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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Telefonrådgivning är en tillgänglig verksamhet som visat sig vara 

kostnadseffektiv för både uppringarna och samhället. De flesta uppringarna är nöjda med 

tjänsten när sjuksköterskorna låter dem vara delaktiga i samtalet samt respekterar dem. 

Sjuksköterskornas främsta uppgift i telefonrådgivning är bedömningar avseende 

uppringarnas behov av vårdnivå. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillhandahålla telefonrådgivning. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes vilken baseras på tio stycken 

kvalitativa vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Att som sjuksköterska tillhandahålla telefonrådgivning innebär flera utmaningar. 

Vissa faktorer gällande samtalen komplicerade kommunikationen och sjuksköterskornas 

bedömningar. Flera krav ställdes på sjuksköterskorna som hanterade dessa med hjälp av 

kollegor och beslutsstöd. Arbetet i telefonrådgivningen gav kunskap och erfarenheter vilka 

bidrog till att sjuksköterskorna utvecklades i sin yrkesroll.  

Slutsats: Sjuksköterskornas upplevelser är i stor grad relaterade till avsaknaden av den 

visuella kontakten samt de bedömningar de förväntas göra i sitt arbete. Mycket förväntas av 

sjuksköterskorna som upplever att de har ett stort ansvar gentemot uppringarna. 

 

Nyckelord: bedömningar, beslutsstöd, förväntningar, kvalitativ ansats, sjuksköterskor 
 

  



 

ABSTRACT 

Background: Telenursing is a business that has proven to be cost-effective for both callers 

and society. Most callers are happy with the service when the nurses let them be involved in 

the conversation and respects them. The main role of nurses in telenursing is to assess the 

callers need out of level of care. 

Aim: The aim is to describe nurse’s experiences of providing telephone advice. 

Method: A systematic review of descriptive synthesis based on ten qualitative scientific 

articles. 

Result: To provide telephone advice involves several challenges. Some factors concerning 

the talks complicated communication and assessments for the nurses. Several requirements 

were on the nurses who handled these with the help of colleagues and decision support. The 

work provided knowledge and experiences which contributed to nurses in their professional 

role.  

Conclusion: Nurse’s experiences are related to the lack of visual contact and the 

assessments they are expected to do in their work. Much is expected of the nurses who 

perceive that they have a great responsibility to the callers. 
 
 

Keywords: assessment, decision support, expectations, nurses, qualitative approach 
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1 INLEDNING 

En önskan om utökad kunskap gällande området telefonrådgivning inom hälso-och sjukvård 

och hur den upplevs har uttryckts av Västmanlandsläns vårdcentraler. Fortsättningsvis 

kommer tjänsten endast att benämnas ”telefonrådgivning” i detta examensarbete. Vi tycker 

att frågan är intressant och relevant då telefonrådgivning är en växande verksamhet. Det är 

högst troligt att vi kommer att komma i kontakt med telefonrådgivning i någon form under 

vårt yrkesverksamma liv som allmänsjuksköterskor. Vi har båda ett stort intresse för 

bemötande och faktorer som skapar ett positivt vårdmöte, för både sjuksköterskan och 

personen hen möter. Att få undersöka hur sjuksköterskor upplever att tillhandahålla 

telefonrådgivning och vad som leder fram till dessa upplevelser kändes därför som ett 

intressant val av område att fördjupa oss i. Under utbildningens gång har vi lärt oss vikten 

av att använda alla våra sinnen vid undersökning och bedömning av patienten. Genom att 

känna på och vara nära patienten kan vi få en upplevelse av kroppstemperatur, eller 

förnimma eventuella lukter. Vi kan titta på människan vi har framför oss för att se om hen är 

blek, hur hen andas, hur djupt ett sår är eller om en fot är svullen. Att ta reda på hur 

sjuksköterskor upplever mötet med patienten via telefonen, när tre av våra sinnen begränsas 

och vi måste förlita oss på vår hörsel samt patientens förmåga att uttrycka- och formulera 

sig, upplevs därför vara mycket intressant. Avsikten med detta examensarbete är att bidra 

med en större förståelse för hur sjuksköterskorna upplever sitt arbete med att tillhandahålla 

telefonrådgivning. Även om vi inte kommer att arbeta med telefonrådgivning specifikt, 

kommer vi ha kontakt med patienter via telefon. Att veta hur sjuksköterskor upplever 

telefonkontakt med patienter kan ge oss bättre förutsättningar för att skapa ett positivt 

vårdmöte, även när vi inte kan se patienten. 

 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden innehåller en definition av begrepp som förekommer i examenarbetet, 

sjuksköterskans ansvarsområde, historia och utvecklingen av telefonrådgivning i Sverige 

samt tidigare forskning. Bakgrunden omfattar även ett teoretiskt perspektiv samt 

problemformulering.  

2.1 Definitioner 

I avsnittet definieras begreppen upplevelser, uppringarna och beslutstöd vilka förekommer i 
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examensarbetet. 

2.1.1 Upplevelse 

En upplevelse definieras av Nationalencyklopedin (2017) som något en människa uppfattar 

och är med om. En upplevelse beskrivs vara känslomässig och inte alltid rationell. 

2.1.2 Uppringarna 

Personerna som kontaktar telefonrådgivningen benämns i detta examensarbete som 

“uppringarna”. Detta för att de personer som ringer inte betraktas som patienter innan en 

bedömning utförts. Uppringarna kan även vara andra personer än de som är sjuka eller i 

behov av rådgivning (Holmström, 2008). 

2.1.3 Beslutsstöd 

Beslutsstöd är ett datorprogram som syftar till att stötta och förenkla sjuksköterskornas 

arbete i telefonrådgivning. Programmet ger förutsättningar för ett brett tankeperspektiv och 

är symtombaserat. Beslutsstödet utgår från sjuksköterskans ordinarie arbetsprocess och ska 

fungera som ett komplement till de egna erfarenheterna och kunskaperna. Användandet av 

beslutsstöd har visat sig ge en större samstämmighet kring bedömningar och de råd 

uppringarna erhåller (Marklund & Jansson, 2008). 

2.2 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Enligt International council of nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor, har 

sjuksköterskan fyra ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Utöver dessa grundläggande ansvarsområden har hen även ett ansvar att 

tillföra nytta till samhället och bidra till samhällets utveckling. Detta genom att förmedla sin 

kunskap och den kompetens hen besitter. Sjuksköterskan har även ett ansvar att erbjuda 

vård till medmänniskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) vilket enligt Hälso-och 

sjukvårdslagen ska ske på lika villkor (1982:763). Sjuksköterskan ska prioritera vårdens 

resurser så att de som är i störst behov av insatser får tillgång till dem först enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). I vården finns alltid en etisk aspekt för sjuksköterskan att ta 

hänsyn till i sina bedömningar och beslut: Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att 

respektera mänskliga rättigheter. Särskilt att stå upp för människors rätt till autonomi och 

rättvisa och ingripa när människors hälsa hotas. Sjuksköterskan fungerar således som en 

slags försvarsadvokat för patienten och dennes rätt till vård på lika villkor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan har enligt patientsäkerhetslagen en skyldighet 

att verka för att göra patienten delaktig i vården. Beslut ska således fattas i samråd med 

patienten. Arbetet ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010:659). 
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2.3 Telefonrådgivningens historia och utveckling i Sverige 

Telefonrådgivning uppkom redan på 1930-talet i Stockholm och utvecklades, redan i slutet 

av 1960-talet kunde delar av befolkningen nyttja sjukvårdsrådgivande tjänster via telefonen. 

Varför tjänsten började utvecklas finns det flera bidragande orsaker till. Ett skäl som nämns 

är den ökade utvecklingen och användandet av telefonin, som under 1900-talet fanns 

tillgänglig hos varje lekman (Leppänen, 2008). Idag bedrivs telefonrådgivning av alla 

landsting i Sverige samlat under ”Vårdguiden – 1177” (1177, 2015). Tjänsten är tillgänglig 

dygnet runt under årets alla dagar och nås via samma telefonnummer, 1177, över hela 

Sverige (Wahlberg, 2004). Sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivning tar emot ca 

fem och en halv miljon samtal per år, det vill säga i snitt över femtontusen samtal per dag 

(1177, 2015). Enligt en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (2014) är 

det ca 83 % av befolkningen som känner till att de kan kontakta 1177 för 

sjukvårdsrådgivning. Tjänsten är i högre grad känd bland personer mellan 30 och 40 år än 

äldre personer över 80 år. 

 

Telefonsamtalet i telefonrådgivning beskrivs som personcentrerat och innehåller olika steg: 

att samla information, att analysera och tolka, att återkoppla samt att göra en bedömning 

(Vårdhandboken, 2014). Telefonrådgivning är en service som tillhandahåller rådgivning och 

bedömning av uppringarnas hälsotillstånd. Tjänsten tillhandahålls av sjuksköterskor och är 

tillgänglig dygnet runt. Tjänsten utformning i Sverige har stora likheter med motsvarigheten 

i Storbritannien och Australien (Holmström, 2008). 

2.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning är uppdelat i fyra avsnitt och redogör för telefonrådgivning i förhållande 

till kostnadseffektivitet, uppringarnas upplevelser av att använda tjänsten, 

sjuksköterskornas arbete i telefonrådgivning samt relationen mellan sjuksköterska och 

patient.  

2.4.1 En kostnadseffektiv och resurssparande teknik 

Med en växande befolkning, som blir allt äldre, står sjukvården och dess resurser inför 

utmaningar. Användandet av teknologi i vården ses som ett sätt att hantera utmaningarna. 

Vården och kontakten mellan personal och patienter har gått ifrån fysisk kontakt till kontakt 

via telefon eller video. Denna utveckling innebär både fördelar och nackdelar. Fördelarna är 

att vården blir mer tillgänglig då den kan kontaktas under alla dygnets timmar från den plats 

där uppringaren befinner sig. Detta anses vara resurssparande både för vården och 

uppringarna. En annan fördel som nämns är att telefonkontakten innebär en minskad risk 

för smittspridning för den vårdsökande. Mer negativa effekter av telefonrådgivningen är den 

avhumanisering som inträffar, mötet blir inte lika personligt över telefon som när vårdaren 

och patienten träffas ansikte mot ansikte. En annan nackdel är de tillfällen då tekniken inte 

fungerar (While & Dewsbury, 2011).  
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Telefonrådgivning har visat sig vara kostnadseffektivt både för samhället och för användare 

av tjänsten. En kombination av sjuksköterskors expertis och användning av ett datoriserat 

beslutsstöd har visat sig vara mest lämpat för att säkerställa att adekvata och korrekta råd 

ges. En förutsättning för kostnadseffektivitet är att bedömningarna av sjuksköterskorna är 

korrekta och att uppringarna hänvisas till rätt vårdnivå. Om uppringarna hänvisas till en 

högre vårdnivå än tillståndet kräver, minskar graden av kostnadseffektivitet. Om vård ges 

vid rätt tid ökar effektiviteten eftersom en sjukare patient innebär en större kostnad. 

