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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Allt fler personer kontaktar sjukvården via telefon och det medför att 

telefonrådgivning är ett växande område inom hälso- och sjukvården. Den gör det möjligt för 

sjuksköterskor och personer som ringer in att skapa en relation trots distans. 

Telefonrådgivningen gör sjukvården mer effektiv och avlastar de fysiska vårdmiljöerna. 

Problem: Personer som ringer in upplever att de inte blir uppmärksammade i samtalen och 

att sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivning brister i bemötandet. Det 

framkommer även att de saknar det fysiska stödet från sjuksköterskorna. Syfte: Att skapa en 

översikt av sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning. Metod: 

Allmän litteraturöversikt innehållande kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Det 

framkom fyra teman, de var arbetsmiljön som ett hinder eller en möjlighet, svåra samtal en 

del av arbetet, anamnesupptagningens betydelse och vikten av att ha kunskap och 

kompetens. Slutsats: Sjuksköterskornas erfarenheter visade att de tyckte att det var svårt att 

bedöma utan att kunna se personen samtalet gällde. I framtiden bör telefonen kompletteras 

med kamera och allmänsjuksköterskor bör ha mer utbildning i att kommunicera och av att 

använda det vårdande samtalet för att skapa relation och förståelse. 

Nyckelord: allmän litteraturöversikt, legitimerad sjuksköterska, samtal, telefonrådgivning 
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ABSTRACT  

Background: The numbers of people who contacts the healthcare by phone are increasing, 

which means that telephone counseling is a growing area in healthcare. It allows nurses and 

callers to create a relationship despite distance. Telephone counseling makes healthcare more 

effective and relieves the physical care visits. Problem: The callers feel that they are not 

being noticed in the conversation and that the nurses who work with telephone counselling 

has a lack of attention. It also emerged that they lack physical support from the nurses. Aim: 

To create an overview of the nurse´s experiences of working with telephone counseling. 

Method: General literature overview containing qualitative and quantitative articles. 

Findings: Four theme emerges, they were the working environment as an obstacle or an 

opportunity, difficult conversations as a part of the work, the importance of taking the 

medical background and the importance of having knowledge and competence. 

Conclusion: Nurses experiences showed that they found it difficult to assess without being 

able to see the person in question. In the future, the phone should be supplemented with a 

camera and general nurses should have more education in communicating and using ”the 

caring call” to create relationship and understanding. 

Keywords: dialogue, general literature overview, registered nurse, telephone counseling 
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1 INLEDNING  

Det här examensarbetet kommer att handla om telefonrådgivning ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Ämnet valdes utifrån intresseområdet upplevelser av talsvar och 

telefonrådgivning – ur patient, anhörig- eller sjuksköterskeperspektiv som var ett förslag från 

Västmanlands läns vårdcentraler för att det är något de vill veta mer om. Utifrån det 

intresseområdet valde vi att inrikta oss på sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

telefonrådgivning. Valet att inrikta oss på sjuksköterskeperspektivet gjordes för att vi tror att 

det kommer ge oss kunskaper som kan vara av nytta för allmänsjuksköterskor. 

Telefonrådgivning är ett växande område inom sjukvården och att lyfta telefonluren och 

ringa ett samtal är ett smidigt sätt att söka vård på. Det gör att det finns ett ökat behov av att 

kunna få snabb rådgivning om sitt sjukdomstillstånd via telefon. Vi tycker att det här är ett 

intressant område eftersom att vi själva har erfarenheter från att ringa till 

sjukvårdsrådgivningen som patienter. Det gör att vi är medvetna om att det kan vara svårt att 

göra sig förstådd, formulera sig och uttrycka sina symtom och tankar via telefon. Därför 

anser vi att det är viktigt att sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden har goda verktyg 

och kunskaper i att via telefon kunna ge så bra råd och så gott bemötande som möjligt.  

2 BAKGRUND  

Bakgrunden innehåller definitioner av de centrala begrepp som förekommer i 

examensarbetet, information om telefonrådgivningens historia, tidigare forskning, lagar och 

riktlinjer, vårdteoretiskt perspektiv som tillsammans leder fram till en problemformulering.  

2.1 Centrala begrepp  

Nedan följer en presentation av återkommande och centrala begrepp. Begreppen är 

kommunikation och samtal, telefonsjuksköterska, telefonrådgivning och anamnes. En 

förklaring av begreppen görs för att öka förståelsen av innehållet i examensarbetet och 

underlätta läsandet. 

Anamnes: Vid anamnestagning kan sjuksköterskorna ställa frågor som gäller aktuella besvär, 

medicinering eller allergier samt om tidigare sjukdomar och om det finns ärftliga sjukdomar 

inom familjen (Cox, 2015). Patienten återger sin sjukdomsberättelse och det gör att 

vårdgivaren får en bild av patienten som innefattar beskrivning av sjukdom och symtom. 

Samt att vårdgivaren får kunskap om patientens förförståelse, orientering och förmåga att 

uttrycka sig (Nationalencyklopedin [NE], 2017). 

Kommunikation och samtal: Innebär att människor skickar signaler till varandra. Signalerna 

kan vara icke-verbala och verbala. Den icke-verbala kommunikationen innebär att människor 
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sänder ut signaler genom kroppsrörelser och känslor och de signalerna kan vara omedvetna 

och existerar hela tiden. Den verbala kommunikationen innebär det som sägs med ord, 

förklaringar och i samtal (Baggens & Sandén, 2014; Fredriksson, 2003). 

Telefonsjuksköterska: Legitimerad sjuksköterska oavsett verksamhetsområde och som i 

huvudsak arbetar med rådgivning via telefon (Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- 

och sjukvård [TRIHS], 2011). Telefonsjuksköterskan kommer i det här examensarbetet 

hädanefter benämnas som sjuksköterskan. 

Telefonrådgivning (inom hälso- och sjukvård): Betyder att ge råd via telefon och det innebär 

att patienter har möjlighet att snabbt få svar och hjälp med både lätta symtom och mer 

allvarliga problem av sjuksköterskor (Runius, 2016). 

2.2 Telefonrådgivning i ett historiskt perspektiv 

Telefonrådgivning ger möjlighet att skapa relationer trots att det finns en distans mellan 

sjuksköterskorna och de personer som kontaktar sjukvården via telefon (Wahlberg, 2007). 

Det har i Stockholm varit möjligt att kontakta sjukvården via telefon sedan 1930-talet, dock 

var det inte förrän cirka 30 år senare som den första telefonrådgivningen inleddes i Sverige. 

Den första telefonrådgivningen öppnades i Stockholm och senare tog flera landsting efter och 

numera finns 1177 som är en sjukvårdsrådgivning via telefon och är tillgänglig i hela landet. 

Anledningen till att telefonrådgivningen ökade var att kostnader för telefoner sjönk och de 

blev mer lättillgängliga för allmänheten. Efter andra världskrigets slut förbättrades Sveriges 

ekonomi och det resulterade i att sjukvården kunde växa och till följd av det erbjuda fler 

tjänster däribland telefonrådgivning. Telefonrådgivningen gjorde att sjuksköterskor kunde ge 

råd eller hänvisa till rätt vårdinstans. Även hur hushållen var uppbyggda förändrades under 

1900-talet och de gick från att vara generationsboenden till att vara ensamhushåll. Det gjorde 

att stöd från familj och släkt minskade som resulterade i att efterfrågan på stöd och 

rådgivning från sjukvården ökade. Genom att erbjuda telefonrådgivning som en tjänst kunde 

sjuksköterskorna hjälpa personer på ett likvärdigt eller mer effektivt sätt. Det var något som 

den svenska befolkningen tyckte var en självklarhet (Leppänen, 2008). Telefonrådgivningens 

uppkomst kompenserade och gjorde att de fysiska vårdbesöken minskade. Därmed 

avlastades sjukvården när det gällde mindre allvarliga symtom och problem som kunde lösas 

via telefon (Leppänen, 2008; TRIHS, 2011; Wahlberg, 2007).  

