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Förord 

Denna magisteruppsats har genomförts av Camilla Törnros. Syftet med studien var att 

beskriva kommunikationen mellan rådgivningssköterska och patient genom att undersöka om 

rådgivningssköterskan följer de fem faserna samt undersöka hur länge rådgivningssköterskan 

befinner sig i respektive fas i samtalsprocessen. 

 

Jag vill tacka all inblandad personal vid de två sjukvårdsrådgivningarna som hjälpt till att 

göra denna studie genomförbar, ni är guld värda. 

Ett varmt tack även till Lena Runius för allt material som jag fick ta del av och som hjälpte 

mig i min analys. 

 

En stor kram vill jag ge min handledare Annica Ernesäter för all hjälp och stöttning genom 

detta arbete. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att beskriva kommunikationen mellan rådgivningssköterska och 

patient genom att undersöka om rådgivningssköterskan följer de fem faserna samt undersöka 

hur länge de befinner sig i respektive fas i samtalsprocessen. Totalt deltog 20 stycken 

rådgivningssköterskor från två sjukvårdsrådgivningar. Data har samlats in via 

samtalsdatabaser vid de aktuella sjukvårdsrådgivningarna. Sammanlagt 40 samtal har använts 

och alla samtal har avidentifierats av verksamhetscheferna. Samtalen har varit från patienter 

över 18 år. Alla samtal har analyserats genom att använda samtalsprocessens analysmanual 

och därefter har det undersökts hur lång tid rådgivningssköterskan har stannat i varje fas 

genom att ta tid med en klocka. Resultatet visar att nästan  alla rådgivningsköterskorna hade 

brister. Rådgivningssköterskorna gjorde ingen sammanfattning och över hälften av 

rådgivningssköterskorna tar inte reda på patientens föreställning, farhågor och förväntningar.  

Det fanns även stora brister gällande att försäkrar sig om att patienten förstår och att 

samförstånd råder, samt att rådgivningssköterskan gör patienten aktiv i samtalet. Det fanns 

brister i att lyssna på patienten. Den totala samtalstiden på cirka 5 minuter visade sig vara de 

mest effektiva och strukturerade samtalen, medan de längre samtalen på 9-15 minuter i totala 

samtalstid var mera ostrukturerade. Slutsatsen visade att det fanns brister i varje fas i 

samtalsprocessen. Att längre samtalstider ger mer ostrukturerade samtal än kortare 

samtalstider som visade vara mer effektiv och strukturerade samtal. 

 

 

 

Nyckelord: telefonrådgivningsomvårdnad, telefon rådgivning, rådgivningssköterska, 

sjuksköterskeråd. 
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Abstract 

The aim of the study was to describe the communication between counseling nurse and 

patient counseling by examining whether the advice nurse follows the five phases and 

examine how long they are in each phase of the conversion process. A total of 20 pieces of 

counseling nurses from two medical clinics. Data collected through conversations databases at 

the current healthcare advice area. A total of 40 calls were used and all calls are made 

anonymous by head of department. The calls were from patients over 18 years. All calls were 

analyzed using conversation analysis process manual and then have it investigated how long 

counseling nurse has stayed in every phase by taking the time with a clock. The results show 

that almost all counseling nurses had flaws. Counseling nurses did not do a summary and over 

half of counseling nurses do not know the patient's perception, fears and expectations. There 

were also large gaps in force to assure that the patient understands and ensure agreement, and 

that the counseling nurse makes the patient an active call. There were deficiencies in listening 

to the patient. The total duration of about five minutes proved to be the most effective and 

structured conversations, while further talks on 9-15 minutes of total talk was more 

unstructured. The conclusion showed that there were flaws in each phase of the conversion 

process. To longer call times gives more unstructured conversations than shorter call times 

who showed to be more efficient and structured conversation. 

 

 

 

Keywords: telephone advice nursing, phone counseling, counseling nurses, nurse advice. 
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1. Introduktion 

 
Telefonrådgivning 
 

I sjuksköterskans arbetsuppgift ingår telefonrådgivning och det har blivit en växande del i 

professionen och en snabbt expanderande utveckling i hälso- och sjukvården (1-4). I patient-

telefonrådgivning är den vanligaste formen av hälso-sjukvården att ge egenvårdsråd. 

Sjukvårdens uppgift är att ge individen stöd att fatta beslut om sin hälsa utifrån en medicinsk 

kunskapsgrund. Genom stöd och utveckling ges individen ett eget hälsomedvetande och hur 

individen på rätt sätt använder sig av egenvård vid enkla och okomplicerade 

sjukdomstillstånd. Råd till egenvård kan ges under förutsättning att den enskilde vårdsökande 

kan klara de råd som ges samt förstår och accepterar råden (1). Sjukvårdsrådgivning per 

telefon har delvis ersatt det fysiska vårdbesöket, och genom det så har det blivit ett behov av 

sjuksköterskor som under större delen av sin arbetstid svarar på allmänhetens förfrågningar 

om hälsa och sjukvård per telefon. Rådgivningssköterskans uppgift är att bedöma akut 

vårdbehov, ge råd, stöd och undervisning, bistå med hälso- och sjukvårdsinformation, hänvisa 

till lämplig vårdnivå och samordna vård och omsorgsresurser (5-11).  

 

Sjukvårdsrådgivningen 1177 

 

1177 erbjuder råd om vård dygnet runt på webb och telefon över hela Sverige. Bakom 1177 

står den svenska sjukvården genom att alla landsting och regioner samverkar. Telefonnumret 

1177 är ett nationellt gemensamt kortnummer till sjukvårdsrådgivningen. På 1177 arbetar 

sjuksköterskor, de svarar på frågor, ger råd, bedömer behov av vård och hjälper till med 

hänvisning till rätt vårdinstans. Sjukvårdsrådgivningen tar emot mellan 4,5-5 miljoner samtal 

per år (12-13). Målet är att varje vårdsökande ska få adekvata råd och bli hänvisad till rätt 

vårdinstans. Rådgivningssköterskan måste kunna skapa en dialog genom aktivt lyssnande 

samt ge sig tid så att patienten inte känner sig stressad. Det är även viktigt att informera så att 

patienten förstår vad som sägs (1). Datorbaserade beslutsstöd system, lämpliga för 

rådgivningssköterskor, har utvecklats i syfte att uppnå mer standardiserade resultat och öka 

patientsäkerheten (14-15). I en svensk studie beskrev rådgivningssköterskor att beslutsstödet 

bidrog till att kvalitetsäkra deras arbete (16). Tjänsten 1177-sjukvårdsrådgivningen bygger på 

en medicinsk bas och hit kan befolkningen vända sig för råd om vård. Rådgivningssköterskor 

vid 1177 är specialutbildade och arbetar utifrån ett rådgivningsstöd som har en kvalitetsäkrad 
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medicinskt innehåll, telefoni, journal och katalog del. I rådgivningssamtalet är bedömningen 

det centrala och förutsättningen för att ge rätt råd och vid behov hänvisa till rätt vårdnivå.  

 

Samtalsprocessen 

 

Lena Runius har utvecklat en metod-samtalsprocessen, som används vid 1177 för att göra 

patientsäkra bedömningar och genomföra ett professionellt rådgivningssamtal. 

