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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva telefonsjuksköterskors upplevelser av 

kommunikationen och de faktorer som påverkar kommunikationen med uppringare. 

Artikelsökningen utfördes via Cinahl och PubMed samt med hjälp av valda källors 

referenslista. Tretton artiklar som överensstämde med syftet granskades. Resultatet visade att 

telefonsjuksköterskorna upplevde stress på grund av tidsbrist och sjukvårdens bristande 

resurser. Samtal med en tredje person upplevdes som problematiskt eftersom informationen 

kunde missuppfattas och telefonsjuksköterskan saknade visualisering av patienten vilket 

försvårade bedömningen av vårdbehovet. Telefonsjuksköterskorna upplevde att datoriserade 

beslutstödssystem sparade tid och kompletterade deras erfarenheter och kunskaper. När 

telefonsjuksköterskorna använde sig av dessa beslutstödssystem så tyckte de ibland att det var 

svårt att söka i systemet och att systemet inte alltid var tillräckligt utvecklat för deras 

bedömning av patienten.  För att få en så god kommunikation med patienten som möjligt så 

var det avgörande hur ett samtal inleddes och det var viktigt att telefonsjuksköterskan inte 

avbröt patientens beskrivning av sitt problem. Resultatet visade faktorer som försvårade 

kommunikationen och bedömningen av vårdbehovet hos uppringare. Telefonsjuksköterskan 

bör kunna läsa mellan raderna, ha känsliga öron och vara lyhörd i kommunikationen med 

uppringaren. Författarnas slutsats av föreliggande studie är att det är mycket stressigt att 

arbeta som telefonsjuksköterska. Telefonsjuksköterskorna upplever ett flertal problem med 

sitt arbete inom telefonrådgivning och de tycker att det är en stor utmaning att kunna läsa 

mellan raderna och ha känsliga öron när de inte ser den personen de talar med.  
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Abstract 

The aim of the present literature review was to describe the telephone nurses ‘experiences of 

communication and the factors that affect communication with the callers. Article search was 

performed trough the database Cinahl and PubMed, and using the selected sources reference 

lists. Thirteen articles that were consistent with the objective of the study were reviewed. The 

result showed that the telephone nurses experienced stress due to time constraints and lack of 

health care resources.  Conversation with a third person was perceived as problematic because 

the information might be misunderstood and the telephone nurse had no visualization of the 

patient. Telephone nurses experienced that computerized decision support system saved time 

and compensated for their experience and knowledge. When the telephone nurses used these 

decision support systems they sometimes felt that it was difficult to find information in the 

system and that system was not always sufficiently developed for their assessment of the 

patient. To achive a good as possible communication with the patient, is determining how a 

call is started and describe as important that the telephone nurse do not interrupt the patient's 

description of his problem. The results showed factors that complicated the communication 

and assessing the care needs of the caller. The telephone nurse should be able to read between 

the lines, have sensitive ears and be responsive in communication with the caller. The 

authors´conlusion of this study is that it is very stressful to work as a telephone nurse. 

Telephone nurses experiences numbers of problems with their works and they think it is a 

major challenge to read between the lines and have sensitive ears when they don´t see the 

person they are talking to. 
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1. Introduktion 

1.1 Telefonrådgivning 

 Under 1960-talet skapades det en sjukvårdsupplysning i Stockholm och efter den startades 

det flera liknande verksamheter på andra orter i Sverige (Swedin 2003, Wahlberg 2007). 

Under 1970-talet växte telefonverksamheten inom primärvården fram och under senare år har 

sjukvårdsupplysningar tillkommit som ett komplement för vårdcentralernas verksamheter 

(Leppänen 2002). Det fanns flera anledningar till att telefonrådgivningar startades inom hälso- 

och sjukvården, bland annat så var telefonen mer tillgänglig under 1900-talet. Målet med att 

introducera en nationell telefonrådgivning var att spara resurser genom att minska antal besök 

till läkare men också ge en ökad kvalitet och tillgänglighet för den vårdsökande (Leppänen 

2002).  Wahlberg (2007) beskriver att patienter och sjuksköterskor inte längre behöver vara 

på samma plats för att kunna upprätta en relation tack vare telefonen. Enligt Svendsen och 

Wireklint Sundström (2009) samt Wahlberg (2007) så innebär sjukvårdsrådgivning per 

telefon en trygghet hos befolkningen eftersom det finns hälso- och sjukvårdskompetens 

tillgänglig dygnet runt 365 dagar om året. I dag är det sjuksköterskor inom primärvården, 

sjukvårdsrådgivningen och på olika mottagningar som arbetar som telefonsjuksköterskor och 

arbetet kräver välutbildade och erfarna sjuksköterskor (Wahlberg 2007). Vid 

telefonrådgivning så är det telefonsjuksköterskans uppgift att ta emot samtal, bedöma 

uppringarens vårdbehov, ge information och adekvata råd eller hänvisa patienten vidare till 

primärvård eller akut sjukhusvård, men att ställa diagnos är någonting som en läkare skall 

göra (Svendsen & Wireklint Sundström 2009, Leppänen 2002). Leppänen (2002) menar att 

telefonsjuksköterskan kan beskrivas som en grindvakt eftersom deras uppgifter består av att 

sortera fram de personer som söker hjälp och behöver träffa en annan vårdgivare eller läkare. 

För telefonsjuksköterskan är det också av stor vikt att det byggs upp en förtroendefull relation 

mellan henne och patienten där telefonsjuksköterskan är öppen för det som sägs så att det 

outsagda fångas upp (Wahlberg 2007).    

 

Englands motsvarighet till 1177 heter National Health Service (NHS) Direct och den 

lanserades år 1998. Dessa telefonsjuksköterskor erbjuder samma tjänster som 1177 i Sverige, 

men de har också bland annat hälsorådgivare och tandsköterskor anställda som ger råd till 

patienter. Samtalen som inkommer till NHS Direct sorteras av en så kallad callhandler. 

Denna person bedömer om en patient behöver prata med en telefonsjuksköterska och vilken 

brådska patientens ärende har (nhsdirect.nhs.uk).  
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Med hjälp av den tekniska utvecklingen har sättet att kontakta sjukvården idag förändrats. Det 

finns nu flera olika sätt att komma i kontakt med sjukvården, antingen genom personliga 

besök, telefonkontakt eller via internet (Wooton 2001, Swedin 2003). Wahlberg (2007) 

beskriver att det nu finns telefonrådgivning i de flesta regionerna här i Sverige och 

telefonsjuksköterskan i en region kan även ge råd till människor som söker hjälp från andra 

delar av Sverige.  

 

1.1.2 Beslutstöd 

Enligt Ström (2009) så förväntas telefonsjuksköterskan vid sjukvårdsrådgivningen att ge 

goda, säkra och evidensbaserade råd inom egenvård till patienten som ringer. 

Telefonsjuksköterskan arbetar ensam och har till sin hjälp ett datoriserat beslutstöd för att 

kunna uppnå de väntade målen. Wahlberg (2007) beskriver att datoriserat beslutstöd är ett 

kunskapsstöd och rådgivningsstöd som kan underlätta telefonsjuksköterskans bedömning av 

patientens problem på grund av den medicinska kunskap den innehåller. Beslutstödet består 

oftast av två delar. Den första är den medicinska delen som behandlar symtomen och den 

andra delen är en dokumentationsdel för journalhantering. Wahlberg (2007) poängterar att 

beslutstödet inte kan kompensera den kunskap och erfarenhet som telefonsjuksköterskan 

besitter och den kan inte heller ge stöd för den icke medicinska informationen som behövs för 

bedömningen av patienten. Den vanligaste formen av datoriserat beslutstöd som används av 

telefonsjuksköterskorna som arbetar vid NHS Direct i England är ett elektroniskt 

patientjournalsystem (Mitchell m fl. 2007). Garg m fl. (2005) anser att det finns en stor 

entusiasm i att tillföra sjukhusen och öppenvården elektroniska patientjournalregister och 

datoriserade beslutstöd. Allt detta tar lång tid när systemen ska förbättras och många 

frågetecken uppstår vid programutvecklingen. Enligt Marklund och Jansson (2008) är 

beslutstödet troligen här för att stanna och att utvecklingen gör så att de blir mer enhetliga och 

troligtvis kommer det även att börja användas av andra personalgrupper inom vården. 
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1.2 Kommunikation 

Kommunikation definieras enligt Eide och Eide (1997) som ett utbyte av meningsfulla 

signaler mellan två eller flera parter. Begreppet kommunikation kommer från början av det 

latinska ordet communicare som betyder ”att göra något gemensamt”, ” ha förbindelse med” 

och ”göra någon delaktig i”. Den verbala kommunikationen kan beskrivas som det som 

uttrycks med ord. Den icke verbala kommunikationen är det som medvetet eller omedvetet 

förmedlas utan ord och skapar en kontakt med den andra personen och kommer från egna inre 

omedvetna reaktioner (Eide & Eide 1997).  

