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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Livslängden ökar i hela världen vilket gör att antalet multisjuka stiger och 

belastningen på hälso – och sjukvården och på kommunsjuksköterskorna ökar. 

Kommunsjuksköterskorna har idag en komplex roll och är alltmer rådgivande konsulter 

under sitt arbete. Telefonrådgivning med omvårdnadspersonalen blir vanligare och kan 

medföra svårigheter för kommunsjuksköterskorna att göra bedömningar och utföra 

patientsäker vård. 

Syfte: Syftet med föreliggande studien var att beskriva sjuksköterskornas reflektioner 

om arbetet som konsultsköterska med fokus på telefonrådgivning med andra vårdgivare.  

Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats med beskrivande design valdes för att 

beskriva kommunsjuksköterskornas upplevelser.  

Resultat: Kommunsjuksköterskorna ansvarade för ett stort antal patienter under sitt 

arbetspass. Alla bedömningar som skedde togs utifrån omvårdnadspersonalens 

beskrivningar per telefon. Tre kategorier framkom för att belysa deras upplevelser: Att 

arbeta med telefonrådgivning inom äldreboenden, Ett utmanande arbete samt 

Kommunikation med omvårdnadspersonalen.  

Slutsats: Kommunsjuksköterskorna har en komplex och växlande roll inom 

äldrevården, de arbetar som rådgivande konsulter dagligen. Praktiska förutsättningar 

som påverkar kommunsjuksköterskornas arbete försvårar deras bedömningsförmågor. 

Telefonrådgivning med omvårdnadspersonalen är utmanade och kräver erfarenheter och 

kunskaper hos kommunsjuksköterskorna. Studien kan leda till en ökad förståelse hos 

olika yrkeskategorier som kommer i kontakt med kommunsjuksköterskorna och ger en 

inblick i deras arbetssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kommunsjuksköterskor, kommunikation, telefonrådgivning, 

omvårdnadspersonal 



 

Abstract 

 

Background: The lifespan increases throughout the world, which means that the number of 

multi-illnesses is rising and the burden on healthcare and on the municipal nurses is 

increasing. The municipal nurses today have a complex role and are increasingly advisory 

consultants during their work. Thelephone counseling with the nursing staff becomes more 

common and can cause difficulties for the municipal nurses to make assessments and perform 

patient-safe care.  

The aim: The purpose of the present study was to describe the nurses´ reflections on the work 

as a consultant nurse with a focus on telephone counseling with other care providers. 

Method: An interview study with a qualitative approach with descriptive design was chosen 

to describe the experiences of the municipal nurses. 

Results: The municipal nurses were responsible for a large number of patients during their 

work shift. All assessments that were made were based on the nursing staff's descriptions by 

telephone. Three categories emerged to illustrate their experiences: Working with telephone 

counseling in retirement homes, A challenging job and Communication with the nursing staff. 

Conlusions: The municipal nurses have a complex and changing role within the elderly care, 

they work as advisory consultants daily. Practical conditions that affect the work of municipal 

nurses make their assessment abilities more difficult. Telephone consulting with the nursing 

staff is challenged and requires experience and knowledge from the municipal nurses. The 

study can lead to an increased understanding of different professional categories that come 

into contact with the municipal nurses and give an insight into their working methods. 
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1.Introduktion 

I Sverige som i hela världen förväntas livslängden öka, den äldre befolkningen ökar redan 

idag. Om 25 år förväntas personer som är 80 år vara ungefär 400 miljoner (WHO 2012). 

Majoriteten som söker vård idag är äldre personer över 65 år (Holmström, Nokkoudenmäki, 

Zukancic & Sundler 2016). Eftersom fler personer blir äldre längre, kommer belastningen på 

hälso – och sjukvården att öka. Genom att åldern på befolkningen i samhället ökar, blir fler 

personer multisjuka (WHO 2012). Multisjuklighet definieras hos patienter över 75 år som har 

minst tre olika diagnosen som de vårdats för minst tre gånger under ett år (Summer 2010). 

Äldre med multisjuklighet har stort behov av sjukvårdsinsatser inom primärvården, 

äldreboenden och i hemmet. Belastningen kommer därmed öka på kommunsjuksköterskor 

som får vårda dessa patienter. Det kommer finnas behov av mer kunskap och klinisk 

erfarenhet för att möta dessa utmaningar (Kihlgren, Sunvisson, Ziegert & Mamhidir 2014). 

Belastningen gjorde att kommunsjuksköterskornas huvuduppgifter har ändrats med tiden, fler 

kommunsjuksköterskor arbetar självständigt och behöver delegera vissa uppgifter till 

omvårdnadspersonalen. De är mer tillgängliga per telefon än fysiskt hos patienterna (Kapborg 

& Svensson 1999).  

 

1.1 Kommunsjuksköterskans roll  

År 1992 infördes ädelreformen för vård av äldre i Sverige. Denna omstrukturering gjorde att 

hälften av alla kommuner fick över ansvaret för vård av äldre från landstinget (Josefsson, 

Sonde, Winblad & Robins Wahlin 2007). Ädelreformen gjorde att arbetssättet i kommunerna 

förändrades och en ny yrkesroll skapades i och med denna förändring som ställde högre krav 

på kommunsjuksköterskornas kompetens (Kapborg & Svensson 1999; Josefsson et al. 2007). 

Kommunsjuksköterskor har en komplex roll därför finns det behov av ökad kompetens och en 

förtydligande av deras roll för att skapa trygghet (Kihlgren, Sunvisson, Ziegert & Mamhidir 

2014). Kommunsjuksköterskorna har en nyckelroll inom äldreomsorgen (Josefsson et al. 

2007; Griffiths, Johansson, Piper & Langdon 2004). Kommunsjuksköterskor ska utföra 

omvårdnadsåtgärder, dokumentera, handleda och utbilda omvårdnadspersonalen, besluta om 

insatser, göra bedömningar, delegera, samverka med anhöriga samt med patienter. De har en 

viktig funktion för patienternas läkemedelshantering och samverkar med flera vårdinstanser 

som bland annat läkare, farmaceuter, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 

Kommunsjuksköterskor arbetar självständigt och har ansvar över ett stort antal patienter. 

Under kvällar och helger har kommunsjuksköterskor ansvar över flera äldreboenden 

samtidigt. De är rådgivande konsulter för omvårdnadspersonalen som arbetar på äldreboenden 
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(Dravenhorn 2017). Eftersom de ofta arbetar ensamma har de inget team att vända sig till vid 

problem som kan uppstå. I omvårdnadssituationer ställs det krav på kommunsjuksköterskor 

såväl omvårdnadskunskaper som medicinska för att kunna göra bedömningar på patienter 

(Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). Tidigare studier inom området visar att 

kommunsjuksköterskornas roll har förändrats drastiskt. Från att vara nära patienter och utföra 

kliniska bedömningar till att vara en rådgivande konsult åt framförallt omvårdnadspersonalen. 

Det innebär att kommunsjuksköterskorna arbetar ofta utifrån omvårdnadspersonalen 

bedömningar och på avstånd från patienterna. Som konsulter besöker de patienterna nästan 

enbart efter att de blivit ditkallade från omvårdnadspersonalen (Nilsson, Lundgren & Furåker 

2009; Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernsth-Bravell 2012).  