Uppringarnas följsamhet till sjuksköterskornas råd påverkar således graden av 

kostnadseffektivitet (Navratil-Strawn, Hawkins, Ozminkowski, Hawkins-Koch, Chan & Yeh, 

2014; Marklund, Ström, Månsson, Bergquist, Baigi & Fridlund, 2007). Sannolikheten för att 

uppringarna ska vara följsamma till det råd de erhåller från sjuksköterskorna ökar när 

uppringarna upplever att de är involverade och delaktiga i beslutsprocessen (Ström, 

Marklund & Hildingh, 2009).  

 

Tjänsten telefonrådgivning har även visat sig ha resurssparande effekter för uppringarna. 

En stor del av uppringarna skulle ha bokat en läkartid eller besökt en akutmottagning om 

möjligheten att kontakta telefonrådgivningen inte hade funnits. Detta innebär ökade 

kostnader i form av förlorad arbetsinkomst för de uppringare som arbetar och tar ledigt för 

att besöka vården. Om uppringarna uppsöker akutmottagningen tar det även mer av 

sjukvårdens resurser i anspråk. Uppringarna förlorar även mer tid, då väntetiden på till 

exempel akutmottagningen anses vara längre än väntetiden i telefonrådgivningen. 

Uppringarnas kostnader för resor till och från vården minskar till en följd av användningen 

av telefonrådgivning (Hagan, Morin & Lépine, 2000). 

2.4.2 Uppringarnas upplevelser av att kontakta hälso- och sjukvården via telefon 

Av dem som kontaktar telefonrådgivningen i Sverige är 69% nöjda med det bemötande och 

den hjälp de erhåller. Att sjuksköterskorna bemöter varje uppringare individuellt och har en 

förmåga att kommunicera på ett förståeligt och respektfullt sätt är betydelsefullt för att 

upplevelsen ska bli positiv för uppringarna (Wahlberg & Wredling, 2001). Beslutet att 

kontakta telefonrådgivningen bottnar oftast i en oro för sitt eget eller en närståendes 

hälsotillstånd. Graden av oro och tilliten till tjänsten är avgörande för beslutet att kontakta 

telefonrådgivningen. Föräldrar som kontaktar telefonrådgivningen gällande sina barn 

upplever att det är svårt. Ofta är de oroliga och upplever att det kan vara svårt att förmedla 

och beskriva barnets symtombild. Föräldrarna beskriver att det är av stor vikt att de blir 

bemötta och behandlade med respekt av sjuksköterskorna. I de fall detta sker är majoriteten 

av föräldrarna följsamma till det råd de får av sjuksköterskorna (Kaminsky, Carlsson, Röing 

& Holmström, 2013). 

 

Kvilén Eriksson, Sandelius och Wahlberg (2015) har undersökt föräldrars upplevelser av att 

få ett uppföljande samtal efter att de kontaktat sjukvårdsrådgivningen gällande barn med 

gastroenterit. Det uppföljande samtalet uppskattas av föräldrarna och bidrar till att skapa en 

bättre relation mellan föräldern och sjuksköterskan de talar med. Det skapar en trygghet att 

en uppföljning sker, vilket även ger en möjlighet för större informationsutbyte mellan 
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sjuksköterskan och föräldern. Föräldrarna upplever att behovet av att uppsöka vård i annan 

form än telefonrådgivning minskar med det uppföljande samtalet (Kvilén Eriksson et al., 

2015). Liknande upplevelser beskrivs av äldre uppringare. När samtalet med 

sjuksköterskan innebär att de blivit bekräftade och respekterade minskar sannolikheten för 

att de söker vård på annat håll (Holmström, Nokkoudenmäki, Zukancic & Sundler, 2016). 

Att spara tid genom att kontakta vården via telefonen istället för att besöka till exempel 

akutmottagningen är något som uppskattas av uppringarna (Greenberg & Schultz, 2002). 

 

Uppringarna beskriver egenskaper hos sjuksköterskorna som är av stor vikt för att 

samtalet ska upplevas som positivt. Sjuksköterskorna ska vara lugna, vänliga, bekräftande 

samt visa respekt för uppringaren och dennes situation (Ström et al., 2009). 

Sjuksköterskorna ska även framstå som kompetenta och välutbildade för att öka den 

positiva upplevelsen (Holmström et al., 2016). Det är av stor vikt för uppringarna att 

sjuksköterskorna tillåter dem att vara delaktiga i samtalet och behandlade som unika 

individer (Bonander & Snellman, 2007). Uppringarna uppskattar att de blir involverade i 

det beslut som tas och vill gärna vara med och påverka det beslut som fattas av 

sjuksköterskorna (Greenberg & Shultz, 2002). I de fall sjuksköterskorna inte lyckas att 

skapa en förståelse hos uppringarna, gällande det beslut som fattas, upplever uppringarna 

samtalet som mer negativt. De känner sig inte sedda eller bekräftade och upplever att 

sjuksköterskorna inte lyssnar på det de har att berätta (Holmström et al., 2016). En annan 

bidragande orsak till att uppringarna får en negativ upplevelse av att kontakta 

telefonrådgivningen är att deras förväntningar och tankar om hjälpinsatser inte delas av 

sjuksköterskorna de pratar med. Uppringarna upplever att relationen till sjuksköterskorna 

försämras när sjuksköterskorna framstår som stressade under samtalet (Bonander  & 

Snellman, 2007). Vissa uppringare upplever att de måste kämpa för att bli tagna på allvar, 

kämpa för att få vara patient. Detta skapar en stor frustration då de upplever att 

sjuksköterskorna de talar med har en slags makt att avgöra vilken typ av hjälp de kan få 

(Winneby, Flensner & Rudolfsson, 2013). 

2.4.3 Sjuksköterskornas arbete i telefonrådgivning 

Telefonrådgivning handlar om att hänvisa uppringarna till rätt vårdnivå genom att göra en 

bedömning av informationen som framkommer under samtalet (Ernesäter, Engström, 

Winblad, Rahmqvist & Holmström, 2016). Telefonrådgivning beskrivs vara en 

målorienterad verksamhet som utgår ifrån uppringarnas behov (Greenberg, 2009). 

Wahlberg (2004) beskriver telefonrådgivning i Sverige, och menar även hon att 

telefonrådgivning till största del handlar om att lyssna till uppringaren och baserat på 

dennes uppgifter göra en bedömning gällande vårdbehovet. Dock ingår flera andra viktiga 

uppgifter i sjuksköterskornas arbete. I sina bedömningar ska sjuksköterskorna inte ställa en 

medicinsk diagnos, utan avgöra uppringarnas behov av vårdnivå. Detta kan tillexempel 

innebära att ge uppringarna egenvårdsråd, rekommendera att de besöker sin vårdcentral 

eller mer akuta insatser. En annan viktig del i sjuksköterskornas arbete är att ge råd, stöd 

och undervisa uppringarna, så kallade egenvårdsråd. Detta syftar till att uppringarna ska 

kunna hantera sin situation i hemmet. Sjuksköterskorna ska hjälpa uppringarna att få en 

förståelse för sitt hälsotillstånd. I arbetet ingår även att ge information om sjukvårdsystemet 
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och hur det fungerar. Detta kan innebära att informera uppringarna om öppettider, avgifter 

samt vart de ska vända sig med sina tankar och funderingar. Sjuksköterskorna i 

telefonrådgivning hjälper således till att fördela vårdens resurser genom att hänvisa 

uppringare till rätt vårdinstans (Wahlberg, 2004). De sjuksköterskor som arbetar med 

telefonrådgivning behöver vara erfarna och ha tidigare erfarenheter från arbete i klinisk 

verksamhet. För att utföra tjänsten på ett bra sätt behövs också kunskaper om den teknik 

som används (Goodwin, 2007). 

2.4.4 Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient 

Både sjuksköterskor och patienter har förväntningar på vårdrelationen och en bra 

omvårdnad baseras på sjuksköterskors förmåga att skapa en vårdrelation till patienten 

(Wiechula, Conroy, Kitson, Rhianon, Whitaker & Rasmussen, 2016). Flera aspekter är 

viktiga i skapandet av en vårdrelation. Det är viktigt att sjuksköterskorna lär känna 

patienten för att kunna agera lämpligt i förhållande till det patienten värdesätter och 

önskar. Patienten ska ha kontroll över sin situation, således ska sjuksköterskorna 

respektera och värna om patientens värdighet (Feo, Rasmussen & Wiechula, 2017). 

Sjuksköterskans beteende och attityder behöver samstämma med det patienten värdesätter 

för att en god relation ska skapas. Vidare beskrivs områden vilka ses som kännetecken för 

relationen. Patientens förväntningar och sjuksköterskans förmåga att möta dessa genom att 

se varje patient som en unik individ anses viktig (Wiechula et al., 2016).  Tillit mellan 

sjuksköterskan och patienten är en viktig förutsättning för detta (Wiechula et al., 2016; Feo 

et al., 2017). Tilliten i vårdrelationen beskrivs vara dynamisk och kan skadas om 

patienterna upplever att sjuksköterskorna inte bemöter deras behov (Feo et al., 2017). 

Sjuksköterskornas värderingar, vilka speglas genom deras beteende, kan påverka skapandet 

av vårdrelationen. Att sjuksköterskorna är snälla och vänliga ses som en fördel då de 

egenskaperna stämmer väl överens med patienternas förväntningar på sjuksköterskorna. 

Att sjuksköterskorna är trygga i sin yrkesroll och kan stötta patienterna genom samtal är en 

viktig faktor. Kommunikationen upplevs ge bäst förutsättningar för att skapa en 

vårdrelation då samtalen upplevs som naturliga och kan handla om annat än bara själva 

vården (Wiechula et al., 2016).  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Det vårdteoretiska perspektivet i examensarbetet utgår från delar av Fredrikssons (1999; 

2003) vårdvetenskapliga teori: ”Det vårdande samtalet”. Valet av vårdteoretiskt perspektiv 

anses motiverat då samtalet är en central del i sjuksköterskornas arbete i telefonrådgivning.  

Fredrikssons (1999; 2003) teori har sina rötter i Katie Erikssons caritativa teori, vilken står 

för naturlig villkorslös kärlek och barmhärtighet. Fredrikssons (1999; 2003) teori om det 

vårdande samtalet beskriver hur kommunikation mellan vårdare och patient kan lindra 

lidande. Nedan beskrivs de tre begreppen lyssnande, asymmetri och medlidande vilka valts 

ut då de anses viktiga för relationen och kommunikationen mellan vårdare och patient. 
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2.5.1 Lyssnande 

Fredriksson (1999) menar att det finns en skillnad mellan att lyssna och att höra. Höra 

beskrivs som en medveten eller omedveten fysisk händelse där ljudvågor når örat och 

transporteras till hjärnan där de blir medvetna för människan. Att lyssna beskrivs som en 

mer aktiv process, en avsiktlig handling, vilken är en slags färdighet som kan utvecklas. Att 

lyssna innebär att vara uppmärksam och förstå det som en annan person förmedlar. En 

viktig del av processen är att återkoppla och förmedla denna förståelse till berättaren. En 

förutsättning för vårdaren att kunna lyssna på det patienten förmedlar är att tysta sina egna 

tankar. Med detta menar Fredriksson (2003) att det är viktigt att vårdaren kan hantera sin 

förförståelse och lyssna på det patienten förmedlar utan att tolka eller ha förutfattade 

meningar. 

