
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktssköterskors- och sjuksköterskors 

reflektioner av arbete med telefonrådgivning 

i primärvården 

En intervjustudie 

Lena Åsblom 

2018 
 

Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 

Omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska 

Examensarbete inom distriktssköterskans kunskapsområde 

Handledare: Annica Björkman 

Examinator: Maria Engström 



 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors 

reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården. Bakgrund: 

Telefonrådgivning utgör idag en stor del av sjuksköterskors arbete i primärvården. Det 

klassiska patientbesöket har till viss del ersatts av telefonrådgivning, där sjuksköterskor 

förväntas ha bred medicinsk-och omsorgskunskap, samt pedagogiskt kunnande. Arbete i 

telefonrådgivning kan vara komplicerat, utmanande och stimulerande. Metod: Studien 

använde en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Nio telefonsjuksköterskor från 

primärvården deltog i studien, och intervjuades januari-maj 2017. Resultat: I 

föreliggande studie visade resultatet att telefonrådgivning upplevdes som påfrestande, 

kravfyllt, komplext med begränsad kontrollmöjlighet. Tidspress i arbetet, resursbrist i 

vården, orolig arbetsmiljö upplevdes som påfrestande omständigheter som kunde leda 

till stress. Telefonrådgivning beskrevs även som roligt, omväxlande, tillfredställande 

och utvecklande där problemlösning var ett framträdande inslag. Bra samtal med 

patienter, samt stöd i arbetet beskrevs som viktiga faktorer. Slutsats: Sjuksköterskorna i 

studien upplevde att arbetet i telefonrådgivning var komplext med höga krav och 

påfrestningar. Dock även ett roligt, omväxlande och tillfredställande arbete. Fortlöpande 

utbildning och något minskade krav kan leda till en förbättrad arbetssituation, där risken 

för ohälsa hos sjuksköterskorna kan minska och patientsäkerheten kan stärkas.  

 

Nyckelord: coping, distriktssköterska, primärvård, telefonsjuksköterska.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Aim: The aim in the study was to describe the district nurse's and nurse's reflections on 

work in telephonenursing in primary care. Background: Telephonenursing today 

represents a major part of nurses' work in primary care. The classical patient visit has in 

part been replaced by telephonenursing, where nurses are expected to have broad 

medical and social skills, as well as educational skills. Working in telephonenursing can 

be complicated, challenging and stimulating. Method: The study used a qualitative 

approach with descriptive design. Nine telephone nurses from primary care participated 

in the study and were interviewed January-May 2017. Result: The results in this study 

showed that telephonenursing was experienced as stressful, demanding and complex 

with limited control capabilities. Timepressure at work, resource shortage in health care 

and disturbed work environment felt as strenuous circumstances that could lead to 

stress. Telephonenursing was also described as fun, varied, satisfying, evolving and 

problem solving was a prominent feature. Good conversations with patients, as well as 

support at work were described as important factors. Conclusion: The nurses in this 

study experienced that work in telephonenursing was complexed with high demands 

and strains. However, it was also a fun, varied and satisfying work. Continuous 

education and slightly reduced demands can lead to an improved work situation, where 

the risk of impaired health for nurses can be reduced and patient safety can be 

strengthened. 
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1. Introduktion    

Studier och litteratur beskriver att telefonrådgivning sedan slutet av 1990-talet stadigt 

har ökat som användningsområde inom vården, och är fortfarande snabbt växande. Det 

klassiska patientbesöket i vården har till viss del ersatts av telefonrådgivning.
1,2,3

 

Telefonrådgivning hanteras av legitimerade sjuksköterskor och legitimerade 

sjuksköterskor med specialistutbildning inriktning distrikt som i föreliggande studie 

framledes kommer att kallas sjuksköterskor.  

Wahlberg berättar att sjuksköterskorna förväntas ha bred medicinsk-och 

omsorgskunskap, samt pedagogiskt kunnande. Arbetsuppgifter i telefonrådgivning på 

hälsocentral kan bestå av egenvårdsråd där patienten sköter vården själv i hemmet, 

bedöma akut vårdbehov, ge råd, stöd och undervisning, bistå med hälso-och 

sjukvårdsinformation, boka och hänvisa till lämplig vårdnivå, samordna vård- och 

omsorgsresurser.
2 

Detta belyser även Holmström och Dall´Albas i sin studie, 
3
samt 

följer även Hälso och Sjukvårdslagen.
4
 Leppänen menar att sjuksköterskan

 
kan kallas 

grindvakt i arbetsuppgiften som rådgivningssköterska i telefon, där sorteras och bedöms 

vem som ska träffa läkare, distriktssköterska, annan vårdgivare eller utöva egenvård.
5
 

Sjuksköterskan kan ha en stödjande funktion i telefonrådgivning där patienten stöttas i 

egenvård som redan är bekant för patienten, men behöver bekräftas och uppdateras för 

att säkerställa rätt egenvård. Sjuksköterskan har också en undervisande funktion där 

fokus ligger på situationen som är just nu och även hur patienten ska förhålla sig 

framledes.
2
 Vilket även Holmström och Dall´Albas menar i en studie där 

telefonsjuksköterskor i primärvården intervjuades.
3
 Även detta följer lagen som 

påbjuder att sjuksköterskan ska vara tillgänglig och tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården.
4
  

Ett visst antal samtal är beräknat att besvaras per timme i telefonrådgivningen, ofta åtta 

samtal per timme. Studier har visat att tidspressen kan generera stress om komplicerade 

ärenden inkommer såsom sjukskrivningar där begränsad tid och otillräcklig kunskap för 

att kunna handha ärendet finns. Där stress uppstår kan det bli svårt att förstå patientens 

situation, att undervisa i egenvård och oro att ha missuppfattat situationen kan 

förekomma. Stress hos sjuksköterskan ger en betydande ökning av kognitiva misstag på 

grund av minskad koncentration, försämrat minne och uppmärksamhetsbrist.
3,6,7
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1.1 Kommunikation 

Enligt McCabe och Timmins 
8
 kan en väl utvecklad skicklighet i kommunikation, vara 

ett av de mest grundläggande arbetsredskapen vid telefonrådgivning för en 

sjuksköterska. Vikten av god kommunikationsförmåga kommer även i framtiden vara 

av stor betydelse för att ha god förståelse för patienter och anhöriga. Även för ett gott 

samarbete med kollegor är denna färdighet viktig.
8
 Socialstyrelsen säger i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterskan, att sjuksköterskan ska kunna 

kommunicera med patienter och anhöriga på ett lyhört, sympatiskt och respektfullt sätt.
9
 

Charlton, Dearing, Berry och Johnson har i sin studie visat att god kommunikation ger 