 

1.2 Telefonrådgivning 

Under 1970-talet utvecklades telefonrådgivning på vårdcentraler. De flesta vårdcentraler i 

Sverige använde sig utav telefonrådgivning för att bedöma vårdbehov samt för att avlasta 

läkare från besök (Wahlberg, Cederlund & Wredling 2003). Tack vare telefonrådgivning 

sparas resurser och tillgängligheten och kvalitén ökar genom att ge rätt vård till patienterna på 

ett tidigt stadium (Hagan, Morin & Lépine 2000; Holmström och Dall’Alba 2002) 

Sjuksköterskor i olika verksamheter arbetar med telefonrådgivning dagligen. För att arbeta 

med telefonrådgivning krävs välutbildade och erfarna sjuksköterskor, det är ett intensivt 

arbete som kräver att sjuksköterskorna skall kunna svara på frågor och bedöma patienternas 

tillstånd per telefon (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström 2008). Telefonrådgivningen är 

relaterad till sjuksköterskornas förmåga att kunna förstå patienten situation och lösa deras 

problem (Greenberg 2009; Kaminsky, Rosenqvist & Holmström 2008). Genom 

telefonrådgivning skall sjuksköterskor kunna ge stöd och undervisning till patienten, samt 

sätta in nödvändiga omvårdnadsåtgärder (Hakimnia, Holmström, Carlsson & Höglund 2014). 

Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning bedömer patientens behov utifrån 

patientens egna eller andras berättelser (Greenberg 2009), vilket kan skapa risk för 

felbedömningar och felbehandlingar (Holmström och Dall’Alba 2002). Sjuksköterskor får 

ofta fatta snabba beslut och förväntningar från allmänheten om telefonrådgivningens direkta 

åtkomst bidrar till stress och osäkerhet hos dem (Röing, Rosenqvist och Holmström 2013; 

Dahlgren, Holzman, Wändell, Hasselström & Ruge 2017). Kommunikationen mellan en 

sjuksköterska i telefonrådgivning och omvårdnadspersonalen är betydande för 

sjuksköterskans bedömning av patientens omvårdnadsbehov (Wahlberg 2007). 
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1.3 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet communicare och betyder ”att göra 

något gemensamt”. Det är ett utbyte av signaler mellan två eller fler individer (Eide & Eide 

1997). Sjuksköterska skall kommunicera på ett lyhört, respektfullt samt empatiskt sätt 

gentemot patienter och närstående (Socialstyrelsen 2005). Inom telefonrådgivning är 

kommunikationen med patienter en stor del av det dagliga arbetet som sjuksköterskorna utför 

(Sheldon, Barret & Ellington 2006). Enligt tidigare forskning är kommunikationen nyckeln 

till en bra telefonrådgivning, men det är viktigt att vara medveten om dess hinder som till 

exempel samtal med tredje part eller tidspress (Röing, Rosenqvist & Holmström 2013; 

Sheldon, Barret & Ellington 2006). Kommunikation per telefon har andra svårigheter som att 

patienter feltolkar informationen de får av sjuksköterskan eller hur sättet sjuksköterskan 

uttrycker sig gentemot patienten kan misstolkas (Ernesäter, Holmström & Engström 2009; 

Purc-Stephenson & Thrasher 2010). Kommunikationen inom telefonrådgivning har sina 

brister, beroende på hur den som ringer kan ta och tolka den informationen de får av 

sjuksköterskorna (Röing, Rosenqvist & Holmström 2013; Snooks et al 2008). Välfungerande 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten eller omvårdnadspersonalen kan leda till 

att patienter upplever en förbättrad hälsa och känner sig mer nöjd (Charlton, Dearing, Berry & 

Johnson 2008; Ernesäter, Engström, Winblad, Rahmqvist & Holmström 2015).  

 

1.4 Samtal med tredje part 

Många samtal som kommer genom telefonrådgivningen sker genom en tredje part. Det är 

vanligt att personen som ringer inte är patienten i fråga utan patientens anhörig, vän eller 

omvårdnadspersonal. Det gör att det uppstår en konflikt mellan personen som ringer och 

sjuksköterskan på grund av patientens integritet, speciellt när samtalen handlar om känsliga 

ämnen. Det skapar etiska problem. Ibland vill personen som ringer boka en tid till läkaren åt 

en annan utan denne persons godkännande (Holmström och Höglund 2007; Holmström & 

Höglund 2008). Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning inom 1177 upplevde det 

svårare att göra en bedömning i samtal med en tredje part. Viktig information kunde missas 

och missförstånd uppstod (Wahlberg 2003, Holmström och Höglund 2007; Valanis, Gullion 

& Randles-Moscuto 2007). De menade att det är lättare att göra bedömningar om de får prata 

direkt med den sjuke istället för via en omvårdnadspersonal eller anhörig (Wahlberg 2003). 

För att kompensera kommunikationen per telefon med en tredje part och där sjuksköterskan 

inte kan se patienten och läsa av kroppsspråket och ansiktsuttryck kan sjuksköterskan använda 

sig av andra färdigheter som att till exempel lyssna på patientens andningsljud. Målet är att 
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visualisera sig patienten och försöka identifiera behoven. Detta fungerar endast om 

omvårdnadspersonalen kan sträcka telefonen till patienten (Pettinari & Jessopp 2001; 

Charlton et al. 2008). Sådan kommunikation är ansiktslös och sjuksköterskan måste fatta 

beslut efter den informationen hon får från omvårdnadspersonalen (Holmström och Höglund 

2007).  

 

1.5 Teoretiskt anknytning  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori om kommunikation som skrevs år 1966 baseras på 

mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och patienten. Teorin handlar om att den 

professionella vårdpersonalen hjälper en patient, en familj eller ett samhälle att förebygga och 

lindra upplevelser av lidandet och ibland finna en mening i dessa upplevelser (Travelbee 

1971). Kommunikation är något som Joyce Travelbee anser som sjuksköterskornas viktigaste 

redskap för att skapa en relation med patienterna. Målet med kommunikation i 

omvårdnadsteorin handlar om att genom en bra kommunikation kunna identifiera patienters 

behov och anpassa omvårdnadsåtgärder efter individen (Travelbee 1971; Wahlberg 2007). 

Enligt Travelbee sker en kontakt där vi ständigt kommunicerar med varandra både verbalt och 

icke-verbalt vid möten med människor. Den icke-verbala kommunikationen tillför mycket till 

den verbala kommunikationen så att sjuksköterskan kan märka undangömda känslor hos 

patienten. Kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten har stor betydelse för att 

sjuksköterskan ska kunna planera och genomföra omvårdnadsåtgärder efter patientens behov. 

För patienten kan kommunikationen med sjuksköterskan ha ett avgörande roll för att finna en 

mening i sin hantering av sjukdomen eller lindandet (Travelbee 1971).  

 

1.6 Problemformulering 

Majoriteten som söker vård idag är äldre personer över 65 år (Holmström et al. 2016). 

Eftersom fler personer blir äldre längre, kommer belastningen på hälso – och sjukvården att 

öka. (Summer 2010). Inom telefonrådgivning är kommunikationen med patienter en stor del 

av det dagliga arbetet som sjuksköterskorna utför (Sheldon, Barret & Ellington 2006). 

Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning bedömer patientens behov utifrån 

patienternas eller andras egna upplevelser (Greenberg 2009). Det finns fler studier som 

handlar om telefonrådgivning med tredje part dock är de flesta utförda på hälsocentraler inom 

primärvården. Sjuksköterskor som arbetar inom kommunen utför ofta telefonrådgivning och 

specifikt med en tredje part. Med denna studie om hur kommunsjuksköterskor upplever 

telefonrådgivning med omvårdnadspersonal på äldreboenden önskas kunna bidra till en ökad 
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förståelse och kunskap hos personalen och chefer. Eventuella upplevda problem och 

möjligheter med den typen av telefonrådgivning kan ge förslag på eventuella 

förbättringsområden i organisationen.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med föreliggande studien var att beskriva sjuksköterskornas reflektioner om arbetet 

som konsultsköterska med fokus på telefonrådgivning med andra vårdgivare. 

 

 

1. Metod 

 

2.1 Design  

I studien användes en kvalitativ ansats med beskrivande design. Beskrivande design är 

användbart när deltagarna berättar om sina upplevelser om en sak/situation (Polit och Beck 

2017).  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ändamålsurval användes i studien för att få fram den specifika gruppen av sjuksköterskor 

som arbetar inom en kommun på tre olika områden, kvällar och helger inom äldrevården. 

Med äldrevård menas äldreboende där kommunsjuksköterskorna arbetar. 

Kommunsjuksköterskor som arbetade kvällar och helger valdes på grund av att under den 

tiden var kommunsjuksköterskorna konsulter, hade ansvar för flera äldreboenden samtidigt 

och arbetade med telefonrådgivning. Ändamålsurval bygger på att deltagare i studien stämmer 

överens med vilken grupp av deltagare författaren är ute efter, deltagare blir specifikt utvalda 

för deltagande i studien (Polit o& Beck 2017). Det planerades att det skulle delta åtta 

kommunsjuksköterskor i studien. Eftersom ingen av kommunsjuksköterskorna tackade nej till 

deltagandet, deltog åtta legitimerade sjuksköterskor som arbetade inom kommunen och 

arbetade kvällar och helger gentemot de äldreboenden de hade ansvar för under sitt 

arbetspass. Sjuksköterskorna som deltog i studien hade som kortast arbetat ett halvt år inom 

verksamheten. Ingen av deltagarna har avbrutit sitt deltagande i studien. Deltagare i studien 

var två manliga och sex kvinnliga kommunsjuksköterskor. Åldern på deltagarna var mellan 26 

– 62 år (medelåldern på 43 år). Medelvärden på hur många år de hade arbetat som 

sjuksköterska var 13 år. Deltagarnas medelvärde på hur länge de hade arbetat som 

kommunsjuksköterska var 7 år. För mer detaljerad information om deltagarna se tabell 1.  
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Tabell 1. Deltagarnas data 

Kommunsjuksköters

ka 

År sedan 

sjuksköterskeexame

n 

År sedan började 

arbeta som 

kommunsjuksköters

ka 

Vidareutbildnin

g 

Deltagare 1 2  2  nej 

Deltagare 2 31 27  DSK utan 

barndelen 

Deltagare 3 4  4  nej 

Deltagare 4 7  3  nej 

Deltagare 5 12  12  nej 

Deltagare 6 11  6 månader nej 

Deltagare 7 32 4  nej 

Deltagare 8 2  2  nej 

Nummer på deltagare i infogad tabell är inte samma som under citat i resultatet. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden utfördes genom enskilda semistrukturerade intervjuer på deltagarnas 

arbetsplats. Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide där frågorna öppnade 

upp så deltagaren kunde fritt berätta om sina upplevelser som till denna studie skapades av 

författaren. Intervjuguiden bestod av förutbestämda, öppna frågor och hjälpte författaren att 

hålla sina intervjuer strukturerade (Polit & Beck 2017). Det ansågs relevant för denna studie 

då deltagarna berättade om sina upplevelser. För att se om intervjuguide var relevant till 

studiens syfte genomfördes en pilotintervju. Genom en pilotintervju ökades studiens 

trovärdighet då pilotintervjun transkriberades och granskades av författaren och handledaren 

innan de övriga intervjuerna skedde (Polit & Beck 2017). Eftersom pilotintervjun svarade på 

syftet inkluderades den i studien. Intervjufrågorna bestod av bakgrundsfrågor om deltagarnas 

ålder, hur länge de varit en legitimerad sjuksköterska, hur länge de har jobbat inom 

kommunen och om de hade någon vidareutbildning, vad för vidareutbildning. Intervjuguiden 

bestod av flera öppna frågor. Exempel på de övergripande frågor som ställdes var: ”Kan du 

beskriva ett typiskt rådgivningssamtal?”, ”Berätta om dina upplevelser av telefonrådgivning? 

”och ”Vad tror du tidigare erfarenheter inom sjuksköterskeyrket spelar för roll inom 
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telefonrådgivning?”, ”Vilka svårigheter upplever du med det här arbetssättet?”, ”Vilka 

möjligheter upplever du med det här arbetssättet?”, ”Hur upplever du kommunikationen med 

omvårdnadspersonalen?” Författaren lyssnade aktivt på deltagarnas svar och ställde 

eventuella följdfrågor. Exempel på följdfrågor som ställdes var: ”Vad menar du med det 

här?”, ”Kan du utveckla?”, ”Hur kände du då?”. I slutet av intervjun ställdes frågan ”Om 

deltagaren skulle vilja tillägga något?” eftersom deltagarna kunde komma med andra tankar, 

upplevelser som författaren inte frågade om och kunde ta nytta av i sin studie (Polit & Beck 

2017). Frågan om det var okej för författaren att återkomma vid eventuella nya frågor ställdes 

för att författaren skulle ha möjligheten att kontakta deltagare om några av deras svar kändes 

oklara. Alla intervjuer spelades in på en diktafon så att författaren kunde hålla fokus på det 

deltagaren sa samt ställa följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 19–32 minuter (medellängd = 

24 minuter). Intervjuerna genomfördes mellan februari – mars 2019.  

 

2.4 Tillvägagångssätt  

Innan rekrytering av deltagare till studien ansökte författaren via mejl om tillstånd att 

genomföra studien samt skickade information om studien, till tre verksamhetschefer inom den 

berörda kommunen som ansvarade för varsitt område. Verksamhetscheferna skrev under och 

skickade tillbaka det påskrivna tillståndet till författaren. Verksamhetscheferna fick även via 

mejl en fråga om att lämna ut namnen på potentiella deltagarna till studien. Författaren fick 

kontaktuppgifter på samtliga anställda sjuksköterskorna från verksamhetscheferna via mejl. 

Samtliga sjuksköterskorna kontaktades via mejl, fick informationsbrev om vad studien 

handlade om och en förfrågan om deltagandet i studien. Författaren valde de första åtta 

deltagare som svarade på mejlet och som motsvarade inklusionskriterier. Deltagarna fick 

bestämma plats och tid när intervjun skulle ske. Deltagarna fick också en skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte vid intervjutillfällen och författaren påminde deltagarna om att 

studiens deltagande var frivillig och att deltagarna kunde avbryta eller ångra sig när som helst.  

