2007).  

 

Resultatet visar hur viktigt det är att kommunikationen är god mellan sjuksköterskan och den 

vårdsökande, vilket Fossum (2013) poängterar. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) sker de 

goda mellanmänskliga mötena huvudsakligen ansikte mot ansikte. I resultatet beskrivs 

sjuksköterskans arbete som en mycket viktig del för att kommunikationen i vårdrelationen ska 

fungera och sjuksköterskan ska kunna föreställa sig hur den vårdsökande beskriver sina 

symtom. Vid de fall där kommunikationen inte har fungerat har det resulterat i vårdskador och 

missnöje. Wahlberg (2007) menar att vid det vårdande mötet måste sjuksköterskan använda 

sin kunskap och erfarenhet för att skapa en vårdrelation. En vårdrelation kan på detta sätt 

skapas genom att sjuksköterskan visar vilja att hjälpa den vårdsökande. Om den vårdsökande 

upplever sig delaktig i mötet med sjuksköterskan kan den vårdsökande känna tillit till 

sjuksköterskan, vilket kan leda till att ett bra vårdmöte skapas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Detta är viktigt eftersom sjuksköterskan vill att den vårdsökande ska känna en öppenhet i 

samtalet så att den vårdsökande ska kunna förmedla sin oro och kunna ställa sina frågor till 

sjuksköterskan.  

 

I vår studies resultat framkom att sjuksköterskorna upplever det svårt eftersom de inte ser den 

vårdsökande och att sjuksköterskan på grund av detta får kompensera genom att utveckla sin 

förmåga att använda hörseln. Detta resultat styrks av Wahlberg (2007) som påpekar vikten av 

att vara en god lyssnare för att kunna förstå den vårdsökandes beskrivning av sitt tillstånd. 

Sjuksköterskan måste använda sina sinnen och all sin kunskap för att föreställa sig den 

vårdsökandes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom alla människor är unika 

individer medför det att mötena ser ut på olika sätt. För att sjuksköterskan ska kunna göra en 

korrekt bedömning av den vårdsökande krävs det att hen i möjligaste mån använder sig av alla 
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sina sinnen för att kompensera utelämnad verbal kommunikation (Leppänen, 2008). Carlson 

(2010) menar att missförstånd kan uppstå när sjuksköterskan ska bedöma den vårdsökandes 

symtom utan att se dem. Detta är en orsak till att den vårdsökande blir hänvisad till fel 

vårdinstans eftersom det är svårt att bedöma om det krävs akutsjukvård eller egenvård (Giesen 

et al., 2007).  

 

Resultatet visar att den vårdsökande upplever trygghet vid rätt röstläge tillsammans med 

sjuksköterskan. Detta bidrar till att mer utbyte av information kan ske vilket är kärnan i 

sjuksköterskans arbete för att kunna bedöma den vårdsökande. Runius (2008) menar att om en 

lyckad kommunikation ska ske under samtalet har sjuksköterskans röst en avgörande roll. Det 

framkom i resultatet att sjuksköterskan behöver bli medveten om hur tonfallet, röstläget och 

samtalets hastighet är eftersom allt det ska signalera en trygghet till den vårdsökande. Om den 

vårdsökande får uppfattningen om att sjuksköterskans röst är osäker och ointresserad kan hen 

uppfattas som mindre kompetent. Leppänen (2008) menar att det är viktigt att sjuksköterskan 

kan använda andra sinnen för att lyssna aktivt på andra ljud än ord under samtalet eftersom 

bakgrundsljud lätt kan försummas vilket kan leda till att sjuksköterskan felbedömer 

situationen. 

 

7.2.2 Upplevelsen av utsatthet och ansvar  

I vårt resultat framkommer det att sjuksköterskan upplever känslor av utsatthet men också ett 

stort ansvar gentemot de vårdsökande. Sjuksköterskorna har höga förväntningar på att ge goda 

råd till den vårdsökande. Detta medför att sjuksköterskorna hamnar i en utsatt position som 

leder till vissa svårigheter. Leppänen (2008) menar att sjuksköterskans ansvar handlar om att 

bestämma och leda samtalet för att sedan kunna utvärdera och avgöra vilka råd som ska ges 

till den vårdsökande. Løgstrup (1994) anser att vid varje möte med en annan människa 

uppstår ett ansvar för den andres utlämnande. Det är sjuksköterskans ansvar att den 

vårdsökandes information tas om hand på ett korrekt sätt eftersom den vårdsökande har 

utlämnat sig till sjuksköterskan. 