Rådgivningssköterskans bedömning är det centrala i rådgivningssamtalet och förutsättningen 

för att ger rätt råd och vid behov hänvisar till rätt vårdnivå.  

Samtalsprocessens fem faser är, öppna, lyssna, analysera, motivera och avsluta, se figur 1 

(17). 

Figur 1. Beskrivning över samtalsprocessen (17). 

 

I öppningsfasen är det viktigt att rådgivningssköterskan svarar välkomnande och visar 

intresse. Här skapas förutsättningen för en bra kommunikation och är grunden för en fortsatt 

god dialog. Rösten ska vara välkomnande, ge trygghet och en känsla av att det finns tid och 

intresse av att lyssna. Under lyssnandefasen lyssnar srådgivningssköterskan förutsättningslöst 

till den vårdsökandes egna ord. Rådgivningssköterskan ger den vårdsökande hela utrymmet 

genom att lyssna aktivt. Det innebär att rådgivningssköterskan först lyssnar och sedan 

sammanfattar det man hört. Efter att ha sammanfattat så identifieras ett första tänkbart 

huvudsymtom och med hjälp av huvudsymtomet söker rådgivningssköterskan fram ett 

beslutsunderlag i rådgivningsstödet för att gå in i analysfasen.  I analysfasen arbetar 

rådgivningssköterskan för att utforska tänkbara orsaker till huvudsymtomet som ringats in 

under lyssnandefasen. De här innebär att rådgivningssköterskan ställer relevanta frågor, både 

öppna och slutna. Under analysfasen strävar rådgivningssköterskan efter att tillsammans med 

den vårdsökande få en gemensam bild av hur problemet ser ut. Rådgivningssköterskan måste 

undersöka vilka föreställningar, farhågor och förväntningar som finns, både hos sig själv och 

hos den hjälpsökande. Att förstå och kunna hantera känslor och föreställningar hos den 
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vårdsökande är viktigt för att uppnå samförstånd och kunna göra rätt bedömning. När 

rådgivningssköterskan har gjort sin patientbedömning sker övergången till motivationsfasen 

genom en längre sammanfattning. I motivationsfasen presenterar, förklarar och motiverar 

rådgivningssköterskan sin bedömning. Bedömningen måste vara trovärdig för att 

rådgivningssköterskan ska kunna motivera till åtgärd. Efter att ha förklarat och motiverat, 

försäkrar sig rådgivningssköterskan om att den vårdsökande förstår och att samförstånd råder. 

När rådgivningssköterskan ger information och råd är det viktigt att göra den vårdsökande 

aktiv. Rådgivningssköterskan kan utforska och använda den vårdsökandes egna kunskaper om 

problemet för att denna lättare ska kunna ta till sig de råd som ges. I avslutningsfasen garderar 

rådgivningssköterskan sig genom att beskriva olika symtom som den vårdsökande ska vara 

observant på. Dessa symtom beskriver förändringar och tillstånd som är mer allvarliga än den 

aktuella situationen och som ofta kräver en annan åtgärd. Om nya symtom skulle uppstå eller 

om ingen förbättring sker, är det den vårdsökandes ansvar att ta ny kontakt med vården. 

Rådgivningssköterskan gör en sammanfattning av samtalet och en överenskommelse. Under 

samtalsprocessen kan rådgivningssköterskan hamna i olika fallgropar och svårigheter som till 

exempel att rådgivningssköterskan inte lyssnar klart, avbryter för snabbt, gör ingen 

sammanfattning och fastnar tidigt i en hypotes och hoppar över analysfasen (17). I en svensk 

studie betonas vikten av att rådgivningssköterskorna skall följa samtalsprocessen på rätt. 

Rådgivningssköterskan ska även lyssna till det som inte sägs med ord och tolka det icke 

verbala, till exempel rädsla och ansträngd andning (18). I England finns en stor offentlig 

organisation som heter NHS Direct (NHSD) som är en telefonrådgivning där endast 

sjuksköterskor sitter och arbetar. Telefonrådgivningen har öppet dygnet runt. Under deras 

rådgivningssamtal så följer rådgivningssköterskorna ett kliniskt bedömningssystem (CAS), 

som är ett programpaket som är baserat på en mängd instruktioner som är utformade för att 

säkerhetsställa att telefonrådgivningen blir säker. Frågorna som rådgivningssköterskorna 

använder är antingen slutna frågor som den som ringer kan svara ja och nej på eller öppna 

frågor där de även utgår från en lista med symtom. Rådgivningssköterskorna är inte tillåten att 

hoppa över några instruktioner (19). I en ytterligare studie gjord i England visar det att 

problem i kommunikationen leder till missförstånd, förlust och felaktig information, samt 

svårigheter med att kontrollera om patienten har förstått råden och informationen (20). I 

Quebec har de gjort en studie på rådgivningssköterskor och deras rekommendationer till den 

som ringer. Resultatet visar att många som ringer tycks tolka sitt råd att söka ytterligare vård 

annorlunda än de råd som de fått av rådgivningssköterskan. Behovet finns att de utför 

kvalitetskontroller för att minska missförstånd, försäkra om att uppringare förstår råden och 
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bidra till mer effektiv service (21). I en svensk studie framkommer att överensstämmelsen och 

acceptansen förbättras när patienterna känner sig delaktiga i beslutsprocessen. Rådgivningen 

uppfattas som tillfredsställande för patienterna när rådgivningssköterskan är lugn, vänlig, 

bekräftar patienten och visar respekt under samtalet (22). En amerikansk studie visar brister i 

samtalen, där det visade att när patienten upplevde rådgivningssköterskan vara ohjälpsam, inte 

lyssnade på patientens upplevelser och förväntningar, så följde inte patienten 

rådgivningssköterskans råd. Författarna föreslår att rådgivningssköterskorna skulle behöva få 

en kontinuerlig utbildning om effektiva kommunikationstekniker och ger rådet att 

rådgivningssköterskorna bör utforma standards som tar bort de kommunikationshinder som 

kan uppstå (23). I studier gjorda i Frankrike, Holland och Sverige har det visat sig att det ofta 

ges egenvårdsråd av rådgivningssköterskor utan att kontrollera att patienterna förstår råden 

och accepterar dem. Det har även påvisats att patienten följer de medicinska råden bättre om 

rådgivningssköterskan ser till att patienten förstått råden och informationen samt om 

rådgivningssköterskan gör en uppföljning (24-27). I en svensk studie där författarna har tittat 

på avvikelserapporter inom 1177 så visar det sig att rådgivningssköterskorna hade begränsade 

möjligheter att hänvisa till adekvat vårdgivare på optimal nivå och att andra vårdgivare 

bedömde att rådgivningssköterskorna inom 1177 hade gjort en felaktig bedömning av 

ringarens vårdbehov. Slutsatsen som författarna har kommit fram till är att man bör titta på 

konsekvenserna av dålig tillgänglighet och anledningen till varför rådgivningssköterskan gör 

felaktiga bedömningar (28). I flera svenska studier visar det sig att rådgivningssköterskorna 

använder färre öppna frågor samt inte alltid följer upp om den som ringer har förstått. Att det 

finns brister i mottagandet, konsten att lyssna och förstå ringarens hälsoproblem. 