 

2.5 Dataanalys 

Dataanalys utfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 

(Graneheim & Lundman 2004). Intervjuerna transkriberades ordagrant direkt efter att alla 

intervjuer genomfördes. I transkriberingen skrevs även alla hostningar, deltagarens ”hmm”, 

”mm” och pauser ut (Polit & Beck 2017). Analysen utfördes genom att författaren till studien 

läste transkriberingen flera gången om för att få en överblick över deltagarnas svar. Hela 

texten räknades som en analysenhet och analyserades gentemot studiens syfte. 
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Meningsbärande enheter är en konstellation av ord, uttryck eller fraser som syftar på samma 

innebörd, de som svarade på studiens syfte delades upp i meningsbärande enheter (Graneheim 

& Lundman 2004). Kondenseringsprocessen innebär att onödiga ord plockades bort och 

meningsbärande enheter förkortades vilket gjordes i studien för att behålla kärnan från 

intervjuerna (Graneheim & Lundman 2004). Kondensering kodades därefter med koder som 

beskrev innehållet i de meningsbärande enheterna kortfattat. Efter att ha läst igenom koderna 

flera gånger delades de koderna med liknande innehåll in till subkategorier. Efter att sju 

subkategorier skapades, sorterades de upp till tre kategorier. Kategorier förklarade innehållet i 

intervjuerna. Koder, subkategorier och kategorier diskuterades med handledargruppen vid 

flera tillfällen. (Se tabell 2 exempel från analysprocessen). 

 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen. 

Meningsbär

ande 

enheter  

Kondenserin

g 

Kod Subkategori Kategori 

Krångligt att 

sitta i bilen 

och ha ingen 

tillgång 

journalen 

Sitter i bilen, 

ingen 

tillgång till 

journalen 

Inte tillgång till 

journalen  

Praktiska 

förutsättningar 

som påverkar 

arbetet för 

sjuksköterskan 

Att arbeta med 

telefonrådgivning inom 

äldrevården 

Man åker till 

olika 

patienter, lär 

sig mycket 

från det, nya 

saker hela 

tiden 

lär sig nytt, 

händer nya 

saker 

Lärande/ lär sig 

nytt 

Givande arbete Att arbeta med 

telefonrådgivning inom 

äldrevården 

Har man 

jobbat länge 

är inte 

mycket som 

är svårt, allt 

kan lösas 

Jobbat länge, 

inget riktigt 

svårt nu, kan 

lösas 

Lättare jobbat 

länge  

Tidigare 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor 

Att arbeta med 

telefonrådgivning inom 

äldrevården 
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När de ringer 

så har de inte 

personnumm

er på 

patienten 

Personalen 

tar inte fram 

personnumm

er 

Får inte info om 

patienten/ brist i 

information 

Utbildning för 

omvårdnadspers

onalen 

Kommunikation med 

omvårdnadspersonalen 

När 

personalen 

ringer förstår 

man inte de 

ibland 

Inte förstår 

personalen 

på telefonen 

Språksvårigheter Språksvårigheter 

hos 

omvårdnadspers

onalen 

Kommunikation med 

omvårdnadspersonalen 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Omvårdnadsforskning grundas på etiska principer. Godhetsprincipen, rättviseprincipen och att 

visa respekt är principer som författaren har tagits hänsyn till i sin studie för att skydda 

deltagarna (Polit & Beck 2017). Godhetsprincipen har författaren respekterat genom att 

behandla intervjumaterialet och transkriberingen konfidentiellt. Intervjuer avidentifierades 

genom att deltagarnas namn togs bort från texten i intervjuerna. Inga individer kan urskiljas i 

resultatet. Intervjuerna spelades in på en diktafon, direkt efter avslutat intervju överfördes 

materialet till en dator i en skyddad mapp och raderades från ljudinspelningsverktygen. 

Mappen förvarades på en dator som enbart författaren hade tillgång till. Genom att deltagarna 

valdes först efter att de svarade på ett mejl användes rättviseprincipen. Rättviseprincipen togs 

i beaktan då alla deltagare fick samma information och deltagarna fick själva bestämma plats 

och tid för att genomföra intervjuer. Författaren visade respekt gentemot deltagarna genom att 

deltagarna fick information om att studien var frivillig och att dem kunde avbryta medverkan 

när som helst utan en förklaring (Polit & Beck, 2017). De eventuella forskningsetiska problem 

som kunde uppstå var att deltagarna kände sig tvingade till att delta i studien på grund av att 

dem kände författaren och hade på sig press från cheferna som skickade mejl till de.  

 

2.Resultat  

Genom dataanalysen framkom det tre kategorier och sju subkategorier. Kategorier var Att 

arbeta med telefonrådgivning inom äldrevården, Utmaningar i arbetet och Kommunikation 

med omvårdnadspersonalen. De kategorier innehöll sju subkategorier som beskrev 

kommunsjuksköterskornas känslor och upplevelser angående deras arbetssätt. 
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Kommunsjuksköterskorna lyfte fram både svårigheter och möjligheter med telefonrådgivning. 

(Kategorier och subkategorier presenteras i tabell 3).  

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier  

Att arbeta med telefonrådgivning inom 

äldreboenden 

Ett givande arbete 

Praktiska förutsättningar som påverkar 

arbetet för sjuksköterskorna 

Tidigare erfarenheter hos sjuksköterskorna 

Utmaningar i arbetet  Sjuksköterskornas ansvar  

Bedömningar per telefon med 

omvårdnadspersonalen 

Kommunikation med 

omvårdnadspersonalen 

Språksvårigheter hos omvårdnadspersonalen 

Brister i informationsöverföring 

 

3.1 Att arbeta med telefonrådgivning inom äldreboenden. 

Kategorin Att arbeta med telefonrådgivning inom äldreboenden beskrev vilka känslor 

kommunsjuksköterskor som deltog i studien hade med det här arbetssättet. Den beskrev även 

de praktiska förutsättningar som påverkade kommunsjuksköterskornas arbete med 

telefonrådgivning inom äldrevården. Kommunsjuksköterskor beskrev också hur de upplevde 

att tidigare erfarenheter inom yrket hade betydelse för det här arbetssättet. Innehållet i 

kategorin beskrevs under följande subkategorier; Ett givande arbete, Praktiska 

förutsättningar som påverkar arbetet för sjuksköterskorna samt Tidigare erfarenheter hos 

sjuksköterskorna.  

 

3.1.1 Ett givande arbete  

Under subkategorin Ett givande arbete beskrev kommunsjuksköterskorna arbetet med 

telefonrådgivning som ett roligt arbete. Enligt deras beskrivningar framkom det att det fanns 

olika kvällar, vissa kvällar var lugnare än andra. Kommunsjuksköterskorna som deltog i 

studien beskrev att de trivdes med sitt arbete och att de alltid kunde ta hjälp av en kollega och 

de kunde samarbeta med varandra. Det fanns också möjlighet för dem att ringa efter hjälp. De 

beskrev att det var roligt att arbeta, roligt att få träffa omvårdnadspersonalen, patienterna och 

få uppskattning för sin insats ifrån omvårdnadspersonalen. Det de flesta 

kommunsjuksköterskorna upplevde att arbetet var givande, väldigt utvecklande och 
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varierande. Flera av kommunsjuksköterskorna upplevde att det ofta uppkom situationer som 

de aldrig varit med om och genom det lärde de sig något nytt vid varje arbetspass. Enligt 

kommunsjuksköterskorna som deltog i studien växte de som människa, blev starkare i sig 

själv och blev mer duktiga på att lösa problem när dem arbetade med telefonrådgivning inom 

äldrevården.  