ökad insikt i patienters problematik, ger ökad förmåga att ge stöd och hjälp, samt god 

möjlighet att komma fram till bra beslut tillsammans. När kommunikationen varit god 

har patienterna upplevt bättre hälsa och känt sig mer nöjd
10

 vilket även Eide & Eide 

framhåller.
11

 Öppna frågor i samtal är något som med fördel kan användas i 

kommunikation med patienter där de då får möjlighet att svara med egna ord 
11,12,

  vilket 

skapar en öppen miljö som ger trygghet och en förutsättning för att påbörja identifiering 

av problemen.
11

 Ernesäter, Engström, Winblad, Rahmqvist och Holmström menar att 

inte använda öppna frågor har visat sig vara en möjlig säkerhetsrisk och kan påverka 

samstämmigheten mellan patienten och sjuksköterskan.
13

 Begreppet icke-verbal 

kommunikation innebär att uttrycka sig på annat sätt än att prata, till exempel 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, beröring och röstläge. Det är ett sätt att läsa av och bekräfta 

varandra, och är väsentlig för utveckling av relationer. Trots att telefonsjuksköterskan 

inte ser patienten, så har Wahlberg i sin studie visat att icke-verbal kommunikation både 

fångas upp och används i telefonrådgivning.
14

 Bakgrundsljud och symtomljud är 

exempel på icke-verbal kommunikation via telefon.
2
 

 

1.2 Teoretisk referensram  

Robert Karasek var den som för över trettio år sedan presenterade begreppet krav- och 

kontrollmodellen. Internationell arbetsmiljöforskning har i cirka hundra studier 

undersökt sambandet med begreppet och hälsa.
15

 Karasek och Theorell menar i sin teori 

krav-kontroll-stödmodellen att effekterna av psykiska krav har samband med hur 

mycket kontroll individen har. Stöd från arbetsgivaren påverkar också effekterna av 
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psykiska krav. Desto högre psykiska krav i samband med litet beslutsutrymme och litet 

stöd från arbetsgivaren, ju större risk för arbetstagarens hälsa.  

 

Modellen består av tre begrepp: krav, kontroll/beslutsutrymme och stöd.  

 

 

 

Figur 1 visar krav-kontroll-stödmodellen.  

 

Med krav menas här den kvantitet den anställde förväntas åstadkomma, samt den 

mentala belastning som den anställde samtidigt utsätts för. Kontroll nämns även som 

beslutsutrymme och syftar till hur stor möjlighet den anställde har att fatta egna beslut 

om hur och vad som ska göras i arbetet, det vill säga hur stor kontroll den anställde har 

över sin arbetssituation. Kontroll syftar även till hur den anställdes kompetens används 

och hur stora utvecklingsmöjligheter som finns. Stöd innebär det stöd som den anställde 

har från chef och andra medarbetare. Det talas om fyra modellsituationer i olika 

sammansättningar med olika grader av kontroll och krav: Avspänd, aktiv, passiv och 

spänd. Höga krav och liten kontroll ger en den spända situation vilket kan leda till 
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ohälsa, medan liten kontroll och låga krav kan leda till passivitet. Modellen visar att 

höga krav går att klara bra om kontroll finns över arbetet. Om den anställde känner stöd 

från sin chef och får ta egna beslut, kan det vara utvecklande för den anställde. 

Sammanfattningsvis är det möjligt enligt Karasek och Theorell, att påstå att hög 

arbetsrelaterad stress utan stöd kan innebära ohälsa.
16

  

 

1.3 Problemformulering       

Då telefonrådgivning idag är en allt vanligare form av vård, där sjuksköterskan ska vara 

tillgänglig, ge goda och relevanta sjukvårdsråd eller boka/hänvisa patienten till rätt 

profession i rätt tid, är det av vikt att belysa sjuksköterskans arbetssituation och 

upplevelse i arbetet. Arbetet sker under tidspress, det vill säga ett visst antal samtal per 

timme, och tidigare forskning har visat att hög stressnivå under rådgivning har gett 

sämre kognitiv förmåga med fler misstag av sjuksköterskan.
3,6,7

 Då den kognitiva 

förmågan försämras under stress och leder till fler misstag, uppstår en uppenbar risk för 

patientsäkerheten. Karasek och Theorell menar i sin teori krav-kontroll-stödmodellen att 

för hälsan är den sämsta situationen den "iso-spända" situationen, det vill säga en spänd 

arbetssituation där stöd i arbetet saknas
16

 Då forskning visat att det finns risk för 

patientsäkerheten och möjlig risk att arbete i telefonrådgivning påverkar 

sjuksköterskans hälsa, bör sjuksköterskans upplevelse av grad av stress och stöd 

belysas. Forskning om telefonjuksköterskans arbete i telefonrådgivning finns redan 

idag, dock i begränsad utsträckning med utgångspunkt primärvård. Då den delen av 

sjuksköterskors arbete i primärvården idag utgör en stor del, kan det vara av värde att 

utföra ytterligare forskning om telefonrådgivning i primärvården. 

 

1.4 Syfte 

 Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors-och sjuksköterskors reflektioner 

av arbete med telefonrådgivning i primärvården. 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Studien använde en kvalitativ ansats med deskriptiv design
12

  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Deltagarna rekryterades genom ändamålsurval, distriktssköterskor och sjuksköterskor 

med variation avseende ålder och yrkesverksamma år. Inklusionskriterierna för 

deltagande i studien var legitimerad sjuksköterska som arbetar inom primärvården och 

har minst ett års erfarenhet av telefonrådgivning i primärvården. Timanställda vikarier 

exkluderades från deltagande. Informanterna kom från primärvården i en region i 

Sverige. En tillfrågad distriktsköterska avbröt sitt deltagande i studien. Samtliga 

deltagare var kvinnor. Sammanlagt nio deltagare ingick i studien varav sju var 

legitimerade sjuksköterskor med  specialistutbildning distrikt och två var legitimerade 

sjuksköterskor. Medelåldern på informanterna var 50 år, distriktssköterskornas 

medelålder var 53 år och sjuksköterskornas medelålder var 40 år. Medelvärdet på antal 

arbetade år som distriktssköterska var 15 år och medelvärdet på antal arbetade år som 

legitimerad sjuksköterska var 14.5 år. För antal år som telefonrådgivningssköterska var 

medelvärdet 14.7 för distriktssköterskor och 3.4 för sjuksköterskor. 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide med 

sex övergripande frågeområden, samt följdfrågor. Intervjuguiden användes för att 

garantera att samtliga deltagare fick samma frågor, i samma ordning, vilket bedöms som 

relevant för att få rätt svar på syftet, samt för att garantera tillförlitligheten och 

giltigheten i intervjuerna.
12,17

 Intervjuguiden innehöll frågor av öppen karaktär som 

utgick från studiens syfte. Öppna frågor gav deltagarna möjlighet att med egna ord, 

obehindrat prata om ämnena i frågeguiden. Exempel på frågorna i intervjuerna var: 

Vilka påfrestningar upplever du under en normal arbetsdag i telefonrådgivningen? Hur 

upplever du kraven i ditt arbete? Följdfrågor användes för att fördjupa deltagarnas 

beskrivning av reflektionerna. En pilotintervju med en distriktssköterska med samma 

inkluderingskriterier som deltagarna genomfördes för att testa intervjuguiden samt att 

testa författarens intervjuteknik. Pilotintervjun inkluderades i resultatet då den svarade 
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på syftet i studien, samt utfördes under samma förutsättningar som de efterföljande 

intervjuerna. En fråga omformulerades och gjordes om till två delfrågor efter 

pilotintervju, då frågan uppfattades som svår att förstå.  