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visade att personerna som tar kontakt via telefonrådgivningen tycker att 

delaktighet är en viktig del i samtalet med sjuksköterskorna. Under det här avsnittet kommer 

två olika perspektiv kring erfarenheter av telefonrådgivning att presenteras. Det ena utifrån 

patientperspektiv och det andra utifrån närståendeperspektiv. De delas upp för att enklare 

kunna särskilja vem som tycker vad och därmed kunna se likheter, skillnader och vidga 

förståelsen. 
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2.3.1 Telefonrådgivning utifrån ett patientperspektiv 

Tidigare forskning visar att personerna som ringer in upplever att samtalen med 

sjuksköterskorna är ostrukturerade. De upplever att sjuksköterskorna enbart ställer frågor 

om situationen utan att fråga om personens egna åsikter och uppfattningar om problemet. 

Personerna tycker även att sjuksköterskorna ger råd utan att kontrollerna om de förstår och 

om de har samma åsikt gällande råden (Derkx et al., 2008). Dock visar det sig att de personer 

som får rätt råd vid rätt tidpunkt och som lyssnar på råden från sjuksköterskorna har större 

chans att tillfriskna. Det innebär även att de får lägre vårdkostnader eftersom att de inte 

behöver uppsöka vården flera gånger (Navratil-Strawn et al., 2014). Personerna uppger också 

att telefonrådgivning kan innebära en lättnad för att de inte behöver betala 

transportkostnader, resa eller ta ledigt från arbetet för att kunna söka vård och få hjälp 

(Sevean, Dampier, Spadoni, Strickland & Pilatzke, 2008). Det visar sig även finnas flera 

andra faktorer som påverkar om personerna som ringer in följer råden de får av 

sjuksköterskorna om att utföra egenvård hemma. De faktorerna som påverkar är om 

personerna känner en samhörighet med sjuksköterskorna och om de har en förmåga att ta 

hand om sig själva (Williams, Warren, McKim & Janzen, 2012). De tycker även att det är 

viktigt att sjuksköterskorna som besvarar samtalen har kunskaper om tillståndet de söker 

vård för, det gör att de känner sig sedda och ger en känsla av förtroende trots distans (Sevean 

et al., 2008). Det är mer troligt att personerna följer råden de får om de motsvarar deras 

behov och förväntningar. Majoriteten av de personer som ringer in uppger att de följer råden 

sjuksköterskorna ger de. I de fall råden inte efterföljs har personerna antingen svårt att 

transportera sig eller har svårt att förstå råden de får. När personerna inte känner sig 

delaktiga i besluten som tas påverkas följsamheten av råden också negativt. Något som även 

påverkar följsamheten är om personerna upplever att sjuksköterskorna är villiga att hjälpa 

till (Valanis et al., 2007). De flesta av personerna som ringer in känner ett förbättrat mående 

när de har talat med en sjuksköterska och de uppger att de kan tänka sig att ringa in igen om 

det skulle behövas (Williams et al., 2012). I de fall när webbkamera används förbättras 

upplevelsen av samtalen eftersom det möjliggör att personen som ringer in kan bli undersökt 

av en sjuksköterska. Det gör att personerna som ringer in känner att de får den hjälp de har 

förväntat sig (Sevean et al., 2008). 

Personer som kontaktar telefonrådgivningen upplever en positiv känsla när de blir bemötta 

med respekt, lugn, vänlighet och får bekräftelse av sjuksköterskorna de talar med. 

Personerna vill bli tagna på allvar och vara delaktiga i de beslut som tas och de tycker att det 

är viktigt att få snabb, pålitlig och uppdaterad information om problemet de söker för. 

Personerna som ringer in anser även att sjuksköterskorna är ett stöd, en säkerhet och en 

tillgång i vardagen (Ström, Marklund & Hildingh, 2009). De uttrycker också att 

sjuksköterskorna ger de en trygghet genom att delge ny information som bidrar till 

delaktighet och större förståelse om sin sjukdom. Personerna som ringer in tycker att det är 

viktigt att sjuksköterskorna är tydliga i instruktionerna när de ger råd om hur egenvård bör 

utföras. De som inte följer egenvårdsråden tycker att de inte får tillräckligt tydlig information 

om varför det är viktigt att följa instruktionerna och konsekvenserna som kan uppstå om de 

inte följs (Williams et al., 2012). Dock visar det sig att personerna som ringer in upplever att 

sjuksköterskorna är bra på att ge feedback och råd om att utföra egenvård som stärker tron 

på deras egen förmåga (Lu, Chi & Chen, 2013). 
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Personerna som ringer in uppger att de tycker att upplevelsen av telefonrådgivningen 

påverkas negativt när de blir placerade i kö och om det är lång väntetid. Om de talar med en 

sjuksköterska som de upplever har lite erfarenhet av telefonrådgivning tycker personerna 

som ringer in att informationen de får är bristande och leder till att de inte förstår vad 

sjuksköterskan menar (Reinhardt, 2010). Det framkommer också att något som påverkar 

upplevelsen av telefonrådgivning för personen som ringer in är om tekniken fungerar, är 

användarvänlig och om den går att förstå (Lu et al., 2013). 

2.3.2 Telefonrådgivning utifrån ett närståendeperspektiv 

När närstående som vårdar en familjemedlem kontaktar telefonrådgivningen för att få stöd 

och råd på distans visar det sig öka välmående och det förbättrar deras förmåga att hantera 

stress. Möjligheten att få rådgivning på distans minskar därmed även de stressrelaterade 

påfrestningarna på familjen och förbättrar relationerna när närstående agerar vårdare åt en 

familjemedlem (Chiang, Chen, Dai & Ho, 2012). De upplever trots att de får stöd via 

individuell telefonrådgivning att den första tiden av att vårda en familjemedlem hemma är 

krävande eftersom att de saknar den fysiska närvaron av sjuksköterskors hjälp. Dock 

upplever de närstående att det bli bättre över tiden när de blir mer bekväma i sina roller som 

vårdare och med att använda den individuella telefonrådgivningen som stöd. De upplever 

även att telefonrådgivningen och vården blir alltmer effektiv eftersom det möjliggör att de 

kan ta kontakt och få stöd när som helst. Det gör också att de förutom att vara ett stöd och 

ansvara för vården av sin familjemedlem också kan ha ett eget socialt liv eftersom det gör att 

de inte blir bundna till sjukvården på samma sätt (Kim et al., 2011). 