 

 ”…jag tycker det är bra för att man lär sig mycket, man har olika, det är inte bara att man 

har en typ av patienter, de är multisjuka. Det händer mycket…” 

- Deltagare 3.  

Det kommunsjuksköterskorna även beskrev som positivt var att det var roligt att kunna hjälpa 

omvårdnadspersonalen per telefon att lösa problem som uppstod kring en patient. Att det var 

givande att handleda omvårdnadspersonalen. De kände sig bättre på att kunna lösa ett 

problem utan att behöva vara närvarande fysiskt, vilket de beskrev som kul.  

 

3.1.2 Praktiska förutsättningar som påverkar arbetet för sjuksköterskorna 

Trots de positiva känslor som de deltagande kommunsjuksköterskorna beskrev så fanns det 

praktiska förutsättningar inom arbetet som enligt dem påverkade för dem att utföra arbetet. 

Det som alla kommunsjuksköterskor lyfte i intervjuerna var svårigheter med att sitta mycket i 

en bil, där de inte hade tillgång till patienternas journaler och där de var tvungna att fokusera 

på trafiken samtidigt som de svarade i telefonen. Det att de alltid tilldelades olika bilar 

skapade också fördröjningar och onödig stress över att inte veta hur de skulle tanka bilarna 

eller hur just den bilen de hade fungerade. Det gjorde även att kommunsjuksköterskorna 

förlorade fokus från det de skulle göra under sitt arbetspass, fokus från patienter. Vissa av 

dem kände väldigt stor stress över att bilen skulle kunna gå sönder, därför valde flera av dem 

att ta egen bil under arbetspasset. 

 

”… att det är svårt att inte kunna bilen man ska köra med, att man får olika bilar varje gång 

och är inte bekant med det åå…” 

- Deltagare 1. 

Telefonen var även en av de praktiska förutsättningar som påverkade 

kommunsjuksköterskornas arbete, det skapade stress under arbetet. Det hände att de förlorade 

täckning och hörde inte vad omvårdnadspersonalen sa, det var enligt 

kommunsjuksköterskorna väldigt tidskrävande och irriterande. Kommunsjuksköterskorna som 
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deltog i studien tyckte även att när de inte hade tillgång till journaler under tiden de åkte 

mellan olika äldreboenden var en stor brist i deras arbete. De upplevde att det ofta kunde dröja 

länge innan de hade tillgång till en dator och kunde dokumentera det de gjorde under sitt 

arbetspass, eller att kunna titta efter ett nummer till en anhörig. Det skapade mer stress för att 

kommunsjuksköterskorna som behövde tänka på att hinna dokumentera allt och inte glömma 

bort något de utfört under arbetspasset.  

 

3.1.3 Tidigare erfarenheter hos sjuksköterskorna 

Enligt kommunsjuksköterskorna som deltog i studien var tidigare erfarenheter hos 

sjuksköterskorna inom yrket och verksamheten väldigt viktiga. De beskrev att 

kommunsjuksköterskor som hade tidigare erfarenheter som sjuksköterska och hade arbetat 

länge inom denna verksamhet var mycket lugnare i sättet och kände sig säkrare. De tyckte att 

sjuksköterskorna med erfarenheter visade att de hade mer kunskap, visste vilka frågor de 

skulle ställa till omvårdnadspersonalen per telefon och kände igen fler fall och samtal som 

kom under arbetspasset. Hantering av problem som uppkom under arbetspasset samt 

bedömningar upplevde kommunsjuksköterskorna var lättare när man hade längre 

arbetserfarenheter. Kommunsjuksköterskorna beskrev att genom att ha längre erfarenheter flöt 

arbetet på mer automatiskt och omvårdnadsåtgärder gick snabbare att utföra. För de 

kommunsjuksköterskorna kändes inte någonting för svårt, alla problem gick att lösa genom att 

de hade sett fler fall och varit med om många olika samtal under sina år.  

 

Kommunsjuksköterskorna som deltog i studien beskrev att arbetet med telefonrådgivning 

inom deras verksamhet var betydligt svårare som nyutbildad sjuksköterska eller en 

sjuksköterska som inte hade arbetat med det här arbetssättet innan. Nya 

kommunsjuksköterskorna upplevdes mer stressade och hade mer fokus på enbart patienterna, 

inte på omvårdnadspersonalen och anhöriga som är en stor del i omvårdnadsarbetet. De hade 

även sett att de sjuksköterskorna ringde mer efter hjälp och efter läkare samt var mer osäkra 

på sitt arbetssätt. De kommunsjuksköterskorna som började arbeta kvällar och helger var mer 

oroliga, nervösa och kunde inte behålla lugnet under de mer stressande situationer som 

uppkom. De hade svårare med att prioritera och bedöma på grund av bristande erfarenheter. 

Enligt kommunsjuksköterskorna som deltog i studien behövde nyutbildade sjuksköterskor 

arbeta mer dagtid inom äldreboenden innan de började med att arbeta kvällar och helger med 

telefonrådgivning för att komma in i rollen och skapa sig mer erfarenheter.  
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3.2 Utmaningar i arbetet  

Under kategorin Utmaningar i arbetet beskrev kommunsjuksköterskornas som deltog i 

studien upplevelser av arbetssättet och de utmaningar de möts av under arbetet, till exempel 

deras känslor över hur det var att arbeta kvällar och helger inom äldrevården. 

Kommunsjuksköterskorna beskrev även möjligheter och svårigheter de möttes av vid 

bedömningar per telefon med omvårdnadspersonalen. De beskrev hur utmanade det var att 

arbeta med att göra en bedömning per telefon utifrån omvårdnadspersonalens beskrivningar. 

Innehållet i kategorin beskrevs i följande subkategorier: Sjuksköterskornas ansvar och 

Bedömningar per telefon med omvårdnadspersonalen.  

 

3.2.1 Sjuksköterskornas ansvar  

Kommunsjuksköterskorna upplevde att de hade mycket ansvar, de hade mellan 300–400 

patienter som de ansvarade för under ett arbetspass. De hade flera äldreboenden att åka till 

och kände att de väldigt ofta var ensamma. Kommunsjuksköterskorna beskrev sitt arbete som 

osäkert och inte patientsäkert för att det innefattade stort ansvar. De kände ofta att de inte 

hann med allt och var ofta tvungna att prioritera. Kommunsjuksköterskorna som deltog i 

studien beskrev att de kände att läkarens och omvårdnadspersonalens ansvar las över på dem. 

Det upplevde det som utmanande, svårt och stressade.  

 

”… det är väl det att det är många som man aldrig… man känner inte dem, man har aldrig 

träffat de någon gång…” 

- Deltagare 6. 

Kommunsjuksköterskorna upplevde att de inte hade bra översikt över de patienter de 

ansvarade för. Det var många som de aldrig hade träffat förut och inte visste någonting om. 

Kommunsjuksköterskorna som deltog i studien upplevde att det var ett påfrestande arbete och 

det kände sig ofta otillräckliga.  