 

Resultatet visar också att motstridiga krav uppfattas av sjuksköterskor genom att de både får 

agera som vårdgivare och grindvakter i telefonrådgivning. Den påtagliga stressen som 

sjuksköterskorna känner av i sitt arbete påverkar dem så att de kan få svårt att hinna med att 

ställa de viktiga frågorna. Det kan medföra att den vårdsökande inte får den vård hen behöver 

eftersom sjuksköterskan inte har fått tillräckligt med information. Ledin et al. (2011) menar 
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att sjuksköterskorna upplevde stress när resurserna inte räckte till och de därför kände sig 

tvingade att hänvisa de vårdsökande till vårdinstanser som egentligen inte behövdes. 

Sjuksköterskan måste känna en trygghet och mognad i sin roll för att kunna besvara och 

hantera alla frågor från den vårdsökande på bästa möjliga sätt.    

 

Resultatet visar att sjuksköterskan ofta känner sig utsatt när etiska dilemman uppstår då 

anhörig ringer och talar åt den vårdsökande. Detta överensstämmer med Fossums (2013) 

studie som visar att det är svårt för sjuksköterskan att bedöma den vårdsökande med hjälp av 

andrahandsinformation. Travelbee (1971) beskriver vikten av att den vårdsökande ska kunna 

förmedla sina känslor och tankar i den mellanmänskliga relationen. Detta kan inte uppnås vid 

andrahandsinformation eftersom sjuksköterskan inte får prata med den vårdsökande som är i 

behov av rådgivning. Ledin et al. (2011) menar att sjuksköterskorna upplever en utsatthet i sitt 

arbete eftersom de har en frontposition vilket medför höga krav på att ge en rätt vård.   

 

I resultatet framkommer det även att sjuksköterskorna upplever telefonrådgivningen som 

oetisk eftersom det är svårt att veta vem de talar med, trots att den vårdsökande uppger namn 

och personnummer. Ledin et al. (2011) menar att sjuksköterskan måste försäkra sig om att 

den vårdsökande har det namn och personnummer som uppgivits för att reducera möjligheten 

att informationen hamnar hos fel person. Resultatet visar att sjuksköterskan ibland hamnar i 

negativa situationer som är kopplade till etnicitet och genus. Kvinnliga sjuksköterskorna 

upplever att vissa män som ringer är respektlösa mot dem på grund av deras kön. Løgstrup 

(1994) menar att det inte finns några etiska riktlinjer för hur vi ska bete oss i olika situationer. 

 

8 Förslag på vidare forskning 

Telefonrådgivningen är ett relativt nytt område och därför finns det i dagsläget inte mycket 

forskning inom området. Vi skulle vilja se mer forskning som fokuserar på sjuksköterskans 

upplevelse av att arbeta inom telefonrådgivning, men också forskning som riktar sig på den 

vårdsökandes upplevelse av att prata med en sjuksköterska vid telefonrådgivningen. Detta 

skulle kunna medföra att vi får mer kunskap om hur sjuksköterskor ska arbeta för att bemöta 

de vårdsökande på bästa sätt, vilket behövs för att skapa en god vårdrelation. Vi anser att mer 

kvalitativ forskning inom området skulle bidra till bättre kunskap genom till exempel djupa 

intervjuer om sjuksköterskans och den vårdsökandes upplevelse.     
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9 Slutsats  
Vår systematiska litteraturstudie visar att arbetet som sjuksköterska inom telefonrådgivning 

verkar vara både svårt och utmanande. Det krävs att sjuksköterskan har en bred kompetens 

och mycket erfarenhet bakom sig. Kommunikationen och hur sjuksköterskan bemöter den 

vårdsökande har en stor betydelse för vårdrelationen och för att skapa tillit i det vårdande 

mötet. Sjuksköterskan har krav på sig från olika håll, vilket kan upplevas som stressigt och ha 

en negativ påverkan. Sjuksköterskor har utvecklat strategier för att bemöta de vårdsökande på 

ett respektfyllt sätt utan ett möte ansikte mot ansikte, eftersom det är svårt att bedöma den 

vårdsökande utan att se personen. För att undvika missförstånd måste sjuksköterskan försäkra 

sig om att informationen når fram till den vårdsökande, särskilt viktigt är det när den 

vårdsökande har språkproblematik. Under sjuksköterskans samtal med den vårdsökande ska 

de tillsammans komma fram till en åtgärd som de båda anser vara lämplig. Vi upplever att det 

behövs mer kunskap i sjuksköterskans grundutbildning om omvårdnad och kommunikation. 