Intervjuerna spelades in för att ingen data skulle gå förlorad.
12,17

 Intervjuerna 

genomfördes på deltagarnas arbetsplatser i primärvården, med undantag av 

pilotintervjun som genomfördes på annan, likartad lokal. Medelvärdet av tiden 

intervjuerna tog att genomföra var femtiofem minuter, och genomfördes av författaren  

mellan januari-maj 2017. 

 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

En formell förfrågan om tillstånd att genomföra intervjuer med sjuksköterskor och 

författarens projektbeskrivning skickades ut till en verksamhetschef inom primärvården 

via e-mail. Efter tillstånd från verksamhetschefen kontaktade författaren 

vårdenhetschefer i området via e-mail och telefon, där tre till fyra sjuksköterskor per 

vårdenhetschef efterfrågades för medverkan i studien. Ett informationsbrev om studien 

inklusive information om samtycke skickades till vårdenhetscheferna via e-mail för 

vidarebefordran till de tillfrågade sjuksköterskorna. Deltagarna kontaktade sedan 

författaren per mail och telefon, då tid och plats för intervjuer bestämdes. Sex 

distriktssköterskor rekryterades i denna omgång. Författaren spelade in intervjuerna, 

samt sparade dem på USB-minne. Därefter gjordes ytterligare en förfrågan till en annan 

verksamhetschef under samma förhållanden, vilket ledde till ytterligare tre deltagare. 

 

 

2.5 Dataanalys 

Efter att lyssnat till intervjuerna ett flertal gånger, transkriberades texten ordagrant. 

Sedan lästes den transkriberade texten igenom upprepade gånger för att få ett 

helhetsperspektiv på innehållet i texten. Analysering av intervjuerna genomfördes med 

utgångspunkt från sjuksköterskornas upplevelse av att arbeta med telefonrådgivning i 

primärvården, med kvalitativ manifest och latent innehållsanalys.
18,19,

 Medvetna 

förändringar av intervjumaterialet har ej skett. Texterna bearbetades genom att 

kategoriseras i en tabell där meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte 

identifierades. De meningsbärande enheterna kortades ner till kondenserade 

meningsbärande enheter utan att innehållet förändrades. Därefter granskades och 
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bearbetades de kondenserade texterna enligt induktiv analys, i koder som kortfattat 

beskrev innehållet. Koder med liknande innehåll knöts samman till subkategorier, som i 

sin tur knöts samman efter liknande innehåll till kategorier. Ur analysen framkom sedan 

ett övergripande tema som kort sammanfattade resultatet av analysen. 

Med induktiv metod menas att koder och kategorier kommer direkt från datan enligt 

beskrivningen av analysen ovan.
12

  

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen         
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

Ja vilka 

påfrestningar..ää..

det är väl att man 

hela tiden ser den 

här kön. Tycker 

jag i alla fal, att 

man..host..vet att 

det är många på 

Påfrestningar är 

att man hela tiden 

ser telefonkön och 

att veta hur många 

står på kö 

Påfrestning att se 

telefonkön och 

veta att många 

väntar 

Telefonkön är 

påfrestande 

Ett påfrestande, 

kravfyllt arbete 

med tidspress som 

ibland resulterar i 

stress 

 
 

Ett komplext och 

påfrestande arbete 

som även är 

tillfredställande 

och utvecklande 

när tillgång till 

stöd finns. 

 

Dä ä ju det att 

man inte håller 

sin, sina tider så 

att säga. Att jag 

klarar av dom här 

samtalena som 

man ska göra asså 

under den här 

beräknade timmen 

da 

Då klarar jag inte 

av att ringa de 

samtal jag ska i 

timmen 

Klarar inte kraven 

alltid 

Känsla av 

otillräcklighet 

En känsla av 

otillräcklighet när 

kraven överstiger 

resurserna 

Det är roligt å 

prata med 

patienterna, är det, 

intressant. När det 

blir ett bra 

bemötande, 

liksom ett bra 

samtal kan man 

väl säga där det 

liksom..ja så är ju 

många otroligt 

tacksam ändå så. 

Å tycker att dom 

får hjälp. Och sen 

är det väl viktigt 

att jag själv ställer 

relevanta frågor 

för det dom 

beskriver. Och tar 

reda på det som är 

viktigast för att 

kunna..ja ge dom 

den rätta hjälpen 

da 

Det är roligt och 

intressant att prata 

med patienterna. 

När det blir ett bra 

bemötande, ett bra 

samtal. Då är 

många otroligt 

tacksam ändå. 

Och tycker att de 

får hjälp. Det är 

viktigt att jag 

ställer relevanta 

frågor för att 

kunna ge den rätta 

hjälpen. 

Bra samtal, bra 

bemötande och 

tacksamhet är 

roligt. 

Att ställa 

relevanta frågor är 

viktigt 

 

Bra samtal och 

bemötande är 

roligt. 

Relevanta frågor 

är viktigt 

Ett roligt, 

omväxlande och 

tillfredställande 

arbete där 

erfarenhet bidrar 

till 

problemhantering 

 

Ja, ja vi frågar ju 

läkarna å vi frågar 

varandra. Det är 

öppet..komunikati

onen 

Ja vi frågar 

läkarna och vi 

frågar varandra 

Har stöd av 

kollegor och 

läkare 

Stöd från 

medarbetarna 

finns 

Stöd är tillgängligt 

och en 

nödvändighet 
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2.5 Forskningsetiska överväganden   

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer innefattar krav på fyra huvudområden: 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande,
20

 vilka har beaktats av författaren 

i föreliggande studie. För att tillförsäkra att kraven om information och samtycke 

uppfylldes, skickades ett informationsbrev till deltagarna. Informationsbrevet 

inkluderade information om syftet med studien, tillvägagångssätt, kontaktinformation 

till författaren och författarens handledare. Även information om samtycke, att 

medverkan är helt frivilligt och att den medverkande kan dra tillbaka sitt samtycke när 

som helst utan att uppge orsak inkluderades i informationsbrevet.
20

 Ett dokument om 

samtycke godkändes och signerades av deltagarna vid intervjutillfället. Hanteringen av 

intervjumaterialet var konfidentiellt vilket innebär att materialet förvarades så att icke 

behöriga ej hade åtkomst. Materialet fanns på ett USB-minne som var inlåst. 