 

1.2.1 Begreppsdefinition samt teoretisk anknytning - Hälso- och 

sjukvårdskommunikation 

Stål (2008) skildrar vårdkommunikation som ett ämne som inriktar sig på de olika villkor och 

förutsättningar som finns tillgängliga när individer möts i olika vårdsammanhang. Det sker 

även en kommunikation mellan olika verksamheter inom sjukvården som tillsammans ska 

kunna diagnostisera, ordinera och behandla patienterna som söker vård. Jahren Kristoffersen 

(2006) beskriver att kommunikation och ett målinriktat förhållningssätt är de centrala 

begreppen i Joyce Travelbees omvårdnadsteori som inriktar sig på ett samspel mellan 

sjuksköterskan och patienten i en mellanmänsklig relation. Jahren Kristoffersen (2006) samt 

Larsson m fl. (2008) menar att det viktigaste verktyget som finns inom sjukvården är samtalet 

med patienterna eftersom kommunikationen gör så att sjuksköterskan lär känna patienten som 

person. Eide och Eide (2009) anser att en god kommunikationsförmåga är ett bra redskap när 

man ska ge ett bra stöd och för att kunna nå fram till bästa möjliga beslut tillsammans med 

patienten. Jahren Kristoffersen (2006) beskriver att målet med kommunikationen enligt 

Travelbees omvårdnadsteori är att komma fram till det unika som utmärker varje patient och 

för att se till att de omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utför motsvarar patientens behov. 

Hälso- och sjukvårdsinformationen som ges vid sjukvårdsrådgivningar inkluderar all slags 

information om den svenska hälso- och sjukvården. Det kan vara allt från öppettider till olika 

slags behandlingar (Wahlberg 2007). För att patienterna ska kunna uppfatta hälso- och 

sjukvården som adekvat måste kommunikationen mellan patienterna och sjukvårdspersonalen 

vara god (Eide & Eide 1997). Telefonkommunikationen kan uppfattas ha mindre verkligt 

innehåll än den kommunikation som sker där parterna befinner sig i samma rum eftersom de 

då har möjlighet att utnyttja den information som kroppsspråket kan ge (Wilson & Williams 

2000).  Det är den icke verbala kommunikationen som uttrycker hur vi säger någonting, olika 
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symtomljud som till exempel hur låter patientens andning? Är han/hon rosslig eller andfådd? 

(Jahren Kritosffersen 2006, Wahlberg 2007). 

Att kunna kommunicera och skapa en god relation med den vårdsökande patienten är en 

viktig del i telefonsjuksköterskans arbete (Wahlberg 2007). Telefonsjuksköterskan bör med 

hjälp av samtalsprocessen kunna ställa rätt frågor för att kunna analysera och bearbeta det 

aktuella vårdbehovet. Samtalsprocessen innebär att telefonsjuksköterskan ska arbeta efter fem 

olika faser som är att öppna samtalet, lyssna aktivt på patienten, analysera/bedöma 

problemet, motivera/åtgärda problemet och avsluta samtalet (1177.se). Det är viktigt att 

patienten ska bli delaktig i vårdprocessen och känna trygghet genom kommunikationen. 

Effekter av behandling påverkas av delaktighet och kunskap i en positiv rikting. En icke god 

kommunikation mellan patient och vårdgivare kan påverka så att vårdskador och missnöje 

uppstår (Larsson m fl. 2008). 

 

1.2.2 Gender dyader inom kommunikation  

Män och kvinnor skådar landskapet utifrån helt skilda perspektiv och på grund av detta så kan 

de uppfatta samma scenario och samma handling på väldigt olika vis.  Deras kommunikation 

kan jämföras med en tvärkulturell kommunikation där män och kvinnors sätt att uttrycka sig 

kan göra så att de kan hamna i konflikt med varandra (Tannen 1992). Många gånger använder 

kvinnorna diskussioner till att komma överens och försöka genom förhandling att nå en 

överenskommelse. Kvinnor tycker mer om relationssamtal som är privata och inåtriktade. Det 

är viktigt för en kvinna att känna samhörighet och de tycker att samtalet i sig är ett sätt att bry 

sig om andra och att umgås. När beslutet verkar självklart så tycker männen inte om att 

diskutera småsaker utan tycker mer om informationssamtal som är mer officiella och 

utåtriktade (Tannen 1992, Tannen 1998). Tannen (1992) menar att män och kvinnor inte har 

samma förväntningar på hur villkoren förändras och att det är logiskt att kvinnor är mer 

känsliga än männen. Om en man skulle berätta om ett bekymmer så ämnade kvinnan visa 

medkänsla och stöd, medans en man skulle byta samtalsämne om en kvinna skulle skildra ett 

problem för en man. Mannen skulle till och med kunna göra försök till att skämta bort 

problemet. Sandhu m fl. (2009) menar att det är en vänligare och lättare kommunikation 

mellan en manlig läkare och en manlig patient än vad kommunikationen är mellan en manlig 

läkare och kvinnlig patient. Kvinnlig läkare och kvinnlig patient pratar om mera psykosociala 

och terapeutiska ämnen. Denna kommunikation präglas av ett lugnare tonfall och är 

uppmuntrande både verbalt och icke verbalt. När en kvinnlig läkare och manlig patient 

kommunicerar blir ofta samtalet spänt och patienten känner sig uttråkad. Den kvinnliga 
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läkarens beteende, deras icke verbala kommunikation stämmer inte överens med det de säger. 

Den minst patientcentrerade kommunikationen är enligt Sandhu m fl. (2009) den mellan 

manlig läkare och kvinnlig patient. Den manliga läkaren tillbringar mer tid till att diskutera 

kroppsundersökningar med den kvinnliga patienten.  I denna kombination är det ett större 

avstånd och mer ojämnlikhet mellan läkaren och patienten (Sandhu m fl. 2009). 

 

1.3 Patientsäkerhet  

Socialstyrelsens definition av patientsäkerhet är frånvaro av vårdskada det vill säga att en 

person inte ska bli drabbad av lidande, obehag, sjukdom eller död (socialstyrelsen.se). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) är sjukvården en komplicerad verksamhet och individerna som arbetar 

där kan begå misstag. För att undvika misstag måste sjukvården kartlägga, analysera, 

fastställa och avlägsna orsaker till riskerna och tillbuden som kan inträffa. Socialstyrelsen 

(2005) anser att vården därför bör ha ett väl utformat system för olika rutiner så att patienter 

inte utsätts för skador.  Det ska alltid föras patientjournaler vid all vård av patienter (SFS 

2008:355). Denna patientdatalag beskriver vård som undersökning och behandling och är ett 

av de viktigaste redskapen som används i det dagliga omvårdnadsarbetet. Järhult (2007) 

menar att patientsäkerhets arbetet även bör innefatta den vård som bedrivs utanför sjukhus 

därför att där sker flest antal läkarbesök i Sverige och där skrivs mest läkemedel till patienter 

ut. Han menar även att det inte krävs ett avvikelsesystem för att förstå att den 23:e hyrläkaren 

betyder en riskfylld vård för patienterna.  

 

1.3.1 Patientsäkerhet inom telefonrådgivning 

 Kvalitets- och säkerhetsuppföljningar utförs alltid med jämna mellanrum inom 

sjukvårdsrådgivningen, 1177. Tillgängligheten hos telefonrådgivningen följs upp genom 

statistik utvecklad via telefonisystemet. Genom statistik undersöks det även vilka frågor som 

ställs till uppringaren och hur telefonsjuksköterskorna svarar samt mätning av den medicinska 

kvaliteten i råd och hänvisningar som görs av patientens vårdbehov. Patientnöjdhetsmätningar 

görs för att få synpunkter på 1177-tjänsten och patienternas erfarenheter av den (1177.se). 

Telefonsjuksköterskornas yrkeserfarenhet och deras kunskap är ett av de grundläggande 

redskapen för säker telefonrådgivning (1177.se, Swedin 2003). Wahlberg och Wredling 

(1999) poängterar att telefonsjuksköterskan behöver ha en bred kunskap eftersom de bör 

kunna lite om de flesta sjukdomar för att kunna hjälpa patienterna utifrån deras symtom. 1177 

beskriver också ett annat verktyg för att säkerställa patientsäkerheten som är att 

telefonsjuksköterskorna alltid skall föra journal över alla telefonsamtal som inkommer och att 
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alla samtal spelas in så att de i efterhand kan granskas (1177.se, Swedin 2003). Marklund m fl. 

