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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Telefonrådgivning är en tjänst som förenklar tillgången till vård och ökar i 

popularitet i flertal länder. Vårdtagare som ringer har förväntningar på tjänsten och 

sjuksköterskor har till uppgift att på ett tillförlitligt sätt tillgodose god vård, ibland med 

begränsat underlag för bedömning. Metod: En systematisk litteraturstudie med en 

beskrivande syntes utfördes och baserades på 11 vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. Resultat: Tre 

teman framkom genom analysen; Erfarenheter av att vara i behov av stöd, Erfarenheter av 

kommunikationens betydelse vid telefonrådgivning samt Erfarenheter av att utföra ett 

betydelsefullt arbete. Det framkom att sjuksköterskorna ansåg att arbetet med 

telefonrådgivning var givande, varierande och bidrog till ökad kompetens. De erfor 

utmaningar i kommunikationen med vårdtagare gällande språket, att få 

andrahandsinformation och av att inte kunna se vårdtagare. Det framkom även att arbetet 

var självständigt och ansvarsfullt med begränsade resurser och brist på återkoppling. 

Slutsats: Det uppstod krav på kunskap och erfarenhet, vilket gör att tillgång till utbildning 

bör finnas för sjuksköterskor. Osäkerheter i den ensamma rollen som telefonrådgivare gör att 

sjuksköterskor bör få tillgång till mer återkoppling i sitt arbete. Det framkom även att en 

förbättring gällande organisatoriska resurser bör tillgå sjuksköterskor. 

Nyckelord: Erfarenheter, litteraturstudie, sjuksköterska, telefonrådgivning



ABSTRACT 

Background: Telephone counseling is a service that facilitates access to healthcare and 

increase in popularity in several countries. Calling patients have expectations of the service 

meanwhile the registered nurses task is to provide with a reliable care, sometimes with a 

limited base for assessment. Method: A systematic literature review with a descriptive 

synthesis based on 11 care scientific articles with a qualitative approach were used. Aim: To 

describe nurses' experiences of telephone counseling. Result: Three themes emerged from 

the analysis; Experiences of being in need of support, Experiences of communication 

importance at telephone counseling and Experiences of doing meaningful work. The result 

showed that nurses felt that their work with telephone counseling was rewarding and 

competence developing. They experienced challenges in communication with patients in 

terms of language, secondary information and being unable to see the patient. It was also 

found that the work were considered as independent and responsible with limited resources 

and feedback. Conclusion: There were demands of knowledge and experience, which means 

that access to proper education should be available to nurses. Uncertainties in the sole role of 

telephone counseling gave the fact that nurses should have access to more feedback in their 

work. It was found that an improvement regarding organizational resources should be more 

available to nurses. 

 

Keyword: Experience, literature study, nurse, telephone counseling  
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1 INLEDNING  

Inom hälso- och sjukvård har telefonrådgivning blivit allt vanligare i flertal länder. Med hjälp 

av telefonrådgivning har tillgängligheten av vård ökat och gjort det möjligt för vårdtagaren 

att på ett enklare och mindre kostsamt sätt få vård. Sjuksköterskor har i sin roll som 

telefonrådgivare i uppgift att tolka och bedöma vårdtagarens hälsoproblem genom verbal 

kommunikation men även genom icke-verbal kommunikation, samt tillgodose vårdtagarens 

behov av information och råd. Intresset för att skriva ett examensarbete om 

telefonrådgivning uppkom under verksamhetsförlagd utbildning. Då noterades att 

telefonrådgivning var utmanande eftersom det inte fanns någon möjlighet att visuellt se 

vårdtagaren. Detta ställde ökade krav på kunskap och självständighet för att uppfylla 

vårdtagarens behov och förväntningar. Att ta beslut med begränsad erfarenhet kunde därför 

uppfattas som problematiskt. Samtidigt erfors det att vården blev mer lättillgänglig för 

vårdtagaren och mer varierande för sjuksköterskorna, då vårdtagare söker rådgivning för 

flera olika anledningar. Ytterligare har det erfarits hur det är att vara vårdtagare och ta emot 

rådgivande samtal. Bemötandena i samtalen har både varit pedagogiska och hjälpsamma, 

men även stressiga och mindre givande. Därför ämnar detta examensarbete att bidra med en 

djupare förståelse för vilka erfarenheter sjuksköterskor har av telefonrådgivning. Genom 

detta kan sjuksköterskor erhålla mer kunskap om vad arbetet med telefonrådgivning innebär. 

Beställare av intresseområdet är Västmanlands läns vårdcentraler, vilket tyder på att det 

finns ett intresse för ökad kunskap om ämnet. I examensarbetet kommer sjuksköterskors 

erfarenheter av telefonrådgivning därmed att undersökas och beskrivas. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras definitioner av centrala begrepp, en allmän beskrivning av 

telefonrådgivning, relevanta styrdokument, en sammanställning av tidigare forskning 

gällande telefonrådgivning och vårdteoretiskt perspektiv. Dessa leder tillsammans fram till 

en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan följer en presentation av två centrala begrepp i examensarbetet. Begreppen är 

kommunikation och telefonsjuksköterska. Definitionerna av begreppen görs för att förenkla 

förståelsen av innehållet i examensarbetet.  

Kommunikation: Kommunikation handlar om social interaktion genom att överföra 

meddelanden mellan parter. Det förekommer två olika sätt att kommunicera på, vilket är det 

verbala och icke-verbala. Det verbala är det som kan uttryckas med ord och det icke-verbala 
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är det som omedvetet eller medvetet kan uttryckas utan ord som exempelvis röstläge och 

kroppshållning (Wahlberg, 2007). Kommunikationen är en viktig del i omvårdnaden och en 

förutsättning för relationen mellan sjuksköterskor och vårdtagare. En god kommunikation är 

därmed en bidragande faktor för en effektiv vård (Sheldon, Barrett & Ellington, 2006).  

Telefonsjuksköterska: Någon formell utbildning till telefonsjuksköterska finns inte i 

dagsläget, utan en telefonsjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som oavsett 

verksamhetsområde i huvudsak arbetar med telefonrådgivning (Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård [TRIHS], 2011; Wahlberg, 2007). I 

examensarbetet kommer telefonsjuksköterska fortsättningsvis att benämnas som 

sjuksköterska. 

2.2 Telefonrådgivning 

Telefonrådgivning ökar i flertal länder, som exempelvis Australien, Storbritannien, Sverige 

och USA (Collett, Kent & Swain, 2006; Hakimnia, Holmström, Carlsson & Höglund, 2014). 

Fördelarna med telefonrådgivning är en ökad och förenklad tillgång till vård och information 

till en mindre kostnad för sjukvården (Hjelm, 2005). Telefonrådgivning beskrivs som ett 

generellt begrepp på rådgivning via telefon som används inom flera professioner. I början av 

1990-talet fick den organiserade telefonrådgivningen inom hälso- och sjukvård namnet 

sjukvårdsupplysning, som senare i slutet av 1990-talet ändrades till sjukvårdsrådgivning. Det 

finns sjukvårdsrådgivningar tillgängliga i de flesta regioner som är bemannade dygnet runt 

av sjuksköterskor. Uppgifterna som innefattas i telefonrådgivning är att bedöma akuta 

vårdbehov, tillgodose information, ge råd, samordna, stödja och undervisa vårdtagaren 

(Wahlberg, 2007). I examensarbetet benämns begreppet telefonrådgivning enbart i samband 

med hälso- och sjukvård och ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

2.3 Styrdokument 

Målet för hälso- och sjukvård enligt 2 § är att upprätthålla en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen (SFS, 1982:763). Det stadgas i 2a § att vården ska vara av god 

kvalitet och tillgodose vårdtagarens behov av trygghet och säkerhet i vården och behandling. 

Ytterligare krav på god vård är att den ska vara lättillgänglig, bygga på respekt för 

vårdtagarens självbestämmande och integritet, samt tillgodose vårdtagarens behov av 

kontinuitet. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) stadgas i kap 6 4 §, att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är skyldig att upprätthålla en hög patientsäkerhet. I telefonrådgivning 

talar sjuksköterskor med människor i ett vårdsammanhang och därför ska det upprätthållas 

sekretess och hänsyn till vad som sägs och till vem. I Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 

2009:400) kap 25 1 § framkommer det att vårdpersonal inom hälso- och 

sjukvårdsverksamhet har tystnadsplikt gällande vårdtagarens uppgifter som hälsotillstånd 

och personliga förhållanden. Undantaget om det inte står klart att sekretessen kan brytas, 

utan att vårdtagaren eller närstående lider men av att uppgifterna röjs. 

 

Det finns särskilda bestämmelser för hur sjuksköterskor ska förhålla sig till vårdtagare vid 

telefonrådgivning. I TRIHS (2011) framkommer det att sjuksköterskor ska kunna analysera 

samt bedöma vårdtagarens hälsoproblem genom icke-verbal kommunikation som 



 

3 

 

symtomljud och bakgrundsljud, vilket exempelvis kan vara hosta och andning. Vidare ska 

sjuksköterskor kunna analysera och bedöma hälsoproblem genom frågor om 

symtombeteende. 

2.4 Sjuksköterskans roll vid telefonrådgivning 

Telefonrådgivning beskrivs som en dynamisk process med tre faser. I första fasen samlas 

information, efterföljt av den andra fasen där det sker en kognitiv bearbetning, som innebär 

bland annat prioritering. Slutligen i den tredje fasen utför sjuksköterskor handlingar utifrån 

det som uppkommit under de andra faserna. Kunskap, erfarenhet, kommunikation, kritiskt 

tänkande och att kunna tolka vårdtagaren icke-verbalt anses vara viktiga delar i processen då 

sjuksköterskor inte har möjlighet att se vårdtagare (Greenberg, 2009). Sjuksköterskor har 

som uppgift vid telefonrådgivning att sätta vårdtagarens olika besvär i fokus, samtidigt som 

vårdtagaren känner sig delaktig och lyssnad till. Genom samtal får sjuksköterskor en 

uppfattning om vårdtagarens erfarenheter, känslor, förhoppningar och den värld vårdtagaren 

lever i. Det underlättar sjuksköterskors bemötande gentemot vårdtagaren när en förståelse 

för vårdtagarens egen uppfattning om hälsotillståndet framkommer. Därför är lyssnande en 

förutsättning för att kunna etablera relationer till andra (Bonander & Snellman, 2007). I 

samtalen kan det ses som att sjuksköterskor sitter i en maktposition då de bestämmer vilka 

frågor som ska ställas, samt bedömer och utvärderar vårdtagarens besvär. Utifrån det ska 

sjuksköterskor kunna avgöra vilka råd som ska ges, samt om ytterligare medicinsk 

behandling är nödvändig (Leppänen, 2010). 

2.5 Vårdrelationen mellan sjuksköterska och vårdtagare 

Vårdrelationen mellan sjuksköterskor och vårdtagare kännetecknas av ett professionellt 

engagemang. Det innebär att sjuksköterskor inte ska räkna med att gynna sig själva då fokus 

ligger på att vårdtagaren ska få hjälp. En professionell vårdrelation kräver ansvar och 

öppenhet från sjuksköterskors sida och det är även deras ansvar att se till att vårdrelationen 

blir positiv. Vårdrelationen kan mötas av olika hinder. Tid kan vara ett hinder om 

sjuksköterskor upplever att arbetssituationen är tidspressad. Andra hinder kan vara att 

vårdtagare gör sjuksköterskor osäkra, att sjuksköterskor känner rädsla för att bli alltför 

involverad eller har oförmåga att se sig själva och vårdtagaren som två enskilda personer 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För vårdrelationen i 

telefonmötet är det särskilt viktigt att sjuksköterskor ser varje vårdtagare som unik och 

besvären som viktiga, detta trots att sjuksköterskor talat med många vårdtagare med samma 

besvär tidigare. Det är viktigt att vårdtagaren inte upplever sig vara till besvär vid 

telefonrådgivning, utan att relationen blir jämlik från båda parter så att diskussion kan föras 

(Bonander & Snellman, 2007). 