Att vårdaren och patienten lyssnar på varandra beskrivs vara en förutsättning för skapandet 

av en relation. 

2.5.2 Asymmetri  

Fredriksson och Eriksson (2003) menar att relationen mellan vårdaren och patienten alltid 

är asymmetrisk. Detta då patienten befinner sig i en utsatt situation och på grund av sitt 

lidande inte alltid har förmåga att handla och fatta beslut. Vårdaren har i och med denna 

asymmetri en slags makt i relationen. Relationen riskerar att bli oetisk om vårdaren inte 

verkar för att återuppbygga patientens förmåga att gå från lidande till hälsa. En etisk 

relation kräver ömsesidig respekt för att balansera den asymmetri som råder. 

2.5.3 Medlidande 

Fredriksson (2003) menar att medlidande är en förutsättning för vårdande. Medlidandet är 

det som gör själva samtalet vårdande. Om vårdaren har svårt att förhålla sig till patientens 

lidande, och upplever det som för stort, blockeras förmågan till medlidande och vårdandet 

upphör. En förutsättning för att vårdaren ska kunna dela patientens lidande är att hen bjuds 

in av patienten. Detta genom att patienten uttrycker sitt lidande och delar det med vårdaren. 

Patienter uttrycker sitt lidande på olika sätt. Det mest framträdande sättet är genom 

berättelsen, där patienten uttrycker sitt lidande samt sina innersta tankar och känslor. 

Fredriksson och Eriksson (2003) menar att vårdaren ger av sig själv till patienten i syfte att 

lindra dennes lidande. En förutsättning för att vårdaren ska kunna dela patientens lidande är 

att patienten är mottaglig för det vårdaren ger av sig själv. 

 

2.6 Problemformulering 

Telefonrådgivning har visat sig vara en kostnadseffektiv tjänst som bidrar till att fördela och 

prioritera sjukvårdens begränsade resurser. Sjuksköterskor bemannar telefonrådgivningen 

och ska genom att samtala med uppringarna bedöma vilken typ av vård eller vilka råd som 
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uppringarna är i behov av. Sjuksköterskorna har ett ansvar att främja hälsa och lindra 

lidande och ska även tillföra nytta till samhället. I och med detta har sjuksköterskor som 

arbetar med telefonrådgivning både möjligheter och skyldigheter. Tidigare forskning har 

visat att uppringarna upplever samtalet som positivt vid de tillfällen då sjuksköterskorna gör 

dem delaktiga i samtalet och det beslut som fattas. Uppringarna är även mer följsamma till 

det beslut som fattas när de görs i samråd med dem. Följsamheten har visat sig vara en 

förutsättning för kostnadseffektivitet. Med stöd i tidigare forskning kan sägas att 

sjuksköterskornas arbete i telefonrådgivning således har en viktig funktion både för 

samhället och för den enskilde uppringaren. Arbetet med att tillhandahålla 

telefonrådgivning skiljer sig från sjuksköterskans arbete på till exempel en vårdavdelning 

eller en mottagning. Detta på så sätt att hen inte kan se personen, som söker hens hjälp, 

framför sig. Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillhandahålla telefonrådgivning 

anses vara värdefullt för sjukvården då tjänsten visat sig vara avlastande och 

resurssparande. Att en sådan verksamhet är välfungerande anses vara av stor vikt och en 

beskrivning av sjuksköterskornas upplevelser kan synliggöra förbättringsområden i 

tjänsten. En beskrivning av sjuksköterskornas upplevelser av telefonrådgivning skulle kunna 

ge en större kunskap gällande hur relationen till patienten påverkas när sjuksköterskan inte 

kan se personen framför sig. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillhandahålla telefonrådgivning. 

4 METOD 

Detta examensarbete var en litteraturstudie med kvalitativ ansats och beskrivande syntes 

som utgick från Evans (2002). Metoden ansågs vara mest lämpad för att beskriva upplevelser 

och erfarenheter av en livssituation eller ett vårdsammanhang. En systematisk 

litteraturstudie utfördes för att göra en genomgång av den forskning som fanns gällande en 

viss frågeställning eller ett område. Endast kvalitativa artiklar inkluderades i analysen. En 

beskrivande syntes användes för att sammanfatta de nyckelfynd som hittats i varje studie 

vilket resulterade i en samlad beskrivning av det fenomen som undersökts (Evans, 2002). 
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4.1 Urval och datainsamling 

Enligt Evans (2002) påbörjas urvalet med att fastställa exklusions- och inklusionskriterier. 

De valda kriterierna dokumenteras och med utgång från dessa söks kvalitativa och relevanta 

artiklar i databas lämpad för ämnesområdet. Urvalskriterierna ser till att de artiklar som 

hittas har ett homogent innehåll. Urvalskriterierna ligger till grund för, och ska säkerställa att 

relevant material kan hittas vid databassökningar. 

I det första steget valdes exklusions- och inklusionskriterier ut och dokumenterades. Artiklar 

som beskrev användandet av mer avancerad teknik i form av videosamtal, samt artiklar som 

var publicerade före 2000 exkluderades. Även artiklar som beskrev telefonrådgivning där 

tjänsten tillhandahölls av andra personer än en sjuksköterska exkluderades. 

Inklusionskriterierna säkerställde att artiklarna var kvalitativa samt att de beskrev 

sjuksköterskornas upplevelser av att tillhandahålla telefonrådgivning. Artiklarna kunde 

därmed beröra olika områden inom det valda ämnet, telefonrådgivning, men gemensamt för 

dem alla var att de beskrev sjuksköterskornas upplevelser av att tillhandahålla 

telefonrådgivning. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 

vårdvetenskapliga och Peer review granskade. Polit och Beck (2012) menar att Peer review 

ökar studiens tillförlitlighet och kvalitet då granskningsprocessen utgörs av andra personer 

än de som genomfört eller är författare till studien. Granskningen avgör om studien kan 

accepteras för publicering i en vetenskaplig tidskrift. 

För att hitta relevanta artiklar gjordes en databassökning i CINAHL Plus samt PubMed. 

Sökorden som valdes var: “telenursing”, ”experience”, ”nurse”, ”perception”, ”telephone” och 

”dilemmas”. Sökorden separerades med operatorn AND för att säkerställa att resultatet av 

sökningen skulle visa artiklar som innehöll till exempel både sjuksköterskor och upplevelser. 

Den söktekniska funktionen trunkering (*) användes för att hitta artiklar som innehöll olika 

böjningsformer av sökorden. Två av artiklarna, Holmström och Dall’Alba (2001) och 

O’Cathain, Sampson, Munro, Thomas och Nicholl (2003) hittades via en kedjesökning där 

referenslistor från artiklar lästes igenom. De artiklar som söktes igenom var 

litteraturöversikter. Östlundh (2012) menar att en kedjesökning, även kallad 

sekundärsökning, innebär att författarna studerar referenslistor från andra artiklar och/eller 

avhandlingar för att hitta relevant material. En redovisning av sökresultaten finns att läsa i 

sökmatrisen (Bilaga A). Svensk MeSH användes för att hitta den engelska översättningen för 

orden upplevelse, telefon och sjuksköterskor. Ordet ”experience” framkom inte i Svensk 

MeSH utan översattes via ett svensk - engelskt lexikon. 

Funna artiklar kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012). Kvalitetsgranskningen beskrivs 

närmare i kvalitetsgranskning (Bilaga B). Kvalitetsgranskningen bestod av 14 frågor, till 

exempel “Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?” (Friberg, 2012, s.138). Studier fick ett poäng om de uppfyllde frågan och delades 

in i låg- (0–7), medel- (8–10) och högkvalitet (11–14) utifrån antal poäng. Endast artiklar 

med medel- eller hög kvalitet inkluderades i examensarbetet. Artiklar som bedömdes ha låg 

kvalitet exkluderades. De tio valda artiklarna redovisas i artikelmatrisen (Bilaga C). Samtliga 

artiklar kommer från Sverige eller Storbritannien. 
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4.2 Analys 

Steg två i analysen innebär att identifiera nyckelfynd (Evans, 2002). Enligt Evans (2002) 

påbörjas denna process genom att läsa artiklarna ett flertal gånger för att skapa en förståelse 

för och mening av dem som helhet. Under läsningen tas hänsyn till både detaljer i studien 

samt till slutsatser av vad som verkligen sägs. I varje studie identifieras sedan nyckelfynd 

som ska ge en samlad bild över de viktigaste komponenterna i studien. Ett nyckelfynd är en 

del eller mening av resultatet som är innehållsrik och svarar an på litteraturstudiens syfte. 

 

De valda artiklar som låg till grund för examensarbetet kodades från ett till tio för att 

förenkla hanteringen. Detta gjorde det möjligt att sortera de nyckelfynd som togs ut och 

enklare kunna referera tillbaka till respektive studie för att säkerställa tillförlitligheten. 

Artiklarna lästes vid upprepade tillfällen för att skapa tydlig bild av innehållet. Vid den 

tredje läsningen plockade författarna var och en ut de nyckelfynd ur varje artikel som 

svarade an på syftet. Därefter lästes nyckelfynden gemensamt igenom, jämfördes och 

diskuterades för att öka sannolikheten för att det väsentliga lyfts fram. Alla nyckelfynd 

listades sedan i en tabell för att få en tydlig bild av vad som identifierats. Nyckelfynden 

behöll studiens sifferkod för att förenkla refereringsprocessen till original studien. 

Sammanlagt plockades 149 nyckelfynd ut. 

 

Steg tre i analysen innebär att de nyckelfynd som identifierats sorteras för att upptäcka det 

gemensamma, och på så vis bilda teman. Teman representerar nyckelfynden, och tydliggör 

litteraturstudiens resultat. För att få en djupare förståelse för fenomenet skapas subteman 

vilka ger en mer detaljerad uppdelning av de olika temana. Skapade teman och subteman 

kontrolleras sedan igen för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt (Evans, 2002).  

 

De identifierade nyckelfynden lästes igenom flera gånger med fokus på likheter. Dessa likheter 

dokumenterades och tänkta teman med ursprung från nyckelfynden skapades. Denna process 

upprepades vid flera tillfällen. Två teman identifierades utifrån nyckelfynden vilka kunde 

relateras till de utmaningar sjuksköterskorna upplevde relaterat till samtalen och 

professionen. Tema ett beskriver sjuksköterskornas upplevelser av att hantera utmanande 

samtal. Tema två beskriver sjuksköterskornas upplevelser av att vara professionella. Temana 

delades sedan in i två respektive tre subteman. Tabell 1 visar exempel på nyckelfynd samt 

skapade subteman och tema. 
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Tabell 1 – Exempel på nyckelfynd, tema och subteman 

 

Nyckelfynd 

 

Tema 

 

Subteman 

“Anyone can phone about 
anything they like, and the 

nurses are aware that they are 
expected to be able to provide 

good advice” (Ström et al., 2006, 
p. 1124) 

 

 

 

 

 

 

Att vara 

professionell 

 
 
 
 
 

Att balansera 

skyldigheter och 

förväntningar 
” They expressed a conflict 

between doing what they thought 
was best for each caller and what 

the health care de facto has to 
offer…” (Holmström & Dall 

’Alba, 2001, p. 144)  

“The telenurses described how 
the readily consulted each other 

when assessing caller’s 
symptoms…” (Röing & 

Holmström, 2015, p. 39) 

 

 

Att använda stöd i 

utövandet 
”…relied on the software where 
their experience or knowledge 
was limited.” (O’Cathain et al., 

2003, p. 282) 

 

Teman och subteman var utformade på så vis att nyckelfynden inte kunde passa in under två 

olika subteman. Tabell 2 visar uppdelningen av identifierade teman och subteman. 