(2007)  beskriver att telefonsjuksköterskor ibland kan rekommendera onödigt hög vårdnivå, 

det vill säga att patienten blir hänvisad till akutmottagningen av telefonsjuksköterskan trots att 

han/hon egentligen skulle hänvisat patienten till egenvård. Järhult (2007) menar att rätt 

diagnos är en förutsättning för säker vård. I en stor del av rådfrågningarna görs fel 

tillståndsbedömning, rätt terapi uteblir och fel läkemedel föreskrivs och många gånger är 

telefonsjuksköterskan omedveten om utvecklingen av en sjukdom. Oftast blir uppringaren 

återställd trots att telefonsjuksköterskan eventuellt har lämnat både fel och farliga råd (Järhult 

2007).  

 

1.4 Problemformulering 

I många sjuksköterskors arbetsuppgifter ingår telefonrådgivning, oavsett vilket område 

han/hon arbetar inom. Kommunikationen mellan telefonsjuksköterskorna och uppringare är 

en viktig del för bedömningen av vårdbehovet hos den som ringer (Wahlberg 2007). 

Telefonsjuksköterskan kan lämna fel råd till patienter som ringer och vårdbehovet kan 

bedömas på fel sätt (Järhult 2007). Författarna till denna studie har inte hittat så många 

litteraturstudier som tar upp telefonsjuksköterskornas upplevelser av kommunikationen och 

bedömningen av uppringare. Därför har författarna valt att utföra denna föreliggande studie 

för att ge sjuksköterskor en kunskap om hur telefonsjuksköterskor upplever kommunikationen 

med uppringare vid telefonrådgivning. 

  

1.5 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva telefonsjuksköterskors upplevelser av 

kommunikationen och de faktorer som påverkar kommunikationen med uppringare.  

 

1.6 Frågeställningar  

1. Hur upplever telefonsjuksköterskor kommunikationen med uppringare vid 

telefonrådgivning? 

2. Hur upplever telefonsjuksköterskorna att de bör kommunicera med uppringare vid 

telefonrådgivning? 

3. Vilka svårigheter upplever telefonsjuksköterskorna vid kommunikationen och 

bedömningen av uppringare? 

4. Hur upplever telefonsjuksköterskorna att beslutstöd påverkar deras kommunikation? 

5. Vilken metod och kvalitet har de inkluderade studierna? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Detta är en litteraturstudie med en deskriptiv design.  

 

2.2 Urvalsmetod  

Artikelsökningen har huvudsakligen genomförts via databaserna PubMed och Cinahl samt 

manuell sökning gjordes via valda källors referenslistor. PubMed och Cinahl är enligt 

Forsberg och Wengström (2008) databaser som täcker medicin och omvårdnad. Sökorden 

som användes var Telephone triage, Telephone triage AND communication, Telephone triage 

AND patient safety, Telenursing, Telenurses och Telephone nurses. Sexton artiklar som 

överensstämde med syftet erhölls till studiens resultatdel. I tabell 1 visas vilka databaser, 

sökord som har använts, utfall på varje sökning och antal artiklar som valts ut.  

 

2.3 Urvalskriterier  

Artiklarna som inkluderades i studien skulle inte vara publicerade före 1998 för att de skulle 

innehålla så aktuell kunskap som möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska och 

engelska på grund av författarnas begränsade språkkunskaper. De skulle även handla om 

kommunikation och patientsäkerhet inom telefonrådgivning. Artiklar som exkluderades från 

studien var de som inte svarade på studiens syfte och frågeställningar samt artiklar som 

inriktade sig på specifika sjukdomar eftersom författarna ville undersöka 

telefonsjuksköterskornas upplevelser av sitt arbete med telefonrådgivning.  
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Tabell 1. Utfall av artikelsökning  

Databas Sökord Utfall Utvalda 

artiklar 

Cinahl 

2010-09-03 

Telephone triage 576 1 

Cinahl 

2010-09-03 

”Telephone triage AND communication” 32 0 

Cinahl 

2010-09-03 

”Telephone triage AND patient safety” 70 0 

Cinahl 

2010- 09-04 

Telenursing 1312 3 

Cinahl 

2010-09-04 

Telenurses 12 1 

Cinahl 

2010-09-04 

Telephone nurses 1679 1 

PubMed 

2010-09-01 

Telephone triage 341 0 

PubMed 

2010-09-01 

”Telephone triage AND communication” 131 3 

PubMed 

2010-09-04 

”Telephone triage AND patient safety” 29 1 

Artiklar funnen via 

annan artikels 

referenslista 

  3 

  Totalt  13 

 

2.4 Dataanalys  

Kvalitetsgranskning är ett vedertaget arbetsätt att beskriva den vetenskapliga kvalitén av en 

artikel. Författarna till detta arbete valde att bedöma och granska de valda artiklarnas kvalitet 

utifrån Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar. Författarna bestämde sig för att 

modifiera dem så att de anpassades till författarnas bedömning över de inkluderande 

artiklarnas kvalitet som användes i resultatet.  I de modifierade granskningsmallarna användes 

enbart ja och nej frågor. För att bedöma kvalitén i artiklarna har ett poängsystem använts 

utifrån Willman m fl. (2006) där ”ja” betyder 1 poäng och ”nej” betyder 0 poäng. Slutsumman 

av poängen räknades om i procent där kvalitén var 45-59 % mycket låg, 60-69 % låg, 70-79 

% medel och 80-100 % hög.  Se bilaga 1 för presentation av den bedömda kvaliteten i poäng 

av de inkluderade artiklarna. Artiklarna bearbetades systematiskt enligt Forsberg och 

Wengström (2008) genom att författarna tillsammans gick igenom varje artikel grundligt flera 

gånger för att få en helhetsbild. Sedan valdes stycken ut ur artiklarnas resultat som passade till 

författarnas syfte och frågeställningar. Dessa stycken tolkade och bearbetade författarna 

tillsammans ingående och därefter skapade författarna nya övergripande rubriker som svarade 
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på syfte och frågeställningarna. Artiklarna presenteras i en tabell, se bilaga 2, med hänsyn till 

författare/ publicerings år/ land, titel, syfte, ansats/ design/ datainsamlingsmetod, 

analysmetod, resultat och artikelns bedömda kvalitet i procent. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd från forskningsetisk nämnd behövdes inte då detta är en litteraturstudie. Författarna 

har valt att följa de rekommendationer som Forsberg och Wengström (2008) beskriver genom 

att lägga stor vikt på att rätta sig efter forskningsprocessen och inte förvrida den genom 

framställning av data på fel sätt, eller att stjäla eller plagiera data.   
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3. Resultat 

Resultatet baserades på 13 vetenskapliga artiklar, varav 11 hade kvalitativ ansats och 1 artikel 

hade kvantitativ ansats och 1 artikel hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. De olika 

datainsamlingsmetoderna som användes i artiklarna var intervjuer, observationer och enkäter. 

De aktuella studierna var genomförda i England, Holland, Skottland, Sverige och USA.  Se 

bilaga 2 för en presentation av artiklarnas innehåll samt använd metod och kvalité.  

 

3.1 Telefonsjuksköterskornas beskrivningar över upplevelser av kommunikation med 

uppringare 

Kaminsky m fl. (2008) beskriver att det var viktigt att telefonsjuksköterskor snabbt kunde 

avgöra vad patienten hade för problem och genom kommunikationen skulle 

telefonsjuksköterskan kunna söka fram mer fakta om uppringarens problem. Enligt 

Holmström och Dall´Alba (2002) samt Wahlberg m fl.(2005) var det en förutsättning för 

telefonsjuksköterskan att kunna läsa mellan raderna, ha känsliga öron och vara lyhörd för att 

kunna göra en bra bedömning av patienten. De uttryck som ringaren använde sig av gav 

telefonsjuksköterskan vissa ledtrådar om vad som var på gång som till exempel tonen i rösten 

och andningen. Telefonsjuksköterskan kunde även lyssna om patienterna betonade vissa ord 

mer än andra. Johnson Pettinari och Jessop (2001) samt Kaminsky m fl. (2008) beskriver hur 

många patienter kunde berätta för telefonsjuksköterskan att de hade svårigheter med att andas 

eller kände sig tungandad men att telefonsjuksköterskan beskrev att de inte alltid kunde höra 

det på patienten. Wahlberg m fl. (2005) visade i sin studie att telefonsjuksköterskors grund för 

olika patientbedömningar verkade vara mycket omfattande.  Kaminsky m fl. (2008) menar att 

detta visade att telefonsjuksköterskan måste arbeta som en detektiv och var beroende av vad 

de kunde höra och inte bara använda sig av den information som uppringaren beskrev med 

ord. 