2.6 Vårdtagarens perspektiv på telefonrådgivning 

Personer som använder sig av telefonrådgivning har förväntningar om att få goda och direkta 

råd för sina problem, bli respekterade och lyssnade på, samt inkluderas i beslutstaganden. 
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Vårdtagare känner även tillfredsställelse och förtroende för sjuksköterskor när råden skiljer 

sig ifrån det de förväntar sig att få (Greenberg & Schultz, 2002). Vårdtagare beskriver att 

vård som tillhandahålls via telefon upplevdes som professionell, pålitlig och tillgänglig. 

Rådgivningen upplevs särskilt bra när sjuksköterskorna är vänliga, stöttande, respektfulla 

och gör det möjligt för vårdtagaren att vara delaktig (Ström, Marklund & Hildingh, 2009). 

Vårdtagare tenderar att berätta om sina problem och ibland beskriva minst ett ytterligare 

symtom. Hur vårdtagaren beskriver sina problem och behov påverkar konsekvent i sin tur 

vilken typ av vård vårdtagaren får (Farquharson, Johnston & Bugge, 2011). För att vårdtagare 

lättare ska kunna presentera sin problematik till sjuksköterskor och uppleva sig erhålla 

professionell hjälp, är det viktigt att trygghet, tillit och ömsesidighet skapas mellan parterna 

(Bonander & Snellman, 2007). Telefonrådgivning rapporteras ge säkra råd och tjänsten är 

vanligt förekommande. Majoriteten av de som besöker primärvården har haft kontakt med 

telefonrådgivning innan besöket. Stor del av de vårdtagare som ringer är nöjda med de råd 

som ges av sjuksköterskorna. Men hur vårdtagaren efterföljer råden varierar beroende på 

vilket typ av råd som ges. Det är större chans att vårdtagaren efterföljer råd om egenvård 

eller akutvård (Holmström, Nokkoudenmäki, Zukancic & Sundler, 2016; Purc-Stephenson & 

Thrasher, 2012). 

  

Tre teman beskrivs om vårdtagares upplevelser av att bli bemött på ett mer objektivt sätt; 

från ett vänligt till ett avvisande bemötande, från att bli tagen på allvar till att bli negligerad, 

och från att bli sedd som en person till att bli betraktad som ett objekt. När det uppstår en 

obalans mellan det som förväntas och det som kan infrias, skapas en känsla av att inte bli 

sedd, otrygghet, frustration och besvikelse hos vårdtagaren (Bonander & Snellman, 2007). 

Om vårdtagaren får fullständig information om sitt vårdbehov, kan vårdtagarens ångest 

minska medan kunskapen och tillfredsställelsen ökar (Collett m.fl., 2006). Det är också högre 

chans att vårdtagare följer råden som ges om de uppfattar sjuksköterskor som 

samarbetsvilliga och hjälpsamma, samt att vårdtagare korrekt förstår råden. Genom specifika 

råd istället för generella råd, förklaring av symtomen och råden som ges, kan vårdtagarens 

förståelse och följsamhet öka. För att säkerställa att vårdtagaren förstått samtalet kan 

sjuksköterskor låta vårdtagaren repetera de råd som givits (Valanis m.fl., 2007). För 

vårdtagare med bristande språkkunskaper kan användande av telefonrådgivning försvåras. 

Faktorer som bland annat kön och språksvårigheter väger in i telefonrådgivning och kan 

potentiellt skapa ojämlikhet i kommunikationen mellan vårdtagare och sjuksköterskor. 

(Hakimnia m.fl., 2014).  

2.7 Teoretiskt perspektiv 

I examensarbetet kommer sjuksköterskors erfarenheter i samband med telefonrådgivning att 

beskrivas och som teoretiskt perspektiv valdes Fredrikssons (2003) teori, Det vårdande 

samtalet. Då examensarbetet undersöker telefonrådgivning är samtalet mellan 

sjuksköterskor och vårdtagare i fokus, vilket gör att teorin passade in då den beskriver hur 

det vårdande samtalet utspelar sig ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Teorin om vårdande 

samtal mellan vårdare och vårdtagare kan beskrivas i tre aspekter: den relationella, narrativa 

och etiska. Teorin använder benämningarna vårdare och patient, som vidare i 

examensarbetet kommer fortsätta benämnas som sjuksköterska och vårdtagare. 
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Den relationella aspekten i vårdande samtal kännetecknas av begreppen närvaro, lyssnande 

och beröring som sammanfattas och beskriver två olika samtalssätt. Det första är förbindelse 

och karaktäriseras av att vårdaren lyssnar, använder anknytande och vårdande beröring, 

samt är närvarande som i med-varo. Det andra är kontakt som karaktäriseras av att vårdaren 

hör, använder uppgiftsorienterad beröring, och är närvarande som i där-varo. Där-varo och 

med-varo beskriver begreppet närvaro på två olika sätt. Där-varo omfattar fysisk närvaro, 

relation, förståelse och att vara där för någon, medan med-varo innebär att vara tillgänglig 

och till förfogande med sin patient, samt möjliggöra skapandet av en plats där patienten kan 

vara i djup kontakt med sitt lidande och finna sin väg framåt. Den vårdande- och 

beskyddande beröringen ses som intressanta i samtal. Den vårdande beröringen avser att 

skapa relationer och att kommunicera känslor, medan den beskyddande beröringen skapar 

distans och istället för positiva känslor som associeras med vårdande beröring skapar den 

negativa känslor mellan patient och vårdare. Dessutom ges ett förmedlande av att vårdaren 

inte kan acceptera eller respektera ett beteende. Till sist beskrivs lyssnande som något som 

omfattar tolkning, förståelse och reflektion, och inte endast att ta in vad någon säger 

(Fredriksson, 2003). Beaktning bör tas till samtalet som helhet, exempelvis utifrån faktorer 

som patientens tonläge och icke-verbala tecken. Det är av stor vikt att patienten får tid och 

utrymme till att berätta sin sjukdomshistoria. Att lyssna på patientens berättelse kan vara det 

första steget in i dennes värld och för att skapa en relation till patienten (Fredriksson, 1999). 

 

Den narrativa aspekten i vårdande samtal visar sig som patientens lidandeberättelse. I den 

första fasen, att berätta berättelser, tar lidandeberättelsen sin början i den fasad som 

skyddar patienten mot lidande och skam. Patienten kan med hjälp av vårdaren formulera sitt 

problem och söka svar på sina frågor. Den andra fasen, att skapa en lidandeberättelse, går ut 

på att ordna handlingar och händelser i tiden, och utgör en reflektionsnivå där patienten kan 

skapa mening i lidandet. Patientens och vårdarens relation blir en del av lidandeberättelsen. 

Den tredje fasen, att återknyta till livsberättelsen, går ut på att belysa vad som är meningen 

med lidandet och på så sätt göra lidandeberättelsen till en del av livsberättelsen för att 

återuppleva en helhet. Det är sällan lätt att få en förståelse för patientens lidande men med 

den narrativa aspekten, kan det hjälpa patienten och vårdaren att orientera sig (Fredriksson, 

2003; Fredriksson & Eriksson, 2001). 

 

Den etiska aspekten i vårdande samtal visar sig i en relation som är asymmetrisk på grund av 

patientens lidande och vårdarens medlidande, men som omfattar en ömsesidig respekt. 

Genom caritas kan vårdaren skapa ett utrymme där patienten kan återupprätta sin 

självaktning, autonomi och sitt ansvar (Fredriksson, 2003). 

2.8 Problemformulering 

Telefonrådgivning ökar i flertal länder och har sin fördel i att vara ett kostnadseffektivt sätt 

att öka och förenkla tillgången av vård till vårdtagaren. Tidigare forskning visar att 

vårdtagaren har behov och förväntningar vid telefonrådgivning som behöver uppfyllas för att 

undvika upplevelser av exempelvis oro, otrygghet och besvikelse. Vårdtagaren förväntar sig 

att få hjälp, bli inkluderad och att sjuksköterskorna lyssnar på vårdtagarens problem. I 

telefonrådgivning kan parterna inte se varandra och sjuksköterskorna ska därför i sin roll 

som telefonrådgivare kunna göra en bedömning utifrån vårdtagarens egen berättelse av sitt 

hälsoproblem och den icke-verbala kommunikationen som framkommer. Med dessa 
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förutsättningar är det fortfarande viktigt att sjuksköterskorna uppfyller vårdtagarens 

förväntningar genom att samarbeta och lyssna på vårdtagaren och därmed kunna skapa en 

relation med inblick i dennes värld, vilket är viktigt för den relationella aspekten. Den 

relationella aspekten är en av grundförutsättningarna för att möjliggöra ett vårdande samtal 

mellan sjuksköterskor och vårdtagare. För att den inte ska vara bristfällig är det därför viktigt 

att skapa en djupare förståelse för vilka hinder och möjligheter som kan uppkomma, genom 

att undersöka sjuksköterskors erfarenheter i telefonrådgivning. Djupare förståelse om 

sjuksköterskors erfarenheter kan därmed bidra med en ökad kunskap om telefonrådgivning 

och vad som behöver utvecklas. 

3 SYFTE 

Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. 

4 METOD 

Metoden som har valts är en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes. 

Beskrivande- och tolkande syntes är två olika sätt att analysera kvalitativa artiklar. En 

beskrivande syntes som har använts i examensarbetet syftar till att data från artiklarna ska 

beskrivas och inte omtolkas till skillnad från den tolkande syntesen (Evans, 2002). Den 

beskrivande syntesen består av fyra steg: insamling av data, identifiera nyckelfynd, 

sammanställa studiernas teman och beskriva fenomenet. 

4.1 Datainsamling och urval 

Det första steget går ut på att bestämma vilka typer av studier som ska inkluderas och 

inklusionskriterier sammanställs efter det. Sedan ska det påbörjas en sökning av studier i 

databaser och i enlighet med inklusionskriterierna så väljs sedan relevanta studier ut (Evans, 

2002). Inledningsvis valdes vilka typer av artiklar som skulle användas i examensarbetet 

utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Därefter påbörjades en litteratursökning i 

databaser och med hjälp av urvalskriterierna valdes relevanta artiklar ut. Vid sökträffarna 

lästes alla rubriker, en del rubriker var irrelevanta för syftet och exkluderades. Sedan lästes 

abstract på de kvarstående artiklarna som verkade relevanta. Efter läsning av abstract 

exkluderades även här artiklar på grund av irrelevans. Artiklarna med fortsatt relevans för 

examensarbetet lästes i heltext och sedan togs ett sista beslut om inklusion eller exklusion. 

Sökningarna efter vetenskapliga artiklar gjordes i Pubmed och Cinahl Plus. Dessa databaser 

har en inriktning på artiklar av ett vårdvetenskapligt perspektiv vilket även examensarbetets 

perspektiv utgår ifrån. Detta gjorde databaserna relevanta att söka datamaterial i. 
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Inklusionskriterierna var att de skulle vara skrivna på språken engelska eller svenska, varav 

endast artiklar skrivna på engelska har använts. Artiklarna som inkluderades hade inga 

begränsningar gällande vilka arbetsplatser telefonrådgivningen bedrevs på. För att efterfölja 

metoden skulle artiklarna vara tillgängliga i fulltext och vara av kvalitativ ansats eller ha 

använt en mixed method om kvalitativa delen kunde urskiljas och plockas ur. Anledningen 

till att inkludera artiklar med mixed method var för att de kvalitativa delarna bedömdes som 

relevanta och svarade an på examensarbetets syfte väl. Kravet på publicering var från år 

2002 till år 2017. Valet av avgränsningen grundade sig i att det inte fanns tillräckligt med 

artiklar publicerade av senare årgång som uppfyllde examensarbetets syfte samt kraven på 

kvalité vid granskning enligt Friberg (2012). 