Intervjuerna avidentifierades i analysprocessen och ersattes med koder för att skydda 

deltagarnas identitet. Detta garanterade att kravet om konfidentialitet uppfylldes. När 

uppsatsen blivit godkänd kommer allt intervjumaterial och information om deltagarna 

att förstöras, och fortsätta att vara inlåst fram till dess. Materialet kommer inte att 

användas i andra sammanhang än föreliggande studie. Därmed uppfylls kravet om 

nyttjande.   

Etiska principer är viktigt att ta hänsyn till, så att deltagarna inte orsakas fysisk, social, 

emotionell eller finansiell skada eller obehag.
12,20

  

Författaren har beaktat att risk finns för att deltagarna skulle kunna få framtida, negativa 

upplevelser av sitt arbete då en fördjupning av upplevelser och känslor togs fram under 

intervjuerna. Upplevelser om påfrestningar, tidspress och stress belystes vilket kanske 

medvetandegörs i informanternas arbete i framtiden. Författaren menar dock att det 

även bör gälla de positiva reflektioner som framkom, såsom att telefonrådgivning är ett 

roligt, stimulerande och omväxlande arbete som informanterna gärna arbetade med. 

Detta bör kunna ge en bra känslomässig balans i framtida arbete, och informanterna har 

sedan tidigare en god copingstrategi i sitt arbete.  
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3. Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text och tabell med utgångspunkt från de kategorier och 

subkategorier som identifierats. Det övergripande temat som identifierades i analysen 

var: Ett komplext och påfrestande arbete som även är tillfredställande och utvecklande 

när tillgång till stöd finns. Temat framkom utifrån de fyra följande kategorierna: Ett 

påfrestande, kravfyllt arbete med tidspress som ibland resulterar i stress, En känsla av 

otillräcklighet när kraven överstiger resurserna, Ett roligt, omväxlande och 

tillfredställande arbete där erfarenhet bidrar till problemhantering och Stöd är 

tillgängligt och är en nödvändighet. Innehållet i temat innebär att det finns höga krav i 

arbetet som sjuksköterska i telefonrådgivning, förväntan av hög kompetens, samt att 

arbetet ska utföras under begränsad tid vilket är påfrestande. Arbetet upplevdes dock 

även som roligt, utmanande och tillfredställande viket gav en positiv upplevelse beskrev 

sjuksköterskorna. Där fanns en känsla av att göra nytta och att kunna hjälpa patienter till 

rätt vårdnivå. Temat beskriver sjuksköterskornas upplevelse att kombinationen av de 

olika faktorerna i arbetet som telefonsjuksköterska, gjorde arbetet komplext, påfrestande 

och tillfredställande.  
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Tabell 2 

Tema Kategorier Subkategorier 

Ett komplext och 

påfrestande arbete som 

även är tillfredställande 

och utvecklande när 

tillgång till stöd finns. 

 

 

 

 

Ett påfrestande, kravfyllt 

arbete med tidspress som 

ibland resulterar i stress 

Brist på tider, krävande 

patienter, 

beroendeproblematik är 

faktorer som resulterar i 

stress 

 

Att arbeta under tidspress 

Störande ljud och orolig 

arbetsmiljö. 

En känsla av otillräcklighet 

när kraven överstiger 

resurserna 

Kraven uppnås inte alltid, 

känsla av att inte ha 

kontroll 

Att behöva utföra arbete 

och ta ansvar utanför 

arbetsområdet 

Ett roligt, omväxlande och 

tillfredställande arbete där 

erfarenhet bidrar till 

problemhantering 

 

Stimulerande att använda 

sin kompetens 

Omväxlande och 

utmanande arbete 

Att skapa ett bra samtal 

Att hantera stress 

Tar ej med stressen hem 

Stöd är tillgängligt och är 

en nödvändighet 

Riktlinjer är ett stöd 

Gott stöd från kollegor 

Gott stöd från andra 

professioner 
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3.1 Ett påfrestande, kravfyllt arbete med tidspress som ibland resulterar i stress 

Kategorin framkom utifrån subkategorierna: Brist på tider, krävande patienter, 

beroendeproblematik är faktorer som resulterar i stress. Att arbeta under tidspress och 

Störande ljud och orolig arbetsmiljö. Informanterna beskrev olika påfrestande faktorer i 

telefonrådgivningen såsom höga krav, svåra och därmed ofta långa samtal, stress, samt 

att bli störd i arbetet.  

 

3.1.1 Brist på tider, krävande patienter, beroendeproblematik är faktorer som 

resulterar i stress.  

Här beskrev informanterna att bristen på tider att boka hos läkarna var mycket 

påfrestande och påverkade arbetet i rådgivningen i hög grad. Det var svårt att avsluta 

ärendena och ibland var sjuksköterskorna tvungna att boka patienterna på fel sorts tider, 

vilket gav irritation hos läkarna. Samtliga informanter upplevde påfrestning av samtal 

som gällde recept på beroendeframkallande läkemedel. Patienterna hade ofta använt för 

mycket läkemedel och kunde vara påstridiga och ibland hotfulla. Andra situationer som 

upplevdes påfrestande var till exempel när patienter var missnöjda, att behöva påminna 

läkare om ogjort arbete och när språkförbistring uppstår. 

 

"det här med läkartider. En stor grej är ju att vi har brist på såna. Det är svårt att boka. 

Det blir som en påfrestning. Frustrerande!"  

 

3.1.2 Att arbeta under tidspress 

Att arbetet i telefonrådgivningen styrs av tid beskrev alla informanter att de påverkades 

av. Dock i olika grad och mer i vissa situationer såsom vid personalbrist, långa samtal 

och att vara den enda som ringer. Informanterna berättade att detta kunde ge försening i 

arbetet att ringa upp patienter, vilket ledde till stress. Endast ett långt, och kanske 

komplicerat samtal kunde försena arbetet för hela dagen. Deltagarna beskrev hur 

personalbrist också kunde skapa stress. Telefonrådgivningsarbetet ställs in efter hur 

många som ringer, ett visst antal samtal ska klaras av per timme. Ofta hade det redan 

kommit in samtal innan arbetsdagen börjat på morgonen och då var det för sent att få 

rätt antal samtal även om antalet ställdes om vid sjukdom. Deltagarna beskrev hur de 

upplevde att kraven på rådgivningssjuksköterskor var höga. Där bra bemötande och god 

kompetens var en självklarhet. Det ingick mycket administration i arbetet och tid för det 
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var inräknad i samtalstiden. Informanterna beskrev en känsla av otillräcklighet när 

samtalen per timme inte uppnåddes, vilket även ledde till stress. Informanterna kunde 

känna sig osäkra på om de bokat rätt, gett tillräckligt bra råd. Ofta fanns inte tid att gå 

och konsultera läkare eller annan. Informanterna uppgav att när det är hög tidspress och 

arbetet har halkat efter, så kände de att de tappat lite kontroll.   