2.4 Lagar och riktlinjer 

Patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) säger att 

sjukvården ska vara lättillgänglig för den som behöver vård. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821) ska patienten kunna få information om hälsotillstånd, när och hur de kan få vård, 

vilka metoder som finns för behandling och i förebyggande syfte, risker och eventuellt 

vårdförlopp. Vidare säger lagen att patienten i möjligaste mån ska vara delaktig i den vård 

som genomförs. Även närstående kan delta om möjlighet finns och om det inte bryter mot 

sekretess och tystnadsplikt. Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska alla personuppgifter 

hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga får tillgång till de. Sjukvården ska ha tillgång 

till personuppgifterna för att de ska kunna ge god och säker vård. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är sjuksköterskans ansvarsområden att främja och 

återställa hälsa, lindra lidande och förebygga att sjukdom uppstår. Den fastslår även att 

sjuksköterskor ska behandla uppgifter med gott omdöme. De saka även visa patienten 

respekt, medkänsla, vara lyhörd och trovärdig. Sjuksköterskorna ska ge rätt och användbar 

information utformad efter patientens behov och kunskaper. När teknisk utrustning används 

bör sjuksköterskan se till att de värnar om patientens värdighet och är i enlighet med 

patientens säkerhet och rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 
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Målet med HSL (SFS 2017:30) är att ge hela befolkningen en likvärdig vård med respekt för 

den enskilda människan. Vården ska tillgodose patientens behov av säkerhet, gynna 

kontakter och samordningen mellan patienten och sjukvården.  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det här examensarbetet kommer att utgå ifrån Fredrikssons (2003) teori om det vårdande 

samtalet. Den här teorin är lämplig för examensarbetet för att vårdande samtal är något som 

ingår i och är en viktig del av sjuksköterskans arbete med telefonrådgivning. Teorin använder 

vårdare och patient som begrepp om det som vidare i examensarbetet benämns som 

sjuksköterska och person. 

Teorin om det vårdande samtalet innefattar tre olika aspekter inom kommunikation. De är 

den relationella, den narrativa och den etiska aspekten och handlar om att på olika sätt 

använda kommunikation för att lindra lidande. Den relationella aspekten handlar om 

relationen som skapas mellan vårdaren och patienten under tiden de samtalar med varandra. 

Det krävs en vårdande beröring för att kunna skapa en relation. Vårdande beröring handlar 

inte om fysisk beröring utan om att uttrycka och dela sina känslor. När patienten inte kan 

eller inte är redo att förmedla sina känslor skapas istället en skyddande beröring och en 

distans i relationen. Relationen som skapas ska i sinom tid leda till att vårdaren hjälper 

patienten att få sitt lidande lindrat. Den narrativa aspekten innefattar den kommunikation 

som sker mellan patienten och vårdaren och som gäller patientens historia och 

lidandeberättelse. Det är lidandeberättelsen som är i fokus under samtalets gång och det som 

avgör hur vårdaren möter och bekräftar patienten. Allteftersom samtalet fortskrider bildar 

vårdaren en djupare förståelse för patientens lidande och det leder till att även patienten 

förstår sitt lidande bättre. Slutligen i den etiska aspekten rör det sig om att människorna i 

samtalet har en gemensam respekt för varandra och en självrespekt som kan utvecklas till en 

omtanke för andra än sig själv. Tillsammans visar de tre aspekterna på den gemenskap som 

kommunikation medför (Fredriksson, 2003).  

Kommunikationen sker i två delar, där den första innebär att kunna tolka sina egna tankar 

och utifrån de formulera ord. Den andra delen av kommunikationen är att mottagaren av 

orden också ska kunna förstå vad som menas med det som säga. Kommunikation kan alltså 

ses som en tolkningsprocess mellan vårdaren och patienten som regleras med ord, 

förförståelse och kroppsspråk. En viktig del i kommunikationen är att vårdaren tar sig tid till 

att vara tyst och lyssna på det som patienten har att säga. Tystnaden ger vårdaren tid till att 

reflektera och tolka det som säga för att få en djupare förståelse. Att vårdaren är tyst ger även 

patienten en möjlighet att tänka för att sedan kunna uttrycka sin berättelse. Lyssnandet 

däremot beskrivs som att vårdaren tar in det som patienten säger och sedan lyssnar till sina 

egna tankar och ord. Det har betydelse för att kunna föra ett givande samtal och skapa en 

relation med patienten. Att vårdaren i samtalet ger något tillbaka till patienten öppnar upp 

för att hjälpa och dela patientens lidande. Det gör att vårdarens vilja att lyssna hjälper 

patienten att berätta om sitt liv och sedan kunna relatera och skapa en förståelse för det egna 

lidandet (Fredriksson, 2003). 
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Ett vårdande samtal har fokus på att lindra lidande och återställa hälsa. Det vårdande 

samtalet är oftast inte linjärt utan allteftersom ny förståelse uppnås kan nya frågor uppstå 

under samtalets gång. Samtalet behöver inte alltid vara vårdande utan det kan även vara ett 

vårdsamtal vilket innebär att patienten enbart vill ha sina behov tillgodosedda. I de fallen är 

inte lidandet i fokus och därmed skapas ingen relation. Det finns även något som kallas 

hälsosamtal och det handlar då om att ge råd och vägledning i ett förebyggande syfte. 

Vårdarens roll o samtalen är att alltid vara ett stöd och finnas till närhelst patienten behöver. 

En annan viktig del för vårdaren i samtalet med patienten är att bibehålla symmetrin i 

relationen för att inte utöva makt över patienten. Det är lidandet hos patienten som kan 

medföra att relationen blir asymmetrisk eftersom att lidandet gör patienten passiv och 

vårdaren blir då den aktiva parten. Maktutövande kan annars innebära att samtalet blir 

oetiskt. För att samtalet inte ska bli oetiskt krävs en ömsesidighet och att vårdaren förstår att 

patienten är den som vet mest om sig själv. För att uppnå ömsesidighet krävs det att 

vårdaren hjälper patienten att bli mer aktiv i att lindra sitt lidande (Fredriksson, 2003). 

I ett vårdande samtal är det viktigt att både vårdaren och patienten är närvarande. Samtalet 

börjar med där-varo genom att vara närvarande och skapa en relation med förståelse för den 

andra parten. Närvaron handlar om att vårdaren visar patienten uppmärksamhet och en vilja 

att se patientens behov. Sedan fortsätter samtalet i med-varo genom att vårdaren inbjuder 

patienten i sin närvaro. Det innebär att visa sig helt tillgänglig inte enbart som vårdare utan 

även som person. Accepterar patienten inbjudan blir vårdaren delaktig i lidandet 

(Fredriksson, 2003). 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att närstående som vårdar en anhörig hemma upplever att de saknar 

den fysiska hjälpen av sjuksköterskorna dock upplever de att de får ett stöd av 

telefonrådgivningen. Tidigare forskning visar även att de personer som ringer in till 

telefonrådgivningen förväntar sig att sjuksköterskorna ska vara lugna, kunna svara på deras 

frågor och ge de bekräftelse. Dock framkommer det att personerna ofta upplever att 

sjuksköterskorna är ostrukturerade och inte bryr sig om personens åsikter i samtalet. För att 

de ska förstå råden som de får av sjuksköterskorna tycker de att det är viktigt att 

sjuksköterskorna de talar med undervisar och informerar personen i fråga på ett tydligt sätt. 

Kunskaperna som eftersöks i det här examensarbetet är att ta reda på vad sjuksköterskor har 

för erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning. Enligt det vårdande samtalet är det 

viktigt att skapa en gemenskap i samtalet för att göra det möjligt för personerna som ringer 

in att bli delaktiga och att kunna lindra sitt lidande. Därför kan kunskaperna om det 

vårdande samtalet medföra att telefonsamtalen och rådgivningen förbättras. Kunskaperna 

skulle så småningom kunna leda till förbättringar inom arbetet med telefonrådgivning. 
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3 SYFTE 

Att skapa en översikt av sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning. 