Artiklarna som exkluderades var de som var av medicinsk eller endast kvantitativ struktur, 

samt de som fokuserade på telefonrådgivning utifrån vårdtagarens eller anhörigas 

perspektiv. Sökorden som valdes är sammanställda i Bilaga A och är kombinerade i olika 

utföranden. De kombinerades med AND och en del sökord har även använts multipla gånger, 

fast i olika kombinationer med andra sökord. För att säkerställa att rätt och lämpliga sökord 

hade valts ut, användes Svensk Mesh som hjälpmedel. En kvalitetsgranskning utifrån 14 

frågeställningar utfördes enligt Friberg (2012). Anledningen till en kvalitetsgranskning är att 

bestämma hur resultaten stöds i artiklarna och hur det kan öka förståelsen för fenomenet 

studien avser att undersöka (Friberg, 2012). Varje frågeställning som besvarades gav ett 

poäng. För att inkludera artiklarna behövde de besvara minst åtta av de fjorton 

frågeställningar i Bilaga B. Denna gräns bedömdes vara rimlig för ett godkännande av 

författarna. Tolv artiklar kvalitetsgranskades varav en exkluderades på grund av att den inte 

uppfyllde kravet på att besvara åtta av frågeställningarna. Därav kvarstod elva artiklar för 

analys som är sammanställda i Bilaga C. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Det andra steget går ut på att läsa om och bekanta sig med artiklarna som en helhet. Även ska 

det ges uppmärksamhet till varje artikel enskilt för att se detaljer och vad som skiljer 

artiklarna åt. Artiklarnas delar som har relevans till studiens syfte tas ur som nyckelfynd och 

läggs in i ett dokument (Evans, 2002). Artiklarna lästes först igenom enskilt upprepade 

gånger för att få en övergripande bild av artiklarnas innehåll. Därefter lästes de igenom mer 

noggrant för en djupare förståelse av innehållet och samtidigt enskilt identifiera nyckelfynd. 

Sedan diskuterades artiklarnas innehåll och nyckelfynd gemensamt. Efter diskussion och 

uppnådd konsensus till vilka slutgiltiga nyckelfynd som svarade an på examensarbetets syfte 

valdes dessa ut och skrevs in i en matris med rubriken “nyckelfynd”. Dessa nyckelfynd 

numrerades efter vilken artikel de tillhörde för att på ett enklare sätt hitta och referera 

tillbaka till den ursprungliga artikeln. 

Vid tredje steget identifieras gemensamma teman utifrån de nyckelfynd som är samlade i 

dokumentet från steg två. Nyckelfynden jämförs sedan gällande likheter och olikheter. De 

nyckelfynd med liknande budskap kategoriseras och bildar teman. Ur de teman som bildas, 

skapas subteman som resulterar i en förfining i förståelsen av fenomenet (Evans, 2002). 

Matrisen med nyckelfynden granskades gemensamt. Genom diskussion jämfördes artiklarna 

i likheter och skillnader och de som gav liknande budskap formades till teman som skrevs in i 

matrisen under rubriken “Teman”. När alla nyckelfynd hade sorterats upp i respektive tema 

så skedde ytterligare en uppdelning av nyckelfynden under rubriken “Subteman” som ämnar 
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att ytterligare förfina vad nyckelfynden beskrev. Under analysprocessen upprepades denna 

process där nyckelfynd förflyttades och teman och subteman omformulerades för att uppnå 

ett tydligare resultat. Exempel på nyckelfynd, subtema och tema återfinns i Tabell 1. 

I det fjärde och sista steget görs en beskrivning på varje tema som framkommer och det 

refereras tillbaka till de ursprungliga artiklarna. Resultatet av analysen skrivs i löpande text 

och ska beskriva alla teman och subteman med ett citat i varje subtema som stödjer 

fenomenet (Evans, 2002). Slutligen sammanställdes tre teman tillsammans med sex 

subteman, vilka utgjorde resultatet. Dessa sex subteman beskrivs i löpande text under 

tillhörande tema med hänvisning till ursprungsartiklarna. I varje subtema så stärks resultatet 

upp med citat från ursprungsartiklarna för att ytterligare öka förståelsen för fenomenet. 

Tabell 1. Exempel på analys. 

Nyckelfynd Subtema Tema 

Understanding and 

communicating with callers 

with language problems was 

perceived to be problematic, 

took time and could also 

create uncertainty. (7) 

  

 

 

…you’re frightened of saying 

too much in case you’re 

gonna kind of open 

[something] you can’t deal 

with’. (9) 

Svårigheter i att förmedla 

och ta emot information 

Erfarenheter av 

kommunikationens 

betydelse vid 

telefonrådgivning 

Not being able to see the 

callers’ facial expressions or 

physical movements 

necessitated a sharp ear. 

This is expressed as similar 

to acting in the dark, or 

being blind. (2) 

 

 

 

 

They described how they 

tried to search for clues such 

as expressions of anxiety or 

sounds, e.g. coughing or 

breathing, and tried to stay 

calm themselves, giving the 

caller enough time to talk. 

(4) 

Begränsad av att inte kunna 

se vårdtagaren 

 

 

4.3 Etiska överväganden 

Kännedom om de normer, värderingar och principer som finns formulerade som vägledande 

riktlinjer krävs för att kunna hantera de etiska kraven vid ett examensarbete (Kjellström, 

2012). Det finns flera aspekter som ska efterföljas i forskningsprocessen. Forskningen ska 
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vara sanningsenlig, kritiskt granskas och öppet redovisa metoder, resultat och eventuella 

kommersiella intressen/andra bindningar. God ordning i form av dokumentation och 

arkivering ska hållas på forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Genom examensarbetets gång 

eftersträvades det att säkerställa att ovanstående krav följdes upp genom att noggrant 

dokumentera tillvägagångssättet gällande metod. Vid bearbetning av datamaterialet togs 

hänsyn till den egna förförståelsen för att minimera risken över att egna värderingar 

tillämpades för att därmed inte influera resultatet. Det är även viktigt att undvika oredlighet i 

forskning, exempelvis förfalskning eller plagiering av vetenskapliga resultat och data. Det får 

även inte vara missvisande om vem som är författaren kring datamaterialet (Codex, 2016; 

Vetenskapsrådet, 2011). I examensarbetet eftersträvades det att vara textnära datamaterialet 

som användes och vara tydlig med att referera till författarna av datamaterialet. På så sätt har 

datamaterialet inte förvrängts till examensarbetets fördel eller orsakat någon annan 

oredlighet som plagiat eller förfalskning. Oredlighet i forskning kan undvikas genom att 

enbart använda artiklar som är peer reviewed, vilket innebär att de granskats oberoende och 

godkänts av bland annat en forskningetisk nämnd (Codex, 2016). Samtliga artiklar som 

användes i examensarbetet var därför peer reviewed. 

5 RESULTAT 

Ur analysen framkom tre teman och sex subteman. Dessa besvarar examensarbetets syfte om 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. 

Tabell 2. Översikt över examensarbetets framställda teman och subteman. 

 

Tema      Subtema 

 

Erfarenheter av att vara i behov av stöd 

*Att stå ensam i sina beslutstaganden 

*Känna att resurser inte räcker till 

Erfarenheter av kommunikationens betydelse vid telefonrådgivning 

*Begränsad av att inte kunna se vårdtagaren 

*Svårigheter i att förmedla och ta emot 

information 

Erfarenheter av att utföra ett betydelsefullt arbete 

*Meningsfullt och kompetensutvecklande 

arbete 

*Tillfredsställande arbetsförhållande 
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5.1 Erfarenheter av att vara i behov av stöd  

Under detta tema beskriver sjuksköterskorna att arbetet med telefonrådgivning var 

självständigt och ensamt, att ett behov av återkoppling fanns, samt att arbetssituationen 

medförde känslor av stress och osäkerhet. En konflikt mellan sjuksköterskornas vilja att 

hjälpa vårdtagaren och sjuksköterskornas möjligheter till att hjälpa vårdtagaren 

uppenbarades, på grund av brist på resurser. 

5.1.1 Att stå ensam i sina beslutstaganden  

I arbetet med telefonrådgivning var sjuksköterskorna främst ensamma och upptagna i 

kontakt med vårdtagare i telefon vilket gjorde det svårt att ha kontakt med kollegor på 

arbetsplatsen. Detta kunde erfaras som en isolation och ensamhet (Knowles, O'Cathain, 

Morrell, Munro & Nicholl, 2002; Snooks m.fl., 2008). I detta sätt att arbeta framkommer det 

att sjuksköterskorna måste kunna klara sitt arbete självständigt. Sjuksköterskorna 

uppfattade sitt arbete i liknelse med en "konduktör" eller "en spindel i nät" och har då en 

ledande frontroll i sin position som telefonrådgivare (Ström, Marklund & Hildingh, 2006).  

Sjuksköterskorna rapporterade att de saknade återkoppling från både kollegor och 

vårdtagare gällande råden som gavs ut. Att sjuksköterskorna var ensamma ledde till att det 

blev svårt att veta om besluten var korrekta, om vårdtagaren använde råden samt vad de 

resulterade i. Brist på återkoppling från vårdtagaren kunde därför resultera i stress och 

osäkerhet hos sjuksköterskorna efter att samtalet hade avslutats (Kaminsky, Rosenqvist & 

Holmström, 2009; Knowles m.fl., 2002; Snooks m.fl., 2008; Wahlberg, Cedersund & 

Wredling, 2003). Ur en säkerhetsaspekt föredrogs det därför att hålla kontakt med 

vårdtagaren och senare under arbetspasset höra sig för hur det hade gått med de råd som 

givits, för att kunna känna ett avslut med ärendet (Kaminsky m.fl., 2009; Röing, Rosenqvist 

& Holmström, 2013). En sjuksköterska beskrev detta: “Some telenurses revealed their 

concern about the lack of feedback about given advice. As a result, they could feel a need for 

closure and a desire to follow up on callers, for safety reasons” (Röing m.fl., 2013, s. 973). 

Stöd och återkoppling från kollegor rapporterades som hjälpsamt för att besluta om vilken 

åtgärd som var lämplig att utföra i det aktuella ärendet. Detta erfors exempelvis vid hantering 

av sjukskrivningsärenden via telefon (Knowles m.fl., 2002; Lännerström, Wallman & 

Söderbäck, 2013). Utöver att den självständiga och isolerade positionen skapade ett 

återkopplingsbehov, kunde det även sätta sjuksköterskorna i en utsatt position när 

vårdtagaren var arg och visade missnöje mot vården. Detta även om det fanns en 

medvetenhet hos sjuksköterskorna att det inte var personligt riktat mot dem själva 

(Holmström & Dall'Alba, 2002). 

5.1.2 Känna att resurser inte räcker till  

Det erfors en konflikt mellan sjuksköterskornas vilja att hjälpa och möjligheterna till att 

hjälpa, vilket var påverkat av de organisatoriska resurserna: "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, 2002, s. 144). För att tillförlitligt hjälpa 

vårdtagaren via telefon krävdes det möjligheter att avsätta tillräckligt med tid för varje 

enskild vårdtagare. Samtidigt fanns det svårigheter med att möjliggöra detta på grund av att 

sjuksköterskorna hade fler vårdtagare att hjälpa och att det kunde finnas tidsbegränsade krav 
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utifrån organisationens riktlinjer. På grund av tidsbegränsningar i telefonrådgivningen erfors 

det även vara nästan omöjligt att arbeta hälsofrämjande och utbilda vårdtagaren i egenvård 

(Holmström & Dall'Alba, 2002; Röing m.fl., 2013). 

Det fanns även förväntningar hos vårdtagaren som kunde göra rollen som telefonrådgivare 

stressfull och pressad för sjuksköterskorna. Exempelvis när vårdtagaren köade och 

förväntade sig att snabbt få tillgång till rådgivningen. Den snabba tillgången var inte alltid 

möjlig för sjuksköterskorna att tillgodose, på grund av resursbegränsningar, som låg 

bemanning i relation till antalet vårdtagare som ringer (Röing m.fl., 2013; Wahlberg m.fl., 

2003). Den pressade arbetssituationen beskrevs som utmattande då sjuksköterskorna 

ständigt talade med vårdtagare efter varandra och alltid skulle bistå med högkvalitativ 

rådgivning som samtidigt övervakades (Knowles m.fl., 2002; Snelgrove, 2009). 