 

 Tabell 2 – Teman och subteman 

 
Teman 

 
Subteman 

 
Att hantera utmanande samtal 

▪ Att hantera brister i kommunikationen 

▪ Att hantera avsaknaden av visuell 

kontakt 

 
Att vara professionell 

▪ Att balansera skyldigheter och 

förväntningar 

▪ Att använda stöd i utövandet 

▪ Att utvecklas i sin yrkesroll 

 

Det fjärde och sista steget i analysen innebär av att ett resultat skapas som beskriver teman 
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och subteman. Stor vikt läggs vid att referera tillbaka till de artiklar som används för att 

säkerställa reliabiliteten (Evans, 2002). 

 

Examensarbetets resultat skapades således genom att relatera till de identifierade 

nyckelfynden i löpande text. Citat användes från de ursprungliga artiklarna för att förstärka 

redovisandet av upplevelserna. Rubriker som återspeglade innehållet i varje subtema 

skapades. Under arbetets gång flyttades innehåll från vissa subteman över till andra då de 

visade sig passa bättre där. Korta ingresser vilka beskrev temanas innehåll utformades. 

Under skrivprocessen återvände författarna kontinuerligt till artiklarna för att få en djupare 

förståelse för de nyckelfynd som användes i skapandet av resultatet. 

4.3 Etiska överväganden 

Vid användandet av tidigare forskning är det viktigt att förhålla sig etiskt till källorna för att 

undvika vetenskaplig oredlighet. Detta innebär att inte plagiera eller fabricera någon annans 

resultat (Polit & Beck, 2012). Genomgående i examensarbetet sker en tydlig referering till 

varje källa. Artiklarna har granskats utan att låta förförståelsen påverka examensarbetet. 

Författarna har förhållit sig objektiva och medvetandegjort sin förförståelse genom 

gemensam diskussion. Diskussionen omfattade en kritisk anda där författarna ifrågasatt sig 

själva och varandras tankar. Referenser har presenterats noggrant utan att varken förvränga 

studiens resultat eller plagiera någon annans verk. I denna studie är författarna två med olika 

erfarenheter och utgångspunkter som tagits tillvara i den gemensamma diskussionen genom 

att ifrågasätta varandra. Enligt CODEX (2016) har forskaren själv ett eget etiskt ansvar. Det 

innebär dels att forskningen styrs och följs av strikta regler och föreskrifter, däribland ingår 

vikten av att referera till de källor som använts samt att inte exkludera eller inkludera en viss 

studie för att på så vis uppnå ett önskat resultat. Examensarbetet har utgått ifrån detta. 

5 RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser av att tillhandahålla telefonrådgivning i två 

teman. Det första temat beskriver sjuksköterskornas upplevelser av att hantera utmanande 

samtal och det andra temat beskriver sjuksköterskornas upplevelser av att vara 

professionella. 
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5.1 Att hantera utmanande samtal 

Temat beskriver sjuksköterskornas upplevelser av att hantera utmanande samtal och 

innehåller två olika subteman: att hantera brister i kommunikationen samt att hantera 

frånvaron av visuell kontakt. 

5.1.1 Att hantera brister i kommunikationen 

I flera av artiklarna framkom det att samtal från aggressiva uppringare upplevdes som svåra 

att hantera av sjuksköterskorna (Ström et al., 2006; Holmström & Dall´Alba, 2002; Röing, 

Rosenqvist & Holmström, 2012; Weir & Waddington, 2007). Dessa uppringare beskrevs vara 

bestämda gällande vilken typ av råd de ville ha. De var ofta krävande och ville ha sin vilja 

fram. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att avgöra hur mycket av informationen de 

gav, som faktiskt förstods av de aggressiva uppringarna (Röing et al., 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde att de blev utsatta för uppringarnas ilska och besvikelse, även om 

den handlade om sjukvården i stort och inte om just det samtal som ägde rum där och då 

(Holmström & Dall´Alba, 2001). 

There are always some patients who are furious when they call- and to start with they're not 

angry with me, it´s the professional aspects of being a part of the system. The worst thing to do 

is to start yelling back. (Holmström & Dall´Alba, 2001, p. 146.) 

Samtalen med de aggressiva uppringarna hanterades av sjuksköterskorna genom att bekräfta 

uppringarnas ilska. Dock upplevde de ibland att de inte kunde hantera situationen och 

avslutade samtalet (Holmström & Dall´Alba, 2001). Vid vissa tillfällen upplevde 

sjuksköterskorna att de blev dumförklarade av de aggressiva uppringarna som gjorde 

personliga påhopp på dem. Detta upplevdes i de fall uppringarna inte delade 

sjuksköterskornas bedömningar (Ström et al., 2006). 

Det var inte ovanligt att uppringaren var en annan än den person som var i behov av 

rådgivning. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att bedöma situationen och vilket 

behov av vård som den sjuke hade, baserat på uppgifter från ett ombud (Holmström & 

Höglund, 2006; Röing et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att bilden de skapade sig av 

situationen skulle blivit annorlunda om de fått tala direkt med personen: “It’s very difficult 

when someone else tries to describe how something looks or how somebody feels. Most often 

the picture is completely different when you speak directly to a person.” (Röing et al., 2012, p. 

973). Sjuksköterskorna beskrev även att de upplevde att det var en större risk för att misstag 

skulle ske när de talade med ombud (Röing & Holmström, 2015). 

Föräldrar som ringde med en oro för sina barn var ofta angelägna om att få en läkartid. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att hantera föräldrarnas oro då de ibland kunde 

uppträda aggressivt på grund av den (Röing et al., 2012). ”...I try to calm them down and 

explain and give them some suggestions what to do. I try to repeat the advice I have given, 

and tell them to call back if they want to´.” (Holmström & Dall´Alba, 2001, p. 146). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att oroliga föräldrar informerades om och 

förstod att de var välkomna att ringa upp igen vid behov. Ett annat alternativt var att 



14 

sjuksköterskan själv ringde upp föräldrarna vid ett senare tillfälle under arbetspasset 

(Holmström & Dall´Alba, 2001). 

Sjuksköterskorna upplevde att det, när de talade med ombud, uppstod funderingar gällande 

de etiska aspekterna av att tala med någon annan än den person som var i behov av 

rådgivning (Holmström & Höglund, 2006). Sjuksköterskorna upplevde att vissa av männen 

som ringde, istället för sina fruar som var i behov av rådgivning, gjorde detta för att de ansågs 

vara familjens överhuvud. Det upplevdes som svårt att göra en bedömning gällande kvinnans 

tillstånd då mannen inte hade så stor kännedom om hennes symtom och även hade svårt att 

svara på de frågor som ställdes av sjuksköterskan (Höglund & Holmström, 2008). 

….calls from men, who the nurses understood to be the male ’head of the family’ calling on 

behaf of ill wifes or children even though they might not know about the symptoms and hence 

could not explain nor answer the nurse’s questions. (Höglund & Holmström, 2008, p. 2982). 

Sjuksköterskorna upplevde att de ofta blev provocerade av att kvinnorna i fråga inte själva 

fick eller ville kontakta telefonrådgivningen (Höglund & Holmström, 2008). 

Sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet gällande samtal med uppringare som hade 

bristande språkkunskaper i svenska (Holmström & Dall´Alba, 2001; Röing et al., 2012). ”I 

have to know that the caller understands what I mean. Sometimes I ask… ‘do you understand 

what this word means’ …. Because it isn’t at all for sure they do. That’s why such calls are 

longer.” (Röing et al., 2012, p. 973). Samtalen skapade en oro hos sjuksköterskorna för att de 

skulle missförstå uppringarna vilket kunde leda till misstolkningar eller att inte se allvaret i 

situationen (Holmström & Dall´Alba, 2001). Samtalen från dessa uppringare var 

tidskrävande då sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att ställa många frågor och 

förklara samma sak flera gånger på olika sätt. Detta för att säkerställa att de förstått 

uppringaren samt att uppringaren förstått dem (Röing et al., 2012). 

5.1.2 Att hantera frånvaron av visuell kontakt  

Något som upplevdes vara en utmaning av sjuksköterskorna var bristen på visuell kontakt 

med uppringarna (Röing & Holmström 2015; Holmström & Dall´Alba, 2001; Röing et al., 

2012; Ström et al., 2006). Sjuksköterskorna upplevde en rädsla för att felbedömningar skulle 

göras då bedömningen försvårades när de inte kunde se uppringarna (Röing, & Holmström 

2015). Sjuksköterskorna liknade avsaknaden av visuell kontakt med att vara blind. För att 

kompensera för detta använde de sig av sin hörsel, för att till exempel bedöma uppringarnas 

andning och oro: “...just from the caller's voice, they knew if the condition was serious or if 

the person was worried, even though s/he did not articulate this” (Holmström & Dall´Alba, 

2001, p. 146).  

Sjuksköterskorna lyssnade även efter det som uppringarna inte uttryckte i ord för att kunna 

skapa sig en egen bild av situationen (Holmström & Dall´Alba, 2001). 

You don’t have the advantage of seeing the patient, you don’t have the advantage of taking 

their temperature, doing their blood pressure this kind of thing. So you’re not only listening to 



15 

the words they are saying, but the connotation of what they are saying, how they are saying it… 

(O’Cathain et al., 2003, p. 283). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var av stor vikt att lyssna till de små nyanserna i samtalet. 

Uppringarnas suckar, hur de uttryckte sina problem, samt röstläget hjälpte sjuksköterskorna 

att skapa en bild av situationens svårighetsgrad. Att skapa sig en sådan egen bild upplevdes 

som riskfyllt av sjuksköterskorna (Ström et al., 2006). Sjuksköterskorna upplevde att de 

relativt enkelt skapade sig en bild av uppringarna och deras problem, men var samtidigt 

medvetna om att den bild de skapat kunde vara direkt felaktig och inte överensstämmande 

med den faktiska situationen (Röing et al., 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att bedöma uppringarnas trovärdighet och 

förmåga att beskriva sina symtom när de inte kunde se dem. För att kompensera för förlusten 

av att se uppringarna upplevde sjuksköterskorna att de ställde mer frågor än vad de gjorde i 

sin yrkesroll utanför telefonrådgivningen. Sjuksköterskorna upplevde att de saknade 

möjligheten att kunna bedöma hälsotillståndet genom att till exempel se uppringarens 

andningsmönster eller utslag (O’Cathain et al., 2003; Johnson Pettinari & Jessopp, 2001). De 

upplevde en konstant rädsla för att missbedöma uppringarnas berättelser och göra något fel 

(Röing & Holmström, 2015) 

En annan svårighet med att inte se uppringarna var att använda tystnad i samtalet. 