 

3.2.2 Bedömningar per telefon med omvårdnadspersonalen 

Bedömningar per telefon med omvårdnadspersonalen var enligt kommunsjuksköterskorna 

som deltog i studien svårt. De beskrev att omvårdnadspersonalen kunde ringa om allt möjligt 

som blodsocker, oro hos patienten, mediciner och fall med mera. Kommunsjuksköterskorna 

upplevde att det tog lite mer tid med samtal med omvårdnadspersonalen. De upplevde att de 

fick för lite information för att kunna göra en bedömning, att de ofta fick otydliga svar från 
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omvårdnadspersonalen. Kommunsjuksköterskorna upplevde att omvårdnadspersonalen var 

ofta stressad och hade bråttom. Kommunsjuksköterskorna upplevde att de gjorde fel 

bedömningar per telefon och situationen kunde visa sig vara mindre akut när de besökte 

patienterna än det som beskrevs per telefon. Kommunsjuksköterskorna som deltog i studien 

upplevde att många utav omvårdnadspersonalen gjorde egna bedömningar. Det kändes 

osäkert för kommunsjuksköterskorna som deltog i studien då de ofta gjorde bedömningar per 

telefon baserade på omvårdnadspersonalen uppfattningar och inte sina egna.  

 

3.3 Kommunikation med omvårdnadspersonalen 

I kategorin Kommunikation med omvårdnadspersonalen beskrev kommunsjuksköterskorna 

som deltog i studien att språksvårigheter påverkade kommunikationen med 

omvårdnadspersonalen och påverkade deras arbete. Kommunsjuksköterskorna beskrev även 

att den brister i informationsöverföringen påverkade dem negativt då de ville utföra sitt arbete 

på ett patientsäkert sätt. Innehållet i kategorin beskrevs i följande subkategorier: 

Språksvårigheter hos omvårdnadspersonalen och Brister i informationsöverföring. 

 

3.3.1 Språksvårigheter hos omvårdnadspersonalen 

Kommunsjuksköterskorna som deltog i studien upplevde att språksvårigheter hos 

omvårdnadspersonalen var vanligt. Kommunsjuksköterskorna upplevde att det gick bra med 

kommunikationen med omvårdnadspersonalen men att dem stötte på svårigheter minst en 

gång under ett arbetspass. De upplevde att ibland förstod och hörde inte dem vad 

omvårdnadspersonalen sa. Kommunsjuksköterskorna tyckte att språksvårigheterna hos 

omvårdnadspersonalen ökade mer under sommarperioden då det arbetade mer vikarier på 

äldreboenden. Det skapade mer missförstånd och kommunsjuksköterskorna upplevde att de 

fick åka oftare till äldreboendet på grund av att dem hade svårare att göra en bedömning per 

telefon.  

 

”… hör inte ofta vad de säger på grund av språket och då ber man dem att ge telefonen till 

någon annan…” 

                                                                            -Deltagare 1. 

 

Kommunsjuksköterskorna som deltog i studien tyckte att de ofta får be 

omvårdnadspersonalen att ge telefonen till någon annan. De upplevde det som jobbigt, hemskt 
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och kränkande gentemot den omvårdnadspersonalen som försökte utföra sitt arbete. 

Kommunsjuksköterskorna upplevde att det ofta kunde bli fel och då gjorde de fel bedömning 

mot patienten i fråga. De upplevde det svårt när omvårdnadspersonalen inte förstod alla 

instruktioner, eller att omvårdnadspersonalen inte kunde förmedla vad var som var fel med 

patienten. Det enligt kommunsjuksköterskorna gjorde deras arbete lite svårare.  

 

3.3.2 Brister i informationsöverföring  

Kommunsjuksköterskorna beskrev att omvårdnadspersonalen inte var förberedda på vad 

sjuksköterskan kommer fråga efter innan de ringde. Ibland hade de inte patientens efternamn, 

personnummer eller medicinlista framme när de ringde till kommunsjuksköterskan. Enligt 

dem saknade omvårdnadspersonalen kunskaper och all personal var inte utbildad till att till 

exempel kontrollera mätvärden.  

 

”… de som är svårt är det här när de bara ringer och säger ´vi vill ge vid behovs medicin´…” 

                                                                                                        -Deltagare 4. 

”… personalen ringer och säger ´ Britt vill ha Alvedon…” 

                                                                                                       -Deltagare 3. 

 

Kommunsjuksköterskorna som deltog i studien upplevde att de förväntade sig att de kände 

varje patient och visste varje patientens namn. Kommunsjuksköterskorna upplevde att det 

antogs att de bara ansvarade över ett äldreboende, medan de under kvällar och helger 

ansvarade över flera äldreboenden samtidigt. Kommunsjuksköterskorna upplevde att 

omvårdnadspersonalen som hade mer erfarenheter och kunskap underlättade för dem i deras 

arbete. När omvårdnadspersonalen var förberedda när de ringde och kunde berätta patientens 

symtom och kontrollerade mätvärden gjorde att deras arbete flöt på. Enligt 

kommunsjuksköterskorna som deltog i studien borde det finnas krav på chefer för att 

tillgodose att omvårdnadspersonalen får mer kunskaper och får möjligheter att lära sig utföra 

vissa enkla omvårdnadsåtgärder. Det är en förutsättning för kommunsjuksköterskorna för att 

kunna utföra mer patientsäker vård.  

 

4.Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat  
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Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskornas reflektioner om arbetet som 

konsultsköterska med fokus på telefonrådgivning med andra vårdgivare. 

Kommunsjuksköterskorna har en komplex och växlande roll inom äldrevården. 

Kommunsjuksköterskorna ansvarade för ett stort antal patienter under sitt arbetspass. Alla 

bedömningar som skedde togs utifrån omvårdnadspersonalens beskrivningar per telefon. Tre 

kategorier togs fram för att belysa deras upplevelser: Att arbeta med telefonrådgivning inom 

äldreboenden, Ett utmanande arbete samt Kommunikation med omvårdnadspersonalen. 

Kommunsjuksköterskorna beskrev möjligheter och svårigheter med sitt arbetssätt. De tyckte 

att arbetet inom äldreboenden var utmanande men samtidigt ett givande arbete då patienterna 

de ansvarade för var multisjuka och det inträffade ofta nya fall som dem inte varit med om. 

Praktiska förutsättningar som påverkade deras arbete togs upp av kommunsjuksköterskorna. 

De satt ofta i en bil och utan patienternas journaler vilket upplevdes som svårt och stressande. 

Kommunsjuksköterskorna beskrev att tidigare erfarenheter som sjuksköterska och helst inom 

verksamheten påverkade sättet hur bedömningar gjordes. Kommunsjuksköterskorna med 

tidigare erfarenheter var säkrare och mindre stressade över att göra bedömningar per telefon. 

Kommunsjuksköterskorna hade ett stort ansvar under sitt arbetspass och bedömningar per 

telefon med omvårdnadspersonalen upplevdes som utmanande. 

Kommunikation med omvårdnadspersonalen upplevdes av kommunsjuksköterskorna som 

svårt, det fanns språksvårigheter hos personalen som påverkade bedömningsförmågan och 

brister i informationsöverföring från omvårdnadspersonalen som gjorde det svårare.  