Sjuksköterskorna hade även begränsningar i form av den typ av hjälp som 

organisationsmässigt kunde erbjudas (Holmström & Dall'Alba, 2002; Lännerström m.fl., 

2013). Exempelvis var sjuksköterskorna medvetna om olika resursbegränsningar och var 

inställda på att agera som "portvakt" till vården och därmed helst ge råd gällande egenvård. 

På så sätt kunde sjuksköterskorna vara återhållsamma med resurserna som organisationen 

tillhandahöll även om det erfors vara en stressfull aspekt i arbetet. (Kaminsky m.fl., 2009; 

Lännerström m.fl., 2013). Begränsningar av organisationen medförde även att 

sjuksköterskorna kunde tvingas hänvisa vårdtagaren till andra instanser om ärendet inte 

ansågs vara akut nog. Detta även om sjuksköterskorna själva visste att den instansen i sin tur 

troligtvis också kunde hänvisa ärendet vidare. Det erfors att kollektiva rutiner resulterade i 

ett bättre fungerande arbete inom organisationen (Holmström & Höglund, 2007; 

Lännerström m.fl., 2013).  

5.2 Erfarenheter av kommunikationens betydelse vid telefonrådgivning 

I detta tema beskriver sjuksköterskorna begränsningar och svårigheter som de kan ställas 

inför i mötet med vårdtagaren. Sjuksköterskorna erfor begränsningar av att inte kunna se 

vårdtagarens kroppsspråk och symtom, utan endast utgå från vårdtagarens beskrivning och 

röst. Det framkom även svårigheter i att motta information från närstående eller vårdtagare 

med språksvårigheter. Hur vårdtagaren beskrev sin problematik och hur sjuksköterskorna 

tolkade informationen kunde ge upphov till felbedömningar. Även vilken typ av information, 

hur mycket och på vilket sätt sjuksköterskorna förmedlade informationen var en svårighet. 

5.2.1 Begränsad av att inte kunna se vårdtagaren 

Sjuksköterskorna erfor svårigheter med att inte kunna se vårdtagaren vid rådgivning via 

telefon, vilket kunde bidra till både stress och osäkerhet hos sjuksköterskorna (Röing m.fl., 

2013; Snelgrove, 2009; Snooks m.fl., 2008; Wahlberg m.fl., 2003). Att ha möjlighet till att 

träffa och visuellt se vårdtagaren i person ansågs underlätta bedömningar och var något som 

saknades av de telefonrådgivande sjuksköterskorna (Knowles m.fl., 2002; Snooks m.fl., 

2008). Att sjuksköterskorna inte kunde se vårdtagarens kroppsspråk eller symtom var en 

utmaning för beslutsfattande: “It is difficult when you cannot see the patient to make a 

decision without guidance from for instance body language” (Wahlberg m.fl., 2003, s. 40). 

Ett samtal ansågs vara mer än att endast höra vårdtagaren då både kroppsspråk och reaktion 

vägs in i samtal. I telefonrådgivning hade sjuksköterskorna däremot endast en källa att utgå 
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ifrån och det var vårdtagarens information och röst (Holmström & Höglund, 2007; Snooks 

m.fl., 2008). Sjuksköterskorna erfor även svårigheter i att balansera vårdtagarens 

informationsbehov och att ge lämplig information då en risk fanns för att överväldiga 

vårdtagaren i och med att vårdtagarens ansiktsuttryck och reaktion inte kunde avläsas av 

sjuksköterskorna (Holmström & Höglund, 2007).  

  

Sjuksköterskorna beskrev att de letade efter ledtrådar som exempelvis uttryck av ångest eller 

ljud som hosta och andning, samt gav vårdtagaren tillräckligt med tid för att berätta om och 

beskriva sina besvär, då de inte hade möjlighet att se vårdtagarna (Kaminsky m.fl., 2009). 

Sjuksköterskorna jämförde telefonrådgivningen på olika sätt. Det kunde jämföras med att 

agera i mörker eller vara blind, samt utföra detektivarbete med att noggrant lyssna och ställa 

frågor. Gemensamt för dessa liknelser var att lyssnande ansågs vara en förutsättning för 

telefonrådgivning. Arbetet kunde även jämföras med att läsa en bok, då sjuksköterskorna 

bildade egna uppfattningar utifrån vårdtagarens beskrivning. Ur detta var förhoppningen att 

de fick rätt bild av vårdtagarens beskrivning (Holmström & Dall'Alba, 2002; Kaminsky m.fl., 

2009; Röing m.fl., 2013). En annan aspekt var att sjuksköterskorna kunde se det som oetiskt 

att vem som helst kunde ringa och identifiera sig med en annan identitet utan att 

sjuksköterskorna skulle kunna vara medvetna om detta eller på något sätt kunna identifiera 

vårdtagaren sanningsenligt (Holmström & Höglund, 2007). 

5.2.2 Svårigheter i att förmedla och ta emot information 

Sjuksköterskorna uppgav svårigheter när uppgifter inte delgavs av vårdtagaren själv, utan av 

närstående (Röing m.fl., 2013; Wahlberg m.fl., 2003). Sjuksköterskorna hade hellre talat 

med vårdtagaren själv om möjligheten fanns och ansåg att samtal genom närstående kunde 

leda till etiska dilemman (Holmström & Höglund, 2007). Frågor som ställdes och 

information som gavs i andra hand, kunde omtolkas och förvrängas av närstående beskrev en 

sjuksköterska: 

 

You ask the (mother) questions and she’s interpreting it in her own way…and what she’s 

asking the child is completely different to what you’ve asked her…it’s constantly rewording it 

and acutely listening perhaps what they are passing on to the child and what the child is 

saying back to then and the different way they’ll say the response back to you (Snooks m.fl., 

2008, s. 635). 
 

För att undvika missförstånd föredrog sjuksköterskorna även att tala direkt med vårdtagaren 

istället för att få ärendet vidarebefordrat av annan vårdpersonal, vilket var vanligt vid akuta 

samtal till 112. Ytterligare en svårighet i kommunikationen uppstod när vårdtagare med 

begränsade språkkunskaper sökte vård via telefonrådgivning. Sjuksköterskorna erfor att 

dessa svårigheter resulterade i att det tog mer tid för ärendet och kunde skapa en osäkerhet 

gällande rådgivningen. Detta i sin tur kunde orsaka en risk för fel beslutstagande (Ek & 

Svedlund, 2015; Röing m.fl., 2013; Wahlberg m.fl., 2003). Utöver svårigheter i att få 

andrahandsinformation och tala med vårdtagare med begränsade språkkunskaper, erfors 

några situationer som svårbedömda då symtomen inte beskrevs tillräckligt effektivt av 

vårdtagarna. Att bedöma vårdtagare som var berusade eller hade psykiatriska problem 

beskrevs vara svårare. Sjuksköterskorna erfor en rädsla över att tolka vårdtagarens signaler 

och beskrivningar fel och därmed göra felaktiga bedömningar på grund av det. Något som 

underlättade bedömningarna var om det fanns tydliga beskrivningar i vårdtagarens journal 
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om sjukdomshistoria och vilka åtgärder som var aktuella (Ek & Svedlund, 2015; Holmström 

& Dall'Alba, 2002; Lännerström m.fl., 2013; Röing m.fl., 2013).  

  

Utöver svårigheter av att ta emot information från vårdtagare, erfor sjuksköterskorna att 

förmedlande av information kunde orsaka konsekvenser utanför den egna kontrollen. Detta 

genom att förse vårdtagaren med för mycket information eller att säga något fel. 

Konsekvenserna som kunde medföras för både sjuksköterskorna och vårdtagare var något 

som sjuksköterskorna erfor en rädsla över (Ek & Svedlund, 2015; Snooks m.fl., 2008). 

Sjuksköterskorna lyfte att en särskild åtanke bör finnas för hur råden förmedlas till 

vårdtagare vid misstänkta fall av allvarligare karaktär. Sjuksköterskorna strävade efter att få 

vårdtagare uppmärksamma på sina svåra och allvarliga symtom utan att konfrontera dem 

med allvaret. Exempelvis när vårdtagaren beskrev symtom som överensstämde med cancer. 

Sjuksköterskorna kände då att det inte fungerade att säga att det var stor misstanke för 

cancer vid de symtomen som var beskrivna, utan att det skulle vara konfronterande och 

därmed troligtvis orsaka en orolighet för vårdtagaren. Utöver att behöva ha vaksamhet över 

att göra rätt bedömningar och ge adekvata råd så behövde sjuksköterskorna samtidigt 

försäkra sig om att vårdtagaren förstått och tolkat informationen rätt, vilket var ytterligare en 

faktor att ha i åtanke för sjuksköterskorna (Holmström & Höglund, 2007; Wahlberg m.fl., 

2003). 

5.3 Erfarenheter av att utföra ett betydelsefullt arbete 

Erfarenheter av att utföra ett betydelsefullt arbete beskriver hur sjuksköterskorna kände för 

sitt arbete som telefonrådgivare. Sjuksköterskorna ansåg telefonrådgivning vara en värdefull 

och tillgänglig tjänst till allmänheten. Varje samtal med vårdtagarna erfors även som ett 

ytterligare tillfälle till att utveckla sina färdigheter vilket gjorde yrket intressant och 

varierande. 

5.3.1 Meningsfullt och kompetensutvecklande arbete 

Sjuksköterskorna såg telefonrådgivning som en värdefull och tillgänglig tjänst till 

allmänheten. Trots en utsatt position där arbetet beskrevs som svårt ansåg sjuksköterskorna 

att det var viktigt och de upplevde en stark känsla av ansvar gentemot vårdtagare och i sina 

beslutstaganden (Holmström & Dall'Alba, 2002; Knowles m.fl., 2002; Snooks m.fl., 2008; 

Ström m.fl., 2006). Vidare uppgav sjuksköterskorna att de erfor sig som traditionella 

sjuksköterskor som vårdade vårdtagare och inte endast som rådgivare där det traditionella 

vårdarbetet uteblev. Sjuksköterskorna erfor att det var tröstande att hjälpa människor i nöd 

och att de försökte hitta de bästa möjliga lösningarna till sina vårdtagare. Vikten av att 

lyssna, vara en diskussionspartner och vara vid vårdtagarens sida lyftes fram (Ek & Svedlund, 

2015; Kaminsky m.fl., 2009; Snelgrove, 2009).  

Sjuksköterskorna beskrev sitt arbete och sina beslutstaganden som utmanande vilket 

uppfattades som något positivt. Varje samtal sågs som ytterligare ett tillfälle till att utveckla 

sina färdigheter (Ek & Svedlund, 2015; Snooks m.fl., 2008; Ström m.fl., 2006). 

Sjuksköterskorna erfor att de lärde sig nya saker och stötte på nya problem kontinuerligt 

oavsett hur erfarna de var och det bidrog till att deras yrke var intressant och varierande. 

Detta beskrevs av en sjuksköterska: “The nurses were of the opinion that they learned 
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something new all the time and this made the work interesting and varied” (Holmström & 

Dall'Alba, 2002, s. 146). Sjuksköterskorna rapporterade även vikten av att de behövde hålla 

sig uppdaterade kring den senaste kunskapen eftersom vårdtagare kunde hämta information 

från internet som de ville lyfta i samtalet (Ström m.fl., 2006).  Att bistå med god rådgivning 

beskrevs som utmanande och ställde krav på sjuksköterskorna att behöva använda all 

kompetens som byggts på genom åren och vara kunnig inom breda områden (Ström m.fl., 

2006). En strategi som sjuksköterskorna erfor var att förlita sig på tidigare och personliga 

erfarenheter i sin bedömning av vårdtagarens nämnda symtom. Genom erfarenheterna lärde 

sig sjuksköterskorna med åren att läsa mellan raderna av vad vårdtagaren sade och oftast 

visade det sig vara något annat än vad vårdtagaren först beskrev (Holmström & Dall'Alba, 

2002; Röing m.fl., 2013).  