Rådgivningssköterskornas kommunikativa strategier var inte samstämmiga med 

samtalsprocessen som de är utbildas i inom 1177. Det kan betraktas som ett hot mot 

patientsäkerheten (29-33).  

 

Samtalstid 

 

MedHelp som är ett sjukvårdsrådgivningsföretag, skriver att rätt vårdnivå är väldigt viktigt 

eftersom det är utifrån patientens symtom som rådgivningssköterskan skall besluta var 

patienten skall hänvisas. MedHelp anser att deras rådgivningssköterskor som har i snitt tjugo 

års erfarenhet gör att de är mycket kompetenta att hjälpa patienten med denna hänvisning 

samt att alla rådgivningssköterskor arbetar efter ett medicinskt beslutsstöd (34). DN skriver i 

en artikel att den genomsnittliga samtalstiden för den landstingsdrivna sjukvårdsrådgivningen 
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är cirka sju minuter. En siffra som legat relativt konstant genom åren. Samtalen till 

sjukvårdsrådgivningen i Stockholm, Sörmland och Värmland som drivs av företaget MedHelp 

AB har däremot en snittid på 4.30 minuter. Ett skäl till det kan vara att MedHelp infört en 

bonus till de anställda. Bonussystemet fungerar så att den som klarar av att hålla en snitttid på 

3.48 minuter eller lägre, får en bonus på 1.000 kr i månaden. I tiden ingår även 

journalskrivning. DN skrev nyligen om det tragiska fallet med en treårig pojke som dog i 

tarmvred efter att sjukvårdsrådgivningen två gånger uppmanat mamman att stanna kvar 

hemma, trots att pojken snabbt blev sämre. Fallet är lex Maria-anmält, och i samtal med 

Socialstyrelsen har en av sjuksköterskorna som gav de felaktiga råden angett att hon kände en 

”stress och press att klara av samtalen på kort tid” (35).  

  

1.1 Problemformulering 

Kommunikativa brister kan leda till allvarliga patientskador inom telefonrådgivning (29). 

Baserat på olika förhållanden som kommit fram i olika studier så visar det att 

kommunikationen mellan rådgivningssköterskan och den vårdsökande som ringer är väldigt 

viktig för att det skall bli en patientsäker bedömning. I flera svenska studier visar det sig att 

rådgivningssköterskorna använder färre öppna frågor samt inte alltid följer upp om den som 

ringer har förstått. Att det finns brister i mottagandet, konsten att lyssna och förstå ringarens 

hälsoproblem. Rådgivningssköterskornas kommunikativa strategier var inte samstämmiga 

med samtalsprocessen som de är utbildade i inom 1177. Det kan betraktas som ett hot mot 

patientsäkerheten (29-33).  Det finns inga klara riktlinjer eller vetenskapliga studier på hur 

länge rådgivningssköterskorna skall befinna sig i respektive fas och hur lång den totala 

samtalstiden bör vara för att samtalet skall bli optimalt för rådgivningssköterska och den 

vårdsökande. Medhelp har infört en bonus till de anställda som klarar av att hålla en snitttid 

på 3.48 minuter eller lägre för ett samtal, där det även ingår journalskrivning. I ett patientfall 

som lex Maria-anmälts, har en sjuksköterska som givit felaktiga råd beskrivit för 

Socialstyrelsen att hon kände en ”stress och press att klara av samtalen på kort tid” (34-35). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kommunikationen mellan rådgivningssköterska och 

patient genom att undersöka om rådgivningssköterskan följer de fem faserna i 

samtalsprocessen samt undersöka hur länge de befinner sig i respektive fas. 
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1.3 Frågeställningar 

Hur följer rådgivningssköterskan samtalsprocessen? 

Hur länge befinner sig rådgivningssköterskan i de olika faserna i samtalsprocessen? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien hade en beskrivande design (36).  

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett riktat bekvämlighetsurval har använts vilket innebär att det har valts ut deltagare som finns 

tillgänglig i en specifik yrkeskategori (36). Det är cirka 20 stycken rådgivningssköterskor 

anställda på en sjukvårdsrådgivning i mellan Sverige. Syftet var att få de 20 

rådgivningssköterskorna från sjukvårdsrådgivningen i mellan Sverige och ta två samtal från 

vardera rådgivningssköterska för att få 40 stycken samtal till studien. Det skedde ett bortfall 

på tio stycken rådgivningssköterskor. Då tio rådgivningssköterskor valde att inte delta i 

studien tillfrågades ytterligare tio stycken rådgivningssköterskor från en annan 

sjukvårdsrådgivning. Undersökningsgruppen har därför bestått av 20 stycken 

rådgivningssköterskor från två sjukvårdsrådgivningar, tio stycken rådgivningssköterskor från 

norra Sverige och tio stycken rådgivningssköterskor från mellan Sverige. Deltagarnas ålder 

varierade mellan 37 och 63 år. Medelåldern på deltagarna var 47 år. Data har samlats in 

genom att under en två till tre veckors period ta de två första patientsamtalet från alla 20 

rådgivningssköterskor, sammanlagt 40 stycken samtal. Samtalen har varit från patienter över 

18 år.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in via samtalsdatabaser vid de aktuella sjukvårdsrådgivningarna. De 20 

rådgivningssköterskornas samtal, sammanlagt 40 stycken samtal har använts. Alla samtal har 

avidentifierats av verksamhetscheferna, genom att ta bort rådgivningssköterskornas namn och 

patienternas namn och personnummer. Lena Runius har utvecklat en mall för 

samtalsprocessen som används vid 1177 för att göra patientsäkra bedömningar och genomföra 

ett professionellt rådgivningssamtal. Författaren har använt sig av 1177 mall och undersökt 

hur rådgivningssköterskorna hanterar sina samtal enligt samtalsprocessens fem faser, öppna, 
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lyssna, analysera, motivera och avsluta. Författaren har valt att analysera materialet i studien 

genom en deduktiv innehållsanalys (37).  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Tillstånd har sökts och godkännts från forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle. Anhållan 

om att göra studien ansöktes muntligt och skriftligt hos verksamhetscheferna vid 

sjukvårdsrådgivningarna i norra och mellan Sverige. Ett missivbrev har skickats ut till 

verksamhetscheferna och rådgivningssköterskorna där det har informerats om bakgrunden till 

studien, vad studien ämnar studera, hur studien kommer att genomföras, hur resultatet 

kommer att användas och att medverkan var helt frivillig. Författaren närvarade på ett 

arbetsplatsmöte på sjukvårdsrådgivningen i mellan Sverige för att berätta om studien. 

Författaren kunde på grund av tidsbrist inte närvara på en arbetsplatsträff i norra Sverige. 

Efter att verksamhetscheferna hade avidentifiera samtalen så förde de över samtalen på ett 

USB minne och skickade med rekommenderat brev till författaren. De första 20 samtalen från 

sjukvårdsrådgivningen i mellan Sverige bearbetades under April-Maj och Oktober månad. De 

20 sista samtalen från sjukvårdsrådgivningen i norra Sverige, fick inte författaren förrän i 

början av September och de bearbetades under Oktober månad. 