4 METOD 

Under det här avsnittet kommer val av metod, datainsamling, urval med kvalitetsgranskning, 

genomförande och analys att presenteras. 

4.1 Val av metod 

Det här examensarbetet är gjort utifrån en allmän litteraturöversikt, för att i enlighet med 

syftet ge en översikt av sjuksköterskans erfarenheter inom området telefonrådgivning. En 

allmän litteraturöversikt innebär i det här fallet en beskrivande översikt av det avsedda 

kompetensområdet. Det innebär att söka fram vetenskapliga artiklar för att se hur 

kunskapsläget ser ut och den valda analysmetoden som sker i tre steg är ett ordnat sätt att 

analysera kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Det i sin tur ger en större 

överblick över det valda ämnet, då kvalitativa artiklar lyfter och beskriver upplevelser och 

erfarenheter, medan kvantitativa artiklar belyser siffror och statistik (Friberg, 2012a). 

4.2 Datainsamling och urval 

Det första steget i datainsamlingen var att välja databaser att söka i. Artikelsökningarna 

gjordes på databaserna CINAHL Plus, PubMed och SveMed+ som alla har artiklar med ett 

vårdvetenskapligt fokus. Därför var de databaserna relevanta att söka i eftersom det här 

examensarbetet utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Dock valdes SveMed+ relativt 

snabbt bort för att den mest innehöll nordiska artiklar och det här examensarbetet strävade 

efter att vara internationellt täckande. Sökningarna gjordes med hjälp av inklusionskriterier, 

det som inkluderas i sökning och exklusionskriterier, det som utesluts för att det inte är 

relevant för arbetet (Friberg, 2012b). Inklusionskriterierna var allmänsjuksköterskors 

perspektiv på telefonrådgivning, att artiklarna var vetenskapligt granskade (peer reviewed) 

och publicerade år 2007–2017 för att vara aktuella. Tidskrifterna som artiklarna var 

publicerade i kvalitetsgranskades genom att en sökning utfördes i Ulrichweb där det gick att 

se om tidskriften var vetenskapligt granskad. Exklusionskriterierna var således artiklar som 

utgick från patient-, anhörig eller specialistsjuksköterskeperspektiv, de artiklar som var 

publicerade före år 2007 och artiklar som riktade in sig på specifika sjukdomstillstånd. 

Sökorden utgick från syftet även synonymer till orden i syftet användes. För att få fram 

lämpliga vårdvetenskapliga sökord utifrån syftet användes Svensk MeSH som sökmotor. 
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Sökorden som användes var nurse experience, telephone triage, telenursing, nurse attitudes, 

telephone advice, telephone advice nursing och caring. För att kunna kombinera flera ord i 

samma sökning användes AND mellan sökorden. I en del av sökningarna användes fulltext 

för att avgränsa ytterligare när sökningen genererade många träffar. Sökningen gav totalt 92 

träffar och utifrån de valdes tio vetenskapliga artiklar till examensarbetet. Av de tio valda 

artiklarna var åtta kvalitativa, en kvalitativ och kvantitativ samt en kvantitativ artikel. De 

presenteras i en sökmatris (Bilaga A) för att göra det möjligt att enkelt följa hur sökningen 

gått till. 

4.2.1 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna söktes fram med hjälp av urvalen ovan och för att se om artiklarna kunde 

inkluderas eller exkluderas ur det här examensarbetet gjordes en kvalitetsgranskning enligt 

Friberg (2012a). Kvalitetsgranskningen utgick från ett antal frågor som i det här 

examensarbetet omformulerades till ja och nej frågor, det gjordes för att lättare kunna 

sammanställa poängen utan att lägga in någon tolkning i granskningen. Antalet frågor 

varierade, för kvalitativa artiklar var det 14 frågor och för kvantitativa artiklar var det 13 

frågor. Om frågorna kunde besvaras med ja fick de en poäng medan nej gav noll poäng. Det 

gjorde att lägsta poäng var noll och högsta poäng var fjorton respektive tretton. Poängen 

delades in i tre nivåer, noll - fyra poäng innebar att artikeln var av låg kvalité, fem - nio poäng 

innebar medel kvalité och tio-fjorton/tretton poäng innebar hög kvalité. Alla artiklar i det här 

examensarbetet klarade kvalitetsgranskningen med hög kvalité och kunde sedan genomgå 

analys. Kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna presenteras med en tabell i 

bilaga B.  

4.3 Genomförande och analys 

Efter att kvalitetsgranskningen genomförts kunde arbetet gå vidare in i nästa fas och 

analysen utföras inför resultatet. Analysen enligt Friberg (2012a) innehåller tre steg där 

avsikten är att skapa ett helikopterperspektiv och få en översikt av artiklarna. Utifrån 

översikten söks likheter och skillnader fram från artiklarnas syfte metod och resultat. 

Resultaten sammanställs sedan och bildar olika teman. 

I det första steget lästes alla artiklar ordentligt ett flertal gånger, först via datorn och sedan i 

utskriftsformat. De lästes på olika sätt för att få en helhetsbild och bättre förståelse av 

artiklarnas innehåll inför analysen. Efter det gjordes en översikt i form av en artikelmatris 

(bilaga C) som gav en bra överblick av innehållet i artiklarnas syfte, metod och resultat. 

Artiklarna numrerades för att inte blanda ihop titlar, lättare kunna identifiera vilken artikel 

som är vilken och för att göra det enklare att följa genom arbetet.  

I steg två lästes artiklarna ytterligare en gång, den här gången med fokus på syfte, metod och 

resultat för att de delarna är möjliga att jämföra med det här examensarbetets syfte. De olika 

delarna, syfte, metod och resultat färgkodades med hjälp av överstrykningspennor i olika 

färger. Färgkodningen gjordes för att kunna avskilja de olika delarna i artiklarna, delarna 
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sattes sedan in i varsin tabell för att underlätta arbetet med att hitta likheter och skillnader. 

Nedan följer en tabellöversikt (tabell 1) över artiklarnas syften för att visa hur arbetet med 

urskiljningen av delarna har gått till.  

Tabell 1. Översikt av de granskade artiklarnas syften. 

Tabell över artiklarnas syften 

1 Att undersöka sjuksköterskor som arbetar 
med telefonrådgivnings känslomässiga 
erfarenheter gällande arbetsplats, ledning 
och nya sätt att arbeta på. 

6 Att utforska sjuksköterskors upplevelser 
av att vara inblandad i klagomål gällande 
försummelse. 

2 Att beskriva och förstå telefonsjuksköterskors 
arbete. 

7 Att beskriva sjuksköterskors upplevelser 
av att arbeta med sjukvårdsupplysning. 

3 Att beskriva sjuksköterskor erfarenheter av 
hur könsaspekter påverkar telefonrådgivning. 

8 Att beskriva sjuksköterskors upplevelser 
av att arbeta med datoriserat 
beslutssystem och hur det påverkar deras 
arbete. 

4 Att utforska sjuksköterskors upplevelser av 
att ge distansrådgivning till närstående som 
vårdar sin familjemedlem.   

9 Att beskriva sjuksköterskors perspektiv 
på telefonrådgivning. 

5 Att beskriva etiska dilemman som 
sjuksköterskor möter i sitt arbete. 

10 Att bedöma om nivåer av stress påverkar 
prestation, sjukdom och uppsägning hos 
sjuksköterskor som jobbar med 
sjukvårdsrådgivning via telefon. 