5.3.2 Tillfredsställande arbetsförhållande 

Sjuksköterskorna erfor att de vårdade och hjälpte fler människor i sin telefonrådgivning än 

vad de har gjort som traditionella sjuksköterskor på vårdavdelningar. De var även glada och 

tillfredsställda över att endast behöva fokusera på ett samtal i taget och därmed vara borta 

från stress som annars kunde uppstå på en vårdavdelning (Ek & Svedlund, 2015; Knowles 

m.fl., 2002). Detta beskrevs som: “The nurses found it satisfying to focus on one case at a 

time, and they compared the experience to working at a hospital, where they were 

responsible for an entire ward” (Ek & Svedlund, 2015, s. 1125). Trots tillfällen då det var brist 

på sjuksköterskor och hög arbetsbelastning, erfors arbetet som stimulerande och svåra 

situationer som resulterades i tillfredsställande avslut förde med sig känslor av lättnad hos 

sjuksköterskorna (Ek & Svedlund, 2015; Knowles m.fl., 2002). Att ge råd via telefon 

uppfattades som krävande men också som givande och tillfredsställande då vårdtagare kunde 

få hjälp genom att endast bli lyssnad på samt få svar och råd. Sjuksköterskorna tyckte att 

arbetet var roligt och varierande trots att det gick ut på att sitta och tala med vårdtagare hela 

dagarna (Holmström & Dall'Alba, 2002; Ström m.fl., 2006). Sjuksköterskorna uttryckte även 

att arbetet gav dem tillfredsställelse genom den relation som byggdes upp med vårdtagare, 

vilket särskilt erfors när sjuksköterskorna fick återkoppling av vårdtagare. En god relation 

med vårdtagaren bidrog förutom en tillfredsställelse, till att bättre information och en god 

service kunde ges till vårdtagaren (Snelgrove, 2009; Snooks m.fl., 2008). 

6 DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning. Nedan presenteras en resultatdiskussion, metoddiskussion och 

etikdiskussion. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Här presenteras de mest framkommande fenomenen från resultatet och diskuteras i relation 

till tidigare forskning och ur det teoretiska perspektivet. 

6.1.1 Telefonrådgivningens utmaningar 

Ett huvudfynd i resultatet beskriver att sjuksköterskor har svårigheter i att inte kunna se 

vårdtagarna i samband med sin rådgivning och att de endast kunde utgå från att använda 

hörseln för att inhämta information. Samtidigt framkom det i resultatet att sjuksköterskorna 

erfor att ett samtal inkluderar mer än att endast höra vårdtagaren, som exempelvis 

kroppsspråk och vårdtagarens reaktioner. Det kan då tolkas som att det blir en konflikt då 

det i realitet via en telefonrådgivning endast går att höra vårdtagarens röst och det denne 

säger, vilket ställer annorlunda krav på sjuksköterskorna i arbetet. Detta stärks även av 

tidigare forskning där viktiga komponenter för telefonrådgivning beskrivs såsom kunskap, 

erfarenhet, kritiskt tänkande, kommunikation och att tolka det icke-verbala hos vårdtagaren 

(Greenberg, 2009). Det har även betydelse för det vårdande samtalet eftersom att endast 

höra vårdtagaren kan innebära att sjuksköterskorna inte kan uppfylla kontakten i den 

relationella aspekten. Detta eftersom det inte är möjligt för sjuksköterskorna att uppfylla en 

där-varo med att vara fysiskt närvarande för vårdtagaren. Trots detta kan sjuksköterskorna 

fortfarande skapa en relation, bilda en förståelse och vara där för vårdtagaren. Genom att 

sjuksköterskorna lyssnar kan båda parterna få en förbindelse i relationen där det uppstår en 

med-varo från sjuksköterskornas sida, vilket inte exklusivt sker vid en fysisk närvaro. Med 

den typen av närvaro gör sjuksköterskorna sig tillgängliga för vårdtagaren som då kan känna 

sig hörd, komma i kontakt med sitt lidande och därmed finna en väg framåt (Fredriksson, 

2003). Ur detta kan sjuksköterskorna trots svårigheter i att inte kunna se vårdtagaren 

fortfarande möjliggöra ett vårdande via telefon och skapa ett vårdande samtal. 

 

I resultatet framkom sjuksköterskornas liknelser mellan telefonrådgivning och att vara blind 

och agera i mörker, utföra detektivarbete och att läsa en bok. Gemensamt för dessa liknelser 

var att sjuksköterskorna ansåg att de ur detta behövde söka kunskap och skapa sig en 

uppfattning om vårdtagarens beskrivning. Genom att endast höra vårdtagaren kan lyssnande 

ses ha stor betydelse i det vårdande samtalet för att sjuksköterskorna ska kunna bilda sin 

uppfattning utifrån det vårdtagaren förmedlar. Lyssnande innebär inte endast att ta in och 

förutsätta vad vårdtagaren säger utan innefattar även att tolka, förstå och reflektera. 

Sjuksköterskorna ska lyssna och möjliggöra för vårdtagaren att berätta sin lidandeberättelse 

och på så sätt nå in i dennes värld. Detta gör att lyssnandet är viktigt för att sjuksköterskorna 

och vårdtagaren ska kunna bilda en relation tillsammans (Fredriksson, 1999). Även tidigare 

forskning beskriver relationens betydelse. Relationen mellan vårdtagare och sjuksköterska, 

baserat på ömsesidighet, tillit och trygghet, har betydelse för vårdtagarens möjligheter att 

berätta och presentera sin situation. Utifrån en god relation kan förutsättningar skapas för 

vårdtagaren att få möjlighet att uppleva tillfredsställande vård (Bonander & Snellman, 2007). 

Det framkom även i resultatet att en god relation till vårdtagaren var viktig för 

sjuksköterskorna då den bidrog till tillfredsställelse för dem själva, samt att bättre 

information och service kunde tillhandahållas vårdtagaren. Reflektion utifrån detta är att 

trygghet, tillit och ömsesidighet har betydelse för att vårdtagare ska kunna ge en bra 

beskrivning till sjuksköterskorna, vilket är beroende av att en god relation finns mellan 
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sjuksköterskorna och vårdtagare. Stor betydelse för relationen är att sjuksköterskorna 

behöver ha lyssnandet i beaktande. 

 

Utifrån resultatet var en av svårigheterna med att endast kunna höra vårdtagaren att 

sjuksköterskorna i vissa fall inte fick en tillräckligt utförlig symtombild beskriven av 

vårdtagaren. Detta är en stor del av den informationen sjuksköterskorna är beroende av. I 

tidigare forskning framkommer det att beroende på hur vårdtagare beskriver sina upplevda 

problem och behov kan påverka vilken typ av vård som vårdtagaren kommer att få genom 

telefonrådgivningen. Vidare tenderar vårdtagare att berätta om minst ett ytterligare symtom 

utöver sitt beskrivna problem (Farquharson m.fl., 2011). Tolkat ur detta är att 

sjuksköterskorna bör ha kännedom om att information av värde för bedömningen inte alltid 

framkommer av vårdtagaren. Vilken typ av information som anses vara väsentligt kan skilja 

sig hos vårdtagare och sjuksköterskorna vilket betonar ansvaret hos sjuksköterskorna att 

kunna ställa rätt frågor. 

  

En annan svårighet i resultatet som sjuksköterskorna erfor var när vårdtagare hade 

begränsade språkkunskaper vilket gjorde att det kunde uppstå problem för vårdtagare att 

presentera sitt fall till sjuksköterskorna. Språksvårigheterna resulterade i att ärendet tog 

längre tid och kunde skapa en osäkerhet gällande rådgivningen då en risk för fel 

beslutstagande fanns. I tidigare forskning framkommer det att bristande språkkunskaper hos 

vårdtagaren kan försvåra användandet av telefonrådgivning (Hakimnia m.fl., 2014). Det kan 

tänkas behövas en större tillgång av språkmångfald inom telefonrådgivning om det försvårar 

användningen av telefonrådgivningen för vårdtagaren, och dessutom gör det ineffektivt och 

osäkert för sjuksköterskorna. Tillgång till tolk eller något system som kopplar samtalet till 

andra sjuksköterskor i tjänst som talar det aktuella språket kan möjliggöra ett effektivare sätt 

att tillgodose vårdtagare med vård. 

  

I resultatet framkom ytterligare en svårighet i samband med att kommunicera med 

vårdtagaren, utan att se denne. Det var när sjuksköterskorna fick andrahandsinformation 

utav närstående och inte talade direkt med vårdtagaren själv. Sjuksköterskorna angav att de 

hellre hade talat med vårdtagaren om möjligheten fanns och ansåg att samtal genom 

närstående kunde leda till etiska dilemman i att diskutera vårdtagarens fall med en annan 

person. Vidare kan vem som helst ringa och identifiera sig med en annan identitet utan att 

sjuksköterskorna kan försäkra sig om vem det är som ringer, vilket sjuksköterskorna ansåg 

vara problematiskt och oetiskt. Detta kan relateras till Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) där det stadgas att sjuksköterskor inte får diskutera saker rörande vårdtagaren 

med någon annan, såvida inte vårdtagaren ger sitt medgivande till att göra så. Ur detta 

påvisas att det inte endast blir ett etiskt dilemma att tala med närstående eller andra 

personer till vårdtagaren, utan att det även blir en juridisk fråga. Även om vårdtagaren skulle 

ge sitt medgivande så återstår fortfarande frågan om hur sjuksköterskorna kan vara helt 

säkra på att vårdtagaren har den identitet som denne säger, vilket kan vara en fråga som 

vidare behöver undersökas. 

6.1.2 Behov av förutsättningar för telefonrådgivning 

Ett framkommande fynd i resultatet var att det fanns svårigheter i att avse tillräckligt med tid 

till varje vårdtagare på grund av att sjuksköterskorna var begränsade resursmässigt i 

förhållande till antalet vårdtagare som ringde. Sjuksköterskorna önskade och var medvetna 
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om att det behövde avvaras tillräckligt med resurser i form av tid för att kunna hjälpa 

vårdtagaren på ett tillförlitligt sätt. På grund av organisatoriska begränsningar kunde dock 

inte sjuksköterskornas önskan infrias gällande detta. Detta medförde svårigheter för 

sjuksköterskorna att kunna utföra sina arbeten. I resultatet framkom det även att 

sjuksköterskorna erfor sig vara frontfigurer för vården och var självständiga i sitt arbete med 

vårdtagaren. Utifrån detta kan den självständiga rollen i kombination med resursbrister 

tänkas sätta sjuksköterskorna i en utsatt position i att utföra sina arbeten. Kopplat till 

tidigare forskning gällande vårdtagarens perspektiv kan det skapas känslor som otrygghet, 

frustration, besvikelse och att inte bli sedd, på grund av att vårdtagaren inte får den tid som 

förväntas av sjuksköterskorna. Då uppstår en obalans mellan det som förväntas och det som 

kan infrias av sjuksköterskorna, och i detta fall på grund av de begränsningar som råder i 

organisationen (Bonander & Snellman, 2007). Detta har en betydelse för det vårdandet 

samtalet gällande den narrativa aspekten, då sjuksköterskorna bör ge utrymme till 

vårdtagaren och låta denne berätta om sina upplevda problem och få söka svar på de frågor 

som uppstår. Att ge vårdtagaren tiden och det utrymme som behövs till detta är en viktig del i 

helheten av samtalet (Fredriksson, 2003; Fredriksson, 1999). I tidigare forskning 

framkommer det att det är sjuksköterskornas ansvar att vara förmögna till att bestämma 

vilka frågor som ska ställas, hur vårdtagarens ärende ska bedömas och utvärderas och 

därefter avgöra vilka råd som ska ges (Leppänen, 2010). Det stadgas även i 2a § (SFS, 

1982:763) att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose vårdtagarens behov av trygghet 

och säkerhet i vården. Ur detta framkommer det att oavsett om dessa resursbegränsningar 

försvårar sjuksköterskornas arbete i telefonrådgivning så ligger det fortfarande i 

sjuksköterskornas ansvar att upprätthålla sina arbetsuppgifter gentemot vårdtagaren. Detta 

med risk för konsekvenser om inte kraven från lagstiftningen upprätthålls. Det kan då ses 

som att sjuksköterskorna är utsatta då de kan tvingas göra samma arbete fast under en 

kortare tidsram, på grund av det bortfall av resurser som bör finnas. 