 

3.2 Den goda telefonkommunikationen   

Enligt Greenberg (2009) så är det övergripande målet för telefonsjuksköterskan att möta och 

identifiera ringarens behov av vård. Johnson Pettinari och Jessop (2001) anser att samtalets 

inledning kunde vara avgörande för hur samtalet utvecklades. Telefonsjuksköterskan bör 

presentera sig och ställa bra inledande frågor. Genom att ha en empatisk attityd och visa ett 

intresse så kunde de stärka tilltron hos patienten gentemot telefonsjuksköterskan eftersom de 

inte alltid var medvetna om hur de uppfattades av patienterna.  
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För att patienten skulle känna sig stärkt i samtalet så kunde telefonsjuksköterskan visa intresse 

om känslor och upplevelser och inte bara om det aktuella problemet. Det var viktigt att 

telefonsjuksköterskan inte avbröt patientens berättelse med följdfrågor och relevanta råd utan 

lät patienten berätta klart om sina problem. Det var också angeläget att telefonsjuksköterskan 

lyfte fram och berömde den eventuella egenvård som redan utförts av patienten. Att formulera 

frågorna till ringaren om hur han/hon egentligen fysiskt kände sig kunde vara ett bra sätt att 

hjälpa patienten så att denne exakt kunde beskriva problemet (Johnson Pettinari & Jessop 

2001). Holmström och Höglund (2007) anser att informationen som telefonsjuksköterskan 

gav uppringaren borde vara balanserad och lätt att förstå. De menar även att 

telefonsjuksköterskan borde tänka på att mängden information inte blev för mycket så att 

ringaren blev förvirrad. Grenberg (2009) menar att det var viktigt för telefonsjuksköterskan att 

ha ett bra tonfall och vara en aktiv lyssnare så att patienten kände sig förstådd.  Enligt Johnson 

Pettinari och Jessop (2001) var det svårt att rätta till ett dåligt och ovänligt bemötande i ett 

telefonsamtal. Enligt Holmström och Dall`Alba (2002) samt Kaminsky m fl. (2008) så var det 

bra om telefonsjuksköterskan repeterade och sammanfattade budskapet flera gånger så att 

patienten kom ihåg det som sades under samtalet. De menar även att det var bra om 

telefonsjuksköterskan förklarade för patienten att de alltid kunde ringa tillbaka om rådet för 

egenvården inte blev som det var tänkt. Telefonsjuksköterskorna i studierna beskrev hur de 

ville att patienterna skulle få en känsla av att vara viktig. McKinstry m fl. (2009) beskriver att 

de flesta deltagarna i deras studie var överens om att telefonrådgivningen var lämplig för 

enklare problem men inte för allvarliga eller instabila problem. 

 

3.3 Faktorer som försvårar telefonsjuksköterskans kommunikation och bedömning 

Wahlberg m fl. (2003) beskriver flera problem, svårigheter och nackdelar som 

telefonsjuksköterskan upplevde under sin yrkeskarriär. Ett problem som telefonsjuksköterskan 

ofta upplevde var att de skulle uppfatta det outtalade eftersom de inte såg patienten ansikte 

mot ansikte och detta kunde påverka möjligheten att göra en bra bedömning. 

 

3.3.1 Stress och tidsbrist 

Telefonsjuksköterskorna upplevde att de ofta var stressade i sitt arbete. De menade att om 

väntetiden var lång så visste de att den som ringde kunde vara irriterad. Detta kunde leda till 

att telefonsjuksköterskorna försökte att hålla korta samtal för att därmed minska irritationen 

bland de som ringde (Wahlberg m fl. 2003).  
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”When the queue is long you can feel stressed and maybe not ask properly and miss 

something important which leads to the patient not getting adequate help” (Wahlberg m fl. 

2003 s. 42).  

 

Telefonsjuksköterskor beskrev hur de upplevde att samtalen borde vara så korta som möjligt 

eftersom det är många som ringer men de beskrev också hur de ville ge varje patient den tid 

han/hon behövde. Detta kravförhållande skapade många gånger motstridiga krav på 

telefonsjuksköterskan (Holmström & Dall`Alba 2002, Greenberg 2009). 

Telefonsjuksköterskorna beskrev hur de alltid borde vara lugna, vänliga och ha tålamod även 

om de var stressade (Wahlberg m fl. 2003). Telefonsjuksköterskorna beskrev hur 

kommunikationssvårigheter uppstod i många samtal när uppringare hade varit tvungna att köa 

en lång tid och därmed var arga och aggressiva när de äntligen fick tala med en 

telefonsjuksköterska. När de väl kom fram så ville de inte lyssna till telefonsjuksköterskans 

råd (Wahlberg m fl. 2003, Holmström & Dall´Alba 2002, Ernesäter m fl. 2009).  

 

”You feel pressure when the line of waiting calls is growing, I then know that the callers are 

grumpy and irritated when I answer. You have to be calm and friendly even though you are 

stressed” (Wahlberg m fl. 2003 s. 41). 

  

3.3.2 Respektlöshet från uppringaren  

Höglund och Holmström (2008) visade i sin studie att det fanns en viss respektlöshet i 

dialogen mellan kvinnliga telefonsjuksköterskor och manliga patienter som ringde. 

Telefonsjuksköterskan kunde ibland uppleva att deras expertis, utbildning och yrkeserfarenhet 

inte värderades av manliga patienter som ringde. De kunde få en känsla av att de inte skulle 

tala om för dem vad de skulle göra i dessa samtal. Men alla samtal behövde inte yttra sig så 

där utan det kunde också vara så att de istället bad om ursäkt för att vara till besvär och var 

inte alls krävande eller påstridiga. Telefonsjuksköterskorna i studien uttryckte även en misstro 

över faderns kompetens när samtalen gällde barn. 

 

”I think it is easier to talk to the mums. Beacuse they know more, that dads don´t know 

anything about. They are often useless, not always but sometimes they ask for the mum to 

come to the phone to get information. So it becomes something like a three-party conversation 

and those are meaningless” (Höglund & Holmström 2008 s. 2982).  
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Höglund och Holmström (2008) påpekar även att det verkade vara en kvinna – till – kvinna 

relation mellan de kvinnliga telefonsjuksköterskorna och kvinnliga patienterna som ringde. 

Denna relation bidrog till att det blev en enklare och smidigare dialog i jämförelse med ett 

samtal från en manlig patient. Enligt telefonsjuksköterskorna som deltog i studien så uttryckte 

en kvinna mer känslor under ett samtal och var inte lika krävande som manliga samtal, ingen 

röst höjdes och de blev heller inte arga i samma utsträckning som männen. Holmström och 

Höglund (2007) beskriver att telefonsjuksköterskorna upplevde att etiska dilemman kunde 

uppstå när de diskuterade privata och känsliga problem via telefonen med patienterna och att 

de måste kunna balansera informationen med det professionella ansvaret som de hade.  

 

3.3.3 Samtala med en 3:e part  

Begagnat samråd handlade om att telefonsjuksköterskan inte fick prata med den faktiska 

patienten utan fick prata med en tredje person i stället (Wahlberg m fl. 2003). Det kunde bero 

på olika anledningar till exempel att personen var för sjuk eller inte kunde språket. Detta 

upplevde telefonsjuksköterskorna som ett stort problem eftersom de upplevde det vara ännu 

svårare att grunda ett beslut på vad en tredje person uttryckte. Vid en kommunikation med en 

tredje part kunde det lätt uppstå missuppfattningar och viktig information kunde då missas 

(Wahlberg m fl. 2003, Holmström & Höglund 2007). Enligt Holmström och Höglund (2007) 

så fick kvinnan inom vissa kulturer inte själv kontakta den svenska sjukvården, trots att hon 

var patienten, utan det var hennes make som istället pratade med telefonsjuksköterskan. De 

beskriver även att telefonsjuksköterskorna försökte hantera problemet med att prata med en 

tredje person genom att göra försök till att få prata med den personen som samtalet egentligen 

handlade om. 

 

3.3.4 Avsaknad av visualisering    

McKinstry m fl. (2009) beskriver under avsnittet säkerhet och kvalitet inom vården att den 

största nackdelen med telefonrådgivning var förlusten av det informella ansikte mot ansikte 

samrådet, eftersom det hjälpte till att sjukvårdspersonal snabbt kunde se om en patient var 

allvarligt sjuk. Wahlberg m fl. (2003), Johnson Pettinari och Jessop (2001) menar att det var 

svårt att bedöma en sjuk persons vårdbehov när telefonsjuksköterskan inte kunde se patienten 

och bristen på iakttagbar kontakt upplevdes som ett problem av telefonsjuksköterskorna.  

 

”It is difficult when you cannot see the patient to make a decision without guidance from for 

instace body language” (Wahlberg m fl. 2003 s. 40).  
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3.3.5 Rädsla för att bedöma fel 

Ett annat problem som kunde uppstå var att telefonsjuksköterskorna behövde ställa rätt frågor 

så att den som ringde uppfattade frågorna korrekt. Detta var viktigt eftersom den som ringde 

var i behov av att förstå vad telefonsjuksköterskan frågade efter så att han/hon kunde få rätt 

information (Wahlberg m fl. 2003, Kamisky m fl. 2008).  

 

 ”I have to try to `see`what the patient describe. I have to ask the proper questions”. 