 

"och kön tickar ju på, det ramlar in nya samtal hela tiden. Generellt är tiden och 

tidspressen den största påfrestningen"  

 

"du ska göra korrekta bedömningar, det är ju ett krav man har och ibland hinner man 

inte det"  

 

3.1.3 Störande ljud och orolig arbetsmiljö 

Deltagarna beskrev att rörig miljö upplevdes påfrestande och tröttande i arbetade med 

telefonrådgivning. Rörig miljö innebar att sitta flera personer i samma rum vid 

rådgivning, annan personal som kom för konsultation eller andra telefoner som 

informanterna också var tvungna att passa. Informanterna beskrev hur koncentration 

och fokus på det aktuella samtalet försämrades och trötthet uppstod. Informanterna 

framhöll en önskan att kunna sitta och ringa i lugn och ro utan störande moment. I 

sammanhanget framkom även att fungerande teknik såsom telefoner, hörlurar, datorer 

och väl fungerande dataprogram var viktigt för att kunna arbeta utan att bli störd.  

  

"man bli irriterad på att man inte får sitta ifred, det rycks i dörrn hela tiden. Kan vara 

störande att man sitter två, den andra kanske pratar högt” 

 

 

3.2. En känsla av otillräcklighet när kraven överstiger resurserna 

Kategorin framkom utifrån subkategorierna: Kraven uppnås inte alltid, känsla av att 

inte ha full kontroll och Att behöva utföra arbete och ta ansvar utanför arbetsområdet,  

Informanterna menade att kraven översteg förmågan om det förväntade antal samtal inte 

uppnåddes inom förväntad tid, samt gav känsla av att inte ha full 

kontroll. Informanterna upplevde även resursslöseri när andra yrkeskategoriers 

arbetsuppgifter blev sjuksköterskornas, då uppgifterna återkom som ny förfrågan av 

patienter i telefonrådgivningen. 
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3.2.1 Kraven uppnås inte alltid, känsla av att inte ha full kontroll 

 Informanterna beskrev att kraven som rådgivningssjuksköterska upplevdes som höga. 

Där krävdes att ett visst antal samtal klarades av per timme, samt bra bemötande och 

god kompetens förväntades. Informanterna berättade att i arbetet ingick mycket 

administration och tid för det var inräknat i samtalstiden. Här beskrevs en känsla av 

otillräcklighet när samtalen per timme inte uppnåddes. Informanterna förklarade att 

försening av uppringda samtal till exempel kunde bero på komplicerade samtal som tog 

mycket tid, eller vid konsultation då arbetet i telefonen avbröts för senare 

återuppringning till patienten. Informanterna berättade att det ofta fanns sysslor utöver 

rådgivningen som förväntades bli utförda i samband med arbete i telefonrådgivning. 

Sysslorna kunde bestå i ansvar för telefoner dit andra vårdgivare kunde ringa, till 

exempel vårdavdelningar på sjukhuset. Mina vårdkontakter, där patienter hade 

möjlighet att rådfråga elektroniskt, kunde vara ett annat ansvarsområde vid sidan om 

telefonrådgivningen. Informanterna menade att förseningar på grund av de ovan 

beskrivna faktorerna, även gav en känsla av otillräcklighet. Informanterna uppgav att 

när det var hög tidspress och arbetet hade halkat efter, upplevdes en känsla av att ha 

tappat lite kontroll. En känsla av osäkerhet om bokningarna var rätt, och om råden var 

rätt och tillräckligt bra, kunde uppstå. Ofta fanns inte tid att gå och konsultera läkare 

eller någon annan. Informanterna berättade att trots egen upplevelse av bred 

yrkeskunskap, fanns inte alltid tiden att tänka efter tillräckligt och därmed utnyttjades 

kunskapen inte till fullo. Detta gav ibland en känsla av att inte ha full kontroll.  

 

"om det ligger hundra samtal kvar från dagen före, då tycker jag ju att kraven 

överstiger det man kan utföra"  

 

"att man inte håller sin tid, att jag inte klarar av de här samtalen på den beräknade 

timmen"  

 

"du ska göra korrekta bedömningar, det är ju ett krav man har och ibland hinner man 

inte det"   
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3.2.2 Att behöva utföra arbete och ta ansvar utanför arbetsområdet 

Informanterna upplevde krav på att påminna andra om outfört arbete. Patienterna ringde 

åter och undrade vad som hänt med remisser, recept och liknande, vilket ledde till extra 

arbete för sjuksköterskorna och en känsla av att inte kunna hjälpa patienterna på ett bra 

sätt. Informanterna beskrev även att i telefonrådgivningen utfördes uppgifter som 

kändes onödiga, till exempel hänvisa patienter till andra vårdgivare, avboka och boka 

om tider. Här upplevde informanterna att resurser användes på fel sätt och att de gjorde 

arbetsmoment som andra yrkeskategorier kunde utföra.  

 

 "en doktor hade inte skrivit remiss, inte skrivit ut smärtstillande” 

 

3.3 Ett roligt, omväxlande och tillfredställande arbete, där erfarenhet bidrar till 

problemhantering  

Kategorin framkom ur subkategorierna Stimulerande att använda sin kompetens, 

Omväxlande och utmanade arbete, Att skapa ett bra samtal, Att hantera stress och Tar 

ej med stressen hem. Trots att informanterna upplevde stress, påfrestning och höga krav 

i arbetet som telefonrådgivningssköterska, tyckte samtliga att det var roligt, omväxlande 

och stimulerande. Informanterna menade att ju längre tid man arbetat i 

telefonrådgivning och som sjuksköterska eller distriktssköterska, ju bättre kunde  

stressen och problemen som dyker upp i arbetet hanteras.  

 

3.3.1 Stimulerande att använda sin kompetens 

Informanterna upplevde att rådgivning i telefon kunde vara svårt, och att 

sjuksköterskans hela kompetens behövdes. Informanterna beskrev vidare att 

upplevelsen av egen och kollegors breda kompetens fanns, och användes varje dag 

vilket gav stor tillfredsställelse i arbetet. Arbetet beskrevs av informanterna som 

varierande där patientärendena kunde skilja sig från lindriga besvär eller inga alls, till 

allvarliga och livshotande tillstånd. Informanterna berättade att ta emot samtal utan att 

veta vilken sorts problematik som patienten skulle presentera, gav både spänning och 

ibland nervositet. Att sedan kunna lösa problemen och hjälpa patienten till rätta, gjorde 

att informanterna upplevde stor tillfredställelse i arbetet som telefonsjuksköterska. 
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"det är ju brett, man kan stöta på vad som helst under en dag” 

 

3.3.2 Omväxlande och utmanande arbete 

Informanterna berättade att rådgivningsarbetet var roligt och beskrev tillfredställelse av 

att prata med många människor. Att möta patienterna på ett annat sätt kunde få 

patienterna att öppna sig mer då de inte såg sjuksköterskorna. I vissa fall upplevde 

informanterna att kunde det vara tvärtom och patienterna slöt sig och hade svårt att 

uttrycka sig i telefon. Informanterna upplevde att arbetet som rådgivningssköterska även 

var utmanande med ett problemlösande inslag som kändes spännande. Att patienternas 

behov av hjälp och frågor kunde skilja sig väldigt mycket, ansågs av informanterna vara 

omväxlande.  