 

2.5 Dataanalys 

Materialet har analyserats med deduktiv innehållsanalys. Med deduktiv analys menas att 

kategorier/teman har bestämts i förväg innan materialet analyseras. Vilket kan beskrivas som 

att teman grundar sig på befintliga teorier och forskningsresultat. Enligt Polit och Beck bör 

trovärdighet granskas utifrån begrepp som Trustworthiness (tillförlitlighet), Credibility 

(trovärdighet), Dependability (stabilitet), Confirmability (neutralitet) och Transferability 

(överförbarhet) (36).  

I ett första steg har alla samtal (n=40) transkriberats ordagrant. Författaren har använt Lena 

Runius mall Samtalsprocessens som modell för att analysera materialet. Modellen 

Samtalsprocessen beskriver samtalsmetodik och förhållningsätt under rådgivningssamtalet. 

Utifrån manualen över Samtalsprocessen har författaren undersökt hurvida samtalen följer de 

i samtalsprocessen beskrivna fem faserna (17). Efter transkriberingen har ord, uttandanden 

och meningar rådgivningssköterskan uttalar under samtalet placerats i den kategori i 

Samtalsprcessen som modellen beskriver. Resultatet har sedan redovisats i löpande text. Det 
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övergripande materialet sammanfattas under varje kategori med syftet att skapa en 

övergripande bild av det slutgiltiga resultatet (36). Även citat har redovisats under respektive 

tema/fas för att på så sätt styrka tolkningen av resultatet. Därefter har det undersökts hur lång 

tid sjuksköterskan har stannat i varje fas genom att ta tid med en klocka. All data har sedan 

analyserats i IBM SPSS statistiska program, där samtalen numrerats från 1-40 och blandats i 

olika ordning samt skrivits i löpande text. I analysprocessen har författaren haft diskussioner i 

handledningsgrupp samt via telefonkontakt och mail tillsammans med handledare och 

studiekollegor. 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

Tillstånd har ansökts och godkännts från forskningsetiska rådet på Gävle Högskola. Innan 

studien påbörjades, har etiska överväganden tagits då studien omfattar människor. Ur 

patientens synpunkt så finns en medvetenhet om att det är sekretess belagda journaler och att 

författaren kan få kännedom om identiteten samt att det kan vara känsliga samtal.  Ur 

rådgivningssköterskans synpunkt så finns en medvetenhet om att de kan känna sig 

observerade, granskade och ifrågasatta.  All data har behandlats konfidentiellt där namn och 

personnummer har att avidentifierats av verksamhetscheferna samt att allt material har varit 

inlåst så att inga obehöriga har kunnat läsa det. Författaren som är sjuksköterska har omfattats 

av sin tystnadsplikt. Rådgivningssköterskorna vet att alla samtal till 1177 

Sjukvårdsrådgivningen journalförs och spelas in, att inspelningarna används för att kunna 

göra kvalitetsuppföljningar. De används även för att klarlägga omständigheterna kring 

hanteringen av ett ärende, och som underlag vid eventuella anmälningar till Socialstyrelsen. 

Resultatet av studien har redovisats så inga känsliga uppgifter eller identitet har kommit fram.  

 

3. Resultat 

Resultatet av hur länge rådgivningssjuksköterskorna stannar i varje fas analyseras i SPSS 

statistiska program och redovisas i tabell 1, se bilaga 1 och löpande text. Samtalen är 

numrerade från 1-40 och blandade i olika ordning. Här presenteras först den totala 

samtalstiden och tiden i varje fas utifrån samtalsprocessen. Ett medelvärde (Mean) på den 

totala samtalstiden i respektive fas och den totala samtalstiden presenteras i tabell 2, se bilaga 

2. I samtliga 40 samtal varierade den totala samtalstiden från 1 minut och 27 sekunder till 15 

minuter och 14 sekunder. I öppningsfasen varierade samtalstiden mellan 3 sekunder till 28 

sekunder. I lyssnandefasen varierade samtalstiden mellan 9 sekunder till 3 minuter och 31 

sekunder.  I analysfasen varierade samtalstiden mellan 1 minut till 12 minuter och 5 sekunder. 
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I motivationsfasen varierade samtalstiden mellan 5 sekunder till 3 minuter och 34 sekunder  

och i avslutningsfasen mellan 3 sekunder till 1 minut och 33 sekunder. Resultatet av om 

rådgivningssköterskorna följer samtalsprocessens fem faser presenteras i löpande text efter att 

ha analyserats i samtalsprocessens analysmanual.  Det visade att det fanns brister i alla fem 

faserna. 

 

3.1 Samtalsprocessens fem faser 

 

3.1.1 Öppningsfasen  

Här har nästan alla rådgivningssköterskor en välkomnande röst och inbjuder till samtal. Det är 

i två samtal som rådgivningssköterskan svarar vänligt men med kort ton så att det låter som 

att hon är ointresserade av vad patienterna säger. 

 

Rådgivningssköterskan: ” 1177 X sjuksköterska” 

Patienten: ”Ja hej det här är X” 

Rådgivningssköterskan: ”Hej hej”    

(samtal nr. 4) 

 

3.1.2 Lyssnandefasen 

Här har det i endast fem samtal gjorts en sammanfattning av patientens berättelse. I åtta 

samtal avbryter rådgivningssköterskorna patientens berättelse genom att hela tiden ställa 

frågor efter varje mening som patienten säger. I fyra av samtalen var rådgivningssköterskorna 

i lyssnandefasen mellan 9-35 sekunder, där avbryter rådgivningssköterskorna patienten under 

berättandet med att börja ställa frågor mitt i en mening och går sedan direkt över i 

analysfasen. 

 

Patienten: ”Det gäller huvudvärk… jag har så ont i huvudet och....”  

Rådgivningssköterskan: ”Har du ringt tidigare idag?”  

Patienten: ”Ja jag har så ont i huvudet och...”  

Rådgivningssköterskan: ”Ont i huvudet ja...hur då?”  

Patienten: ”Ja som jag sa tidigare jag har huvudvärk som är som en slags sprängande 

huvudvärk som...” 

Rådgivningssköterskan: ”ojojoj...vart sitter den då?” 

(samtal nr. 10) 
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I ett samtal lyssnade rådgivningssköterskan på den första meningen och sedan började hon 

ljuda samtidigt som hon skrev vad patienten sagt och detta gjorde att patienten kom av sig. 

 

Patienten: ”Ja det är så här att jag är gravid i vecka 16 och jag har...” 

Rådgivningssköterska: ” Graviiid i vecka sextooon..” 

Patienten: ”...ja jag är gravid och jag har urinvägsbesvär, det svider när...” 

Rådgivningssköterskan: ”Uriinvääägsbesvääär, sveeeda...” 

(samtal nr. 9) 
 

Medan fyra samtal hade en längre lyssnandefas, mellan 1 minut till 1 minut och 16 sekunder 

där rådgivningssköterskorna lät patienten berätta klart och de fokuserade på att göra en 

sammanfattning på patientens berättelse. 