(Wahlberg m fl. 2003, s. 41) 

 

Att feltolka ringarens signaler och missbedöma något viktigt i symtombilden var något som 

Holmström och Dall´Alba (2002) beskriver att många telefonsjuksköterskor var rädda för. 

Eftersom många telefonsjuksköterskor kände ett stort ansvar i sitt arbete så var det viktigt för 

dem att hålla ryggen fri med en utförlig och välinformerad dokumentation.   

 

3.3.6 Uppringarens trovärdighet 

Telefonsjuksköterskor beskrev hur de upplevde problem med att inte kunna styrka patientens 

identitet när han/hon inte kunde se uppringarens legitimation. Detta kunde leda till att 

telefonsjuksköterskan upplevde svårigheter med att bygga upp en god relation och bedöma 

patientens tillförlitlighet angående den information som lämnades (Holmström & Höglund 

2007, Johnson Pettinari & Jessop 2001). 

 

3.3.7 Sjukvårdens bristande resurser 

Wahlberg m fl. (2003) beskriver hur brist på resurser inom hälso- och sjukvården gjorde så att 

telefonsjuksköterskor ibland tyckte att de inte hade någonstans att hänvisa patienten som var i 

behov av vård. Det var ofta svårt för patienten att ta kontakt med läkare på sin vårdcentral och 

ännu svårare att få en tid. Detta gjorde så att det tog längre tid för telefonsjuksköterskan att 

hjälpa patienten som ringde. Holmström och Dall´Alba (2002) menar att det då lätt blev en 

konflikt mellan vad telefonsjuksköterskan tyckte var det bästa att göra för patienten och vad 

sjukvården hade att erbjuda i praktiken. Ett annat problem som Holmström och Höglund 

(2007) betonar med organisationen av den svenska sjukvården var att vissa patienter som 

ringde inte passade in i sjukvården. Dessa patienter föll igenom säkerhetsnätet som fanns 

eftersom telefonsjuksköterskorna inte visste vart de skulle hänvisa patienterna beroende på de 

diffusa symtom som till exempel stressrelaterade eller drogproblem som patienten kunde ha.  
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Wahlberg m fl. (2003) beskriver att vissa telefonsjuksköterskor tyckte att det var ett problem 

när de inte visste när och vart de skulle hänvisa patienterna. 

 

”It is hard to know when I know too little, when I should refer somewhere else, when it is time 

to go to hospital, get an appointment with a physician or stay at home and perform self-care” 

(Wahlberg m fl. 2003 s. 41). 

 

3.4 Telefonsjuksköterskans upplevelser av hur beslutstöd påverkar deras 

kommunikation och bedömning 

 

3.4.1 Snabb överblick 

Att använda sig av datoriserade beslutstöd vid telefonrådgivning ger enligt Ernesäter m fl. 

(2009) samt O´Cathain m fl. (2004) telefonsjuksköterskorna en snabb överblick av det 

problem som patienterna beskrev och hur telefonsjuksköterskan kunde hantera det.  

 

3.4.2 Sparar tid 

Telefonsjuksköterskor beskrev hur de upplevde att datoriserade beslutstöd hjälpte till att 

kunna hantera ett stort antal telefonsamtal eftersom det sparade tid åt telefonsjuksköterskorna 

när de sökte efter information och gav dem påminnelser om de hade glömt något (Ernesäter  

m fl. 2009, O´Cathain m fl. 2004).  

 

3.4.3 Kompenserar kunskap 

Det datoriserade beslutstödet upplevdes även vara ett bra verktyg för telefonsjuksköterskans 

minne när förhållanden som stress och trötthet påverkade deras tänkande. Systemet kunde då 

användas för att bekräfta deras beslut (Ernesäter m fl. 2009, Holmström 2007, Dowding m fl. 

2008). Telefonsjuksköterskorna beskrev hur de upplevde att beslutstödssystemen var mest 

användbara för nya telefonsjuksköterskor som inte hade så stor kunnighet i beslutsfattandet 

(Dowding m fl. 2008). När telefonsjuksköterskorna upplevde att deras expertis inte räckte till 

användes programmet så att alla viktiga frågor blev presenterade för patienterna och de 

behövde inte tala med någon kollega för att ge samma enhetliga råd (Ernesäter m fl. 2009, 

Holmström 2007, O´Cathain m fl. 2004). 
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3.4.4 Säkerhet 

Ernesäter m fl. (2009), Holmström (2007) samt O´Cathain m fl. (2004) anser att det var många 

olika hälsoproblem som telefonsjuksköterskan skulle handskas med och då upplevde de 

beslutstödet som en professionell säkerhet och att den var väsentlig för den kliniska 

beslutprocessen.  

 

3.4.5 Svårt att söka i systemet 

Ernesäter m fl. (2009), Holmström (2007) samt Dowding m fl. (2008) beskriver att 

telefonsjuksköterskorna såg en nackdel med systemet eftersom de ibland inte kunde hitta den 

information de var ute efter, eller att de inte hittade tydliga sökvägar vilket gjorde att samtalet 

tog en längre tid. Holmström (2007) menar att telefonsjuksköterskorna många gånger kände 

att informationen de fick fram via systemet var skrivet på medicinskt språk som då tog lång 

tid att översätta till vardagsspråk. 

 

3.4.6 Inte anpassat för klinisk verksamhet 

Telefonsjuksköterskorna kände att programmet var utformat mer för dataspecialister och inte 

för telefonsjuksköterskor (Ernesäter m fl. 2009, Holmström 2007, Dowding m fl. 2008). I 

beslutstödet så fanns det inte så många bra egenvårdsråd om vissa hälsoproblem, vilket kunde 

göra så att telefonsjuksköterskorna glömde bort dessa uppenbara råd eftersom de inte tänkte 

själva (Ernesäter m fl. 2009, Holmström 2007, O´Cathain m fl. 2004). Detta utgjorde en risk 

till missförstånd i samtalet med patienten enligt Holmström (2007). 

 

3.4.7 Saknar innehåll 

Holmström (2007) belyser i sin studie att programvaran saknade många symtom och 

diagnoser eftersom den inte uppdaterades ordentligt och många gånger rekommenderade 

systemet ett läkarbesök istället för egenvård. 

 

“The self-care advice is so limited in the system. It’s not adjusted to our organization” 

(Holmström 2007 s. 26).  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur telefonsjuksköterskor upplevde telefonmötet 

med patienter. Telefonsjuksköterskorna upplevde stress på grund av tidsbrist och sjukvårdens 

bristande resurser. Samtal med en tredje person upplevdes som problematiskt eftersom 

informationen kunde missuppfattas och telefonsjuksköterskan saknade visualisering med 

patienten vilket försvårade bedömningen av vårdbehovet. Telefonsjuksköterskorna upplevde 

att datoriserade beslutstödssystem sparade tid och kompenserade deras erfarenheter och 

kunskaper. När telefonsjuksköterskorna använde sig av dessa beslutstödssystem så tyckte de 

ibland att det var svårt att söka i systemet och att systemet inte alltid var tillräckligt utvecklat 

för deras bedömning av patienten.  För att få en så god kommunikation med patienten som 

möjligt så var det avgörande hur ett samtal inleddes och det var viktigt att 

telefonsjuksköterskan inte avbröt patientens beskrivning av sitt problem. Det var även viktigt 

att telefonsjuksköterskan tänkte på att repetera det som sagts. Telefonsjuksköterskan bör 

kunna läsa mellan raderna, ha känsliga öron och vara lyhörd i kommunikationen med 

uppringaren. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Telefonsjuksköterskans beskrivning över upplevelser av kommunikationen med 

uppringare  

Resultatet i föreliggande studie visade att det var bra om telefonsjuksköterskan 

sammanfattade och repeterade det som sagts flera gånger till uppringaren (Kaminsky m fl. 

2008). Leppänen (2002) menar att det var bra om telefonsjuksköterskan summerade den 

åtgärd de kommit fram till och bekräftade det med patienten i samtalets avslut. I en tidigare 

studie av Ström m fl. (2009) beskriver de att rådgivningen var god enligt patienten när 

telefonsjuksköterskan var respektfull, stödjande och vänlig och när patienten aktivt fick ta del 

av vårdsamtalet. Greenberg (2009) menar att patienten kände sig förstådd när 

telefonsjuksköterskan hade ett bra tonfall i sin röst och var en aktiv lyssnare. Jahren 

Kristoffersen (2006) beskriver att Travelbee anser att det är viktigare för sjuksköterskan att 

känna till patientens upplevelse av sin situation än att förhålla sig till hans/hennes diagnos.  