Sjuksköterskorna upplevde att det snarare gjorde uppringaren förvirrad om hen tystnade 

under samtalet, trots att deras syfte var att uppmuntra uppringarnas berättande (Johnson 

Pettinari & Jessopp, 2001). 

5.2 Att vara professionell 

Temat beskriver sjuksköterskornas upplevelser av utmaningar relaterat till professionen och 

innehåller tre subteman: att balansera skyldigheter och förväntningar, att använda stöd i 

utövandet samt att utvecklas i yrkesrollen. 

5.2.1 Att balansera skyldigheter och förväntningar 

Sjuksköterskorna upplevde att de var exponerade i sitt arbete i telefonrådgivningen. Vem 

som helst kunde ringa om vad som helst, och sjuksköterskorna förväntades kunna bemöta 

samtliga situationer som de ställdes inför. Detta bidrog till att arbetet i telefonrådgivningen 

upplevdes som viktigt, ansvarsfullt och utmanande (Ström et al., 2006). 

 Sjuksköterskorna upplevde att uppringarna krävde mycket av dem, vilket uppfattades som 

stressfullt (Röing et al., 2012). Det fanns ingen möjlighet för sjuksköterskorna att erbjuda alla 

uppringare ett läkarbesök. Samtidigt upplevde de att varje uppringare hade rätt att få hjälp 

med sina problem och att de hade ett stort ansvar gentemot uppringarna. Detta bidrog till att 

en upplevelse av att vara både vårdare och en slags ”vakt” uppstod: ” They expressed a 

conflict between doing what they thought was best for each caller and what the health care 

service de facto has to offer.” (Holmström & Dall’ Alba, 2001, p. 144). Sjuksköterskorna 
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upplevde en konflikt gällande att vara vårdare för uppringarna samtidigt som de skulle 

avgöra dennes behov av vård (Holmström & Dall’ Alba, 2001). 

Sjuksköterskorna beskrev på liknande sätt konflikten i Ströms et al. (2006) studie där de 

upplevde sig själva som en slags nyckelperson för uppringarna som på så vis var beroende av 

de råd de gav och de bedömningar som gjordes. Vid vissa tillfällen bidrog sjukvårdens 

begränsade resurser till att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde erbjuda uppringarna 

det de själva bedömt att uppringarna var i behov av (Holmström & Dall’ Alba, 2001). En 

positiv upplevelse som beskrevs av sjuksköterskorna var att ett tillfredställande upplevdes 

när hen varit till nytta under samtalet. När de lyckades ge styrka, motivera och skapa en 

förändring hos uppringarna upplevde sjuksköterskorna samtalet som ett gott samtal (Wier & 

Waddington, 2007). 

Upplevelser av stress i arbetet förekom bland sjuksköterskorna i flera av artiklarna. Analysen 

visade att den främsta orsaken till att sjuksköterskorna upplevde stress i sitt arbete kunde 

relaterats till det krav som fanns från arbetsgivaren gällande längden på samtalen. 

Sjuksköterskorna instruerades att hålla alla samtal under en viss tid (Röing et al., 2012; 

Ström et al., 2006; Röing & Holmström, 2015; Holmström & Dall’ Alba, 2001; Weir & 

Waddington, 2007). Sjuksköterskorna upplevde ofta en stor tidspress gällande att hålla 

samtalen så korta som möjligt. De beskrev att cheferna uppmanade dem att korta ned 

samtalen då de menade att de tog alldeles för lång tid. Detta skapade en konflikt för 

sjuksköterskorna mellan kravet på att följa lagar och bestämmelser samt att möta 

uppringarnas förväntningar, då målet var att eftersträva ett kortare telefonsamtal (Weir & 

Waddington, 2007). Under perioder med högre arbetsbelastning, till exempel vid 

influensaepidemier, upplevde sjuksköterskorna att vetskapen om att längden på hennes 

samtal övervakades ökade upplevelsen av stress: ”During stressfull periods, when you have 

many calls in the queue and we are only a few nurses. It stresses me out to see this [the clock] 

…” (Röing et al., 2012, p. 972). Detta skapade en känsla av tidsbrist vilket försvårade mer 

djupgående diskussioner med uppringarna (Röing et al., 2012). En annan studie betonade på 

liknande sätt stressfulla perioder. Sjuksköterskorna beskrev en ständigt närvarande stress på 

grund av de krav som arbetsgivaren ställde på dem, gällande samtalens längd vilka var 

relaterade till verksamhetens uppsatta mål. Detta kunde leda till att sjuksköterskorna 

avrundade samtalet med uppringarna förtidigt (Röing & Holmström, 2015). 

Ytterligare en situation som upplevdes som en utmaning för sjuksköterskorna var att de 

förväntades förmedla egenvårdsråd till uppringarna. Relaterat till den upplevda tidspressen 

upplevdes det inte alltid finnas förutsättningar för detta (Röing et al., 2012). 

I don’t have the time to educate about such things, I don’t have the time. Sometimes I need to 

educate and I take it for granted that most callers have a basic understanding about how the 

body works, but I don’t know. Many, mainly young people, don’t and I can tell from talking to 

them that they don’t know where kidneys are located or how the body works. (Röing et al., 

2012, p. 972) 

Tidsaspekten upplevdes vara en avgörande faktor för förmågan att förmedla egenvårdsråd, 

men att även uppringarnas tidigare kunskaper spelade en roll (Röing et al., 2012). 
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Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att förmedla egenvårdsråd i de fall uppringarna 

var bestämda gällande sitt behov av att träffa en läkare för bedömning av hälsotillståndet 

(Holmström & Dall’ Alba, 2001). 

Of course everything would be easier – for one self too – if everyone who calls could be given a 

doctor’s appointment… At the same time I want to reach people with my self-care advice, and 

make them look at the body from a different angle and suggest actions they should take on 

their own. (Holmström & Dall’ Alba, 2001, p. 144). 

Sjuksköterskorna upplevde att de ibland oroade sig för uppringarna efter att samtalet 

avslutas. Tankar gällande om de kunnat göra mer eller om de ställt de rätta frågorna uppkom 

(Röing et al., 2012). 

Många uppringare kontaktaktade telefonrådgivningen i situationer där sjukdom eller ohälsa 

inte var problemet. Sjuksköterskorna upplevde att uppringarna istället var i behov av, och 

saknade någon att tala med (Holmström & Dall’ Alba, 2001). Sjuksköterskorna såg 

möjligheten till en slags anonymitet för uppringarna som en bidragande anledning till 

samtalen (Wier & Waddingtong, 2007). Dessa samtal upplevdes oftast som tidstagande och 

bidrog till att sjuksköterskorna upplevde stress då det var svårt att tillmötesgå dessa 

uppringares förväntningar (Holmström & Dall’ Alba, 2001). 

I de fallen då Sjuksköterskorna kunde känna igen sig och relatera till händelser under 

samtalen, berörde det dem på ett personligt plan. Det upplevdes som en utmaning att 

hantera dessa samtal och möta uppringarnas förväntningar (Weir & Waddington, 2007). 

5.2.2 Att använda stöd i utövandet 

Analysen visar att sjuksköterskornas upplevelser av beslutsstöd kan beskrivas som delade. 

Sjuksköterskorna upplevde att beslutsstödet var ett bra hjälpmedel för att få en överblick 

över uppringarnas problematik samt att det innehöll värdefull information (Ernesäter, 

Holmström & Engström, 2009). Sjuksköterskorna upplevde beslutsstödet som en säkerhet 

och en slags garant för att de råd de gav var samstämmiga. Detta innebar att uppringarna 

skulle få samma råd oavsett vilken sjuksköterska de pratat med (O’Cathain et al., 2003). 

Nurses described the role of the software as that of a safety net, provider of consistency, and 

provider of script. They felt that the software ensured that they gave safe advice by concediring 

all potential health problems and recommending the safest, most appropriate outcome, but 

also offered safety for the nurse by providing jusitfication for, and documentation of the advice 

offered. (O’Cathain et al., 2003, p. 282). 

En annan studie beskrev även den att sjuksköterskorna upplevde beslutsstödet som ett slags 

stöd i samtalet och rådgivningen till uppringarna. Oron för att missa något minskade vid 

användandet. Sjuksköterskorna upplevde även nackdelar med beslutsstödet. Det visade sig 

vara svårt att läsa all text som fanns i beslutsstödet samtidigt som sjuksköterskorna pratade 

med uppringarna och ville fokusera på samtalet. En känsla av att inte använda sin kunskap 

och potential fullt ut, på grund av den tid det tog att hantera beslutsstödet, upplevdes som 
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negativt (Ernesäter et al., 2009). När samtalens innehåll var snarlika upplevde 

sjuksköterskorna att de hade kunnat ge uppringarna ett råd utan att använda beslutsstödet 

(Wier & Waddingtong, 2007). ”Another nurse referred to a shift where she had taken ‘six 

calls about rashes and it’s the same algo, and you think I know this thing off by heart, but… 

you still have to use the algo’.” (Wier & Waddingtong, 2007, p. 72). Under vissa samtal 

upplevde sjuksköterskorna att de var tvungna att förklara för uppringarna varför de ställde så 

mycket frågor. Upplevelsen bottnade i att det i beslutsstödet fanns flera frågor att ställa för 

att komma vidare och få en rekommendation att delge uppringarna (Weir & Waddington, 

2007). Sjuksköterskorna beskrev även att de upplevde att beslutsstödet inte alltid 

överensstämde med deras eget tanke- eller arbetssätt, utan sågs som ett komplement till de 

egna kunskaperna och erfarenheterna (Ernesäter et al., 2009). Beslutsstödet upplevdes vara 

ett bra hjälpmedel vid de tillfällen sjuksköterskornas egen erfarenhet och kunskap inte var 

tillräcklig för att bedöma uppringarnas behov (O’Cathain et al., 2003). Sjuksköterskorna såg 

tekniken som ett stöd i arbetet men ansåg även att den till en början var svår att hantera 

(Wier & Waddington, 2007). De gånger tekniken inte fungerade som den skulle och 

beslutsstödet låste sig, eller inte gick att använda optimalt, upplevde sjuksköterskorna att de 

framstod som mindre professionella och mindre trovärdiga för uppringarna (Ernesäter et al., 

2009). 

Att utföra telefonrådgivning i en miljö där kollegor arbetade i samma rum upplevdes som 

stressfullt då sjuksköterskorna lätt tappade fokus på sitt arbete (Röing & Holmström, 2015) 

Many of us need peace and quiet in order to work… and I just can’t work in a room with four 

people around me. Sometimes I’m forced to do so, but after three hours I get a headache… 

there is too much going on…. It’s so easy to lose focus. (Röing & Holmström, 2015, p. 38). 

Trots detta sågs kollegorna som ett stöd i arbetet (Röing & Holmström, 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde att de alltid hade kollegorna nära tillhands i de fall de var i behov 

av stöd för att kunna svara på uppringarnas frågor (Ström et al., 2006). När sjuksköterskorna 

var nya på arbetsplatsen upplevde många att det var svårt att komma in i arbetet, trots stöd 

från kollegor (Röing & Holmström, 2015). 