Ytterligare framkom det i resultatet att vårdtagarnas förväntningar på telefonrådgivningen 

bidrog till att sjuksköterskorna erfor stress. Stressen uppkom på grund av de förväntningar 

som vårdtagarna hade om att snabbt få tillgång till telefonrådgivning samtidigt som 

sjuksköterskorna var under låg bemanning. Tidigare forskning beskriver att för att en positiv 

vårdrelation ska uppkomma krävs det att tid ägnas till vårdtagaren. Vid en pressad 

arbetssituation kan tidsbrist därför bli ett hinder för sjuksköterskorna att kunna skapa en 

positiv vårdrelation (Dahlberg m.fl., 2003). Detta kan ytterligare kopplas till tidigare 

forskning som framhåller att vårdtagare som tar kontakt och använder sig av 

telefonrådgivning framförallt har förväntningar om att få hjälp av sjuksköterskorna, bli 

respekterade och inkluderade i besluten, samt få sin röst hörd (Greenberg & Schultz, 2002). 

Utifrån detta kan stressen i grunden tänkas orsakas av de resursbegränsningar som 

uppkommer ur den tidigare beskrivna organisationen, det vill säga att tiden som ges till varje 

vårdtagare är något som sjuksköterskorna behöver kompromissa om. Det gör att det inte 

endast är vårdtagaren som drabbas av resursbrister utan även sjuksköterskorna, vilket 

betonar vikten av att ytterligare resurser kan behövas till telefonrådgivning. I resultatet 

beskrev sjuksköterskorna att de behövde vara återhållsamma på de resurser som fanns inom 

organisationen genom att agera "portvakt" till dessa. Detta genom att bestämma vem som 

ska få tillgång till resurserna och vem som inte ska få det. Ett sätt att vara återhållsam med 

resurserna var att föredragsvis ge råd om egenvård till vårdtagaren, när det ansågs vara 

möjligt. Tidigare forskning nämner att vårdtagaren har högre tendens att följa råden som ges 

om de innefattar egenvård, samt att vårdtagaren till största del är nöjd med råden som ges 

(Holmström m.fl., 2016; Purc-Stephenson & Thrasher, 2012). Med detta i åtanke så kan det 
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tänkas att detta sätt att vara återhållsam med resurserna fungerar bra genom att ge råd om 

hur vårdtagaren på egen hand kan vårda sig själv. I kontrast till detta framkom det samtidigt 

i resultatet att sjuksköterskorna erfor det nästan omöjligt att arbeta hälsofrämjande och 

utbildande i egenvårdsyfte på grund av de tidsbegränsningar de hade. 

6.1.3 Betydelsefullt och utsatt arbete 

I resultatet framkom det att ytterligare en faktor som bidrog till stress men även press, hos 

sjuksköterskorna, var den tidigare nämnda utsattheten i rollen som telefonrådgivare. Det 

innebar att sjuksköterskorna erfor ett behov i form av återkoppling från vårdtagaren för att se 

till att de fick en korrekt uppfattning och förståelse för informationen som förmedlades. 

Sjuksköterskorna kunde inte veta om vårdtagaren hade förstått exakt vad som menades efter 

det att samtalet hade avslutats. Tidigare forskning beskriver att ett sätt att säkerställa att 

vårdtagaren har förstått informationen korrekt är att sjuksköterskorna låter vårdtagaren 

återberätta vad som har tagits upp i samtalet, och på så sätt få sjuksköterskorna att känna sig 

säkra om att ett samförstånd om den givna informationen finns. Om det finns en förståelse 

för informationen som förmedlas av sjuksköterskorna är det dessutom större chans att 

vårdtagaren efterföljer de råd som ges (Valanis m.fl., 2007). I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna hade önskemål om att upprätthålla kontakt med vårdtagaren för att på ett 

säkerhetsmässigt sätt utvärdera och säkerställa att de råd som getts till vårdtagaren varit 

korrekta. Detta överensstämmer med vad målet för sjukvården säger, det vill säga att 

sjukvården ska tillgodose säkerhet till vårdtagaren (SFS, 1982:763). Tolkat ur detta är att 

sjuksköterskornas brist på återkoppling kan ses som problematiskt då det inte alltid kan 

garanteras säkerhet till vårdtagaren, i och med att sjuksköterskorna inte har information om 

hur ärenden utspelar sig efter det att samtalen avslutas. Ytterligare framkom det i resultatet 

att sjuksköterskorna beskrev sig vara osäkra kring korrekt beslutstagande då det råder en 

ensamhet med begränsad tillgång av återkoppling från kollegor. Detta kan i sin tur också gå 

emot patientsäkerheten (SFS, 1982:763). Ytterligare poängteras det i resultatet att 

sjuksköterskornas rädsla som grundar sig i konsekvenserna av att ta fel beslut/ge fel råd kan 

kopplas ihop med behovet av återkoppling och att inte ha någon kontroll efter samtalets 

avslut. Utifrån detta skulle möjligtvis sjuksköterskornas position som telefonrådgivare 

resultera i mindre utsatthet och rädsla om det fanns mer tillgång till återkoppling, vilket är en 

fråga som kan vara intressant att ytterligare fördjupa sig i. 

 

Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskorna inte endast erfor yrket som utsatt, 

stressfullt och pressad, utan att en del positiva saker också framkom också ur rollen som 

telefonrådgivare. Bland annat erfor sjuksköterskorna sig inte endast som rådgivare utan som 

traditionella sjuksköterskor, där det traditionella arbetet kvarstod. Även om sjuksköterskorna 

erfor positionen som utsatt och svår, beskrev de också yrket som en värdefull och tillgänglig 

tjänst till allmänheten. Sjuksköterskorna poängterade att de kände en stark känsla av ansvar 

för vårdtagarna och sina beslut, samt att det de gjorde var viktigt. Det framkommer i tidigare 

forskning att ett kännetecken i en professionell vårdrelation mellan sjuksköterskor och 

vårdtagare är professionellt engagemang. Detta inkluderar ansvar från sjuksköterskornas 

sida som är viktigt för att vårdrelationen blir positiv (Dahlberg m.fl., 2003). Det är därmed 

ett positivt resultat att sjuksköterskorna trots kommunikationsformen som innebär avsaknad 

av fysisk patientkontakt, fortfarande kan se sina uppgifter som traditionella och erfar ett 

ansvar för vårdtagaren. 
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I resultatet framkom även att sjuksköterskorna kände glädje och tillfredsställelse av att 

fokusera på ett samtal i taget och undvika den stress som kan uppstå på en vårdavdelning. 

Totalt sett erfor sjuksköterskorna att de hjälpte fler vårdtagare med sina besvär än när de 

arbetade på sjukhus. Samtidigt erfor inte sjuksköterskorna endast positiva aspekter med att 

ständigt tala med vårdtagare efter varandra. Att alltid bistå med rådgivning av hög kvalitet 

beskrevs som utmattande, ställde krav på sjuksköterskorna och bidrog till en pressad 

arbetssituation. Detta kan relateras till tidigare forskning där det beskrivs att det är viktigt att 

sjuksköterskorna ser varje vårdtagares besvär som viktiga, trots att sjuksköterskorna talat 

med många vårdtagare med samma besvär tidigare (Bonander & Snellman, 2007). Utifrån 

detta kan det ses som fördelaktigt för sjuksköterskorna att arbeta med telefonrådgivning då 

många vårdtagare får hjälp och fokus endast är på en vårdtagare i taget. Speciellt om 

sjuksköterskorna på en tidigare arbetsplats haft ansträngande arbetsförhållanden och fått 

vårda ett stort antal vårdtagare samtidigt. Dessutom framkom det i resultatet att 

sjuksköterskorna erfor att yrket bidrog till att ny kunskap inhämtades, färdigheter 

utvecklades och tillfälle att träna problemlösningsförmågan uppkom kontinuerligt. Det 

bidrog till att yrket blev intressant och varierande, men också utmanande då 

sjuksköterskorna behövde använda all sin kompetens och konstant hålla sig uppdaterad 

kring den senaste kunskapen. Att vara uppdaterad kring den senaste kunskapen var av stor 

betydelse då vårdtagaren kunde hämta information från internet. Det framkommer även i 

tidigare forskning att personer som använder sig av telefonrådgivning känner sig mer 

tillfreds och får ett större förtroende för sjuksköterskorna när råden som erhålls skiljer sig 

ifrån det vårdtagaren förväntar sig att få (Greenberg & Schultz, 2002). Detta visar att arbetet 

med telefonrådgivning ställer krav på kunskap hos dessa sjuksköterskor, vilket kan vara 

positivt då de genomgår en individuell kunskapsutveckling. Däremot kan det vara något 

negativt på grund av den press som medföljer att alltid ha bred kunskap och kunna ge 

korrekt rådgivning till vårdtagaren, som också kan ha en fördjupad kunskap om sin sjukdom 

eller tillstånd genom en god tillgång till internet. Pressen kan säkerligen även stå i relation till 

det att sjuksköterskorna måste vara kapabla till att tillförlitligt svara på den mångfald av 

vårdtagare som kan tänkas söka hjälp i telefonrådgivningen. 

6.2 Metoddiskussion  

Bedömning av examensarbetets kvalité sker genom att granska hur mycket trovärdighet den 

har. Kvaliteten bedöms utifrån kriterierna bekräftelsebarhet (confirmability), överförbarhet 

(transferability), tillförlitlighet (dependability) och giltighet (credibility)(Polit & Beck, 2012). 

Dessa kriterier kommer därmed att diskuteras nedan i relation till metodval och 

analysprocess. 

 

I examensarbetet användes systematisk litteraturstudie, enligt Evans (2002) beskrivning, 

med en beskrivande syntes av kvalitativt datamaterial. Metodvalet grundade sig i att 

examensarbetets syfte ämnades till att undersöka sjuksköterskors erfarenheter, vilket 

medförde att ett användande av kvalitativ ansats var lämpligt för examensarbetet. Förutom 

att en systematisk litteraturstudie var lämpligt för examensarbetet, kunde även ett empiriskt 

tillvägagångssätt ha tillämpats. Att använda sig av intervjuer hade haft fördelen i att ny 

kunskap om sjuksköterskors erfarenheter i telefonrådgivning hade tagits fram. Som 

exempelvis en fenomenografisk studie, som syftar till att främst beskriva upplevelser av ett 

fenomen genom intervjuer där mönster eller tankeformer studeras (Chekol, 2012). Det hade 
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dock varit svårt att utföra en sådan studie på grund av examensarbetets tidsbegränsningar, 

eftersom ett empiriskt tillvägagångssätt hade krävt fler förberedelser. 

 

Med en beskrivande syntes beskrivs enbart det som framkommer i fynden och inte 

omtolkning enligt egna uppfattningar (Evans, 2002). Det kan kopplas till begreppet 

bekräftelsebarhet som handlar om i vilken grad resultatet grundar sig i datan och inte från 

bias. Bekräftelsebarheten ökar när författarna till en studie är objektiva och undviker bias 

genom att bland annat inte låta egna erfarenheter påverka arbetet (Polit & Beck, 2012). Detta 

ställde krav på att ständigt fokusera på examensarbetets syfte samt hålla en neutral 

tillvägagång för att inte låta förkunskaper påverka resultatet. För att på ett lättare sätt 

undvika att förkunskaperna påverkade examensarbetets resultat, lästes artiklarna som 

resultatet grundades på först enskilt och diskuterades sedan gemensamt. Sedan plockades 

nyckelfynden ut individuellt och sedan jämfördes och diskuterades valen av nyckelfynd 

tillsammans för att tillgodose att de svarade an på syftet och inte endast utifrån en egen 

tolkning. Samma tillvägagångssätt användes vid kvalitetsgranskningen, med att enskilt 

kvalitetsgranska artiklarna och sedan diskutera dem gemensamt. Detta för att kunna se 

eventuella likheter och skillnader i tolkning för att undvika missförstånd och därmed stärka 

examensarbetets bekräftelsebarhet. 