Bonander och Snellman (2007) anser att patienten upplevde en trygghet med rådgivningen när 

telefonsjuksköterskan som han/hon pratade med hade kunskaper och var insatt i det aktuella 
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problemet. Trygghet skapades också när telefonsjuksköterskan konsulterade med en läkare 

om problemet och återkom till patienten 

 

4.2.2 Faktorer som försvårar kommunikation och bedömning 

Föreliggande studie har visat att telefonsjuksköterskan många gånger blev stressad i sitt arbete 

(Wahlberg m fl. 2003, Holmström & Dall´Alba 2002, Greenberg 2009). Leppänen (2002) 

beskriver att samtalen ofta skedde under tidspress eftersom det var många personer som 

ringde och ville prata med en telefonsjuksköterska. De olika telefonsystemen varierade mellan 

olika mottagningar men telefonsjuksköterskan kunde oftast alltid se hur många personer som 

stod på kö och om kösystemet var fullt. Bonander och Snellman (2007) menar att patienten 

också kunde bli stressad när de ringde till telefonrådgivningen och stötte på en stressad 

telefonsjuksköterska. Detta kunde leda till att patienten kunde låta bli att berätta allt som de 

tänkt sig och då blev det svårare för telefonsjuksköterskan att göra en riktig bedömning. Eide 

och Eide (2009) anser att om förmågan till att kunna kommunicera på ett bra sätt tränades 

kontinuerligt så skulle många gånger klagomål från patienterna kunna undvikas.  Götlind 

(2008) anser att det många gånger var tidsfaktorn och personalinskränkningar som 

påskyndade samtalet med patienten om inte han/hon visade ett mycket stort behov av att 

prata, vilket i så fall telefonsjuksköterskan borde tillgodose. Holmström och Dall´Alba (2002) 

menar att de flesta telefonsjuksköterskor upplevde att de kunde hjälpa patienterna på ett bra 

sätt men flertalet upplevde det svårt att ha begränsad tid till varje samtal för att ge bra råd till 

uppringaren. Bonander och Snellman (2007) påpekar att en stressad telefonsjuksköterska med 

ett avvisande bemötande kunde göra så att patienten uppfattade sig som besvärlig och att 

samtalet kändes oviktigt. Patienterna kände sig då arga, kränkta, ledsna och nedtryckta vilket 

kunde leda till att patienten inte ville lyssna på de råd som telefonsjuksköterskan gav 

(Bonander & Snellman 2007, Wahlberg m fl. 2003, Holmström & Dall´Alba 2002, Ernesäter 

m fl. 2009). 

 

Andra svårigheter som framkom i föreliggande studies resultat är att telefonsamtal med en 

tredje person upplevdes som ett stort problem hos telefonsjuksköterskorna eftersom de inte 

kunde bedöma patienten utifrån deras aktuella symtom (Wahlberg m fl. 2003, Holmström & 

Höglund 2007). Leppänen (2002) beskriver att uppgifter i andra hand var en försvårande 

omständighet i de flesta samtalen. Telefonsjuksköterskan fick ofta prata med en annan person 

än den som behövde hjälp och fick därför förlita sig på andrahandsuppgifter. Detta kunde leda 

till svårigheter med att fånga upp ytterligare upplysningar under samtalet. Wahlberg (2007) 
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påpekar att telefonsjuksköterskan borde tala direkt med patienten själv eftersom den icke 

verbala kommunikationen var ett viktigt verktyg för att kunna generera bästa möjliga 

förutsättningar för en bra bedömning av det aktuella problemet. Eide och Eide (2009) menar 

att den icke verbala kommunikationen bäst förmedlar vad en annan människa känner. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att kroppsspråket hos en person kunde avslöja mer än det 

sagda ordet och den kroppsliga kommunikationen kunde förändra, underbygga och förstärka 

innebörden i det verbala budskapet (Wahlberg m fl. 2003, Wahlberg m fl. 2005,  Holmström 

& Dall`Alba 2002, Johnson Pettinari & Jessop 2001, McKinstry m fl. 2009). Johnson Pettinari 

och Jessop (2001) beskriver att en del av patienterna som ringde upplevde att de lättare kunde 

prata med och öppna sig om känsliga ämnen när de inte såg telefonsjuksköterskan de pratade 

med. Ändå så upplevde de flesta telefonsjuksköterskorna detta som ett stort problem eftersom 

det fanns en rädsla hos dem att göra en felaktig bedömning av vårdbehovet hos patienten när 

de inte kunde se dem. (Wahlberg m fl. 2003, Holmström & Dall`Alba 2002).  

 

I flera av de analyserade artiklarna så beskriver telefonsjuksköterskorna hur de upplevde brist 

på resurser som bland annat för få läkare och vårdplatser inom hälso- och sjukvården 

(Wahlberg m fl. 2003, Holmström & Höglund 2007, Holmström & Dall´Alba 2002). Ibland så 

kunde oenighet om vilken vård som patienten såg sig behöva kontra det som erbjöds uppstå 

vid telefonrådgivning. Patientens förhoppning var ett läkarbesök men de erbjöds egenvård 

istället. Det var då viktigt för telefonsjuksköterskan att förklara varför inte läkarbesök bokades 

för då blev det lättare för patienten att ta till sig informationen (Bonander & Snellman 2007). 

Varje samtal mellan telefonsjuksköterskan och uppringaren var enligt Leppänen (2002) 

målorienterade det vill säga att när samtalet började så förväntade sig båda parter att det skulle 

leda fram till ett visst mål. Det fanns en förväntan inom varje samtal om att komma fram till 

en åtgärd som till exempel råd om egenvård, råd om att avvakta, få en läkartid eller råd om att 

söka vård hos en annan vårdgivare. 

 

4.2.3 Beslutstöd för och nackdelar 

Telefonsjuksköterskan hade till sin hjälp kunskap och erfarenheter men också övriga 

hjälpmedel för att bedöma patientens vårdbehov.  Beslutstödssystemet, som är ett speciellt 

dataprogram, var ett av dessa hjälpmedel som telefonsjuksköterskan kunde få ut bästa möjliga 

stöd till sin bedömning (Edwards 1998). Telefonsjuksköterskorna upplevde 

beslutstödssystemet som ett bra verktyg i sitt arbete när de var stressade och trötta (Ernesäter  
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m fl. 2009, Holmström 2007, Dowding m fl. 2008).  Ett beslutstöd bör bestå av en medicinsk 

och en omvårdnadsguide, där telefonsjuksköterskorna och annan vårdpersonal samarbetar för 

att fastställa så goda rekommendationer som möjligt till patienterna (Edwards 1998, Wahlberg 

2007). Randell m fl. (2009) beskriver att patienterna upplevde att det var nödvändigt att det 

fanns riktlinjer att gå efter i olika situationer. De var samtidigt lite oroliga för att 

telefonsjuksköterskornas användande av beslutstödet kunde göra så att det blev som en 

checklista som de alltid följde och inte själva tänkte utöver den. Thompson m fl. (2005) 

beskriver att det fanns en brist i förtroendet från patienterna och en brist i utbildningen av 

beslutstödssystemet för telefonsjuksköterskorna. Detta sågs som ett hinder i 

telefonsjuksköterskans arbete med att bedöma patients vårdbehov. För att kunna tillgodogöra 

sig detta borde telefonsjuksköterskan få en strukturerad utbildning så att de på rätt sätt skulle 

kunna använda beslutstödet. Resultatet i föreliggande studie visade att 

telefonsjuksköterskorna upplevde det som svårt att hitta i systemet (Ernesäter m fl. 2009, 

Holmström 2007, Dowding m fl. 2008). Holmstöm (2007) menar att telefonsjuksköterskorna 

upplevde att informationen som de hittade i systemet ofta var skrivet på medicinskt språk. 

Detta påverkade längden på samtalet med patienten. Andra problem som 

telefonsjuksköterskorna upplevde med beslutstödssystemet som framkom i denna studie var 

att de kände att systemet var utformat för dataspecialister och inte för dem (Ernesäter m fl. 

2009, Holmström 2007, Dowding m fl. 2008). Randell m fl. (2009) anser att det var viktigt att 

de som designar beslutstödssystemen kunde identifiera vilka ledtrådar vårdpersonalen ansåg 

vara relevanta. Ernesäter m fl. (2009), Holmström (2007) samt O´Cathain m fl. (2004) menar 

att det inte fanns så många bra egenvårdsråd att använda sig av i systemet. Randell m fl. 