Det vore även bra med en utbildning inom kommunikation för att minska risken för 

felbedömningar vid telefonrådgivningen. 
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Bilaga I: Artikelsökning i Cinahl (2013-09-26 - 2013-10-01) 

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Artikelnummer 

inkluderade 

S1 Telephone 

nursing 

229 3 3 (1)*, (2)*, (3) 

S2 Telenursing 1523 3 3 (2)*, (4)*, (5)* 

S3 Encounter 4737 0 0  

 

S4 Difficulties 18349 0 0  

 

S5 S2 AND S4 12 2 2 (2)*, (6) 

S6 S2 AND S3 9 3 3 (4)*, (7), (8)* 

S7 Gatekeeper 222 0 0  

 

S8 S2 AND S7 1 1 1 (9)* 

S9 Telephone 

experiences 

52 0 0  

S10 Telephone 

information 

services 

1777 0 0  

 

S11 Decision 

making 

58491 0 0  

 

S12 Communication 66141 0 0  

 

S13 Nurses 

experience 

2979 0 0  

 

S14 S9 AND S11 7 1 1 (9)* 

S15 S10 AND S13 3 1 1 (10) 



  
 

 

 

S16 S9 AND S12 1 1 1 (9)* 

S17 S10 AND  25 1 1 (10) 

S18 S4 AND S10 16 0 0  

 

 

*=Exkluderade artiklar efter kvalitetsgranskningen 

 

 

Bilaga II: Artikelsökning i PubMed (2013-10-02 - 2013-11-15) 

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Artikelnummer 

inkluderade 

S1 Telemedicine 

som major 

7176 0 0  

S2 Attitude of 

health 

personnel  

62078 1 1 (5)* 

S3 Nurse-patient 

relation 

10896 0 0  

 

S4 S1 AND S2 375 0 0  

 

S5 S1 AND S3 4919 0 0  

 

S6 Telenursing  140 2 1 (11) 

S7 S6 AND 

enconuter 

2 2 2 (4)*, (7) 

S8 Interpersonal 

relations 

101533 0 0  

S9 S6 AND S8 15 3 3 (1)*, (4)*, (7) 

 

*=Exkluderade artiklar efter kvalitetsgranskningen 

 

 

 



  
 

 

 

Bilaga III: Granskningsprotokoll, kvalitativ metod 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?   Ja       Nej       Vet ej 

Patientkarakteristiska   Antal ......................... 

Ålder ......................... 

Man/kvinna ............... 

Är kontexten presenterad?     Ja       Nej       Vet ej 

Etiskt resonemang?      Ja       Nej       Vet ej 

Urval 

- Relevant?      Ja       Nej       Vet ej 

- Strategiskt?     Ja       Nej       Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?    Ja       Nej       Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?    Ja       Nej       Vet ej 

- analys tydligt beskriven?     Ja       Nej       Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja       Nej       Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt)   Ja       Nej       Vet ej 

- Råder - analysmättnad?     Ja       Nej       Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?    Ja       Nej       Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?      Ja      Nej     Vet ej 

Genereras teori?     Ja       Nej       Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet    

       Bra                Medel               Dålig 

Kommentar……………………………………………………………………………… 

Granskare (sign) ……………. 

 

Granskningprotokoll hämtat från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 



  
 

 

 

Bilaga IV: Granskningsprotokoll, kvantitativ metod 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod.  

 

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod     � RCT   � CCT (ej randomiserad)  

                                                � Multicenter, antal center………………………………..  

                                                � Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika antal………………………………………………. 

     Man/kvinna……………………………...  

     Ålder……………………………………. 