 

"det är en rolig utmaning faktiskt, det är kul ända på nåt sätt. Den här 

problemlösargrejen kan vara lite spännande"  

 

3.3.3 Att skapa ett Bra samtal 

Informanterna beskrev olika delar som bidrog till att skapa ett bra samtal. Att försöka 

skapa ett gott klimat med tillräckligt med tid för varje patient och att sträva efter att vara 

överens med patienten var viktigt för att skapa ett bra samtal. Att inte arbeta heldagar i 

rådgivningen som var uttröttande, utan ha omväxling med andra sysslor var några 

exempel på faktorer som kunde göra att sjuksköterskorna kunde behålla koncentrationen 

bättre och ge ett bra samtal. Vidare upplevde informanterna att ett bra samtal innebar att 

patienten tog till sig råden de fått. Ett ömsesidigt bra bemötande och god 

kommunikation upplevdes som viktigt och gav mycket tillbaka, och när patientens 

behov tillgodosetts hade man haft ett bra samtal. När samtalet gett en bra anamnes från 

patienten och därmed en möjlighet att ge rätt vårdnivå, i rätt tid, upplevde informanterna 

också att de haft bra samtal. Informanterna berättade att de flesta patienterna var nöjda 

och kände att de fått den hjälp de behövde. Många patienter uppgav i samtalet att de fått 

bra råd att prova hemma, och mötena med patienterna upplevdes oftast som positiva.  

 

"Samtalen är ju bra om man får med sig patienten" 

”För det mesta är patienterna nöjda"  
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3.3.4 Att hantera stress  

Informanterna med lång erfarenhet beskrev att stressen inte tillåts att påverka 

arbetssituationen. Förväntade arbetsuppgifter utförs för att sedan gå vidare till nästa 

samtal utan att hela tiden tänka på samtal som kommer senare. Att inte tänka på hur 

många samtal som kommer att komma in under dagen utan jobbar på, var ett sätt att inte 

låta stressen påverka. Andra informanter beskrev stressen som mer påtaglig, att den 

långa telefonkön och samtalen som tickade in var stressande. Det fanns heller ingen 

tydlig plan att hantera detta.  

 

"Ja stressen den...man lär sig hantera den vart efter och man låter inte samtalskön 

styra"   

 

3.3.5 Tar ej stressen med sig hem  

Här beskrev alla informanterna att stressen oftast lämnades på arbetet, men att den 

ibland gav trötthet som visade sig efter arbetet. Genom att lära sig att hantera stressen, 

hade informanterna även som en del av stresshantering lärt sig att inte fortsätta tänka på 

arbetet efter arbetsdagens slut. Informanterna berättade att vetskapen om att de gjort ett 

så bra arbete som det var möjligt, gjorde att dagen avslutades med gott samvete  även 

om det fanns samtal kvar i telefonkön till nästa dag. Detta gjorde att samtliga 

informanter beskrev en känsla av tillfredställelse i privatlivet.  

  

"tar inte med stress hem, men kan bli trött om det varit stressigt på arbetet"  

 

3.4 Stöd är tillgängligt och är en nödvändighet  

Kategorin framkom utifrån subkategorierna Riktlinjer är ett stöd, Gott stöd från 

kollegor och Gott stöd från andra professioner. Samtliga informanter upplevde behovet 

av stöd i form av goda riktlinjer, kollegor och andra professioner. I de flesta fall 

upplevdes även att stödet fanns från chefen, utom ett fåtal som uttryckte brist på detta. 

 

3.4.1 Riktlinjer är ett stöd. 

Informanterna upplevde att riktlinjer var ett bra stöd när det uppstod oklarheter, och 

berättade att vedertagen litteratur och webbsidor också användes som stöd. 
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Informanterna beskrev att de webbsidor som användes till exempel var regionens 

hemsida, vårdhandboken och 1177, där de senast uppdaterade riktlinjerna och rutinerna 

finns. De menade att de riktigt svåra samtalen lättare kunde hanteras med goda 

riktlinjer. Vetskapen att källorna som användes som stöd var vetenskapligt uppdaterade 

gav en känsla av trygghet, berättade informanterna.  

 

"man har ju mycket verktyg också när man sitter i telefonrådgivningen som man kan 

stödja sig på, dels litteratur, vi har ju 1177-sida” 

 

3.4.2 Gott stöd från kollegor 

Informanterna upplevde gott stöd från kollegor, och berättade att de ofta rådfrågade 

varandra. Känslan av att besvära vid konsultation fanns inte även om kollegorna också 

var upptagna, man kände ett starkt stöd från kollegorna.   

Informanterna menade att den ömsesidiga konsultationen var mycket viktig och gav 

trygghet i arbetet, om osäkerhet uppstod. Här tyckte informanterna att en kollegas 

omdöme på ett beslut bekräftade att vårdinsatsen var rätt.  

 

"då får man bolla med kollegor"  

 

3.4.3 Gott stöd från andra professioner 

Stöd från läkare behövdes ibland och informanterna upplevde att det stödet fanns, men 

att det ibland tog tid att få svar från läkare för att kunna avsluta ett ärende. Även från 

andra professioner upplevdes stöd och gott samarbete, såsom fysioterapeuter och 

psykosociala team berättade informanterna. Gemensamma möten beskrevs också som 

tillfällen att få råd och stöd från andra.  Informanterna beskrev att de upplevde ett 

positivt teamarbete omkring patienterna. Informanterna kände att i de flesta fall när det 

gällde ärenden utanför informanternas område av beslut, kunde ärendena skickas vidare 

till chefen. 

 

"ibland går jag till en läkare och frågar, i vissa fall kanske man måste fråga sin chef 

eller be om administrativ hjälp fr en sekreterare” 
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

 

I föreliggande studie framkom det övergripande temat Ett sammansatt och påfrestande 

arbete som även är tillfredställande och utvecklande när tillgång till stöd finns, ur 

följande fyra kategorier: Ett påfrestande, kravfyllt arbete med tidspress som ibland 

resulterar i stress, En känsla av otillräcklighet när kraven överstiger resurserna, Ett 

roligt, omväxlande och tillfredställande arbete där erfarenhet bidar till problemhantering 

och Stöd är tillgängligt och en är nödvändighet. Resultatet visade att telefonrådgivning 

upplevdes som påfrestande, kravfyllt, komplext, utvecklande och stimulerande. 