 

3.1.3 Analysfasen 

Här är det i 37 samtal som rådgivningssköterskorna inte gör någon sammanfattning och i över 

hälften av samtalen tar inte rådgivningssköterskan reda på patientens föreställning, farhågor 

och förväntningar. I tre samtal var rådgivningssköterskorna  i analysfasen mellan 2 minuter 

och 56 sekunder till 3 minuter och 5 sekunder. I dessa samtal så arbetar 

rådgivningssköterskorna effektivt med att undersöka problemet först och sedan ställa frågor. 

Rådgivningssköterskorna använder rådgivningsstödets beslutsunderlag på ett metodiskt sätt 

och avslutar med en kort sammanfattning. Deras totala samtalstid med patienten låg mellan 4 

min och 17 sekunder till 5 minuter och 17 sekunder. 

 

Rådgivningssköterskan: ”Jag gör en sammanfattning så jag har förstått dej rätt och sedan 

vill jag ställa några frågor...du har fått magbesvär med diarrer och funderar på om det kan 

vara magsjuka. Du skall få besök av dina barnbarn i helgen och är orolig om du kanske 

smittar dem. Du undrar om du skall boka en tid till läkaren...Stämmer det ?” 

(samtal nr.14) 

 

Medan i tre samtal där den totala samtalstiden låg mellan 9-15 minuter och analysfastiden låg 

mellan 7 minuter och 5 sekunder till 12 minuter och 5 sekunder hade rådgivningssköterskan 

ett ostrukturerat sätt att bearbeta och undersöka problemet. I ett samtal läser 

rådgivningssköterskan innantill och ingen av rådgivningssköterskorna gör någon 

sammanfattning. 
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Rådgivningssköterskan: ”Det står så här...man får en stark smärta som känns värst i sidan 

eller ryggen på den sida där stenen sitter. Smärtan kan stråla ner mot underlivet eller 

ljumsken. Smärtan brukar vara skärande men kan också vara dov. Den kommer ofta i 

intervaller. Man känner sig uppblåst i magen. Man kan få feber, eftersom en sten i urinledaren 

kan göra att en infektion uppstår i njurbäckenet. Ett mycket allvarligt tillstånd är om man får 

hög feber samtidigt som man har en sten i urinledaren och bakterier i urinen.” 

(samtal nr. 25) 

 

3.1.4 Motivationsfasen 

Här har 33 stycken samtal brister gällande att rådgivningssköterskorna försäkrar sig om att 

patienten förstår och att samförstånd råder, samt att rådgivningssköterskorna gör patienten 

aktiv. I tre samtal under motivationsfasen ligger tiden mellan 18-30 sekunder, där presenterar 

rådgivningssköterskorna snabbt sin bedömning och sedan avslutas samtalet. 

 

Rådgivningssköterskan: ”Min bedömning är att du kan avvakta...prova receptfri 

hostdämpande medicin, dricka mycket och högläge när du sover...blir du sämre så ringer du 

din vårdcentral” 

(samtal nr. 30) 

 

medan det är i ett samtal där tiden i motivationsfasen är 2 minuter och 16 sekunder där 

rådgivningssköterskan presenterar sin bedömning och sina råd, sedan gör 

rådgivningssköterskan patienten delaktig genom att fråga om patienten själv vet vad som kan 

göras eller har gjorts för att lindra besvären. 

 

Rådgivningssköterskan: ”Min bedömning är att dina diarrer beror på magsjuka..så i det här 

läget så kan du avvakta hemma...vad har du gjort för att försöka lindra dina symtom?” 

(samtal nr. 11) 

 

3.1.5 Avslutningsfasen  

I denna fas samtliga samtal gör rådgivningssköterskorna ett avslut med patienten enligt 

samtalsprocessens analysmanual där de beskriver förändringar i sjukdomstillståndet och att de 

uppmanar patienten att ta ny kontakt med sjukvården ifall de sker en förändring. Det som 

saknas i alla samtal är att rådgivningssköterskorna inte gör en sammanfattning av samtalet. 
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Rådgivningssköterskan: ”Ta smärtstillande, lägg på en vetekudde på nacken och vila så 

ringer jag tillbaka om 2 timmar för att se om du har blivit bättre...blir du sämre innan jag 

ringer upp så tar du själv ny kontakt med sjukvården” 

(samtal nr. 38) 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

 

Syftet med studien var att beskriva kommunikationen mellan rådgivningssköterska och 

patient genom att undersöka om rådgivningssköterskan följer de fem faserna i 

samtalsprocessen samt undersöka hur länge de befinner sig i respektive fas. Resultatet visar 

att i öppningsfasen har rådgivningssköterskorna en välkomnande röst och inbjuder till samtal. 

Det är ett fåtal rådgivningssköterskor som sammanfattar patientens berättelse och det är i åtta 

samtal som rådgivningssköterskorna avbryter patienten under lyssnandefasen. Under 

analysfasen är det i över hälften av samtalen som rådgivningssköterskorna inte tar reda på 

patientens föreställningar, farhågor och förväntningar, samt att i stort sett alla samtal hoppar 

rådgivningssköterskorna över att sammanfatta den bedömning som rådgivningssköterskan har 

kommit fram till. Nästan samtliga samtal har brister i motivationsfasen gällande 

kommunikationen. Rådgivningssköterskorna försäkrar sig inte om patienten förstår eller att 

samförstånd råder, samt att rådgivningssköterskorna inte gör patienten aktiv i samtalet. I 

avslutandefasen beskriver rådgivningssköterskorna förändringar i sjukdomstillståndet och de 

uppmanar patienten att ta ny kontakt med sjukvården ifall de sker en förändring. Här saknas 

en sammanfattning av samtalet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I samtalsprocessens manual beskrivs att det är viktigt att rådgivningssköterskan i 

öppningsfasen svarar välkomnande och visar intresse. Här skapas förutsättningen för en bra 

kommunikation och är grunden för en fortsatt god dialog. Rösten ska vara välkomnande, ge 

trygghet och en känsla av att det finns tid och intresse av att lyssna (17). I en studie gjord i 

Sverige betonas vikten av att öppningsfasen av samtalet inleds på ett sätt som gör att 

uppringaren känner sig lyssnad på (18).  Detta stämmer överens med föreliggande studie där 

rådgivningssköterskorna i stort sett i alla samtal hade en välkomnande röst och inbjuder till 

samtal i öppningsfasen. Det var endast i två samtal som rådgivningssköterskorna svarade 
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vänlig men med kort ton så att det lät ointresserade av vad patienterna sa. Detta stämmer 

överens med flera andra svenska studier som visat att det finns brister i mottagandet (29-33).  

 

I åtta samtal i föreliggande studie avbryter rådgivningssköterskorna patienternas berättelse 

under lyssnandefasen genom att hela tiden ställa frågor efter varje mening som patienten 

säger. I endast fem samtal gör rådgivningssköterskorna en sammanfattning. Detta stämmer 

inte överens med vad samtalsprocessen beskriver, att under lyssnandefasen bör 

rådgivningssköterskan lyssna förutsättningslöst till den vårdsökandes egna ord. 