5.2.3 Att utvecklas i sin yrkesroll 

I analysen framkom att sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som utmanande. De 

uppfattade de flesta uppringare som nöjda med den hjälp de fått av sjuksköterskorna. Vidare 

beskrevs varje samtal som unikt vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som 

stimulerande och utmanande på ett positivt sätt. Detta på grund av att utmaningarna bidrog 

till att sjuksköterskorna upplevde att de utvecklades i sin yrkesroll (Ström et al., 2006; 

Holmström & Dall’ Alba, 2001). 

But this job is really fun. …you can’t sit there like a robot and just switch off and think all calls 

are the same, but there’s something new every time and this is what makes it fun, that it is 

completely different… (Ström et al., 2006, p. 1122). 
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Den upplevda spänningen i att inte veta vad som väntade samt att sjuksköterskorna fick 

uppdatera och använda sina kunskaper bidrog till den positiva upplevelsen av utmaningar i 

arbetet (Ström et al., 2006).  

Sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som både krävande och givande. Varje samtal var 

unikt, och sjuksköterskorna upplevde att de lärde sig något varje dag då de fick sätta sig in i 

och hjälpa uppringarna med deras problem: ”No matter how experienced the nurse was, 

there were always new problems or areas to consider.” (Holmström & Dall’ Alba, 2001, p. 

146). Detta sågs som utmaningar vilka bidrog till att sjuksköterskorna upplevde att de 

utvecklades i sin yrkesroll (Holmström & Dall’ Alba, 2001).  

När sjuksköterskorna nyligen börjat arbeta med telefonrådgivning upplevdes en nervositet 

över att besvara de första samtalen (Weir & Waddington, 2007). De sjuksköterskor som 

arbetat längre med telefonrådgivning upplevde inte kön av väntande uppringare och klockan, 

vilken visade samtalslängden, som lika stressande. Med erfarenheten utvecklades förmågan 

att hantera väntetiden och ändå ge samtalet med uppringarna den tid som krävdes (Ström et 

al., 2006). 

Sjuksköterskorna beskrev situationer där de ställdes inför svåra frågor från uppringarna och 

inte hade något svar att ge dem. De fick då söka svar och ta reda på information för att kunna 

hjälpa uppringarna: ”… I have learned something new that will be ready for the next time…” 

(Ström et al., 2006, p. 1122). Vid dessa situationer upplevde sjuksköterskorna att de 

utvecklades då de lärt sig något nytt som de kunde använda sig av i sitt fortsatta arbete 

(Ström et al., 2006). 

6 DISKUSSION 

I avsnittet diskuteras resultat, metod och etiska överväganden. 

6.1 Resultatdiskussion  

Examensarbetets syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att tillhandahålla 

telefonrådgivning. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever arbetet som stimulerande, 

men med många utmaningar och försvårande faktorer. En uppdelning i två teman har gjorts 

relaterat till de utmaningar sjuksköterskor upplever i samtalen samt i sin profession. 

Resultatet redogör till största del för upplevelser vilka kan betraktas som mer negativa av att 

tillhandahålla telefonrådgivning. Detta anses spegla innehållet i de artiklar som inkluderades 

i examensarbetet. 

Resultatet visar att de sjuksköterskor som tillhandahöll telefonrådgivning upplevde flera 

utmaningar gällande samtalen med uppringarna. Sjuksköterskorna talade ofta med ett 
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ombud. Att bedöma hälsotillståndet hos personen som var i behov av rådgivning, när de fick 

information av en tredje part, upplevdes som svårt av sjuksköterskorna. Denna svårighet kan 

sättas i relation till de förutsättningar som krävs för att kunna dela patientens lidande. En 

förutsättning för medlidande är att vårdaren bjuds in av patienten. Patienten måste således 

ha en vilja och förmåga att uttrycka sitt lidande (Fredriksson, 2003). I de fall 

sjuksköterskorna pratar med ett ombud blir kontakten med patienten obefintlig och 

patientens lidande uttrycks med en tredjeparts ord. Den inbjudan som krävs av patienten 

uteblir delvis då sjuksköterskan och patienten inte har direkt kontakt. Sjuksköterskorna 

upplevde även att ombuden hade svårt att redogöra för symtom och svara på frågor om den 

vårdsökandes hälsotillstånd. Detta ses som en försvårande faktor gällande sjuksköterskornas 

möjlighet att förstå patienten och dennes lidande. Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

menar att sjuksköterskor har ett ansvar att främja hälsa och lindra lidande. 

Förutsättningarna för detta, främst att lindra lidande, kan på så vis anses vara begränsat 

inom området telefonrådgivning i de fall sjuksköterskan talar med ett ombud. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att hantera föräldrars oro. 

Vidare kan denna svårighet adderas till det faktum att föräldern även är ett ombud, vilket i 

sig upplevdes vara en försvårande omständighet och en utmaning för sjuksköterskorna. 

Tidigare forskning visar att föräldrarna upplever svårigheter gällande att förmedla och 

förklara barnets symtom och hälsotillstånd när de pratar med sjuksköterskan i telefon 

(Kaminsky et al., 2013). Resultatet visade att föräldrarna ibland upplevdes som aggressiva till 

en följd av sin oro. Vid samtal med aggressiva uppringare upplevde sjuksköterskorna att det 

var svårt att avgöra hur mycket av den information de gav som mottogs och förstods av 

uppringarna. Tidigare forskning har visat att en återkoppling genom ett uppföljande samtal 

mellan sjuksköterskan och föräldern hade positiva följder. Detta då föräldrarna upplever att 

tryggheten ökade när de fick tala med sjuksköterskan vid ytterligare ett tillfälle. Relationen 

ansågs förbättras med hjälp av det uppföljande samtalet (Kvilén Eriksson et al., 2015). Med 

stor sannolikhet kan detta sättas i samband med att sjuksköterskan och föräldern lyckades 

att skapa en bättre relation genom att mer tid fanns för att lyssna på varandra. Fredriksson 

(2003) menar att en förutsättning för att skapa en relation i vårdandet är att både vårdaren 

och patienten lyssnar på varandra. Sjuksköterskorna kunde genom det uppföljande samtalet 

få tillgång till mer information, vilket var viktigt för deras bedömning. De fick genom det 

uppföljande samtalet ytterligare ett tillfälle att lyssna till föräldern. 

Resultatet anses redogöra för de svårigheter och utmaningar det innebär för 

sjuksköterskorna som tillhandahåller telefonrådgivning, att göra bedömningar gällande 

uppringarens vårdbehov. Främst ses svårigheter i att identifiera och klargöra uppringarnas 

behov vid avsaknad av visuell kontakt samt vid samtal med ombud. Något som inte 

framkommer i resultatet är hur sjuksköterskorna upplever uppringarnas delaktighet i de 

beslut som fattas och de bedömningar som görs. Detta beskrivs i tidigare forskning avseende 

både bedömningar (Wahlberg, 2004) och uppringarnas upplevelser (Greenberg & Schultz, 

2002; Bonander & Snellman, 2007). Delar av resultatet kan anses beröra detta, till exempel 

sjuksköterskornas upplevelser gällande aggressiva uppringare. Sjuksköterskorna upplevde en 

osäkerhet gällande hur mycket de aggressiva uppringarna förstått och lyssnat till det de sagt. 

Denna situation skulle kunna innebära att sjuksköterskorna inte lyckats att göra uppringarna 

delaktiga i det beslut som fattas. Detta på grund av att uppringarna var arga och där med inte 
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lika mottagliga för, eller villiga att lyssna till det sjuksköterskorna förmedlade. Fredriksson 

(1999) menar att det är viktigt att återkoppla till och visa förståelse för det patienten 

uttrycker. Detta bekräftas av de upplevelser som beskrivs av uppringarna i tidigare forskning 

(Bonander & Snellman, 2007; Ström et al., 2009; Holmström et al., 2016). I de fall 

sjuksköterskan upplevde att uppringarna var nöjda med besluten betraktades samtalet som 

positivt. Av resultatet framkommer dock inte huruvida sjuksköterskorna upplevt att 

uppringarna varit delaktiga i det beslut som fattats. 

Något som beskrevs i inledningen av examensarbetet var intresset av att veta hur 

sjuksköterskorna upplever kontakten med uppringarna när de inte kan se eller känna på 

personen för att göra sin bedömning. Resultatet visar att den icke visuella kontakten 

resulterar i upplevelser av osäkerhet för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna utvecklade olika 

strategier för att klara av den icke visuella kontakten, vilka till exempel visade sig på så vis att 

mycket frågor ställdes. De kunde ofta relativt enkelt skapa sig en bild och se uppringarna 

framför sig, dock fanns en stor osäkerhet gällande huruvida bilden de skapat sig speglade den 

faktiska verkligheten. Sjuksköterskornas osäkerhet bottnade i att de upplevde sig ha en slags 

nyckelroll för uppringarna då deras bedömning kunde påverka vilken typ av vård de fick. 

Denna upplevelse beskrivs i tidigare forskning på liknande sätt av uppringarna, som menar 

att sjuksköterskorna har en slags makt över dem och vilken typ av vård och/eller råd de får 

(Winneby et al., 2013). Den asymmetri som upplevs av både sjuksköterskorna och 

uppringarna stämmer väl överens med den asymmetri som Fredriksson (2003) beskriver är 

närvarande i en relation mellan vårdare och patient. Fredriksson (2003) menar att patienten, 

som är den lidande, alltid har mindre förmåga till handling än den som vårdar. Resultatet 

som redovisas i detta examensarbete visar att sjuksköterskorna är medvetna om denna 

asymmetri. Att dessa upplevelser blir belysta anses vara viktigt för ett fortsatt etisk arbete för 

sjuksköterskor i telefonrådgivning. Som beskrivs i bakgrunden ska sjuksköterskan fungera 

som en slags försvarsadvokat för patienten och dennes rätt till vård på lika villkor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde flera utmaningar relaterat till professionen 

och de skyldigheter och förväntningar de arbetade under. Det framkom att sjuksköterskorna 

ofta upplevde en stress i arbetet relaterat till tidsbrist. Denna tidsbrist minskade 

sjuksköterskornas förutsättningar att förmedla egenvårdsråd till uppringarna. 

Telefonrådgivning relaterat till kostnadseffektiviteten beskrivs i tidigare forskning. Det 

framkommer att sjukvården och dess resurser står inför stora utmaningar på grund av den 

växande befolkningen (While & Dewsbury, 2011). Detta väcker tankar gällande följderna av 

att sjuksköterskorna inte har tid att förmedla egenvårdsråd. Kanske kan det bidra till att 

uppringarna fortsätter söka vård, på exempelvis vårdcentraler eller akutmottagningar. Detta i 

sin tur skulle kunna medföra att vårdens begränsade resurser inte fördelas till den människa 

som är i störst behov av dem. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården prioritera 

resurserna så att de som är i störst behov av insatserna får tillgång till dem först (1982:763). 