  

Utifrån artiklarnas resultat har den text som var relevant och överensstämmer med 

examensarbetets syfte tagits ut till ett dokument. Dokumentet skrevs ut och klipptes sedan i 

små delar och klistrades upp som ett kollage. Det gjordes för att lättare få en överblick av 

resultaten i artiklarna och kunna jämföra och förenkla arbetet med att finna likheter och 

skillnader. Efter att ha fått fram likheter och skillnader utifrån resultaten i artiklarna gjordes 

en sammanställning och det var steg tre i analysmetoden. Sammanställningen av likheter och 

skillnader gjordes i ett nytt dokument där väsentliga delar för examensarbetet ännu en gång 

färgkodades beroende på vad de innehöll. Färgkodningen gav fyra olika färger som sedan 

ledde fram till att fyra olika teman skapades som handlade om arbetsmiljö, svåra samtal, 

anamnesupptagning och kompetens. 

4.4 Etiska överväganden 

Det här examensarbetet har tagit hänsyn till de etiska riktlinjer och lagar som forskning bör 

efterfölja. I enlighet med Codex (2016) har det säkerställts at allt material som använts är 

accepterat och av god kvalité. För att säkerställa god kvalité i det här examensarbetet var ett 

sökkriterium för de använda artiklarna och tidskrifterna att de var vetenskapligt granskade 

(peer reviewed). Peer reviewed systemet innebär att flera oberoende redaktörer, granskare 

och forskare har gått igenom och granskat artiklarna (Codex, 2017). Även en 

kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012a) utfördes i det här examensarbetet för att 

kontrollera artiklarnas kvalité och att de innehåller viktiga delar. Det gjordes för att enligt 
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Codex (2017) är det varje enskild individs skyldighet att verifiera att forskningen är av god 

kvalité. 

Det är aldrig tillåtet att plagiera andra, förfalska eller vinkla resultat för att det bryter mot 

forskningsetiska lagar. Det är också viktigt att tänka på att inte förvränga resultat vid 

bearbetning av material (Vetenskapsrådet, 2016; Codex, 2017). Under hela arbetsprocessen 

med examensarbetet har de här viktiga aspekterna tagits hänsyn till. Refereringssystemet 

APA-style (American Psychological Association) används i det här examensarbetet. Det 

används för att göra det möjligt att enkelt hitta originalkällan till texten utifrån det som 

skrivits och särskilja vilken källa som har sagt vad. Att referera enligt APA-style är ett sätt att 

visa på ett vetenskapligt förhållningssätt (American Psychological Association, 2017). 

5 RESULTAT 

I det här avsnittet redovisas de likheter och skillnader som framkommit från de utvalda 

artiklarnas syfte, metod och resultat. Kvalitativa och kvantitativa artiklar kommer inte att 

delas upp under resultatet utan kommer att redovisas gemensamt i de delar de stämmer in 

på. 

5.1 Likheter och skillnader i syften 

I de kvalitativa artiklarna och i den artikeln som var både kvalitativ och kvantitativ var syftet 

att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av telefonrådgivning (Ek & 

Svedlund, 2014; Ernesäter, Holmström & Engström, 2009; Holmström & Höglund, 2007; 

Höglund & Holmström, 2008; Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009; Röing & 

Holmström, 2015; Solli, Hvalvik, Bjørk & Hellesø, 2015; Snooks et al., 2008; Weir & 

Waddington, 2008). Två av de kvalitativa artiklarna hade för avsikt att undersöka hur 

normer och värderingar påverkar telefonrådgivningen för sjuksköterskan. Den ena artikeln 

fokuserade på könsaspekter (Höglund et al., 2008) och den andra fokuserade på etiska 

dilemman som kan uppstå under samtalen (Holmström et al., 2007). Medan två andra av de 

kvalitativa artiklarna fokuserade på hur sjuksköterskan tyckte att det är att arbeta med 

datorsystem för bedömning och beslutstagning vid telefonrådgivning (Ernesäter et al., 2009; 

Weir et al., 2008). Röing och Holmströms (2015) syfte var att utforska sjuksköterskors 

upplevelser av att vara inblandad i klagomål i arbetet med telefonrådgivning.  

Den kvantitativa artikelns syfte skiljde sig från de övriga då syftet var att bedöma hur stress 

påverkade sjuksköterskans arbete med telefonrådgivning. Artikeln undersökte 

sjuksköterskors erfarenheter av arbetet och hur stress påverkade trivsel, prestation och 

sjukdomsfrånvaro hos sjuksköterskorna (Farquharson et al., 2012).  
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5.2 Likheter och skillnader i metoder 

Nio av artiklarna i examensarbetet använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Det 

gjorde de för att kunna beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

telefonrådgivning (Ek et al., 2014; Ernesäter et al., 2009; Holmström et al., 2008; Höglund 

et al., 2007; Kaminsky et al., 2009; Röing et al., 2015; Solli et al., 2015; Snooks et al., 2008; 

Weir et al., 2008). Fyra av de kvalitativa artiklarna följde upp med nya intervjuer inom ett år 

från första intervjutillfället (Holmström et al., 2007; Höglund et al., 2008; Kaminsky et al., 

2009; Solli et al., 2015). Kaminsky et al. (2009) använde sig av en kvalitativ metod med ett 

fenomenografiskt tillvägagångssätt. Det gjorde de för att kunna förstå variationer av 

sjuksköterskornas känslor och erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning. Vid 

intervjuerna använde de sig av öppna frågor som insamlingsmetod och intervjuerna varade 

mellan 45 till 90 minuter. Det var 2o sjuksköterskor från en svensk sjukvårdsrådgivning som 

hade tillfrågats varav tolv stycken valde att delta i intervjuerna. Deltagarna hade 4 månader 

till 35 års erfarenhet av att arbeta med telefonrådgivning. Ett år efter första intervjutillfället 

genomförde de fem uppföljningsintervjuer för att se om något hade förändrats. Holmström et 

al. (2007) använde också en kvalitativ metod med intervjuer. Dock användes ett induktivt 

tillvägagångssätt utan några förbestämda kategorier. Det gjordes med avsikt att kunna 

undersöka sjuksköterskornas tankar och erfarenheter. Deltagarna som intervjuades bestod 

av 12 sjuksköterskor från en svensk sjukvårdsrådgivning och även de hade mellan 4 månader 

till 35 års erfarenhet av att arbeta med telefonrådgivning. Intervjuerna varade mellan 45 till 

90 minuter och uppföljningsintervjuerna utfördes ett år efter första tillfället. Liksom 

Holmström et al. (2007) använde Höglund et al. (2008) en kvalitativ metod med intervjuer 

och hade ett induktivt förhållningssätt utan några förbestämda kategorier. Intervjuerna var 

djupintervjuer som innehöll öppna frågor och upprepades vid två tillfällen. Deltagarna 

bestod av en liknande grupp sjuksköterskor med olika klinisk erfarenhet och de hade arbetat 

med telefonrådgivning från 4 månader till 35 år. Även Weir et al. (2008) använde 

djupintervjuer som datainsamlingsmetod dock hade de ett kvalitativt etnografiskt 

tillvägagångssätt. Det tillvägagångssättet innefattade förutom djupintervjuer också 

naturalistiska observationer med fokus på sjuksköterskans upplevelse och erfarenheter av 

telefonrådgivning. Djupintervjuerna genomfördes med 36 deltagare på en 

sjukvårdsrådgivning. 