Kriterier för exkludering         Adekvata exklusioner  � ja      � nej  

Intervention……………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera?  

Primära och sekundära effektmått  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskriver?                � Ja      � Nej  

Representativt urval                              � Ja      � Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet? � Ja      � Nej    � Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start?                � Ja      � Nej    � Vet ej  

Analyserade i den grupp som  

de randomiserades till?                          � Ja      � Nej    � Vet ej  

Blindning av patienter?                          � Ja      � Nej    � Vet ej  

Blindning av vårdare?                            � Ja      � Nej    � Vet ej  

Blindning av forskare?                           � Ja      � Nej    � Vet ej  

 

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven?                 � Ja      � Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?                � Ja      � Nej  

Adekvat statistisk metod?                      � Ja      � Nej  

Etiskt resonemang?                                � Ja      � Nej  

 



  
 

 

 

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?                 � Ja      � Nej  

Är instrumenten reliabla?              � Ja      � Nej  

Är resultatet generaliserbart?         � Ja      � Nej  

 

Huvudfynd (hur stor var effekten? hur beräknas effekten? konfidensintervall, statistisk 

signifikans, powerberäkning)  

…………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

� Bra � Medel � Dålig  

Kommentar  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Granskare (sign) …………………………. 

 

Granskningprotokoll hämtat från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

 

 



 

 

 

       
 

Bilaga V: Artikelmatris 

 

Nr Författare,  

år, 

land 

Tidskrift,  

titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1* Läppänen, V. 

(2009). 

Sverige. 

Nursing 

Inquiry: Power 

in telephone-

advice nursing 

Denna artikel har 

ett teoretiskt och ett 

empiriskt syfte. 

Den tidigare 

strukturen är för att 

analysera hur makt 

verkar i sociala 

interaktioner 

mellan 

sjuksköterskor och 

patienter. Den 

senare är att 

analysera makt i en 

specifik kontext 

nämligen 

sjuksköterskans 

telefonrådgivning i 

svensk primärvård. 

Empiriska data samlades år 

1999 och består av 276 

ljudinspelade telefonsamtal 

till 13 olika sjuksköterskor på 

sex vårdcentraler, samt 

kvalitativa intervjuer med 18 

sjuksköterskor, inklusive alla 

de sjuksköterskor som 

spelades in. Sjuksköterskorna 

valdes ut slumpmässigt bland 

sjuksköterskor vid 

telefonrådgivning på 

vårdcentraler i två län i södra 

Sverige. Intervjuerna 

genomfördes några dagar 

innan samtalen spelades in. 

Makt är en central aspekt av 

omvårdnad, speciellt inom 

telefonrådgivning, där sjuksköterskor 

bedömer den vårdsökandes 

medicinska problem och bestämmer 

vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Hög 

2* Ledin, A., 

Olsen, L., & 

Josefsson, K.  

(2011). 

Sverige. 

Vård i norden: 

Difficulties in 

telephone 

advice 

perceived by 

registered 

nurses: a 

Fördjupa 

kunskapen om de 

svårigheter som 

finns inbyggda i 

sjuksköterskans 

telefonrådgivningsa

rbete och 

En systematisk och manuell 

litteraturstudie användes i 

CINAHL och PubMed. Totalt 

38 studier identifierades och 

av dem sållades 13 artiklar i 

fulltext. 

Sjuksköterskor hade svårt 

telefonrådgivning inom följande 

områden: datoriserade 

beslutshjälpmedel, icke-visuell 

kommunikation, tredje delen 

kommunikation, begränsade resurser, 

sjuksköterskans sårbarhet, genus och 

Hög 



  
 

 

 

literature study identifiera 

möjligheter att 

bemästra dessa. 

etnicitet, och även etiska frågor. 

3 Reinhardt, A. 

(2010). 

USA. 

Clinical 

Nursing 

Research: The 

Impact of 

Work 

Environment 

on Telephone 

Advice 

Nursing. 

Syftet med studien 

var att presentera 

en sekundär analys 

av 

sjuksköterskornas 

arbetsmiljö och 

relaterade data 

insamlat av Valanis 

och kollegor i deras 

arbete 2003, råd 

studie. 

Kvantitativ studie. 96st 

sjuksköterskor var det som 

besvarade frågeformuläret, 

varav 92st kvinnor och 4st 

män, utav dessa blev 8st 

frågeformulär ofullständiga. 