Påfrestningar beskrevs som brister på bokningsbara tider, svåra samtal, att tidspressen 

resulterar i stress, och upplevdes påverka kvaliteten av rådgivningen. Erfarenhet bidrog 

till problemhantering och god stresshantering. Orolig arbetsmiljö gav sämre 

koncentrationsförmåga. Förseningar i arbetet ledde till en känsla av otillräcklighet. 

Tidspressen påverkade bedömningar trots god yrkeskunskap, där känslan av att inte ha 

full kontroll uppstod. Resursslöseri upplevdes vid utförande av andras uppgifter. 

Telefonrådgivning beskrevs även som roligt, omväxlande, tillfredställande, där 

problemlösning var dominerande. Bra samtal kändes viktigt för förståelse och 

bedömning. Stöd från kollegor i olika professioner fanns, och var en nödvändighet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Informanterna i studien beskrev upplevelser av påfrestningar i arbetet med 

telefonrådgivning. Påfrestningarna beskrevs som, svåra samtal, missnöjda patienter och 

språkförbistringar, vilket ledde till förseningar i arbetet. Detta resulterade i stress 

menade informanterna, då tidspressen fanns i arbetet och informanterna inte själva kan 

styra mängden av inkommande samtal.
21, 16,

 Karasek och Theorell menar att förhållandet 

mellan höga krav på prestation och liten kontroll resulterar i stress och kan leda till 

ohälsa.
16

 Risken för sjukdomar såsom psykisk ohälsa och hjärt- och kärlsjukdomar 

tilltar när stress pågår under lång tid
16, 22

Informanterna uppgav att stressade situationer 

kan ge en känsla av osäkerhet om att patienterna blev bokade på rätt mottagning och i 

rätt tid, samt om råden som gavs var tillräckligt bra. Då upplevdes att kraven inte 
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uppnåddes och sjuksköterskorna tappade kontroll, trots kunskapen i yrket då det inte 

fanns tillräckligt med tid att tänka efter.  

Informanterna med lång erfarenhet både som telefonsjuksköterska och i kliniskt arbete 

beskrev att erfarenheten har gett god hantering av stress som kan uppstå i arbetet i 

telefonrådgivning, samt god problemhantering. Erfarenhet i det praktiska vårdarbetet 

hjälpte för att ge bra och snabb rådgivning och minskade därmed risken att hamna efter 

i telefonkön vilket också bidrog till att stressen minskas, beskrev informanterna. 

Sjuksköterskornas sätt att hantera arbetssituationen kan beskrivas som en form av 

coping, vilket innebär människors förmåga att hantera och klara av olika situationer. 

Coping är ett sätt att känslomässigt klara av och att försöka förbättra situationer
23, 24, 25 

Problemlösande copingstrategier är ett av flera sätt att använda coping.
26, 27, 28

 

Informanterna beskrev att i arbetet som telefonsjuksköterska var problemlösning en stor 

del. Även ett stort ansvar fanns med många beslut att fatta, samtidigt som 

patientsäkerheten skulle uppfyllas. 

Det har visat sig att effektiva coopingstrategier är en nödvändighet för att klara detta.
24, 

26, 29, 30 
Gosselin, Bourgault och Lavoi beskriver att samband fanns mellan ångest, 

psykiskt välmående, förmåga till empati och hög arbetsbelastning.
31

 Det vårdgivande 

samtalet i telefonrådgivningen påverkades och tid för betänkande saknades när 

sjuksköterskor utsattes för stress.
32, 33, 1, 34, 25

 Samtliga informanter beskrev dock att 

stressen inte tas med hem, trots olika upplevelser av grad av stress. 

 

Otillräckliga resurser i vården som påverkade rådgivningssjuksköterskornas arbete 

såsom otillräcklig mängd av bokningsbara tider hos läkare, beskrevs av informanterna 

som påfrestande och har även belysts i andra studier. 
3, 35 

Informanterna beskrev att 

arbetsmiljön ibland upplevdes som orolig med störande ljud då det var vanligt att fler 

personer satt i samma rum och gav rådgivning i telefon. Koncentrationen försämrades, 

det var svårt att fokusera på samtalet och trötthet uppstod, vilket även Knowels, 

O´Cathain, Morell, Munro och Nicholl beskriver i sin studie.
36 

Informanterna framhöll 

en önskan att kunna sitta i lugn och ro. Björkman, Engström, Olsson och Wahlberg 

menar dock att möjligheterna att konsultera kollegor, delge problem som uppstår, eller 

reflektera tillsammans minskar vid ensamarbete.
21

 Väl fungerande teknik såsom 

telefoner, hörlurar, datorer, samt fungerande dataprogram framhölls också som viktigt.  

Vid dålig funktion av till exempel hörlurar blev situationen för rådgivningssköterskan 

mer ansträngande och patientsäkerheten riskerades
37
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Informanterna i föreliggande studie beskrev att de upplevde höga krav i arbetet som 

sjuksköterskor i telefonrådgivning då det krävdes att ett visst antal samtal per timme ska 

klaras av, samtidigt som bra bemötande och god kompetens förväntades. Arbetet 

rådgivningssköterska beskrevs som svårt och krävande. Vidare beskrev informanterna 

upplevelse av en egen bred kompetens som används varje dag i telefonrådgivningen, 

vilket gav stor tillfredställelse. 

Arbete i telefonrådgivning har i andra studier visat krav på hög nivå av ansvar och 

kompetens hos rådgivningssjuksköterskorna.
3, 21, 36,

 
38 

Även Fagerström menar att en 

rådgivningssköterska bör ha god kunskap för att prioritera patienterna till rätt vårdnivå. 

39
 

Det var utmanande att göra bedömning utan att se patienten, vilket krävde lyhördhet, 

handlingskraft och god självkännedom.
40, 41, 42

 Informanterna beskrev arbetet som 

omväxlande och utmanande med ett problemlösande inslag som kändes spännande. 

Varierande samtal med många patienter kändes stimulerande, vilket även andra studier 

av telefonsjuksköterskor bekräftar
3, 41, 

  

 

För att skapa bra samtal fodrades vissa grundläggande förhållanden, berättade 

informanterna. Ett gott klimat och tillräckligt med tid för varje individ, att vara överens 

med patienten och att inte arbeta hela dagar i rådgivningen var några exempel som 

kunde ge utrymme för goda samtal, beskrev informanterna. Ett ömsesidigt bra 

bemötande och god kommunikation ansågs ge bra samtal med bra anamnes och därmed 

rätt vårdnivå till patienten. 