Sjuksköterskan har också enligt patientsäkerhetslagen en skyldighet att verka för att göra 

patienten delaktig i vården. Således har det också beskrivits i bakgrunden att besluten ska 

fattas i samråd med patienten och att arbetet ska baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Som beskrivs i bakgrunden ska 

sjuksköterskan fungera som en slags försvarsadvokat för patienten och dennes rätt till vård 
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på lika villkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Kostnadseffektiviteten för samhället, 

som också tagits fasta på i detta examensarbete, skulle alltså kunna påverkas relaterat till 

huruvida sjuksköterskorna har tid att förmedla egenvårdsråd till uppringarna eller ej. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att de inte alltid hade tillräckligt med tid för 

att föra en djupare diskussion eller ett längre samtal med uppringarna. Tidigare forskning 

(Wiechula et al., 2015) menar att kommunikation är en viktig del i skapandet av en vårdande 

relation och att bäst förutsättningar för skapandet finns när samtalen upplevs som naturliga 

av patienten. Det beskrivs vidare vara av stor vikt att sjuksköterskorna lär känna patienterna 

för att kunna agera lämpligt i förhållande till patienternas värderingar (Feo et al., 2017). 

Vidare menar Fredriksson (2003) att lyssna till varandra är en förutsättning för skapandet av 

en vårdande relation. Även tidigare forskning bekräftar detta då uppringarna vill bli lyssnade 

på för att uppleva samtalet som bra (Holmström et al., 2016). Sjuksköterskornas upplevelse 

av begränsning av tid som finns att ge till varje uppringare framkommer i resultatet. Med 

stöd i detta kan sägas att förutsättningarna för sjuksköterskorna att skapa en vårdande 

relation är begränsade vid tillhandahållandet av telefonrådgivning. I Wahlbergs (2004) 

beskrivning av sjuksköterskans arbete i telefonrådgivning nämns inget gällande skapandet av 

en relation, syftet är att lyssna på uppringarna och hänvisa dem till rätt vårdnivå. Då 

resultatet visar att sjuksköterskorna upplever det som negativt att inte ha mer tid till varje 

uppringare är det ändå ett område som bör belysas.  

I sitt arbete i telefonrådgivning har sjuksköterskorna ett datoriserat beslutsstöd till hjälp i 

sina bedömningar. Resultatet visar att många av sjuksköterskorna upplevde beslutsstödet 

som ett bra hjälpmedel. En mer negativ upplevelse var att användandet av det inskränkte på 

den tid de kunde lägga på uppringarna. Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde lyssna 

uppmärksamt på uppringarna då de samtidigt var tvungna att koncentrera sig på 

beslutsstödet. Tidigare forskning har visat att uppringarna upplever samtalet som positivt 

när de känner att sjuksköterskan lyssnar på dem och gör dem delaktiga i samtalet (Bonander 

& Snellman, 2007). Det är då även mer sannolikt att de följer de råd de erhåller av 

sjuksköterskan (Ström et al., 2009). Att uppringarna är följsamma till det råd som ges har i 

tidigare forskning visat sig vara en förutsättning för att tjänsten ska vara kostnadseffektiv 

(Navratil-Strawn et al., 2014; Marklund et al., 2007). Med stöd i detta kan ett problem 

utläsas av resultatet. En majoritet av sjuksköterskorna upplevde arbetet som stressigt på så 

vis att de inte hade tillräckligt med tid till varje uppringare. Detta torde skapa en svårighet 

och en brist på de förutsättningar som krävs för att lyssna på uppringarna enligt den 

definition som beskrivs av Fredriksson (2003). Fredriksson (1999) menar att lyssna innebär 

att lyssna utan att låta de egna tankarna påverka det som sägs samt att ge den som berättar 

sin fulla uppmärksamhet. Detta är en förutsättning för att verkligen förstå vad den andre 

menar. Den stress som upplevs av sjuksköterskorna i arbetet, samt den uppmärksamhet som 

läggs på beslutsstödet kan på så vis leda till att sjuksköterskornas förmåga till att lyssna till 

det uppringarna förmedlar minskar. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde samtalen som bra när de lyckats hjälpa 

uppringarna genom att motivera dem, ge dem stryka eller skapa en förändring för dem. Att 

ställas inför nya problem upplevdes som en utmaning. De upplevde även att de utvecklades i 

sin yrkesroll när de fick ta reda på information för att kunna svara på uppringarnas frågor. 
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Enligt Holmström et al. (2016) visar tidigare forskning att uppringarna uppfattar samtalet 

som mer positivt om sjuksköterskorna upplevs vara kompententa och välutbildade. Således 

kan resultatet påvisa att det är större sannolikhet för att både sjuksköterskorna och 

uppringarna upplever samtalen som positiva när sjuksköterskorna har tillräcklig kunskap för 

att utföra sitt arbete. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som menar att 

sjuksköterskorna som tillhandahåller telefonrådgivning behöver ha stor kunskap och vara 

erfarna för att kunna utföra de bedömningar som arbetet innebär (Greenberg, 2009). Med 

stöd i detta kan sjuksköterskan anses inneha ansvaret för hur samtalet upplevs. Fredriksson 

(2003) menar att medlidande är en förutsättning för vårdande. Sjuksköterskan ger av sig 

själv för att lindra patientens lidande. Dock är det av lika stor vikt att patienten är mottaglig 

för det vårdaren ger för att ett medlidande ska vara möjligt. Slutsatsen av ovanstående är 

således att sjuksköterskorna och deras kompetens är av stor vikt. Dock krävs att uppringaren 

är mottaglig för det sjuksköterskorna ger dem för att lidandet ska lindras. 

6.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras valet av metod, de val som gjorts gällande inklusions- och 

exklusionskriterier samt analysprocessen. Författarna har haft examensarbetets syfte bredvid 

sig under arbetets gång för att säkerställa att examensarbetet undersöker det som är ämnat 

att undersöka. Examensarbetet var en litteraturstudie med kvalitativ ansats och beskrivande 

syntes. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att en beskrivande syntes kan bidra 

till att forskningsprocessen blir alltför textnära och författarna mister helheten. Det kan 

också innebära fördelar då de svårigheter det innebär att arbeta med flera abstraktionsnivåer 

i en tolkande syntes begränsas. Enligt Evans (2002) innebär en beskrivande syntes att återge 

och sammanställa resultatet med en minimal omtolkning. Då detta var författarnas första 

erfarenhet av examensarbete ansågs en beskrivande syntes mer motiverad då en tolkande 

syntes innebär ett mer avancerat analysarbete. En beskrivande syntes ansågs ge större 

förutsättningar för ett trovärdigt resultat. 

Evans (2002) beskrivning av analysmodell för en systematisk litteraturstudie valdes som 

metod vilket innebär att redan bearbetat material har analyserats och sammanställts till ett 

nytt resultat. Materialet bestod i detta examensarbete av vårdvetenskapliga artiklar. Valet av 

Evans (2002) metod ansågs vara motiverad utifrån examensarbetets syfte då kvalitativa 

studier enligt Polit och Beck (2012) är relevanta för att beskriva upplevelser av ett fenomen. 

Att metoden används för bearbetat material styrker valet, då den begränsade tiden för 

examensarbetet inte tillåter empiriska studier, tillexempel intervjuer (Segesten, 2012). Denna 

form av studie hade annars kunnat vara relevant för att besvara syftet då den observerar 

verkligheten (Axelsson, 2012). Fördelen med detta skulle vara att materialet kommer från 

originalkällan och då inte tolkats av andra författare. Det hade även gett möjligheter till att 

ställa följdfrågor. En svaghet med att endast inkludera kvalitativa artiklar beskrivs av 

Axelsson (2012) då hon menar att det inte ger förutsättningar att besvara problemet ur flera 

perspektiv och på så vis förstå verkligheten. Hade även kvantitativa artiklar inkluderats i 

examensarbetet hade underlaget för analysen varit större. Dock anses de kvalitativa 

artiklarna skapa en större förståelse för upplevelserna som beskrivits i resultatet. Artiklarna 
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som ligger till grund för examensarbetets resultat är original studierutförda av författarna till 

de valda artiklarna. Det ses som en styrka då Axelsson (2012) menar att sekundärkällor alltid 

innebär en viss mängd av tolkningar, och inte alltid speglar det egentliga resultatet av 

studierna. Dessutom ansågs det att användandet av litteraturöversikter eller litteraturstudier 

skulle kunna innebära att samma studies resultat inkluderas flera gånger. 

Friberg (2012) menar att inklusions- och exklusionskriterier ska utformas så att de utgår 

ifrån examensarbetets syfte och problemformulering. Valda inklusions- och 

exklusionskriterier dokumenterades för att säkerställa att relevanta artiklar söktes fram från 

databaserna. Detta var en stor fördel eftersom sökningarna även visade andra artiklar i 

området som var intressanta. De valda inklusionskriterierna säkerställde att artiklarna var 

kvalitativa, Peer review granskade samt att de beskrev sjuksköterskornas upplevelser. Detta 

gjorde att vissa artiklar exkluderades då de i många av studierna var en annan person än en 

sjuksköterska som svarade i telefonen. Artiklar som innehöll mer avancerad teknik, såsom 

videosamtal, exkluderades då examensarbetet strävade efter att undersöka den typ av 

telefonrådgivning som liknar den som tillhandahålls av sjuksköterskor i Sverige. Att 

undersöka upplevelser av att tillhandahålla telefonrådgivning med olika tekniska 

förutsättningar för sjuksköterskorna ansågs kunna ge ett felaktigt och motsägelsefullt 

resultat. Detta gjorde att de tio artiklar som valdes ut för arbetet kom från Sverige och 

Storbritannien. Det var inget medvetet val utan ett resultat av de inklusions- och 

exklusionskriterier som valdes. Till en början var avsikten att endast inkludera artiklar som 

var högst tio år gamla, då önskan var att ha ett så aktuellt material som möjligt i analysen. 

Under arbetet med att hitta artiklar uppmärksammades dock att det fanns ett begränsat 

urval relaterat till valda inklusions- och exklusionskriterier. Därför att inkluderades artiklar 

från 2000 och framåt. Detta val motiveras av Axelsson (2012) som menar att det är svårt att 

avgöra tidsintervallet för vilka artiklar som ska inkluderas i arbetet innan en överblick av 

forskningsområdet skapats. Tidsintervallet får således anpassas efter underlaget som finns 

gällande det område som ska studeras. 

Svagheter med valt material var att samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket alltid 

medför omtolkning vid översättning. Upprepad läsning av artiklarna samt gemensam 

reflektion och diskussion minskade risken för feltolkningar av materialet. En annan svaghet 

som uppmärksammats är att drygt hälften av artiklarna är skrivna av samma författare. 

Holmström finns som medförfattare till sex av artiklarna. Detta var inget medvetet val, utan 

ett resultat av de inklusions- och exklusionskriterier som valts. Området anses således vara 

begränsat gällande urvalet. 

Databassökningen som utfördes för att hitta de kvalitativa artiklarna beskrivs i bilaga A. 