Två av de kvalitativa artiklarna använde semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Det gjorde det möjligt att utifrån färdigställda frågor kunna ställa 

följdfrågor (Ernesäter et al., 2009; Solli et al., 2015). Solli et al. (2015) hade en kvalitativ 

metod med ett utforskande tillvägagångssätt för att kunna undersöka relationen mellan 

sjuksköterskor och närstående som vårdade sin familjemedlem och använde webbkamera 

som kommunikationssätt. Studien genomfördes i Norge och deltagarna var fyra 

sjuksköterskor som hade arbetat med distansrådgivning alltifrån en månad till två och ett 

halvt år. Innan intervjuerna blev deltagarna informerade vid två tillfällen och det gjorde för 

att ge en god förberedelse. De semistrukturerade intervjuerna varade mellan 30 till 90 

minuter och utfördes två gånger med varje deltagare. Det gjordes för att kunna säkerställa att 

deltagarna använde webbkameran på rätt sätt. Ernesäter et al. (2009) använde också en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som varade mellan 45 till 60 minuter. 
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Antalet deltagare som intervjuades var åtta sjuksköterskor som alla hade minst ett års 

erfarenhet.  

I fem av de kvalitativa artiklarna som hade intervjuer som metod användes öppna frågor i 

intervjuerna (Ek et al., 2014; Ernesäter et al., 2009; Holmström et al., 2007; Kaminsky et al., 

2009; Röing et al., 2015). Röing et al. (2015) använde en beskrivande kvalitativ metod med 

intervjuer för att utforska sjuksköterskors tankar, känslor och erfarenheter. Det var sex 

sjuksköterskor som blev intervjuade i 30 till 90 minuter och de hade arbetat med 

telefonrådgivning alltifrån tre och ett halvt år till tolv år. Ek et al. (2014) intervjuade 15 

sjuksköterskor som hade en erfarenhet på i genomsnitt 14 år. Intervjuerna bestod av öppna 

frågor och hade en medellängd på 26 minuter. Det gav sjuksköterskorna en möjlighet att 

beskriva sina erfarenheter. 

Sju av de kvalitativa artiklarna (Ek et al., 2014; Ernesäter et al., 2009; Holmström et al., 

2008; Höglund et al., 2007; Kaminsky et al., 2009; Röing et al., 2015; Solli et al., 2015) och 

den artikeln med kvalitativ och kvantitativ ansats (Snooks et al., 2008) hade transkriberat 

intervjuerna för att sedan kunna skapa koder och slutligen teman av de. Det som dock skilde 

artiklarnas analyser åt var att i tre av artiklarna hade analysen av data delats upp författarna 

emellan eller så hade en av författarna utfört analysen och de andra hade varit medläsare 

(Holmström et al., 2007; Solli et al., 2015; Röing et al., 2015). Medan i en av artiklarna hade 

hela analysen utförts tillsammans av alla författarna till artikeln (Kaminsky et al., 2009). 

Även i Weir et al. (2008) var alla författarna delaktiga i analysprocessen. Dock hade de 

analyserat med ett kodningsschema som sedan tolkades och sammanställdes. 

Den kvantitativa artikeln (Farquharson et al., 2012) och den artikeln med kvalitativ och 

kvantitativ ansats (Snooks et al., 2008) använde sig istället av frågeformulär som 

datainsamlingsmetod. Farquharson et al. (2012) genomförde en omfattande studie om stress 

utifrån erhållna fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva åtgärder. Det var 465 

sjuksköterskor som blev tillfrågade dock var det enbart 152 sjuksköterskor som valde att 

delta. Deras erfarenhet av telefonrådgivning var i genomsnitt tre och ett halvt år. Snooks et 

al. (2008) som var av både kvalitativ och kvantitativ metod skickade ut frågeformulär med 

strukturerade och öppna frågor till 111 sjuksköterskor vara 92 svarade och returnerade 

formuläret. Sjuksköterskorna som svarade hade i genomsnitt arbetat i 18 år. Efter att 

frågeformulären blivit besvarade rekryterades sjuksköterskor internt till fokusgrupper för att 

diskutera det som framkommit i svaren på formulären. Analysen för den kvantitativa artikeln 

och den med kvalitativ och kvantitativ ansats gjordes med hjälp av datorprogram där svaren 

från de besvarade frågeformulären hade lagts in. I Snooks et al. (2008) hade svaren kodats 

innan de lades in i datorprogrammet som analyserade det. Medan Farquharson et al. (2012) 

enbart lade in de svar som var fullständiga i datorprogrammet.  

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Likheter och skillnader i artiklarnas resultat utifrån syftet att skapa en översikt av 

sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning ledde fram till fyra teman. 

De kvalitativa och kvantitativa artiklarna skiljs inte åt, då de kvantitativa artiklarnas resultat 
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innehåller beskrivande text vilket kommer att användas här. De olika temana som framkom 

presenteras nedan i tabell 2 och de kommer att användas som rubriker under 

resultatavsnittet. 

Tabell 2. Översikt av de teman som framkom 

Teman 

Arbetsmiljön som ett hinder eller en möjlighet 

Svåra samtal en del av arbetet 

Anamnesupptagningens betydelse 

Vikten av att ha kunskap och kompetens 

 

5.3.1 Arbetsmiljön som ett hinder eller en möjlighet 

Sjuksköterskorna upplevde att det var nervöst att arbeta elektroniskt och de uttryckte att det 

var stressigt att hela tiden övervakas och spelas in (Snooks et al., 2008; Weir et al., 2008). 

Det upplevdes som stressigt att veta hur många samtal som väntade medan ett annat samtal 

pågick. Att de inte hade någon kontroll över de inkommande samtalen gjorde att de upplevde 

arbetssituationen stressig (Röing et al., 2015). Det upplevdes som stressigt att de inte kunde 

se patienten och att hela tiden lyssna på de inkommande samtalen upplevde 

sjuksköterskorna var intensivt och utmattande (Snooks et al., 2008). Att i samtalen arbeta 

med de olika datorsystemen som användes för bedömning och prioritering gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig passiva och kontrollerade på arbetet. De uttryckte även att de inte 

anser sig få möjlighet att utnyttja sin fulla kompetens (Ernesäter et al., 2009). Något som 

upplevs som negativt var konflikter och att bli ifrågasatt av kollegor gällande prioriteringar 

och bedömningar (Ek et al., 2014). Nattpass innebar sämre bemanning och längre arbetspass 

vilket sjuksköterskorna uttryckte påverkade deras uppmärksamhet. Därför var det viktigt att 

som sjuksköterska ha kunskap om sina begränsningar så att de inte tog fel beslut (Röing et 

al., 2015). Arbetet med telefonrådgivning upplevdes som befriande i och med att det var 

mindre fysiskt krävande (Snooks et al., 2008). 

Sjuksköterskorna tyckte däremot att det var bra att de enbart hade en patient att fokusera på 

åt gången (Ek et al., 2014). Ytterligare något som upplevdes som positivt var att de hade 

möjlighet att välja frekvens samt när och hur kommunikationen skulle ske (Solli et al., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde även att det var viktigt med en positiv stämning och arbetsmiljö. 