 

4.2 Resultat diskussionen 

I föreliggande studie beskrev kommunsjuksköterskorna sitt arbete som utvecklande och 

varierande. I artiklar funna av författaren beskrev sjuksköterskor arbetet som stimulerande, 

roligt samt som ett lärorikt arbete när telefonrådgivningssamtal fungerade mellan 

sjuksköterskan och den sökande (Strom, Marklund & Hilding 2006: Hagan, Morin & Lépine 

2000). I en studie baserad på en samling av artiklar mellan 1995 och 2005 om 

sjuksköterskornas upplevelser av kommunikation med patienter upplevde sjuksköterskorna att 

de var nöjda med sitt arbete när kommunikationen med patienterna per telefon fungerade, de 

kände sig behövda samt att det gjorde patienterna nöjda (Charlton et al. 2008). I föreliggande 

studie beskrev kommunsjuksköterskor dålig tillgång till journalen som ett hinder för att kunna 

utföra sitt arbete samt att de upplevde det som en bidragande stressfaktor. Trots de positiva 

känslor som sjuksköterskorna som arbetade inom kommun i en studie i västra Sverige hade 

angående sitt arbete upplevde de att ingen direkt kontakt till en läkare och bristande tillgång 
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till patienternas journaler gjorde deras arbete svårare (Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). 

Att teknologi inom sjukvården användes mer och mer, att sjuksköterskorna gjorde 

bedömningar per telefon allt oftare och att fler chattrum för rådgivning skapades gjorde att 

sjuksköterskor var mer beroende av teknik och fick mindre fysiskt kontakt med patienterna. 

Teknologin kunde sluta fungera och det hände att telefonkontakten med patienten förlorades 

eller journalsystemen inte gick att skriva i på grund av tekniska fel. Allt detta enligt 

deltagande sjuksköterskorna i studier kunde skapa stora svårigheter inom hälso – och 

sjukvården (Wahlberg, Cederlund & Wredling 2003; Pettinari & Jessop 2001).  

 

Vikten av tidigare erfarenheter som sjuksköterska beskrevs i föreliggande studie av 

kommunsjuksköterskorna som viktigt, de upplevde att tidigare erfarenheter gjorde det enklare 

för de att kunna göra bedömningar per telefon. Enligt tidigare studier på sjuksköterskor som 

arbetade inom primärvården inom kommunen visade att ökad kunskap och erfarenheter hos 

sjuksköterskorna gjorde att de kunde utföra sitt arbete på ett mer patientsäkert sätt samt hade 

lättare att göra bedömningar (Ström, Marklund & Hilding 2006; Kihlgren, Sunvisson, Ziegert, 

& Mamhidir 2014; Snooks et al. 2008; Charlton et al. 2008). Arbetet som sjuksköterska 

speciellt inom telefonrådgivning var ett kunskapsintensivt arbete enligt sjuksköterskorna i en 

svensk stad som arbetade med telefonrådgivning, kraven på sjuksköterskornas och deras 

kompetens ökade (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström 2008). I flera studier upplevde 

sjuksköterskorna som arbetade inom primärvården och inom kommunen att nya krav ställdes 

på dem genom att telefonrådgivningen ökar (Höglund & Holmström 2008; Kapborg & 

Svensson 1999). Som i föreliggande studie beskrevs i andra studier att tidigare erfarenheter 

hos sjuksköterskorna gjorde att de sjuksköterskorna hade lättare med beslutfattandet, 

bedömningar samt att de ökade kvalitén inom vården och bidrog till ett mer patientsäker vård 

(Nilsson, Lundgren & Furåker 2009; Kihlgren, Sunvisson, Ziegert, & Mamhidir 2014; 

Charlton et al. 2008; Ernesäter et al. 2015).  I en studie från Finland beskrev sjuksköterskorna 

inom akutsjukvård att kunskapsutveckling för sjuksköterskan som arbetade med 

telefonrådgivning behövdes. Att skicka sjuksköterskorna på extra kurser eller 

vidareutbildningar gjorde att vårdens kvalité ökade och att de sjuksköterskorna kände sig 

säkrare i sin roll och utförde bättre arbete (Kaakinen, Kyngäs, Tarkiainen & Kääriäinen 

2015). 

 

Kommunsjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att de hade mycket ansvar, de hade 

flera äldreboenden att åka till och kände att de väldigt ofta var ensamma. 
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Kommunsjuksköterskorna beskrev sitt arbete som osäkert och inte patientsäkert på grund av 

det stora ansvarsområdet. Fler studier sjuksköterskorna inom primärvården och inom 

kommunen i Sverige beskriver att sjuksköterskornas roll har förändrats, de har en mer 

komplex roll. Sjuksköterskorna arbetade oftare som rådgivande konsulter än fysiskt hos 

patienter och hade som i föreliggande studien ansvar över flertal patienter. Sjuksköterskorna i 

studierna beskrev även brist på kontroll på grund att de behövde arbeta på avstånd från 

patienterna. De kände sig väldigt ensamma och frustrerande för att de inte kunde vara på plats 

hos patienterna.  (Karlsson et al 2012: Ernesäter, Holmström & Engström 2009; Kihlgren, 

Sunvisson, Ziegert & Mamhidir 2014; Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). I föreliggande 

studie beskrev kommunsjuksköterskorna sitt arbete som utmanade och varierande. Det 

upplevde även sjuksköterskorna i en studie som arbetade inom primärvården och kommunen, 

de beskrev det som väldigt kunskapsintensiv samt varierande arbete (Karlsson et al 2012: 

Ernesäter, Holmström & Engström 2009; Kihlgren, Sunvisson, Ziegert & Mamhidir 2014; 

Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). I studier gjorda på sjuksköterskor som arbetade inom 

primärvården upplevde sjuksköterskorna att de måste delegera flera av arbetsuppgifter till 

omvårdnadspersonalen och att det upplevdes som utmanande då sjuksköterskorna hade svårt 

att släppa kontrollen och ville utföra det själva. De sjuksköterskorna kände sig utsatta då de 

inte hade översyn över det hur omvårdnadspersonalen utförde sitt arbete (Kapborg & 

Svensson 1999; Strom, Marklund & Hilding 2006). Kommunsjuksköterskorna i föreliggande 

studien upplevde likaså att de var tvungen lita på personalen och att många bedömningar 

gjordes enligt omvårdnadspersonalens upplevelser vilken kunde kännas jobbigt.  