Endast sökningar från CINAHL Plus redovisades vilket kan ge intrycket av att det var den 

enda databasen som användes, vilket inte är korrekt. Databassökningar gjordes även i 

SweMed och PubMed, med liknande resultat. Författarna valde att endast presentera 

sökningen som gjordes i CINAHL Plus av den anledning att artiklarna som valdes ut 

hämtades från den databasen. De artiklar som författarna fann i PubMed fanns även i 

CHINAL Plus. Det anses inte relevant att presentera databaser vilka artiklar inte hämtats 

från. Sökningarna gjordes i valda databaser då deras innehåll anses vara relevant för ett 

vårdvetenskapligt examensarbete. Två av de tio kvalitativa artiklar som låg till grund för 
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examensarbetet hittades genom en så kallad kedjesökning. Östlundh (2012) menar att en 

kedjesökning innebär att referenslistor från andra artiklar och/eller avhandlingar studeras 

för att undersöka om det finns relevant material för examensarbetet. Genom att använda en 

kedjesökning ansågs chansen öka att inte gå miste om relevanta artiklar som hade kunnat 

besvara examensarbetets syfte. Östlundh (2012) stärker denna tes och menar att 

kedjesökningar kan vara nödvändiga för att inte förbise relevant underlag. 

Vid kvalitetsgranskning av de tio valda artiklarna följdes Fribergs (2012) frågor gällande 

vetenskaplig kvalitet. Frågorna finns beskrivna i Kvalitetsgranskning (Bilaga B). Summan av 

poäng för låg (0–7) -, medel (8–10) - och hög (11–14) kvalitet fastställdes och endast artiklar 

som erhöll en poäng som motsvarade medel eller hög kvalitet inkluderades. Detta gjordes för 

att säkerställa att artiklarna var av god kvalitet. Frågorna i frågeformuläret diskuterades för 

att skapa en samstämmighet i granskningen. Samtliga artiklar lästes och granskades av båda 

författarna. På detta vis säkerställdes samstämmighet och enighet i bedömningarna. Under 

granskningen av artiklarna exkluderades en artikel då den inte uppfyllde det uppsatta kravet 

gällande kvalitet. Detta gjorde att antalet artiklar som inkluderades i examensarbetet blev tio 

stycken trots att avsikten till en början var att inkludera elva eller tolv stycken. Ett krav var 

att examensarbetets resultat skulle baseras på minst tio stycken vetenskapliga artiklar. En 

önskan var då att inkludera fler för att säkerställa underlaget vid analysen. Underlaget 

baserat på de valda inklusions- och exklusionskriterierna inte var så stort. Att utöka 

inklusionskriterierna ytterligare hade gett ett större underlag vilket uppmärksammats i en 

senare självkritisk diskussion.  

Under analysprocessen lästes de valda artiklarna vid upprepade tillfällen för att skapa en så 

tydlig och rättvis bild som möjligt av materialet. Författarna plockade enskilt ut nyckelfynd 

ur varje studie och jämförde sedan dessa för att säkerställa giltigheten. Under diskussionen 

plockades vissa nyckelfynd bort då de inte ansågs svara an på examensarbetets syfte. De 

valda nyckelfynden ansågs svara an på examensarbetets syfte och dokumenterades i en lista. 

Nyckelfynden från respektive artikel tilldelades det nummer som varje artikel kodats med för 

att förenkla och säkerställa refereringen. Under gemensam diskussion uppmärksammades 

två teman: ”att hantera utmanande samtal” samt ”att vara professionell”. De teman som valts 

delades sedan in i subteman där nyckelfynden placerades utifrån innehåll. Denna process 

upprepades vid ett flertal tillfällen och ändringar gjordes kontinuerligt genom hela arbetet för 

att få en så tydlig indelning som möjligt. 

6.2.1 Resultatets trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning förekommer begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Dessa begrepp relateras till resultatets trovärdighet i olika kontext (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Nedan förs en diskussion gällande hur samtliga begrepp kan relateras till 

examensarbetets resultat. 

Giltighet är ett kriterium för att utvärdera kvaliteten i kvalitativa studier (Polit & Beck 2012) 

och speglar hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten. Det vill säga hur väl 

resultatet återger det väsentliga i källorna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta 

kan relateras till hur de tio inkluderade artiklarnas resultat har hanterats vid analysen och 
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identifierandet av nyckelfynd. Resultatet som grundas på sjuksköterskornas beskrivna 

upplevelser av telefonrådgivning, visar det innehåll som anses representera helheten av de 

inkluderade artiklarna. Detta har säkerställts genom upprepad läsning av materialet samt 

gemensamma diskussioner. Det i artiklarnas resultat som besvarar examensarbetets syfte, 

har inkluderats i resultatet. 

Tillförlitlighet innebär att författaren medvetet kontrollerar beslut som fattas under 

forskningsprocessen. Detta genom att tydliggöra sina ställningstaganden. (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Polit och Beck (2012) menar att tillförlitligheten även handlar 

om hur väl resultatet står sig över tid. I examensarbetet har beslut kontinuerligt diskuterats 

gällande till exempel inklusions- och exklusionskriterier. Under analysen upprepades 

processen med att identifiera nyckelfynd vid flera tillfällen för att säkerställa att rätt beslut 

tagits gällande identifieringen. Tillförlitligheten kan anses vara hög vad gäller 

sjuksköterskors upplevelser av att tillhandahålla telefonrådgivning med den teknik som 

används vid tidpunkten för studierna. Dock anses området vara i ständig förändring och en 

mer avancerad teknik så som videosamtal skulle följaktligen ge ett resultat med andra 

upplevelser. Till exempel eftersom sjuksköterskorna då skulle se uppringaren framför sig. 

Examensarbetets tillförlitlighet ökade då sjuksköterskornas arbete var upplagt på liknande 

sätt i de valda artiklarna. Upplevelserna blev då beskrivna ur liknande kontext och 

överförbarheten större för de inkluderade länderna. Dessa val begränsar överförbarheten till 

andra länder än Sverige och Storbritannien vilket ses som en svaghet. Överförbarhet handlar 

om huruvida resultatet kan tillämpas på andra grupper eller situationer som inte legat till 

grund för den ursprungliga studien. Detta innebär att resultatet inte ska vara unikt, utan 

kunna nyttjas ur flera olika sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & 

Beck 2012). För att öka överförbarheten i examensarbetet har inklusions- och 

exklusionskriterier noggrant beskrivits i metoden. Detta för att sökningen ska kunna 

upprepas av någon annan. En svaghet kan dock identifieras gällande de två artiklar som 

hittades via kedjesökning. Dock kan en kedjesökning bidra till att säkerställa att inget 

material, väsentligt för resultatet, förbises menar Östlundh (2012). Vidare har analysen och 

identifieringen av nyckelfynd utgått från examensarbetets syfte. Ytterligare en svaghet i 

examensarbetets överförbarhet kan anses vara begränsningen av vilka länder som 

inkluderats i urvalet. Dock anses denna begränsning öka arbetets tillförlitlighet då beslut om 

denna avgränsning fattades för att säkerställa att sjuksköterskornas upplevelser beskrevs ur 

samma kontext. 

6.3 Etikdiskussion 

Under hela examensarbetets gång har författarna skapat diskussioner med varandra för att 

höja blicken och försöka se saker ur olika perspektiv. Detta för att minska risken för att den 

egna förförståelsen påverka resultatet. Diskussioner har förts gällande förhållningssätt till 

källors innehåll och användandet av citat. Diskussionen har lett fram till att det anses viktigt 

att inte plagiera någon annans verk genom att skriva på ett liknande sätt. Likaså anses det 

vara av stor vikt att inte ändra källans innebörd genom att förvränga vad som faktiskt sägs. 

Polit och Beck (2012) betonar vikten av korrekt referenshantering för att säkerställa ett etiskt 
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förhållningssätt till sina källor. I de fall där citat har använts i examensarbetet har de 

medvetet skrivits ned som det står i den ursprungliga källan. Det innebär bland annat att 

felstavningar avsiktligt inte rättats till. Citaten har återgetts på originalspråket för att 

eliminera risken för att feltolkningar görs vid översättning. Citaten användes för att stärka 

resultatet då det ansågs påvisa resultatets giltighet. Samtidigt skapar de en djupare förståelse 

för läsaren av vad som framkommer i resultatet. Stor vikt har lagts vid att referera tillbaka till 

ursprungskällan för att säkerställa resultatets giltighet. Detta stärker även examensarbetets 

tillförlitlighet. Något som också gett upphov till diskussion är det språk som artiklarna är 

skrivna på. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket inte är någon av författarnas 

modersmål. För att minimera risken för feltolkningar har författarna varit noga med att 

diskutera fall där det uppkommit osäkerhet gällande vad som faktiskt menas. I den mån de 

går har författarna förhållit sig objektiva och inte låtit sig själva styras av sina tankar och 

åsikter. 

7 SLUTSATS  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillhandahålla 

telefonrådgivning, resultatet redogör för dessa upplevelser. Resultatet visar att arbetet 

upplevs som varierande och utvecklande, men samtidigt medför flera utmaningar. Att tala 

med ombud och skapa sig en bild av hälsotillståndet hos den vårdsökande upplevs som svårt 

av sjuksköterskorna. Denna upplevelse delas av uppringarna som menar att det är svårt att 

redogöra för en annan persons symtom och hälsotillstånd. En stor del av utmaningarna för 

sjuksköterskor som tillhandahåller telefonrådgivning kan relateras till avsaknaden av visuell 

kontakt. Detta resulterar i upplevelser av rädsla för att missbedöma hälsotillståndet hos 

uppringarna. Sjuksköterskornas arbete i telefonrådgivningen anses ha konsekvenser för både 

uppringaren och samhället. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att det förväntas 

mycket av dem i deras yrkesroll, både från uppringare och arbetsgivare. Sjuksköterskornas 

upplevelser är i viss grad relaterade till de bedömningar de förväntas göra i sitt arbete. Olika 

egenskaper hos uppringarna samt andra faktorer i arbetet såsom teknik och arbetsmiljö 

påverkade sjuksköterskornas förmåga att göra en korrekt bedömning. Tidigare forskning 

menar att det är viktigt att sjuksköterskor som tillhandahåller telefonrådgivning har stor 

kunskap och erfarenhet. Detta bekräftas av resultatet då sjuksköterskorna upplevelser att de 

med tiden lär sig att hantera stress och utvecklar strategier för att hantera avsaknaden av 

visuell kontakt. Resultatet anses besvara syftet och bidrar till en större förståelse för och 

uppmärksammar hur sjuksköterskor upplever arbetet i telefonrådgivning. En belysning av 

dessa upplevelser anses kunna öka medvetenheten gällande svårigheter och utmaningar en 

sjuksköterska kan ställas inför vid telefonkontakt med människor i behov av rådgivning. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant område för utvecklingsarbete skulle vara att undersöka hur och om stress 

faktiskt påverkar sjuksköterskornas bedömning. I ett ytterligare steg även uppringarnas 

upplevelse av samtalet när sjuksköterskorna upplever stress. Detta skulle kunna göras genom 

att samtalen spelas in och uppringare intervjuas i de fall sjuksköterskan upplevt sig som 

stressad under samtalet. Ett annat område att undersöka vidare är sjuksköterskans 

bedömningar. Finns det några skillnader på beslutet som tas när sjuksköterskorna inte kan 

se patienten jämfört med när de kan det? Ännu ett område som upplevs vara intressant för 

vidare forskning är sjuksköterskornas erfarenheter av att göra uppringaren delaktig i 

samtalet och det beslut som fattas. 
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