En arbetsplats utan konflikter, där det fanns delaktighet i arbetsgruppen och där 

sjuksköterskorna kände sig önskvärda uttryckte de som viktigt för arbetsmiljön och 

avgörande för att kunna känna tillfredställelse på arbetet (Farquharson et al., 2012; Weir et 

al., 2008). Enligt Röing et al. (2015) ville sjuksköterskorna ha stöd av arbetsplatsen när de 

hade fått ett jobbigt klagomål från någon person som ringt in. Stödet ville sjuksköterskorna 

ha för att lättare komma tillbaka till arbetet. Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att 

kollegorna hjälpte och lärde av varandras tidigare erfarenheter (Röing et al.,2015; Snooks et 

al., 2008).  
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5.3.2 Svåra samtal en del av arbetet 

Det var vanligt att någon annan än personen det gällde ringde in, det berodde på att i en del 

kulturer fick kvinnor inte kontakta sjukvården själv för att kvinnan sågs som underordnad 

mannen (Holmström et al., 2007; Höglund et al., 2008). Det fanns brister i samtalet när män 

ringde in trots att de misstrodde sin egna förmåga att förmedla symtom och information, 

samtidigt som de såg sig själva som familjens talesperson. Det kunde även bero på att män 

inte ville visa sin svaghet och istället förminskade symtomen vilket kunde leda till att deras 

fruar ringde in istället för att de oroade sig. Det resulterade i att telefonen lämnades över eller 

att samtalet upprepades till en tredje person och därmed behövde sjuksköterskorna ge 

informationen en gång till (Höglund et al., 2008). Sjuksköterskorna ville helst tala direkt till 

personen samtalet gällde för att de ville skydda personens rätt till självbestämmande som 

annars kunde äventyras genom att prata med en tredje part (Holmström et al., 2007). De 

flesta klagomål sjuksköterskorna fick var när samtalet skedde genom en tredje part eller när 

personen som ringde in och sjuksköterskan missförstådde varandra (Röing et al., 2015). 

Något som sågs som ett svårt samtal var när unga tjejer kontaktade vården med 

gynekologiska bekymmer utan att ha informerat sin familj av rädsla för att de skulle bli 

förtryckta (Holmström et al., 2007; Höglund et al., 2008). Sjuksköterskorna tyckte att 

samtalen med personer som led av psykisk ohälsa var svåra att hantera eftersom att de inte 

upplevde sig ha tillräckligt med kunskap inom området (Ek et al., 2014; Snooks et al., 2008). 

Akuta samtal som krävde ambulans eller annan akutsjukvård upplevde sjuksköterskorna som 

något som var svårt och stressigt. De upplevde det så på grund av att de aldrig kunde vara 

helt säkra på att de hade gjort rätt bedömning samt att akuta situationer i sig medförde en 

stress (Farquharson et al., 2012; Snooks et al., 2008). Även samtal från oroliga föräldrar eller 

personer som var förgiftade var något som också upplevdes som svårt att hantera. Det är i de 

här fallen viktigt att kunna lugna ner personen för att kunna få tillgång till information och 

därmed kunna ge råd (Ek et al., 2014). En stor del av arbetet handlade om att kunna ge stöd 

och förmedla en känsla av gemenskap under hela samtalet eller till problemet är löst 

(Kaminsky et al., 2009). 

De kvinnliga sjuksköterskorna upplevde att det var jobbigt att ta emot samtal från vissa män 

på grund av flera olika aspekter. Bland annat fanns det en respektlöshet mot kvinnliga 

sjuksköterskors kompetens och deras kunskap nervärderades vilket troddes bero på att 

sjuksköterskor hade olika status i olika delar av världen (Höglund et al., 2008). 

Sjuksköterskorna tyckte att deras kompetens blev ifrågasatt av personerna som ringde in för 

att de visade ett missnöje när de inte fick de råd de hade förväntat sig (Ernesäter et al., 

2009). 

5.3.3 Anamnesupptagningens betydelse 

Sjuksköterskorna upplevde att telefonrådgivning var ett enklare sätt att arbeta trots att de 

inte hade direkt kontakt med personen samtalet gällde. Dock fanns det en rädsla hos 

sjuksköterskorna att göra felbedömningar när de arbetade under tidspress. En del riktlinjer 

och datorsystem för bedömning som de var tvungna att använda försvårade arbetet 

ytterligare (Weir et al., 2008). Datorsystemen gav en översikt och gjorde att datainsamlingen 
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kunde utföras snabbare och lättare. Det gjorde att sjuksköterskorna var uppdaterade och inte 

behövde söka fram någon information manuellt eller glömde att ställa viktiga frågor 

(Ernesäter et al., 2009). Datorsystemen som användes för bedömnings var ofta till stor hjälp, 

dock förlitade sjuksköterskorna sig inte enbart på de utan använde även sin intuition och 

kunskap vid bedömning (Ek et al., 2014; Ernesäter., 2009). Sjuksköterskorna kände ett 

ansvar för de beslut som togs även när de hade följt olika datorsystem vid bedömning 

(Snooks et al., 2008). Det fanns ett samband mellan hur sjuksköterskorna upplevde stress 

och att sjuksköterskorna använda datorsystem för bedömning i arbetet (Farquharson et al., 

2012). 

De krav som ställdes på sjuksköterskorna var att de snabbt skulle kunna förstå det problem 

personen som ringde in hade genom att de ställde många frågor och lyssnade ordentligt för 

att sedan kunna göra en bedömning (Kaminsky et al., 2009). Det var viktigt att 

sjuksköterskorna ställde öppna frågor, inte drog några egna slutsatser, att de var tydliga och 

såg till att personen som ringde in förstod frågorna och de råd som gav (Röing et al., 2015). 

Det var svårt att kunna prioritera vilken av personerna som ringde in som var mest sjuk när 

sjuksköterskorna inte kunde se personen. Bedömningen blev en chansning när 

sjuksköterskorna enbart har personens egna ord att utgå ifrån. Det ledde till att en del blev 

felprioriterade och remitterades vidare (Holmström et al., 2007). I de fall webbkamera 

användes upplevde sjuksköterskorna att arbetet underlättades och att det skapade en känsla 

av närhet och gemenskap trots distans (Solli et al., 2015). 

Under exempelvis influensaperioder upplevde sjuksköterskorna att det var lätt att missa 

viktiga symtom från personerna som ringde in då de flesta samtalen innehöll liknande 

symtom (Röing et al., 2015). Datainsamlingen försvårades när personerna som kontaktade 

telefonrådgivningen saknade medicinisk kunskap och inte kunde svara ordentligt på 

sjuksköterskornas frågor om exempelvis andning och hudfärg. Därför tyckte 

sjuksköterskorna att det var svårt att bedöma personerna utan att kunna se de (Ek et al., 

2014). Sjuksköterskorna upplevde att dialogerna med kvinnor var smidigare på grund av att 

de var bättre på att förmedla känslor och information (Höglund et al., 2008). 

Sjuksköterskorna saknade det kliniska arbetet eftersom att de inte kunde undersöka 

personen som ringde in fullständigt. Det gjorde att sjuksköterskorna skapade en bild av 

personen som kunde vara felaktig (Snooks et al., 2008). Eftersom att sjuksköterskorna aldrig 

kunde vara helt säkra på identiteten på personen de pratade med gjorde att insamlingen av 

information via telefon egentligen var oetisk (Holmström et al., 2007). 