(2009) beskriver att alla beslut, vare sig det skedde med beslutstöd eller inte, innebar en 

process för telefonsjuksköterskan att välja relevanta ledtrådar från den stora mängden 

information som de fick av patienterna. Garg m fl.(2005) poängterar att det även var viktigt att 

utvärdera beslutstödssystemen så att de uppfyllde telefonsjuksköterskornas krav.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Att välja litteraturstudie för att besvara studiens syfte och frågeställningar ansågs som 

lämpligt då det är viktigt att sammanställa tidigare forskning och därigenom öka 

sjuksköterskors kunskaper inom detta område.  Vid litteraturstudier är data redan insamlat och 

bearbetat vilket även kan underlätta studiens planering. Sökningarna i databaserna Cinahl och 

PubMed resulterade i ett stort antal artiklar men majoriteten av dessa svarade inte mot 

studiens syfte och frågeställningar. Manuell sökning av artiklar hittade i andra studiers 
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referenslista kompletterade databassökningen då relevanta artiklar upptäcktes under 

artikelgranskningen. I denna studie var alla artiklar på engelska och det fanns då en risk i 

översättningen av texten att den inte var exakt och kan ha blivit feltolkad, detta kunde leda till 

en förlust av information. Det fanns även en risk med att artiklar på andra språk än svenska 

och engelska inte kom med i studien och detta kan ha påverkat resultatet. Samtliga studier var 

från västvärlden med liknande sjukvårdssystem som i Sverige vilket styrker studiens 

generaliserbarhet. De i studien inkluderade artiklarna skulle inte vara äldre än 12 år då 

studiens trovärdighet ökar om nutiden beskrivs. En begränsad kunskap om 

kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar hos författarna kunde utgöra en risk för 

felbedömning av artiklarnas kvalitet men användningen av utarbetade granskningsmallar 

kunde minska denna risk (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

4.4 Allmän diskussion  

Telefonrådgivning ska vara patienternas första kontakt med sjukvården och föreliggande 

litteraturstudie visar att telefonsjuksköterskorna upplevde många problem, bland annat att det 

var brist på resurser inom hälso- och sjukvården och att de upplevde sitt arbete som stressande 

(Wahlberg m fl. 2003). Detta tror författarna kan påverka patientsäkerheten därför att 

patienterna kanske inte får den tid de behöver till att förklara sitt problem. 

Telefonsjuksköterskan får då inte all viktig information och kan eventuellt göra en 

felbedömning av vårdbehovet hos patienten, som i sin tur kan leda till att eventuella 

läkarbesök uteblir. Vilket författarna förmodar kan resultera i att patientens hälsotillstånd 

påverkas negativt. Resultatet inkluderade två studier där fiktiva patienter deltog och de kom 

fram till att det fanns brister i kommunikationen och att telefonsjuksköterskorna många 

gånger bedömde patientens vårdbehov onödigt högt. Telefonsjuksköterskorna kanske 

bedömde fel på grund av att det var svårt att bedöma fiktiva patienter? Kanske studier med 

riktiga samtal vore av vikt så att den icke verbala kommunikationen kommer fram som det 

gör i verkligheten. Det skulle vara intressant att se om resultatet blev annorlunda med riktiga 

uppringare. Patienterna som ringer till sjuksvårdsrådgivningen ställer allt större krav på 

telefonsjuksköterskan. Vår studie visar att avsaknaden av den synliga kontakten med 

uppringaren upplevdes som en stor utmaning av telefonsjuksköterskorna. Travelbees 

omvårdnadsteori belyser att det inte finns några mirakelkurer som automatiskt skapar en god 

kontakt med patienten (Jahren Kristoffersen 2006). Författarna tycker att det vore bra om 

telefonsjuksköterskorna får en kontinuerlig utbildning i olika kommunikationsstrategier så att 

deras kommunikativa skicklighet förbättras genom strukturerade samtal och patientcentrerad 
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kommunikation. Datatekniker utvecklar hela tiden nya beslutstödsystem och det verkar som 

om telefonsjuksköterskans medverkan är mycket liten. Eftersom dessa system ska användas 

inom vården så tror författarna till studien att det är av stor vikt att telefonsjuksköterskorna i 

framtiden får vara med att påverka och utveckla beslutstödsystemet eftersom de är experter 

inom området. Författarna till föreliggande studie har hittat artiklar som beskriver de problem 

som telefonsjuksköterskan upplever i kommunikationen och bedömningen av uppringare. 

Men författarna har inte funnit någon studie som beskriver hur telefonsjuksköterskan har det 

på sin arbetsplats och hur dessa faktorer som påverkar problemen kan undvikas. Därför 

uppmanar författarna till en större studie om telefonsjuksköterskans arbetsmiljö för att 

undersöka hur den påverkar deras arbete inom telefonrådgivning.  

 

4.5 Slutsats 

Författarnas slutsats av föreliggande studie är att det är mycket stressigt att arbeta som 

telefonsjuksköterska. Telefonsjuksköterskorna upplever ett flertal problem med sitt arbete 

inom telefonrådgivning och de tycker att det är en stor utmaning att kunna läsa mellan raderna 

och ha känsliga öron när de inte ser den personen de talar med.  
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Bilaga 1Tabell över artiklarnas bedömda kvalitet  

Författarna valde att använda Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar som 

modifierades i vår bedömning över de inkluderande artiklarnas kvalitet.  

Kvalitativa artiklar 

Fråga:            Artikel nr: 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Är designen av studien 

relevant för att besvara 

frågeställningen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2. Är urvalskriterier för 

undersökningsgruppen 

tydligt beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

3. Är 

undersökningsgruppen 

lämplig? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

4. Är fältarbetet tydligt 

beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5. Är datainsamlingen 

tydligt beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6. Är data systematiskt 

samlade? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7. Är analys och tolkning 

av resultat diskuterade? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

8. Är resultaten 

trovärdiga? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9. Är resultaten pålitliga? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10. Är resultaten återförda 

och diskuterade med 

undersökningsgruppen? 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

11. Är de teorier och 

tolkningar som presenteras 

baserade på insamlad 

data? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

12. Kan resultaten 

återkopplas till 

ursprungliga 

forskningsfrågan? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

13. Stöder insamlade data 

forskarens resultat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

14. Har resultaten klinisk 

relevans? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

15. Diskuteras 

metodologiska brister och 

risk för bias? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

16. Håller du med om 

slutsatserna i studien? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Summa poäng 15 15 16 15 15 15 15 14 15 
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Kvalitativa artiklar 

Fråga:            Artikel nr: 

12. 13. 16.     

1. Är designen av studien 

relevant för att besvara 

frågeställningen? 

Ja Ja Ja     

2. Är urvalskriterier för 

undersökningsgruppen 

tydligt beskrivna? 

Ja Ja Ja     

3. Är 

undersökningsgruppen 

lämplig? 

Ja Ja Ja     

4. Är fältarbetet tydligt 

beskrivet? 

Ja Ja Nej     

5. Är datainsamlingen 

tydligt beskriven? 

Ja Ja Ja     

6. Är data systematiskt 

samlade? 

Ja Ja Ja     

7. Är analys och tolkning 

av resultat diskuterade? 

Ja Ja Ja     

8. Är resultaten 

trovärdiga? 

Ja Ja Ja     

9. Är resultaten pålitliga? Ja Ja Ja     

10. Är resultaten återförda 

och diskuterade med 

undersökningsgruppen? 

Nej Nej Nej     

11. Är de teorier och 

tolkningar som presenteras 

baserade på insamlad 

data? 

Ja Ja Ja     

12. Kan resultaten 

återkopplas till 

ursprungliga 

forskningsfrågan? 

Ja Ja Ja     

13. Stöder insamlade data 

forskarens resultat? 

Ja Ja Ja     

14. Har resultaten klinisk 

relevans? 

Ja Ja Ja     

15. Diskuteras 

metodologiska brister och 

risk för bias? 

Ja Nej Nej     

16. Håller du med om 

slutsatserna i studien? 

Ja Ja Ja     

 

Summa poäng 

 

15 

 

14 

 

13 
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Kvantitativa artiklar      Fråga:                  

Artikel nr: 

12. 

 

15 

 

 

 

  

1. Är frågeställningarna tydligt 

beskrivna? 

Nej, men 

tydligt syfte 

Nej, men 

tydligt syfte 

   

2. Är designen lämplig utifrån 

syftet? 

Ja Ja    

3. Är undersökningsgruppen 

representativ? 

Ja Ja    

4. Var reliabiliteten beräknad? Nej Ja    

5. Var validiteten diskuterad? Nej Ja    

6. Fanns en bortfallsanalys? Nej Ja    

7. Var den statistiska analysen 

lämplig? 

Ja Ja    

8. Erhölls signifikanta skillnader? Nej Nej    

9. Håller du med om slutsatserna i 

studien? 

Ja Ja    

10. Kan resultaten generaliseras till 

annan population? 

Nej Nej    

11. Kan resultaten ha klinisk 

betydelse?  

Ja Ja    

Summa poäng 5 8    
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Bilaga 2 Presentation av artiklarnas innehåll (n= antal deltagare) 

Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Syfte Ansats 

Design 

Datainsamlingsmetod 

Analysmetod Resultat Kvalitet 

1. Dowding m fl. 

2008. 

England 

Nurses of 

computerised 

clinical decision 

support systems: 

a case site 

analysis 

Att undersöka hur 

telefonsjuksköterskan 

använder datoriserade 

vårdsystem/beslutstöd 

och faktorer som 

påverkar användningen. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande design. 