Rådgivningssköterskan bör ge den vårdsökande hela utrymmet genom att lyssna aktivt. Det 

innebär att rådgivningsköterskan först lyssnar och sedan sammanfattar. Efter att ha 

sammanfattat så identifieras ett första tänkbart huvudsymtom och med hjälp av 

huvudsymtomet söker rådgivningssköterskan fram ett beslutsunderlag i rådgivningsstödet för 

att gå in i analysfasen (17). I en svensk studie skriver författarna att lyssnandefasen 

karaktäriseras av förutsättningslöst lyssnande och sammanfattningar av samtalet. 

Sjuksköterskan ska även lyssna till det som inte sägs med ord och tolka det icke verbala, till 

exempel rädsla, ansträngd andning mm (18). Detta stämmer överens med föreliggande studie 

där rådgivningssköterskorna i de flesta samtal lyssnade på patienten.  

 

I samtalsprocessen beskrivs att under analysfasen strävar rådgivningssköterskan efter att 

tillsammans med den vårdsökande få en gemensam bild av hur problemet ser ut. 

Rådgivningssköterskan måste undersöka vilka föreställningar, farhågor och förväntningar som 

finns, både hos sig själv och hos den hjälpsökande. Att förstå och kunna hantera känslor och 

föreställningar hos den vårdsökande är viktigt för att uppnå samförstånd och kunna göra rätt 

bedömning. När rådgivningssköterskan har gjort sin bedömning sker övergången till nästa fas 

genom en längre sammanfattning (17), i likhet med en studie gjord i Sverige där författarna 

poängterar att rådgivningssköterskan bör ställa relevanta frågor och lyssnar vidare på 

uppringarens svar under analys och bedömningsfasen samt att det är viktigt att bekräfta och 

sammanfatta uppgifter och känslor som förmedlas så att samförstånd inträder (18). I 

föreliggande studie stämmer detta inte överens. I analysfasen är det i 37 stycken samtal som 

rådgivningssköterskorna inte gör någon sammanfattning och i över hälften av samtalen tar 

inte rådgivningssköterskorna reda på patientens föreställning, farhågor och förväntningar.  

 

I föreliggande studie visade det att i tre samtal var rådgivningssköterskorna i analysfasen 

mellan 2 minuter och 56 sekunder till 3 minuter och 5 sekunder. I dessa samtal så arbetade 
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rådgivningssköterskorna effektivt med att undersöka problemet samt ställa frågor. 

Rådgivningssköterskorna använder rådgivningsstödets beslutsunderlag på ett metodiskt sätt 

och avslutar med en kort sammanfattning. Deras totala samtalstid med patienten låg mellan 4 

minuter och 17 sekunder till 5 minuter och 17 sekunder. Medan det i tre samtal där den totala 

samtalstiden låg mellan 9-15 minuter och analysfastiden låg mellan 7 minuter och 5 sekunder 

till 12 minuter och 5 sekunder hade rådgivningssköterskorna ett ostrukturerat sätt att bearbeta 

och undersöka problemet. I ett samtal läser rådgivningssköterskan innantill ur 

rådgivningsstödet och i inget av samtalen gör rådgivningssköterskorna någon 

sammanfattning. Detta stämmer överens med en svensk studie där författarna har tittat på 

avvikelserapporter inom 1177 så visar det sig att rådgivningssköterskorna hade begränsade 

möjligheter att hänvisa till adekvat vårdgivare på optimal nivå och att andra vårdgivare 

bedömde att rådgivningssköterskorna inom 1177 hade gjort en felaktig bedömning av 

ringarens vårdbehov. Slutsatsen som författarna har kommit fram till är att konsekvenserna av 

dålig tillgänglighet och anledningen till varför rådgivningssköterskan gör felaktiga 

bedömningar behöver ses över (28). 

 

Samtalsprocessen beskriver att i motivationsfasen presenterar, förklarar och motiverar 

rådgivningssköterskan sin bedömning. Bedömningen måste vara trovärdig för att 

rådgivningssköterskan ska kunna motivera till åtgärd. Efter att ha förklarat och motiverat, 

försäkrar sig rådgivningssköterskan om att den vårdsökande förstår och att samförstånd råder. 

När rådgivningssköterskan ger information och råd är det viktigt att göra den vårdsökande 

aktiv. Rådgivningssköterskan kan utforska och använda den vårdsökandes egna kunskaper om 

problemet för att denna lättare ska kunna ta till sig de råd som ges (17).  Detta stämmer inte 

med föreliggande studie. I motivationsfasen var det i 33 samtal som rådgivningssköterskorna 

brast i bedömningen gällande att försäkrar sig om att patienten förstår och att samförstånd 

råder. Rådgivningssköterskorna gör inte patienten aktiv i samtalet. 

  

I föreliggande studie är det tre samtal under motivationsfasen som ligger mellan 18-30 

sekunder, där presenterade rådgivningssköterskorna snabbt sin bedömning och sedan avslutas 

samtalet utan att bekräfta att patienten förstått rådet. Rådgivningssköterskorna låter inte 

patienten vara delaktig i samtalet. Detta stämmer överens med studier gjorda i Frankrike, 

Holland och Sverige där det visat sig att det ofta ges egenvårdsråd utan att kontrollera att 

patienterna förstår råden och accepterar dem. Det har även påvisats att patienten följer de 

medicinska råden bättre om rådgivningssköterskan ser till att patienten förstått råden och 
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informationen, samt att rådgivningssköterskan gör en uppföljning (24-27). Föreliggande 

studie visade att under ett samtal där tiden i motivationsfasen låg på 2 minuter och 16 

sekunder. Där presenterar rådgivningssköterskan sin bedömning och sina råd. 

Rådgivningssköterskan gör patienten delaktig genom att fråga om patienten själv vet vad som 

kan göras eller har gjorts för att lindra besvären. Detta stämmer överens med en svensk studie 

där det framkommer att överensstämmelsen och acceptansen förbättras när patienterna känner 

sig delaktiga i beslutsprocessen (22).  

 

Samtalsprocessen beskriver att i avslutningsfasen garderar rådgivningssköterskan sig genom 

att beskriva olika symtom som den vårdsökande ska vara observant på. Dessa symtom 

beskriver förändringar och tillstånd som är mer allvarliga än den aktuella situationen och som 

ofta kräver en annan åtgärd. Om nya symtom skulle uppstå eller om ingen förbättring sker, är 

det den vårdsökandes ansvar att ta ny kontakt med vården. Rådgivningssköterskan gör en 

sammanfattning av samtalet och en överenskommelse (17).  Detta stämmer överens med 

föreliggande studie där rådgivningssköterskorna i avslutningsfasen beskriver för patienterna 

angående förändringar i sjukdomstillståndet och att de ska ta ny kontakt med sjukvården ifall 

de sker en förändring. Det som inte stämmer överens i föreliggande studie med 

samtalsprocessens analysmanual är att det saknas en sammanfattning i samtliga samtal.  

 

 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Författaren har valt att analysera materialet i studien genom en deduktiv innehållsanalys. Att 

skapa och följa ett analytiskt förfarande eller ett kodningsschemakommer att öka 

pålitlighet eller giltighet av studien. Polit och Beck skriver om olika kvalitetskriterier för att se 

om data speglar sanningen. Kvalitetskriterierna är Trustworthiness- tillförlitlighet, Credibility-  

trovärdighet av data & tolkning, Dependability- stabilitet av data över tid och inom rådande 

förhållanden, Confirmability- neutralitet och bekräftelse av data och Transferability-  

överförbarhet av resultat (36).  