För att uppnå ett lyckat samtal bör telefonsjuksköterskan sträva efter att skapa ett gott 

samarbete med den vårdsökande, där god kommunikation är viktigt. Ett gott samtal 

påverkas av värderingar och attityder där ett ömsesidigt givande och tagande 

framhålls.
43, 44, 45

   

 

Stöd i arbetet beskrevs av informanterna som viktigt och en nödvändighet för att utföra 

ett bra arbete som telefonsjuksköterska. Informanterna berättade att upplevelsen av ett 

starkt stöd från kollegor fanns och ömsesidig rådfrågning skedde dagligen. Även från 

andra professioner upplevdes ett bra stöd och gott samarbete, och majoriteten av 

informanterna upplevde även ett bra stöd från chefen. Karasek och Theorell beskriver i 

krav-kontroll- och stödmodell att det sociala stödet är en hörnsten, samt att ett bra stöd 

av kollegor och chef kan minimera risken för stress som annars kan leda till ohälsa.
16
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Den personliga förmågan i arbetet påverkades positivt, samt risk för fysisk och psykisk 

utmattning minskades när stöd fanns från kollegor.
46, 47

 När arbetsmiljön upplevdes som 

positiv ökade känslan av gemenskap, tillfredställelse och medverkan vilket ledde till 

stärkt självkänsla och psykisk hälsa. God psykisk hälsa hos sjuksköterskor har visat sig 

generera högre kompetens, arbetstakt och effektivitet, vilket kan öka vårdkvaliteten.
48, 

49, 50, 51, 
Ett bra stöd var riktlinjer när oklarheter uppstod berättade informanterna. 

Litteratur och websidor användes också som stöd, samt i viss mån även beslutsstöd. 

Webbsidor som användes var till exempel regionens hemsida, vårdhandboken, FASS 

och Rådgivningsstöd 1177. Den här formen av stöd kunde till exempel göra de mer 

komplicerade samtalen lättare att hantera och informanterna menade också att 

patientsäkerheten ökade, då patienten i större utsträckning hamnade på rätt vårdnivå.  

Detta har också belysts i tidigare studier.
 40,52, 53

     

 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors reflektioner av arbete 

med telefonrådgivning på hälsocentral. I studien användes kvalitativ ansats med 

deskriptiv design. Deskriptiv design beskriver upplevelser och erfarenheter
12 

Ett 

ändamålsurval användes för att rekrytera informanter med variation avseende ålder och 

yrkesverksamma år som svarar på syftet, samt ger en bredare variation vilket ökar 

trovärdigheten.
12 

Granheim och Lundman menar att forskning bör granskas med 

utgångspunkterna giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten i en studie 

visar att datainsamlingen genomförts på rätt sätt.
18

 Tillförlitligheten i en studie fastställs 

genom en tydlig och noggrann beskrivning av arbetet med analysen.
 12, 17, 18

 Data 

samlades in via semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide med sex 

övergripande frågeområden, samt följdfrågor. Semistrukturerade intervjufrågor 

användes för att få mer beskrivande svar med fler nyanser, vilket Polit och Beck menar 

att den kvalitativa forskningen har stor förmåga att fånga upp.
12

 Intervjuguiden 

användes för att garantera att samtliga deltagare fick samma frågor, i samma ordning, 

vilket bedöms som relevant för att få rätt svar på syftet, samt för att garantera 

tillförlitligheten och giltigheten i resultatet.
12, 17

 Intervjuguiden innehöll frågor av öppen 

karaktär som utgick från studiens syfte. Öppna frågor gav deltagarna möjlighet att med 

egna ord, obehindrat prata om ämnena i intervjuguiden. Sammanlagt nio sjuksköterskor 

deltog i studien. Utbredningen i ålder och arbetade år är stor, vilket stärker 

tillförlitligheten ytterligare. Överförbarhet innebär hur tillämpningsbar fynden är i andra 
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grupper och miljöer
12

 Då studien tydligt beskriver urval och design, kontextbeskrivning 

finns, bör graden av överförbarhet vara hög, anser författaren. Detta är dock upp till 

läsaren att bedöma. Möjligt är att antalet informanter minskar överförbarheten då det 

endast var nio deltagare. En svaghet i studien kan vara att författaren arbetar och har 

arbetat som telefonsjuksköterska i primärvården under cirka fyra år. Författaren har då 

en förförståelse för informanternas situation i arbetet, vilket kan påverka författarens 

objektivitet. En annan svaghet är att författaren arbetat ensam med studien vilket lett till 

minskad bedömning från andra personer. Författaren har dock vid handledningstillfällen 

samtalat med handledaren och andra studenter och arbetat fram koder, kategorier och 

tema. Detta för att säkerställa tolkningen av innehållet av underlaget i analysprocessen, 

vilket också förstärker tillförlitligheten.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Studien belyser sjuksköterskors upplevelse av arbete i telefonrådgivning som är en stor 

del av arbetet som sjuksköterska i primärvården idag. Resultatet i studien påvisar 

svårigheter i arbetet som telefonsjuksköterska, såsom stress, tidspress, upplevelse av att 

ibland tappa kontroll och höga krav. Belysning av telefonsjuksköterskors upplevelse i 

sitt arbete, kan bidra till ökad förståelse hos ledningen i vårdorganisationen, samt leda 

till förbättringsarbete och utbildning inom telefonrådgivning. Fortlöpande samtals- och 

kommunikationsutbildningar, stresshantering, samt övningar i form av 

patientfallsstudier i telefonsituationer är förslag på utbildning som kan vara till fördel 

för telefonsjuksköterskor. Förändringar såsom något minskade krav skulle kunna leda 

till ett lugnare tempo, minskad stress och eventuellt ökad kontrollmöjlighet. Detta kan 

leda till mindre påfrestning, mer tid för eftertanke i bedömningsarbetet, mindre risk för 

ohälsa hos sjuksköterskorna, samt stärka patientsäkerheten.   

 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författaren anser att vidare forskning kan beröra hur telefonsjuksköterskor och råden 

som ges påverkas av att arbeta hela dagar i rådgivning under tidspress, för att se om det 

påverkar patientsäkerheten. Tydligare studier om hur sjuksköterskan faktiskt påverkas 

av stressen som uppstår behövs, oavsett hur stressen upplevs. Forskning som berör 

tillgängligheten till vården för befolkningen skulle vara intressant, med frågeställningar 
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som: går det att minska tillgängligheten, vilka möjligheter finns att genomföra sådana 

studier och hur påverkas befolkningen av en eventuell minskad tillgänglighet.  

 

4.6 Slutsats 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetet i telefonrådgivning var komplext med höga krav 

och påfrestningar. Dock även ett roligt, omväxlande och tillfredställande arbete. 

Fortlöpande utbildning och något minskade krav kan leda till en förbättrad 

arbetssituation, där risken för ohälsa hos sjuksköterskorna kan minska och 

patientsäkerheten kan stärkas.  
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