 

Databaser är oftast indelade efter ämnesområde och trots att flertal databaser täcker flera 

områden, finns det ingen databas som är heltäckande (Östlundh, 2012). I examensarbetet 

användes databaserna Pubmed och Cinahl Plus för att söka artiklar. I efterhand upptäcktes 

det att flertalet artiklar fanns på båda databaserna och att det därför hade kunnat vara mer 

effektivt tidsmässigt att söka i en databas i taget. Däremot hade relevanta artiklar möjligtvis 

uteslutits om fokus endast låg på en databas då ingen databas är heltäckande. Därför kan det 

trots tidsaspekten vara lönsamt att använda flera databaser i den initiala fasen av 

examensarbetet. Sökorden valdes ut och formulerades i enlighet med syftet. Alla sökord var 

kopplade till telefonrådgivning och ett sjuksköterskeperspektiv. En del sökord användes ett 

flertal gånger, fast i olika kombinationer med andra sökord. Även om sökorden var 

förbestämda utvecklades kombinationerna av dem kontinuerligt, samt att nya sökord och 

synonymer lades till för att få fram relevanta artiklar som svarade an på examensarbetets 

syfte. Sökandet av artiklar var en tidskrävande process och det hade därför varit gynnsamt att 

i förhand känna till funktionen sökhistorik, som finns i bland annat Cinahl Plus. Sökhistorik 

är en funktion som finns i de flesta databaserna och gör det möjligt att se tidigare sökningar. 

Genom att sökningarna dokumenteras i en överskådlig lista, kan arbetet med att söka efter 

artiklar förenklas (Östlundh, 2012). Även om sökhistoriken inte användes hade det varit 

viktigt att på något sätt dokumentera vilka kombinationer av sökord som använts, även de 

som inte resulterat i några relevanta sökträffar. Detta på grund av svårigheter i att memorera 

dessa, vilket gjorde att det ofta förekom att liknande/identiska kombinationer användes. 

 

Datainsamlingen var utmanande då det fanns få artiklar som passade examensarbetet. 

Ursprungligen hade examensarbetet en inklusionskriterie från 2006-2017 men som ändrades 

till 2002-2017 för att det fanns ett större urval av artiklar vid det tidsspannet. Det fördes en 

diskussion om tidsspannet var för stort, då det kan ses som en svaghet i examensarbetet 

utifrån att utvecklingen inom området är fortskridande. Beslutet om att utöka tidsspannet 

grundades sig i om de äldre artiklarna skulle vara aktuella för dagens telefonrådgivning och 

tillföra lika mycket som de senare artiklarna. De artiklar som hittades från 2002-2006 var 

relevanta för examensarbetets syfte och bidrog både kvalitativt och mängdmässigt med data i 

relation till de senare artiklarna. Kvalitetsmässigt fyllde de även kvalitetskriterierna utifrån 
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Friberg (2012). En svaghet i examensarbetet kan vara att artiklar exkluderades då de inte 

fanns i fulltext och på grund av tidsbrist beställdes de inte hem. Det kan ha resulterat i förlust 

av data. 

 

I examensarbetet användes till största del artiklar från Sverige. Utöver de artiklarna var 

endast två från England och en från Wales. Ingen geografisk begränsning gjordes, utan de 

slutgiltiga artiklarna valdes utifrån deras relevans i relation till syftet för detta 

examensarbete. Till en början inkluderades även artiklar som inte ingick geografiskt från 

Västvärlden, men de ansågs inte besvara examensarbetets syfte och uteslöts av den 

anledningen. Resultatet kan därmed tillämpas i både Sverige och andra västerländska länder. 

Huruvida om resultatet går att överföra till andra länder utöver de västerländska är osäkert 

med tanke på att artiklarnas härkomst endast är västerländskt, vilket kan ses som en svaghet. 

Språkmässigt skulle andra språk utöver engelska och svenska medföra 

översättningssvårigheter och har därmed uteslutits. Anledningen till att det slutligen enbart 

användes artiklar skrivna på engelska till resultatet var för att det inte fanns artiklar på 

svenska att tillgå som uppfyllde syftet. Vidare lades ingen begränsning till telefonrådgivning 

inom någon specifik arbetsplats vilket kan ha haft en påverkan på resultatet. Detta kan 

kopplas till begreppet överförbarhet som handlar om i vilken utsträckning studien kan 

överföras till andra grupper och situationer. Ett sätt att öka överförbarheten är att använda 

studier från olika platser (Polit & Beck, 2012). En styrka i examensarbetet kan därmed vara 

att resultatet speglade olika arbetsplatser och ursprungsländer, vilket gav ett bredare och mer 

varierat perspektiv på olika sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. I motsats till 

detta blev då data som samlades enligt syftet inte djupgående i vad sjuksköterskor erfor på 

specifika arbetsplatser. För att läsaren ytterligare ska kunna bedöma om studiens resultat är 

överförbart eller inte, bör författarna till studien tillhandahålla en detaljerad beskrivning 

(Polit & Beck, 2012). För att förstärka överförbarheten har artiklarnas kontext beskrivits 

gällande vart telefonrådgivningen skedde och antalet deltagare som deltog i varje artikel, se 

Bilaga B Artikelmatris. Begreppet tillförlitlighet beskriver hur konsistent och stabilt 

datamaterialet i studien är. Det visar sig genom att resultatet i studien är densamma om 

studien upprepas med samma eller liknande deltagare och kontext (Polit & Beck, 2012). För 

att stärka tillförlitligheten var det därför av stor vikt att se till att noggrant dokumentera 

tillvägagångssättet för hur datainsamlingen och analysprocessen utfördes. I examensarbetets 

metodavsnitt har en utförlig beskrivning av Evans (2002) metod gjorts och även en 

beskrivning av tillvägagångssättet och hur metoden efterföljdes i examensarbetet. På så sätt 

kan examensarbetet lättare reproduceras. 

 

Under examensarbetets gång har författarna mestadels arbetat tillsammans och fört 

gemensamma diskussioner och reflektioner. Ambitionen har varit att genom gemensamma 

diskussioner och en noggrann dokumentering av tillvägagångssätt, sträva mot ett trovärdigt 

examensarbete. Begreppet giltighet talar om sanningshalten i datamaterialet och om läsaren 

kan betrakta studien som pålitligt utförd. Giltighet kan uppnås när studier utförs på 

sanningsenliga sätt, genom att bland annat eliminera, minska och kontrollera biaser. Ett sätt 

att öka giltigheten är att använda artiklar som har granskats av en peer reviewer (Polit & 

Beck, 2012). För att öka giltigheten i examensarbetet användes därför endast artiklar som var 

peer reviewed. Ytterligare har återkoppling till ursprungsartiklarna gjorts flera gånger under 

analysprocessen för att säkerställa att texten stämmer överens med artiklarnas resultat. 

Slutligen har de gemensamma diskussionerna fungerat bra och bidragit till att båda 

författarna har lika mycket inblick i examensarbetet. 
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6.3 Etisk diskussion 

Under examensarbetets gång har hänsyn tagits till vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

principer. För att garantera att examensarbetet erhöll en god kvalité, användes endast 

vetenskapliga artiklar som var peer reviewed. Peer reviewed innebär att artiklarna har 

granskats oberoende och blivit godkända av bland annat forskningetisk nämnd (Codex, 

2016). Vidare kontrollerades att artiklarna som användes i examensarbetets resultatdel hade 

förhållit sig etiskt gentemot sina deltagare. I samtliga artiklar nämndes att de antingen hade 

fått ett godkännande av en etisk kommitté eller tydligt informerat sina deltagare om 

intervjuns/enkätens innebörd och/eller att deltagarnas uppgifter hanterats konfidentiellt. De 

etiska övervägandena i samtliga artiklar bedömdes därför vara godkända av författarna. 

Ytterligare är det viktigt att undvika oredlighet i forskning och att en tydlighet finns kring 

vem som är författare till datamaterialet (Codex, 2016; Vetenskapsrådet, 2011). För att följa 

etiska riktlinjer har examensarbetets text skrivits med egna ord och korrekt källhänvisning 

har eftersträvats. För att inte påverka examensarbetets innehåll genom feltolkning har 

förförståelsen tagits hänsyn till genom att ständigt föra diskussioner och reflektioner emellan 

författarna gällande datamaterialet som avsågs att användas. Datamaterialet var skrivet på 

engelska och även det togs hänsyn till. Genom att datamaterialet lästes flera gånger enskilt 

och sedan diskuterades minimerades risken för att missförstå innehållet. Citat som användes 

i resultatet beslutades att behållas i originaltext och har därmed inte översatts till svenska för 

att minska risken att innehållet omtolkas. Sammanfattningsvis har det inte uppkommit några 

etiska hinder under studieperioden. Därför kan författarna inte se att några etiska 

ställningstaganden har uppstått under examensarbetets genomförande. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning är ny och uppdaterad empirisk forskning om sjuksköterskors 

eller vårdtagares erfarenheter och upplevelser av telefonrådgivning, gärna av kvantitativ 

ansats. Under sökandet av artiklar till examensarbetet fann inte författarna många 

kvantitativa artiklar och ser därför ett behov av artiklar med sådan ansats då en mätning av 

populationen skulle ge ett mer generaliserat resultat. Det kan även undersökas om hur 

sekretessen fungerar i praktiken när vård förmedlas via telefon. Detta för att säkerställa att 

det som står stadgat i Offentlighets- och sekretesslagen följs, då det förekommer att 

information förmedlas via närstående. En fördjupning kan göras i sjuksköterskors upplevda 

osäkerhet och om det i realiteten påverkar patientsäkerheten vid telefonrådgivning. 

Problematiken som sjuksköterskorna erfor inom organisationen gällande 

resursbegränsningar kan behöva forskas om ytterligare för att se hur det kan förbättras.  

7 SLUTSATS  

Detta examensarbete påvisade att sjuksköterskor erfor utsatthet och svårigheter i 

patientmötet, men även positiva aspekter relaterat till yrket som telefonrådgivare. En 

svårighet i telefonrådgivning var att sjuksköterskorna var tvungna att förlita sig på det som 
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kunde höras, vilket ställde krav på förmågan att lyssna. Svårigheter i kommunikationen 

framkom i patientmötet när uppgifter gavs i andra hand av närstående och när vårdtagaren 

hade begränsade språkkunskaper. Även om sjuksköterskorna erfor meningsfullhet och 

tillfredsställelse fanns det en avsaknad av förutsättningar i att utföra telefonrådgivningen på 

ett sätt som de önskade, samt en osäkerhet i om de gett rätt råd och information. Därav bör 

sjuksköterskor inom telefonrådgivning erhålla bättre organisatoriska förutsättningar och 

resurser. Fortsatt fanns det ett behov av att få stöd och återkoppling från organisation och 

kollegor, men även återkoppling från vårdtagaren. Genom att tillgodose detta kan 

sjuksköterskorna känna trygghet och mindre stress och oro i sitt uppdrag inom 

telefonrådgivningen. Vilket även kan bidra till en tryggare och säkrare rådgivning för 

vårdtagaren. 
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BILAGA A; SÖKMATRIS  

 

Databas Sökord Träffar Antal 
lästa 
rubriker 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

Sökbegränsningar 

PUBMED Telenursing 
AND 
communication 
AND qualitative 
research 

11 11 6 4 2 2002-2017 

PUBMED Telenurs* AND 
experience 

25 25 4 3 1 2002-2017 

PUBMED Nurs* AND 
telephone AND 
experience* 
AND advice 
AND decision 

12 12 6 3 2 2002-2017 

CINAHL Telenursing 
AND nurse 
attitudes AND 
job satisfaction 

8 8 5 2 1 2002-2017 

CINAHL Telephone 
advice AND 
perception AND 
attitudes  

34 34 5 3 
 
 
 
 
 

1 2002-2017 
 

CINAHL Nurs* AND 
telephone AND 
experience* 
AND (helpline 
or advisory) 

13 13 6 4 2 2002-2017 

CINAHL Nurs* AND 
telephone AND 
experience* 
AND line 

29 29 5 2 1 2002-2017 

CINAHL Telenursing 
AND job 
satisfaction 

24 24 6 1 1 2002-2017 

 

 

 



 

 

BILAGA B; KVALITETSGRANSKNING 

En kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar byggs på följande frågor (Friberg, 2012, s. 126): 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Hur argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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BILAGA C; ARTIKELMATRIS

Författare, 
årtal, 
tidskrift, 
land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsn
ivå 

Ek, B., & 
Svedlund, M. 
(2015). 
Journal Of 
Clinical 
Nursing. 
Sverige. 
 