Ålder 25-66år.  

 

 

 

De kom fram till tre hypoteser:  

1. De hittade signifikanta skillnader 

mellan arbetsstresspoängen. Den 

första hypotesen, att platsen, 

arbetsmiljön har betydelse för 

sjuksköterskorna fick stöd. 

2. Den andra hypotesen, att platsen 

skulle vara en unik faktor för 

patienters utfall att kontrollera 

inringares kännetecken fick stöd.  

3. Den tredje hypotesen, upplevd 

arbetsmiljöpoäng har givits av 

patienter, utfall när kontroller av 

sjuksköterskor och inringare 

kännetecknas fick inte stöd. 

 

Sjuksköterskorna kände sig tryggare 

när de visste att samtalet spelades in 

och de blev mindre stressade. 

Medel 

4 Höglund, A., 

& 

Holmström, 

I. (2008). 

Sverige. 

Journal of 

Clinical 

Nursing: 'It's 

easier to talk to 

a woman'. 

Aspects of 

gender in 

Swedish 

Syftet med den 

utförda studien var 

att beskriva och 

undersöka 

könsaspekter i 

telefonrådgivning 

som upplevs av 

svenska 

Kvalitativ metod. Induktiv 

Deskriptiv och explorativ 

kvalitativ design. 12st 

kvinnor ingick i studien, ålder 

36-63år. 

De hittade fem teman rörande frågor 

om könsaspekter: 

- Kvinnlig underkastelse i familjerna. 

- Respektlöshet i dialog med         

kvinnliga sjuksköterskor. 

- Misstro i fäders kompetens. 

- Ovilliga manliga inringare 

- Kvinna till kvinna förbindelse 

Hög 



  
 

 

 

telenursing. telefonsjukskötersk

or. 

5* Farquharson, 

B., et al. 

(2012). 

Storbritannie

n. 

Journal of 

advanced 

nursing: Stress 

amongst 

nurses working 

in a healthcare 

telephone-

advice service: 

relationship 

with job 

satisfaction, 

intention to 

leave, sickness 

absence, and 

performance. 

Stress bland 

sjuksköterskor som 

arbetar inom hälso- 

och 

telefonrådgivning. 

En omfattande studie av 

stress genomfördes bland 

sjuksköterskor som arbetade 

inom telefonrådgivning i 

Skottland, 2008-2010. 

Samtliga sjuksköterskor 

kontaktades per brev och 

inbjöds att delta. Totalt 152 

deltagare (33 %) avslutade ett 

frågeformulär med 12 frågor 

och betygsatte upplevd stress 

av 2 arbetspass. 

Sjuksköterskors arbetsgivare 

har lämnat uppgifter om 

sjukfrånvaro och prestanda. 

Övergripande nivåer av psykiskt 

lidande var liknande dem som finns 

bland skotska kvinnor generellt. En 

multipel regression, var att 

arbetarfamilj konflikt identifierade 

en signifikant arbetstillfredsställelse 

och avsikt att lämna och en 

betydande relaterat till sjukfrånvaro. 

Det fanns signifikanta korrelationer 

mellan General Health Questionnaire 

värdering upplevd sand stress skiftar 

och vissa åtgärders prestanda. 

Medel 

6 Wahlberg, 

A., 

Cedersund, 

E., & 

Wredling, R. 

(2003). 

Sverige. 

Journal Of 

Clinical 

Nursing: 

Telephone 

nurses' 

experience of 

problems with 

telephone 

advice in 

Sweden. 

Syftet med studien 

var att identifiera 

problem, 

svårigheter och 

nackdelar som 

telefonsjukskötersk

or med varierande 

grad har stött på 

under deras karriär. 

Kvalitativ metod, Delphi 

teknik används för att 

producera en 

sammanstrålning och 

konsensus för val på ett 

särskilt ämne. 

Datainsamlingen i studien 

bestod av tre uppsättningar av 

postade frågeformulär. Öppna 

och slutna frågor. 29st 

sjuksköterskor som arbetade 

inom telefonrådgivning 

valdes ut till studien, men det 

Resultatet utgjordes utav 24st 

problemkategorier. 10st problem 

kategorier var relaterat till 

sjuksköterskans perspektiv, 8st till 

patientens perspektiv och 6st till 

organisationens perspektiv. 