 

Ett sätt att stärka trovärdigheten är att titta på forskarens trovärdighet i form av kompetens och 

erfarenhet (36). Där anser författaren stärker föreliggande studie då författaren är väl insatt i 

samtalsprocessen och de fem faserna eftersom författaren själv arbetar som 
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rådgivningssköterska. Att stärka stabiliteten anser Polit och Beck vara att det är en extern 

granskning av materialet (36). Extern granskning ska ske objektivt och vara fria från 

personliga intressen. De som granskar en bedömningsmetod får inte vara direkt involverade i 

arbete med den bedömningsmetod som är aktuell, till exempel utvecklare eller leverantörer. 

Däremot är det positivt om granskaren har kunskap om bedömningsmetoden och känner till 

dess bakgrund (38).  Författaren stärker stabiliteten i föreliggande studie genom att vara en 

extern granskare som är väl insatt i och har kunskap om samtalsprocessen.  

 

Att stärka neutraliteten kan vara att dokumentera materialet för extern granskning av studien 

(36). Lundman med flera skriver att det är viktigt att transkriberingarna utförs noggrant för att 

inte ha en negativ inverkan på studiens pålitlighet och giltighet (39).  Författaren anser att 

föreliggande studie har stärkt neutraliteten, studiens pålitlighet och giltighet genom att 

transkribera texten ordagrant. Transkriberingarna har sedan analyserats genom att använda 

samtalsprocessens manual (17). Därefter har det undersökts hur lång tid 

rådgivningssköterskan har stannat i varje fas genom att ta tid med en klocka. All data har 

sedan redovisats i IBM SPSS  statistiska program, där samtalen numrerats från 1-40 och 

blandats i olika ordning samt skrivits i löpande text.  

 

Polit och Beck skriver att överförbarheten är att noggrant redovisa deskriptiv data och 

forskaren måste påvisa tillräckligt mycket information så att läsaren kan bedöma kontextuella 

likheter och överförbarhet av resultaten (36). I föreliggande studie anser författaren att genom 

noggranna beskrivningar av hur analysen gått till ökas pålitligheten av genomförandet i denna 

studie och de stärker överförbarheten. 

 

Lundman och Hällgren-Granheim poängterar vikten av att forskningen skall vara trovärdig. 

Trovärdigheten säkerställs genom att vara väl insatt i ämnet och stärks om materialet analyseras 

av två individer under hela processen. Trovärdigheten handlar om hur användbart och/eller 

överförbart resultatet är (39). Författaren till föreliggande studie anser sig vara väl insatt i ämnet 

vilket har underlättat arbetet och ökat dess trovärdighet.  Däremot ser författaren det som en 

svaghet i att ha tolkat alla samtal själv och anser att om fler tolkat samtalen hade 

trovärdigheten stärkts ytterligare. 
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Det är viktigt att använda rätt datainsamlingsmetod enligt Graneheim och Lundman (40). Att 

använda sig av inspelade samtal som datainsamlingsmetod ansåg författaren som ett lämpligt 

tillvägagångssätt då författaren skulle analysera rådgivningssköterskornas samtal utifrån 

samtalsprocessen. Samt att författaren genom att samla in statistiska datan undersökte hur 

lång tid rådgivningssköterskan har stannat i varje fas i samtalsprocessen, genom att ta tid med 

en klocka. Detta minskade risken till att något blev missat i samtalen och styrker giltigheten 

anser författaren.  

 

Syftet var att få 20 stycken rådgivningssköterskor från en sjukvårdsrådgivning i mellan 

Sverige och ta två samtal från vardera rådgivningssköterska.  Det skedde ett bortfall på tio 

stycken rådgivningssköterskor som från början var väldigt positiv till att medverka i studien 

och muntligen tackade ja. Varför tio rådgivningssköterskor skriftligen tackade nej till att 

medverka i studien är oklart. Det kan vara av olika orsaker anser författaren. En orsak kan 

vara att författaren är arbetskamrat med rådgivningssköterskorna som kanske upplevde sig 

granskade av författaren genom deras telefonsamtal. Ytterligare en orsak kan vara att 

verksamhetschefen var med under arbetsplatsträffen då författaren presenterade studien och 

rådgivningssköterskorna inte vågade säga nej inför sin chef. Dessa orsaker anser författaren 

vara en svaghet i studien. På grund av bortfallet av tio stycken rådgivninssköterskor, så valde 

författaren att istället ta med tio stycken rådgivningssköterskor från en sjukvårdsrådgivning i 

norra Sverige som därmed styrkte studien då det blev en större spridning på samtalen. Data 

har samlats in genom att under en två till tre veckors period ta de två första patientsamtalet 

från alla 20 rådgivningssköterskor, sammanlagt 40 stycken samtal. Samtalen har varit från 

patienter över 18 år. Urvalet kunde ha varit större om författaren tog med fler 

rådgivningssköterskor och från flera olika sjukvårdsrådgivningar i Sverige som kunde ha 

styrkt studien ytterligare. Men på grund av tidsbrist för studien så valde författaren att titta på 

40 stycken samtal.  

 

Alla deltagarna informerades om att alla samtal behandlades konfidentiellt där namn och 

personnummer har att avidentifierats av verksamhetscheferna samt att allt material har varit 

inlåst så att inga obehöriga har kunnat läsa det. Författaren som är sjuksköterska har omfattats 

av sin tystnadsplikt och att det endast var författaren som sammanställde allt insamlat material 

från samtalen. Utifrån manualen har författaren undersökt om samtalen följer 

samtalsprocessens fem faser (17). Ett riktat bekvämlighetsurval har använts vilket innebär att 

det har valts ut personer som finns tillgänglig i en specifik yrkeskategori (36).  Det styrker 
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föreliggande studie eftersom de personer som valts ut, rådgivningssköterskorna har lika 

grundutbildning och är utbildade i samtalsprocessen. 

 

Författaren har diskuterat studiens upplägg tillsammans med handledaren och studentkollegor, 

vilket ökar stabiliteten av data. Handledaren har varit delaktig genom hela och delar av 

analysprocessen. Enligt Graneheim och Lundman så ökas giltigheten och tillförlitligheten 

genom att man diskuterar materialet tillsammans med forskarkollegor (40). 

 

4.4 Allmändiskussion 

 
Samtalsprocessen är en metod som används vid 1177 för att göra patientsäkra bedömningar 

och genomföra ett professionellt rådgivningssamtal. Bedömningen är det centrala i 

rådgivningssamtalet och förutsättningen för att ger rätt råd och vid behov hänvisar till rätt 

vårdnivå. Samtalsprocessens fem faser är, öppna, lyssna, analysera, motivera och avsluta (17). 

I föreliggande studie har det framkommit att nästan alla rådgivningsköterskorna hade brister i 

samtalsprocessen. Rådgivningssköterskorna gör inte någon sammanfattning och i över hälften 

av samtalen så tar inte rådgivningssköterkorna reda på patientens föreställning, farhågor och 

förväntningar.  Det fanns även stora brister gällande att försäkrar sig om att patienten förstår 

och att samförstånd råder, samt att rådgivningssköterskan inte gör patienten aktiv i samtalet. 