(1) 

Registered 
nurses’ 
experiences of 
their decision-
making at an 
Emergency 
Medical 
Dispatch 
Centre 

Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
beslutstagande i 
SOS alarm. 

Kvalitativ 
innehållsanalys, 15 
intervjuer med 
sjuksköterskor 
inom SOS alarm. 

Sjuksköterskorna 
erfor svårigheter i att 
ge medicinska råd 
utan att se 
vårdtagaren. Beslut 
för att skicka 
ambulans var 
utmanande och svårt 
då det erfors rädslor 
för fel beslutstagande.  
 

11/14 

Holmström, 
I., & 
Dall'Alba, G. 
(2002). 
Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences. 
Sverige. 
 
(2) 

'Carer and 
gatekeeper' -- 
conflicting 
demands in 
nurses' 
experiences of 
telephone 
advisory 
services. 

Syftet är att 
beskriva hur 
sjuksköterskor 
erfar 
patientmötet vid 
telefonrådgivning
. 
 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ ansats. 
Ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 
genom intervjuer 
med fem 
sjuksköterskor 
inom 
primärvården. 

Sjuksköterskorna 
uppfattade sig själva 
som både vårdgivare 
och som portvakt, 
vilket orsakade stress. 
De erfor svårigheter i 
att kunna läsa mellan 
raderna under 
tidspress, möta 
vårdtagarnas 
tillfredställelser och 
missnöjen, samt hade 
rädsla över att 
egenvårdsråden 
kunde misstolkas. 

12/14 
 

Holmström, 
I., & 
Höglund, A. 
(2007). 
Journal Of 
Clinical 
Nursing. 
Sverige. 
 
(3) 

The faceless 
encounter: 
ethical 
dilemmas in 
telephone 
nursing. 

Syftet är att 
beskriva etiska 
dilemman som 
konflikter, 
värderingar, 
normer och 
intressen som 
sjuksköterskor 
erfar i sitt arbete. 
  

Kvalitativ studie, 
intervjuer med 12 
sjuksköterskor 
inom 1177 
Vårdguiden. 
Tematisk stegvis 
analysmetod. 
 
 

Sjuksköterskorna 
erfor etiska problem 
med vänner eller 
anhöriga som talade 
för vårdtagaren i 
telefon. 
Sjuksköterskorna 
erfor även oetiska 
beslutstagande för 
vårdtagare på grund 
av resursbrister i 
organisationen, samt 
begränsningar med 
att endast kunna höra 
vårdtagaren. 

11/14 



 

2 

Kaminsky, 
E., 
Rosenqvist, 
U., & 
Holmström, 
I. (2009). 
Journal Of 
Advanced 
Nursing. 
Sverige. 
 
(4) 

Telenurses' 
understanding 
of work: 
detective or 
educator? 
 

 

Syftet är att 
beskriva 
sjuksköterskors 
olika 
uppfattningar av 
arbetet som 
telefonrådgivare. 
 

Kvalitativ studie, 
intervju med 12 
sjuksköterskor 
inom 1177 
Vårdguiden. 
Induktivt 
tillvägagångsätt, 
med inga 
förberedda 
kategorier. 

Sjuksköterskorna 
beskrev sitt arbete 
som att snabbt 
identifiera problem 
genom 
frågeställningar, 
lärande och 
lyssnande. Lyssnande 
erfors som en viktig 
del i arbetet då 
sjuksköterskorna ville 
stödja vårdtagarna 
och ge en känsla av 
tillhörighet. 
Sjuksköterskorna 
erfor sitt arbete som 
detektivarbete där de 
letade efter ledtrådar 
hos vårdtagaren 
genom att lyssna efter 
uttryck som oro och 
ljud. Många erfor att 
de agerade portvakt 
och helst skulle ge ut 
råd om egenvård, då 
med begränsade 
resurser i åtanke. 
 

12/14 

Knowles, E., 
O'Cathain, 
A., Morrell, 
J., Munro, 
JF., & 
Nicholl, JP. 
(2002). 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies. 
England. 
 
(5) 

NHS Direct 
and nurses -- 
opportunity or 
monotony? 

 

Syftet är att 
beskriva 
erfarenheter av 
att arbeta på NHS 
Direct 
(telefonrådgivnin
g). 

Mixed methods 
design. 
Innehållsanalys. 
Frågeformulär med 
slutna frågor och 
en öppen fråga i 
slutet. 682 
sjuksköterskor 
inom NHS Direct 
(national health 
service) svarade på 
formuläret varav 
460 stycken 
svarade på öppna 
frågan. 

Sjuksköterskorna 
erfor arbetet som 
utmanande, 
stimulerande och full 
av möjligheter. Bred 
kunskapsutveckling 
och sämre stöd av 
ledning erfors. Även 
brist på återkoppling i 
arbetet samt stress 
framkom. 

10/14 



 

3 

Lännerström, 
L., Wallman, 
T., & 
Söderbäck, 
M. (2013). 
Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences. 
Sverige. 
 
(6) 

Nurses' 
experiences of 
managing sick-
listing issues 
in telephone 
advisory 
services at 
primary health 
care centres. 

Syftet med 
studien är att 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att hantera 
sjukskrivningsfrå
gor i 
telefonrådgivning 
i primärvården. 

Kvalitativ 
innehållsanalys, 
med 14 deltagande 
sjuksköterskor 
inom 
primärvården. 

Sjuksköterskornas 
erfarenheter av 
gynnsamma villkor 
inkluderade en tydlig 
dokumentation, 
stödjande samarbeten 
med andra 
professioner och 
utbildning i 
försäkringsmedicin. 
Hindren relaterades 
till vårdtagarnas 
förväntningar, 
otillräckligt samarbete 
med andra 
professioner, 
bristande utbildning i 
sjukskrivning och 
svårigheter relaterade 
till sjuksköterskans 
professionella roll.   
 

11/14 

Röing, M., 
Rosenqvist, 
U., & K. 
Holmström, 
I. (2013). 
Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences. 
Sverige. 
 
(7) 

Threats to 
patient safety 
in telenursing 
as revealed in 
Swedish 
telenurses' 
reflections on 
their 
dialogues. 

Syftet är att 
identifiera 
problem som kan 
hota 
patientsäkerheten 
i samtal mellan 
sjuksköterskor 
och vårdtagare. 
 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys, 
intervjuer med 12 
sjuksköterskor 
inom 1177 
Vårdguiden. 

En del sjuksköterskor 
uppenbarade oro över 
bristen av feedback 
rörande de råd de gav. 
Därför kände många 
av sjuksköterskorna 
att det fanns ett behov 
av att följa upp 
samtal, av 
säkerhetsskäl. 
Sjuksköterskorna 
erfor även 
organisatoriska 
problem som att 
arbeta under press, 
vara övervakad och 
inte att ha tid till att 
diskutera djupare 
med vårdtagare. Detta 
resulterade i stress. 
 

12/14 



 

4 

Snelgrove, S. 
(2009). 
Nursing 
inquiry. 
Wales. 
 
(8) 

Nursing work 
in NHS Direct: 
constructing a 
nursing 
identity in the 
call-centre 
environment. 

Syftet är att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
föreställer sin roll 
i att arbete med 
telefonrådgivning
. 

Kvalitativ studie. 
Induktiv tematisk 
analysmetod. 
Frågeformulär med 
främst öppna 
frågor till tre 
arbetsplatser inom 
NHS Direct 
(national health 
service). 92 
sjuksköterskor var 
med i studien. 
Studien 
inkluderade även 
två fokusgrupper 
med diskussioner. 

Sjuksköterskorna 
erfor att de utförde 
sjuksköterskearbete 
och försvarade sin 
identitet som 
sjuksköterskor och 
inte telefonarbetare. 
Det största hindret 
som erfors var att de 
inte kunde se 
vårdtagaren i 
telefonrådgivningen. 

11/14 

Snooks, H., 
Williams, A., 
Griffiths, L., 
Peconi, J., 
Rance, J., 
Snelgrove, S., 
& ... Cheung, 
W. (2008). 
Journal Of 
Advanced 
Nursing. 
England. 
 
(9) 

Real nursing? 
The 
development 
of telenursing.  

Syftet är att förstå 
inverkan av 
telefonrådgivning 
på deras 
traditionella roll 
utifrån ett 
sjuksköterskepers
pektiv. 
 

Mixed methods 
design. Induktiv 
tematisk analys. 92 
sjuksköterskor 
inom NHS Direct 
(national health 
service) fick fylla i 
enkäter med slutna 
och öppna 
svarsalternativ. 
Studien 
inkluderade även 
två fokusgrupper 
med diskussioner. 

Sjuksköterskorna 
erfor 
telefonrådgivning som 
stressande då de inte 
hade möjlighet att se 
vårdtagaren. De 
uttryckte att arbetet 
var lärorikt men att 
kliniska erfarenheter 
kunde tappas med 
tiden. De erfor även 
avsaknad av 
patientuppföljning. 

9/14 

Ström, M., 
Marklund, B., 
& Hildingh, 
C. (2006). 
British 
Journal Of 
Nursing.  
Sverige. 
 
(10) 
 

Nurses' 
perceptions. 
Nurses' 
perceptions of 
providing 
advice via a 
telephone care 
line.  

Studiens syfte är 
att beskriva hur 
sjuksköterskor 
uppfattar sitt 
arbete av att ge 
telefonrådgivning 
till vårdtagare. 
 

Kvalitativ ansats. 
Ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 
genom intervjuer 
med 12 
sjuksköterskor 
inom 1177 
vårdguiden.  

Sjuksköterskorna 
uppfattade sitt arbete 
som stimulerande, 
självständigt och 
utmanande. 
Sjuksköterskorna 
kände sig även utsatta 
för att det krävdes 
omfattande kunskaper 
och fanns risk för att 
bli kritiserad då de 
hade en frontlinje 
position i arbetet.  
 

12/14 



 

5 

Wahlberg, A., 
Cedersund, 
E., & 
Wredling, R. 
(2003). 
Journal Of 
Clinical 
Nursing. 
Sverige. 
 
(11) 

Telephone 
nurses' 
experience of 
problems with 
telephone 
advice in 
Sweden 

Syftet är att 
identifiera 
problem, 
svårigheter och 
nackdelar som 
sjuksköterskor 
med varierade 
nivåer av 
erfarenhet har 
stött på under 
sina karriärer. 

Delphi teknik.  
Kvalitativ studie, 
frågeformulär med 
en öppen fråga. 25 
deltagande 
sjuksköterskor 
inom 
telefonrådgivning-
center (nuvarande 
1177 vårdguiden). 
 

Sjuksköterskorna 
erfor brist på resurser 
som det största 
problemet. Brist på 
andrahands 
konsultationer som 
det andra största 
problemet och att 
alltid göra ett beslut 
som det tredje. 

12/14 
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