Sjuksköterskans perspektiv: 

- Att inte ser patienten 

- Alltid göra ett beslut 

- Uppfatta det outtalade 

- Ställa rätt frågor 

- Att kommunicera med 

sjukvårdspersonal 

Hög 



  
 

 

 

var enbart 25st som deltog. 

24st var kvinnor och 1 var 

man. Ålder mellan 33-63år.  

 

- Alltid vara lugn och vänlig 

- Andra hands bedömning  

- Alla ska vara nöjda 

- Har budskapet kommit fram 

7 Holmström, 

I., & 

Höglund, AT. 

(2007). 

Sverige. 

The faceless 

encounter: 

ethical 

dilemmas in 

telephone 

nursing. 

Syftet var att 

presentera resultat 

av studien genom 

att beskriva etiska 

dilemman, i form 

av 

konfliktvärderingar

, som 

telefonsjukskötersk

or upplevt i deras 

arbete. 

Kvalitativ metod, ett 

målmedvetet urval av 12 

kvinnliga sjuksköterskor vid 

telefonrådgivning i Sverige, 

intervjuades två gånger under 

2004 och 2005. Det utfördes 

en tematisk analys av de 

transkriberade intervjuerna. 

Fem teman hittades:  

- Pratar via en tredje part 

- diskutera personliga och känsliga 

problem över telefon 

- Otillräckliga resurser och 

organisation av sjukvården 

- Balansering, ringer 

informationsbehov med 

professionellt ansvar 

- Skillnader i bedömning av 

uppringarens trovärdighet. 

Hög 

8* Ström, M., 

Marklund, 

B., & 

Hildingh, C. 

(2008). 

Sverige. 

 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring 

Sciences: 

Callers’ 

perceptions of 

receiving 

advice via a 

medical care 

help 

line 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser av att 

ta emot råd via en 

sjukvårds 

hjälplinje. 

En kvalitativ metod med en 

fenomenografisk ansats. Alla 

personer som ringde MCHL i 

en region i sydvästra Sverige 

från 7:00 till 19:00 på en dag 

i april 2005, blev tillfrågade 

om de vill delta i studien. 

Under datainsamlingen har 

319 samtal tagits emot av 

MCHL-enheter. 

Datainsamlingen bestod av 

intervjuer med 12st 

vårdsökande.   

Patienter uppfattade hjälplinjen som 

en professionell, pålitlig och 

lättillgänglig tillgång i vardagen, att 

egenvård främjas genom personlig 

rådgivning och att hjälplinjen är en 

partner med vilken man kan 

diskutera reflektioner och känslor. 

Det är också en slags "back up". 

Hjälplinjen uppfattas som 

tillfredsställande när sjuksköterskan 

är lugn, vänlig, bekräftar och visar 

respekt. 

Låg 

9* Purc-

Stephenson, 

Journal Of 

Advanced 

Sjuksköterskors 

upplevelser med 

Publicerad kvalitativ 

forskning på telefontriage och 

Fem huvudteman som belyser 

gemensamma frågor och problem 

Hög 



  
 

 

 

R., & 

Thrasher, C. 

(2010). 

Kanada. 

Nursing: 

Nurses' 

experiences 

with telephone 

triage and 

advice: a meta-

ethnography. 

telefontriage och 

rådgivning och 

faktorer som 

underlättar eller 

hindrar deras 

beslutsprocess. 

rådgivning söktes från 

tvärvetenskapliga databaser 

(1980-2008) och 

bibliografiska recensioner av 

hämtade studier. 

Systematiska sökningar 

identifierade 16 relevanta 

studier. Två forskare 

granskade självständigt, 

kritiskt värdera, och 

extraherade centrala teman 

och begrepp från varje studie. 

De följde tekniker för meta-

etnografi för att syntetisera 

resultaten 

som upplevs av sjuksköterskor vid 

telefonrådgivning, Att uppnå och 

bevara kompetens, Autonomi, Ny 

arbetsmiljö, Holistisk bedömning 

och Stress och press. 

10 Holmström, 

I., & 

Dall’Alba, G. 

(2002). 