Det fanns även brister i att lyssna på patienten. Resultatet visar på att samtalen på cirka fem 

minuters totala samtalstid visade sig vara de mest effektiva och strukturerade, där låg 

analystiden på cirka tre minuter. Medan de längre samtalen på 9-15 minuter i totala samtalstid 

var mera ostrukturerade och hade en analystid på 6-12 minuter. Författaren av föreliggande 

studie anser det viktigt att rådgivningssköterskorna får mera utbildning i samtalsprocessen för 

att förbättra kommunikationen mellan rådgivningssköterskan och den vårdsökande för att det 

skall bli en patientsäker bedömning både gällande rådgivningssköterska och för patienten. 

Resultatet från denna studie kan vara ett sätt att få cheferna och hela landstingsorganisationen 

att få vetskap om hur viktigt det är att rådgivningssköterskorna regelbundet får utbildning i 

samtalsprocessen. Rådgivningsjuksköterskorna, cheferna och annan sjukvårdspersonal får 

gärna ta del av det här materialet och använda den här studien som till exempel ett 

diskussionsunderlag. Författaren anser att det vore intressant att se om det finns eventuella 

skillnader av stöd från chefer och landstingsorganisation, till rådgivningssköterskorna mellan 

olika sjukvårdsrådgivningar runt om i Sverige. Författarna kan jämföra olika arbetsplatser i 

hur de följer samtalsprocessens fem faser för att se om det skiljer sig i hur mycket utbildning 
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rådgivningssköterskorna får. Författaren anser också det intressant att se om det skiljer sig på 

olika sjukvårdsrådgivningar gällande hur strukturerade samtalen är i olika samtalstider, om 

det har en betydelse för om patienten följer de medicinska råden som givits. 

 

4.5 Slutsats 

 

Slutsatsen beträffande föreliggande studie anser författaren vara att det fanns brister i varje fas 

i samtalsprocessen. Att längre samtalstider ger mer ostrukturerade samtal än kortare 

samtalstider som visade vara mer effektiva och strukturerade. 
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Bilaga 1 

 

Tabell 1 

Tabell 1. Samtal från SVR i norra och mellan Sverige 

Samtal Total samtalstid Tid i fas öppna Tid i fas lyssna Tid i fas analys 

och bedömning 

Tid i fas 

motivation och 

åtgärd 

Tid i fas avsluta 

1 5 min 12 s 9 s 36 s 2 min 9 s 2 min 5 s 53 s 

2 5 min 37 s 5 s 43 s 4 min 2 s 1 min 10 s 17 s 

3 3 min 5 s 10 s 27 s 2 min 3 s 1 min 1 s 4 s 

4 5 min 36 s 8 s 22 s 4 min 22 s 1 min 19 s 5 s 

5 6 min 56 s 8 s 49 s 6 min 25 s 9 s 5 s 

6 4 min 47 s 7 s 39 s 3 min 54 s 44 s  3 s 

7 5 min 54 s 19 s 1 min 21 s 3 min 40 s 1 min  9 s 5 s 

8 2 min 12 s 4 s 27 s 1 min 20 s 1 min 36 s 5 s 

9 3 min 4 s 5 s 16 s 2 min 19 s 1 min 1 s 3 s 

10 4 min 28 s 3 s 9 s 2 min  2 min 12 s 4 s 

11 5 min 53 s 6 s 2 min 35 s 1 min 31 s 2 min16 s 5 s 

12 4 min 32 s 6 s 30 s 1 min 14 s 3 min 18 s 4 s 

13 6 min 51 s 7 s 23 s 4 min 12 s 2 min 45 s 4 s 

14 4 min 50 s 5 s 48 s 2 min 56 s 1 min 36 s 5 s 

15 3 min 52 s 6 s 30 s 2 min 33 s 1 min 18 s 5 s 

16 5 min 58 s 3 s 24 s 4 min15  s 1 min 11 s 5 s 

17 4 min 17 s 6 s 20 s 3 min 5 s 1 min 23 s 3 s 

18 5 min 17 s 6 s 51 s 3 min 2 s 1 min 52 s 6 s 

19 3 min 8 s 6 s 18 s 1 min 6 s 2 min 15 s 3 s 

20 6 min 34 s 28 s 12 s 5 min 17 s 1 min 13s 4 s 

21 1 min 27 s 10 s 34 s 1 min 1 s 5 s 17 s 

22 3 min 45 s 10 s 1 min 30 s 1 min 30 s 1 min 25 s 30 s 

23 6 min 59 s 6 s 24 s 6 min 10 s 19 s 

24 7 min 39 s 9 s 3 min 31s 3 min 22 s 37 s 8 s 

25 13 min 51 s 9 s 2 min 45 s 10 min 26 s 1 min 20 s 31 s 

26 3 min 16 s 7 s 1 min 1 min 37 s 1 min 3 s 9 s 

27 15 min 14 s 9 s 1 min 36 s 12 min 5 s 1 min 12 s 1 min 32 s 

28 6 min 20 s 8 s 1 min 31 s 4 min 24 s 1 min 25 s 12 s 

29 6 min 19 s 10 s 44 s 2 min 2 s 2 min 44 s 1 min 19 s 

30 7 min 47 s 21 s 20 s 7 min 14 s 18 s 14 s 
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31 2 min 50 s 12 s 35 s 2 min 7 s 20 s 16 s 

32 6 min 20 s 7 s 1 min 8 s 3 min 33 s 1 min 25 s 1 min 27 s 

33 6 min 23 s 9 s 1 min 8 s 4 min 7 s 30 s 1 min 9 s 

34 9 min 10 s 15 s 1 min 18 s 5 min 2 s 2 min 21 s 54 s 

35 7 min 30 s 5 s 1 min 16 s 4 min 14 s 2 min 19 s 16 s 

36 6 min 45 s 6 s 39 s 5 min 35 s 1 min 30 s 15 s 

37 5 min 1 s 8 s 27 s 3 min 25 s 1 min 38 s 1 min 23 s 

38 5 min 7 s 6 s 45 s 2 min 8s 2 min 31 s 57 s 

39 7 min 4 s 5 s 1 min 2 s 3 min 33 s 2 min 20 1 min 24 s 

40 11 min 9 s 39 s 7 min 5 s 3 min 34 s 1 min 33 s 
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Bilaga 2 

 

Tabell 2 

Tabell 2. Redovisar: medelvärdet (Mean), inkluderar alla samtal i studien (N=40), standardavikelser (Std. Deviation) i 

sekunder. 

Samtal Total samtalstid Tid i fas öppna Tid i fas lyssna Tid i fas analys 

och bedömning 

Tid i fas 

motivation och 

åtgärd 

Tid i fas avsluta 

Mean 

N 

Std. Deviation 

356,9750 

40 

165,14663 

8,4500 

40 

4,85666 

53,3000 

40 

42,95448 

234,7250 

40 

148,46859 

90,5000 

40 

50,79219 

25,8250 

40 

30,50842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