Observationer (n=115) 

samt intervjuer (n=55) 

med 

telefonsjuksköterskor 

Tematisk 

innehållsanalys 

enligt Miles & 

Huberman (1994) 

Hur telefonsjuksköterskor 

använder datoriserat 

beslutstöd verkar vara 

resultatet av en interaktion 

mellan 

telefonsjuksköterskors 

erfarenhet och deras 

förmåga att anpassa sig till 

tekniken. 

Hög 94% 

2. Ernesäter, 

Holmström & 

Engström, 2009 

Sverige 

Telenurses 

experiences of 

working with 

computerized 

decision support: 

supporting, 

inhibiting and 

quality 

improving. 

Att beskriva 

telefonsjuksköterskans 

upplevelser av att arbeta 

med datoriserade system 

och hur detta kan 

påverka deras 

arbetssituation.  

Kvalitativ ansats.  

Beskrivande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=8) 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Graneheim 

& Lundman 

(2004) 

Telefonsjuksköterskorna 

tyckte att datoriserat 

beslutstöd var bra att 

arbeta med men den kan 

inte ersätta deras 

personliga kunskap och 

kompetens utan ska 

betraktas som ett 

komplement i deras 

arbete. 

Hög 94 % 

3. Greenberg, 

2009.  

USA 

A Comprehensive 

model of the 

process of 

telephone 

nursing. 

Att utveckla en teoretisk 

modell för processen 

som sjuksköterskor 

använder sig av vid 

telefonrådgivning.  

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Grounded theory 

enligt Strass 

Corbin (1998).  

Telefonrådgivning är en 

målorienterad dynamisk 

process som består av 3 

faser; Datainsamling, 

kognitivprocess samt 

beslut. 

Hög 100 % 
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Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Syfte Ansats 

Design 

Datainsamlingsmetod 

Analysmetod Resultat Kvalitet 

4. Holmström, 

2007.  

Sverige 

Decision aid 

software 

programs in 

telenursing: not 

used as intended? 

Experiences of 

Swedish 

telenurses 

Att undersöka 

telefonsjuksköterskans  

andvändning av 

biståndsprogram, 

beslutsprogramsvara.  

Kvalitativ ansats.  

Beskrivande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=12). 

Tematisk analys 

enligt Malterud 

(2001). 

Programvaran var mer 

som ett stöd för 

bedömning av patienten 

istället för 

beslutsfattande. 

Hög 94% 

5. Holmström & 

Dall´Alba, 2002.  

Sverige  

Carer and 

gatekeeper- 

conflicting 

demands in 

nurse´s 

experiences of 

telephone 

advisory services 

Att beskriva hur erfarna 

telefonsjuksköterskor 

möter patienten när de 

utför telefonrådgivning. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande design. 

Intervjuer (n=5). 

Fenomenologisk 

analys enligt 

Karlsson (1993) 

Telefonsjuksköterskorna 

ska kunna läsa mellan 

raderna trots ont om tid 

och de är rädd för att 

missuppfatta situationen 

och detta orsakar stress 

hos dem. 

Hög 94 % 

6. Holmström & 

Höglund, 2007. 

Sverige 

The faceless 

encounter: ethical 

dilemmas in 

telephone nursing 

Att beskriva etiska 

dilemman som 

telefonsjuksköterskan 

erfar i sitt arbete. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande design. 

Intervjuer (n=12). 

Induktiv tematisk 

analys enligt Patton 

(1990) & Malterud 

(1998) 

5 teman identifierades 

som visar hur etiska 

dilemman i olika former 

förekommer i 

telefonrådgivning. 

Hög 94 % 
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Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Syfte Ansats 

Design 

Datainsamlingsmetod 

Analysmetod Resultat Kvalitet 

7. Höglund & 

Holmström, 2008. 

Sverige 

It´s easier to talk 

to a woman. 

Aspects of gender 

in Swedish 

telenursing 

Att beskriva och 

undersöka hur svenska 

telefonsjuksköterskor 

upplever 

könsrelaterade aspekter 

inom 

telefonrådgivning. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande och 

explorativ design. 

Öppna intervjuer 

(n=12). 

Induktiv tematisk 

analys enligt 

Patton (1990) & 

Malterud (1998) 

5 teman framkom ur 

intervjuerna, bl.a. 

kvinnors underordning 

i familjen och misstro i 

pappans kompetens.  

Hög 94 % 

8. Johnson 

Pettinari & 

Jessopp, 2001. 

England 

Your ears become 

your eyes: 

managing the 

absence of 

wisibility in NHS 

Direct 

Att beskriva det 

rapporterade samspelet 

mellan sjuksköterskor 

och de som ringer på 

en NHS direct 

rådgivning. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande design.  

Semistrukturerade 

intervjuer vid 2 

tillfällen (n=14). 

Tematisk analys 

enligt Strauss 

(1987) 

Telefonsjuksköterskan 

försöker visualisera 

uppringaren och dess 

problem och 

kompenserar på detta 

sätt bristen av visuell 

information vid 

telefonrådgivning. 

Hög 87 % 

9. Kaminsky, 

Rosenqvist & 

Holmström, 2008.  

Sverige 

Telenurses 

understanding of 

work: detective or 

educator? 

Att beskriva de olika 

sätten att förstå sitt 

arbete bland en grupp 

svenska 

telefonsjuksköterskor. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=20) 

Fenomenografisk 

analys enligt 

Marton & Booth 

(1997) 

Telefonsjuksköterskan 

upplever sitt arbete på 5 

olika sätt; Att bedöma, 

hänvisa och ge råd, 

stötta uppringaren, 

stärka uppringaren, 

undervisa uppringaren 

samt underlätta 

uppringarens inlärning. 

Hög 94% 
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Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Syfte Ansats 

Design 

Datainsamlingsmetod 

Analysmetod Resultat Kvalitet 

10. Mckinstry, 

Heaney & 

Sheikh, 2009. 

Skottland 

Telephone 

consulting in 

primary care: a 

triangulated 

qualitative study 

of patients and 

providers 

Få en förståelse för 

hur patient och 

telefonrådgivar samtal 

skiljer sig från ett 

face-to-face möte.  

Kvantitativ och 

kvalitativ ansats. 

Beskrivande och 

jämförande design. 

Enkätstudie samt 

fokusgrupps intervjuer 

a) Deskriptiv 

statistisk analys samt 

chi-två test för att 

undersöka skillnader 

avseende ålder och 

kön i enkät svar, b) 

Tematisk analys 

avseende 

fokusgrupssintervjuer. 

Telefonrådgivning gör 

sjukvården lätt 

tillgänglig, men 

informanterna tyckte att 

säkerheten äventyrades 

pga. brist på formell och 

informell undersökning. 

 a) Mycket låg 

45%  

b) Hög 94%        

11. O´Cathain m 

fl. 2004. England 

 

Nurses’ views of 

using 

computerized 

decision support 

software 

in NHS Direct 

Att undersöka 

sjuksköterskans syn 

på sin roll och 

programvaran, de 

datoriserande 

beslutstödet inom 

NHS Direct. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=24) 

Tematisk analys 

enligt Richie & 

Spencer (1994) 

Sjuksköterskorna 

beskrev både sig själva 

och programvaran som 

en nödvändig del inför 

den kliniska 

beslutprocessen.  

Hög 87 % 

12. Wahlberg, 

Cedersund & 

Wredling, 2003. 

Sverige 

Telephone nurses 

experience of 

problems with 

telephone advice 

in Sweden 

Att identifiera 

problem, svårigheter 

och nackdelar som 

telefonsjuksköterskor 

mött under sin 

yrkeskarriär.  

Kvantitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

Enkät i tre 

omgångar/steg. 

Beskrivande statistik 

samt tematisk analys 

avseende de öppna 

frågorna i enkäten. 

Problem kategorier 

relaterades till 

sjuksköterskans 

perspektiv, patientens 

perspektiv och 

organisatoriska 

perspektiv. 

Medel 73% 
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Författare 

Publikations år 

Land 

Titel Syfte Ansats 

Design 

Datainsamlingsmetod 

Analysmetod Resultat Kvalitet 

13. Wahlberg, 

Cedersund & 

Wredling, 2005. 

Sverige 

Bases for 

accessments made 

by telphone advice 

nurses 

Att undersöka vad 

telefonrådgivnings 

sjuksköterskor 

grundar sina 

bedömningar på. 

Kvalitativ ansats. 

Beskrivande design. 

Intervjuer samt 

diskussion utifrån 

autentiska samtal. 

Kvalitativ innehålls 

analys som 

fokuserar på 

manifest innehåll 

enligt Graneheim 

& Lundman 

(2004). 

Telefonrådgivnings 

sjuksköterskors grund 

för bedömningar 

omfattar både verbal 

och icke verbal 

information och vissa 

faktorer påverkar 

bedömningarna. 

Hög 81 % 