 

Kommunikation är något som Joyce Travelbee anser som sjuksköterskornas viktigaste 

redskap för att skapa en relation med patienterna. Målet med kommunikation i 

omvårdnadsteorin handlar om att genom en bra kommunikation kunna identifiera patienters 

behov och anpassa omvårdnadsåtgärder efter individen. Travelbee anser att  

icke-verbal kommunikation såsom bakgrundsljud, mimik med mera kan vara avgörande för 

sjuksköterska ska kunna göra en bra bedömning (Travelbee 1971). Kommunsjuksköterskorna 

i föreliggande studie upplevde att kommunikationen per telefon blev svårare då de inte såg 

patienterna eller pratade med patienterna i fråga vilket blev svårare med icke-verbal 

kommunikation enligt Travelbees teori. Flera studier på sjuksköterskor som arbetade inom 

primärvården och kommunen påpekade att kommunikation inom telefonrådgivning var 

utmanande. Dålig informationsöverföring, missförstånd, misstolkningar uppstod. Patienter 

hade även höga förväntningar på sjuksköterskorna per telefon (Ernesäter, Engström, Winblad 
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& Holmström 2014; Wahlberg, Cederlund & Wredling 2003; Kaminsky, Röring, Björkman & 

Holmström 2017; Purc-Stephenson & Thrasher 2010). I en annan studie tyckte 

sjuksköterskorna dock att icke-verbal kommunikation fungerade bra, att deras öron hade blivit 

deras ögon. De lyssnade på bakgrundsljud samt andning. De förutsatte dock att deras samtal 

skedde direkt med patienten i fråga (Pettinari & Jessop 2003). Därför är icke-verbal 

kommunikation svårt för kommunsjuksköterskorna i föregående studie att använda sig av då 

de aldrig pratar med patienten i fråga utan med omvårdnadspersonalen. I flera studier 

upplevde sjuksköterskorna att samtal med tredje part försvårade kommunikationen och gjorde 

det svårare för dem att göra bedömningar. Det ökade risken för missförstånd och fel 

bedömningar (Valanis, Gullion & Randles – Moscuto 2007; Holmström & Höglund 2007). 

Att samla informationen från den som ringer kunde vara avgörande för en bra bedömning 

(Greenberg 2009). I en studie beskrevs samling av information från omvårdnadspersonalen 

som en process. Eftersom personalen kunde ha svårt med att beskriva situationen var det 

viktigt att sjuksköterskorna visste vilka frågor hon skulle ställa för att få fram så mycket 

information som möjligt för en rättvis bedömning (Kihlgren 2014). I föreliggande studie 

upplevde kommunsjuksköterskorna dock att det var svårt att samla information från 

personalen på grund av språksvårigheter. Personalen kunde ibland inte beskriva vad patienten 

hade för problem. I en studie upplevde sjuksköterskorna som arbetade med telefonrådgivning 

i Sverige likvärdigt genom att de tyckte att samtal med personen som inte hade svenska som 

första språk försvårade för dem och gjorde det utmanande att göra bedömningar. Det skapade 

en större risk för felbedömningar och missförstånd (Wahlberg, Cederlund & Wredling 2003).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats med beskrivande design användes i denna studie utifrån syftet och för att 

beskriva kommunsjuksköterskornas upplevelser, det ansågs lämpligt för denna studie för att 

fånga kommunsjuksköterskornas upplevelser (Polit & Beck 2017).  

För att beskriva trovärdigheten i denna studie användes begreppen giltighet, tillförlitlighet 

samt överförbarhet.  

Eftersom denna studie innefattade kvalitativa intervjuer var kvalitativ innehållsanalys lämplig 

som analysmetod (Graneheim och Lundman 2004). Genom att undersökningsgruppen hade 

varierande bakgrund i till exempel ålder, erfarenheter, utbildning stärker det giltigheten i 

studiens resultat. I studien deltog både manliga och kvinnliga sjuksköterskor vilket kan påvisa 

variation i studien och därmed stärka giltigheten i studien. Giltighet stärks även om 

datainsamlingsmetoden och analysprocessen sker lika för varje deltagare (Graneheim & 
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Lundman 2004). För att stärka studiens giltighet skedde analysprocessen i samråd med 

handledaren och handledningsgruppen. Tabell med analysprocessen finns under metod delen i 

studien vilket även kan stärka giltigheten.  För att stärka studiens giltighet inkluderades citat 

för att instruera det som författaren fick ta del av genom intervjuerna. 

 

Författaren med hjälp av handledaren skapade en intervjuguide med öppna frågor som 

motsvarade syftet i studien som deltagarna kunde svara på mer fritt och uttrycka sina 

upplevelser. Det är av betydelse för att deltagarna ska kunna prata om sina egna upplevelser 

(Polit & Beck 2017). Eftersom samma intervjuguide användes för alla deltagarna stärker det 

studiens tillförlitlighet. För att stärka studiens kvalité och tillförlitlighet gjordes en 

pilotintervju för att kunna undersöka om intervjuguide var användbar. Pilotintervjun 

transkriberades och diskuterades med handledaren för att tillförlitligheten skulle öka. Genom 

att deltagarna fick möjligheten att själva välja tid och plats för att genomföra intervjuer kunde 

det skapa en känsla av trygghet för deltagarna vilket även stärker tillförlitligheten i studien 

(Polit & Beck 2017).  

När samtliga deltagare får samma intervjufrågor och samma förutsättningar för att svara på 

frågorna kan det stärka tillförlitligheten i studien (Polit & Beck 2017). Det som kan anses som 

en svaghet i denna studie var att författaren haft begränsade erfarenheter av intervjustudier. 

Det som kan anses som en styrka är att författaren arbetat och har erfarenheter av att arbeta 

med telefonrådgivning.  

 

Överbarhet i en studie kan bestämmas enbart av läsaren själv. För att läsaren ska kunna 

bestämma över studiens överbarhet skall författaren tydligt beskriva delar i metoden som 

urval, datainsamlingsmetoden och analysmetoden ökar överbarheten i studien (Graneheim & 

Lundman 2004).  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Studien kan komma att ha betydelse för att den beskriver hur kommunikationen mellan 

kommunsjuksköterskorna och omvårdnadspersonalen påverkade kommunsjuksköterskornas 

bedömningsförmågor. Genom denna studie visade kommunsjuksköterskorna vilka svårigheter 

och möjligheter de upplevde med telefonrådgivning. Författaren önskar att studiens resultat 

kan leda till att omvårdnadspersonalen får en tydligare bild på hur kommunsjuksköterskorna 

upplevde samarbetet med dem för att kunna utföra mer kvalitetssäker vård samt mer 

patientsäker vård. Studien kan även bidra till att lyfta fram kommunsjuksköterskornas 
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komplexa arbetsroll som omvårdnadsansvariga sjuksköterskor och rådgivande konsulter för 

att ge chefer en bild av hur kommunsjuksköterskorna upplever sin arbetsmiljö och ge dem 

förslag till hur det skulle kunna förbättras.  

 

4.5 Förslag för fortsatt forskning 

Denna studie beskriver kommunsjuksköterskornas upplevelser av telefonrådgivning med 

omvårdnadspersonal inom äldreboenden. Det skulle vara av intresse om det fanns fler 

intervjustudier angående kommunsjuksköterskorna komplexa roll inom äldrevården. 

Intervjustudier om hur omvårdnadspersonalen upplever kommunikationen med 

kommunsjuksköterskorna under kvällar och helger skulle tillika vara intressant att forska 

vidare om. Det skulle även vara intressant om en studie gjordes på kommunsjuksköterskornas 

arbetssätt om de fick arbeta mer strukturerat till exempel efter en mall för bedömningar per 

telefon.  

 

4.6 Slutsats  

Kommunsjuksköterskorna har en komplex och växlande roll inom äldrevården, de arbetar 

som rådgivande konsulter dagligen. Praktiska förutsättningar som påverkar 

kommunsjuksköterskornas arbete försvårar deras bedömningsförmågor. Telefonrådgivning 

med omvårdnadspersonalen är utmanade och kräver erfarenheter och kunskaper hos 

kommunsjuksköterskorna. Studien kan leda till en ökad förståelse hos olika yrkeskategorier 

som kommer i kontakt med kommunsjuksköterskorna och ger en inblick i deras arbetssätt.  
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