Sverige. 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring 

Sciences: 

‘Carer and 

gatekeeper’ – 

conflicting 

demands in 

nurses’ 

experiences of 

telephone 

advisory 

services 

Syftet med studien 

var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

mötet med 

patienten när de 

utför 

telefonrådgivning. 

 

Ett strategiskt urval, 5st 

sjuksköterskor intervjuades 

och ombads att beskriva hur 

de upplevt de centrala 

aspekterna av patientens möte 

via telefon. De transkriberade 

intervjuerna analyserades av 

empirisk fenomenologisk 

psykologisk metod. 

Sjuksköterskans erfarenhet av 

patientmötet när hen utför 

telefonrådgivning kan karakteriseras 

i termer av de motstridiga kraven på 

att vara både vårdare och gatekeeper. 

Beståndsdelarna i dessa motstridiga 

krav var: att läsa mellan raderna 

samtidigt ont om tid, utbilda 

patienter för egenvård samtidigt 

rädda för att misstolka situationen, 

möta patienternas tillfredsställelse 

och missnöje. De motstridiga kraven 

på att vara både professionella 

vårdare och gatekeeper orsakade 

stress bland sjuksköterskorna. 

Hög 



  
 

 

 

11 Röing, M., 

Rosenqvist, 

U., & 

Holmström, 

I.K. 

(2012). 

Sverige. 

Threats to 

patient safety 

in telenursing 

as revealed in 

Swedish 

telenurses' 

reflections on 

their dialogues. 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera frågor 

som kunde hota 

patientsäkerheten i 

telefonsjukskötersk

ornas dialoger med 

inringarna. 

Deskriptiv kvalitativ studie. 

12st kvinnliga sjuksköterskor 

deltog i studien, 6st blev en 

interventionsgrupp och de 

andra 6st blev en 

referensgrupp. Ålder 39-63år.  

 

Hot mot patientsäkerheten 

identifierades och sammanfattas av 

fyra huvudkategorier enligt följande: 

säkerhet är hotad i samband med det 

omgivande samhället, säkerhetskrav 

är hotade relaterade till 

organisationen, säkerheten är hotad i 

samband med sjuksköterskan vid 

telefonrådgivningen, säkerheten är 

hotad i samband med den som ringer. 

Hög 

 

 

 

12 Ström, M., 

Marklund, 

B., & 

Hildingh, C. 

(2006). 

Sverige. 

British Journal 

of Nursing: 
Nurses' 

perceptions of 

providing 

advice via a 

telephone care 

line. 

Sjuksköterskor 

uppfattar sitt jobb 

med att ge 

telefonrådgivning 

till patienter. 

Intervjuade 12 sjuksköterskor 

och de analyserades med en 

fenomenografisk ansats. 

Sjuksköterskorna uppfattade sitt 

arbete som stimulerande, 

självständigt och utmanande. De 

kände sig också utsatta eftersom stor 

kunskap krävs och det finns en risk 

att kritiseras, eftersom de är i en 

huvudposition. Sjuksköterskor som 

är lyhörda, beslutsamma och inte är 

oroliga för sin prestige kan utföra 

arbetet väl, förutsatt att de har en god 

självinsikt. Personliga egenskaper 

och ett förtroende hos överordnade 

gör en utsatt position med betydande 

krav hanterbar. 

Hög 

13 Pettinari C.J, 

& Jessop L. 

(2001). 

Storbritannie

n. 

Journal of 

Advanced 

Nursing: Your 

ears become 

your eyes: 

managing the 

Syftet med studien 

var att beskriva 

interaktioner 

mellan 

sjuksköterskor och 

vårdsökande på 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

med 14st sjuksköterskor. 

- Samla information. 

Sjuksköterskorna fann att några 

ämnen ofta krävde mer detaljerade 

frågor som kunde bli nödvändiga i en 

konsultation ansikte mot ansikte för 

att komma fram till en utvärdering. 

Hög 



  
 

 

 

absence of 

visibility in 

NHS Direct. 

NHS Direct för att 

hantera avsaknaden 

av visuella signaler 

- Ge information, råd och 

uppmuntran 

- Bygga förtroende och kontakt 

 

*=Exkluderade artiklar efter kvalitetsgranskningen 