5.3.4 Vikten av att ha kunskap och kompetens 

Sjuksköterskorna uttryckte att de behövde ha kunskaper inom många områden eftersom att 

de inkommande samtalens innehåll varierar (Weir et al., 2008). Det fanns olika kunskaper 

som sjuksköterskor behövde för att kunna ge rådgivning via telefon. Kunskaperna var att de 

kunde bedöma och ge råd, ge stöd, stärka, ge trygghet och att de kunde undervisa personen 

som ringde in på ett unikt och tydligt sätt. Att stärka personen innebar att sjuksköterskorna 

gav beröm för utförd egenvård och att de diskutera tillsammans med personen. Lärandet gick 

ut på att få personen att förstå vad och varför någonting behöver utföras (Kaminsky et al., 
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2009). Sjuksköterskorna upplevde att det tog långt tid att lära sig all den kunskap som de 

behövde (Röing et al., 2015). Oavsett om det var personen själv eller om det var en 

närstående samtalet gällde var målet alltid att ge stöd och motivation (Ek et al., 2014; Solli et 

al., 2015). Det var viktigt att de kunde guida personen som ringde till att följa råden och 

utföra egenvård (Snooks et al., 2008). Sjuksköterskorna tyckte att det var en utmaning att 

instruera exempelvis hjärt-och lungräddning via telefon (Ek et al., 2014).  

Telefonrådgivning medförde att sjuksköterskorna blev bättre på att kommunicera eftersom 

att de inte kunde se personen de talade med. De ansåg att det var viktigt att de gav personen 

empati och uppmuntring (Snooks et al., 2008). Det krävdes en medvetenhet om sitt eget 

tonläge och ordval under samtalens gång (Weir et al., 2008). Sjuksköterskorna kände ett 

ansvar av att ge information som var relevant för personen. De var även medvetna om att för 

att kunna ge rätt information var det viktigt att visa respekt och en vilja att lära av varandra 

(Solli et al., 2015). För att kunna lära av de bedömningar och beslut som tidigare gjorts ville 

sjuksköterskorna ha tid till att följa upp och reflektera över samtal för att se om de hade tagit 

rätt beslut (Ek et al., 2014).  

6 DISKUSSION 

Syftet med det här examensarbetet var att med hjälp av en litteraturöversikt skapa en 

översikt av sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning.  I diskussionen 

presenteras en metoddiskussion, resultatdiskussion och en etikdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion 

Här förs en diskussion kring metodval, datainsamling, urval och dataanalys som gjorts. 

Enligt Polit och Beck (2012) bör ett kvalitativt utformat examensarbete uppfylla fyra olika 

kriterier. Kriterierna är trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Trovärdighet 

handlar om att data som är insamlad ska vara sann och inte ha tolkats. Tillförlitlighet innebär 

att svaren på frågorna som ställts ska bli liknande om de ställs i en liknande grupp och i en 

liknande miljö. Kriteriet giltighet handlar om att den data som har använts ska vara objektiv, 

noggrann och relevant utan några tolkningar och fördomar. Slutligen innebär kriteriet 

överförbarhet att se om det som framkommit är av betydelse och om det går att applicera på 

andra grupper och ge ett liknade resultat. Under examensarbetets gång har de fyra 

kriterierna diskuterats och eftersträvats för att bli uppfyllda. 

I det här examensarbetet har en allmän litteraturöversikt använts som metod. Den här 

metoden valdes för att kunna skapa en beskrivande översikt utan några tolkningar av 

sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning. Istället för en allmän 

litteraturöversikt hade det kunnat vara lämpligt att intervjua sjuksköterskor eller lämna ut 
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frågeformulär som de hade kunnat besvara. Intervjuer hade varit lämpligt för att kunna få 

fram hur sjuksköterskorna upplever sitt arbete med telefonrådgivning. Medan frågeformulär 

hade gjort det möjligt att nå ut till många sjuksköterskor som dessutom hade fått vara 

anonyma vilket kan öka svarsfrekvensen även i känsliga frågor (Polit et al., 2012). Dock 

valdes intervjuer och enkäter bort i det här examensarbetet på grund av att de 

insamlingsmetoderna är tidskrävande och kursen genomfördes under en begränsad tid. I en 

allmän litteraturöversikt kan kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar användas 

tillsammans enligt Friberg (2012a) vilket är det som har gjorts i det här examenarbetet. I de 

kvantitativa artiklarna som har använts fanns det förutom siffror även beskrivande text i 

resultatet och det är texterna som har nyttjats för det här examensarbetets resultat. Att göra 

en allmän litteraturöversikt kan vara en nackdel eftersom att det inte ger något nytt resultat 

så som intervjuer och enkäter hade gjort. Då det är redan publicerat material som används 

för att skapa översikten. Däremot går det i en allmän litteraturöversikt att se vad det behöver 

forskas mer om inom det valda området (Friberg, 2012a). 

Sökningen av de vetenskapliga artiklarna som användes till examensarbetet utfördes till en 

början på tre databaser, CINAHL Plus, PubMed och SveMed+. Dock genererade sökningarna 

på de här databaserna många nordiska artiklar och därmed uteslöts SveMed+ som endast 

publicerar nordiska artiklar. Valet att utesluta SveMed+ gjordes eftersom att examensarbetet 

skulle vara världsomfattande för att få en större bild över området och därmed ökar 

överförbarheten av resultatet. Flera artiklar av intresse för examensarbetet hittades på 

PubMed, dock fanns de inte i fulltext. Samma artiklar hittades sedan i CINAHL Plus då med 

fulltext vilket gjorde att det blev den primära databasen under sökningen. Att använda 

avgränsningen fulltext kan ses som en brist då artiklar som är av relevans kan sållas bort 

(Östlundh, 2012). I det här fallet användes avgränsningen fulltext för att minimera antalet 

träffar som annars var många och för att koncentrera sökningen till användbara artiklar. Till 

en början avgränsades sökningarna till publikations år 2010 till 2017 för att fram den nyaste 

och mest aktuella forskningen. Avgränsningen vidgades senare till publikations år 2007 till 

2017 då de tidigare sökningarna gav för få resultat utifrån allmänsjuksköterskan som var 

fokus i det här examensarbetet. De inklusions- och exklusionskriterier som användes från 

början förändrades inte utan följde med under hela sökningens gång. Det visade sig att det 

fanns begränsat med forskning inom området telefonrådgivning utifrån 

allmänsjuksköterskan vilket gjorde att intresseområdet snabbt kunde identifieras. 

Det var totalt tio vetenskapliga artiklar som användes till litteraturöversikten varav åtta var 

kvalitativa artiklar, en artikel var med kvalitativ och kvantitativ ansats och en artikel var 

kvantitativ. Det här urvalet gjordes för att få med sjuksköterskors erfarenhet samt att få en 

större överblick över det valda intresseområdet. Enligt Friberg (2012a) behövs det inte göras 

någon avgränsning till att enbart använda kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Att ha färre 

kvantitativa än kvalitativa artiklar kan dock minska trovärdigheten i det här examensarbetet. 

Trovärdigheten kan minska eftersom att kvalitativa och kvantitativa artiklars resultat inte går 

att jämföra rakt av och det kan därför bli svårt att hitta likheter och skillnader mellan de, 

vilket kan leda till att en viss tolkning ändå gjorts. Då de artiklarna av samma ansats bör 

ställas mot varandra i analysen (Friberg, 2012a). Anledningen till att fördelningen var ojämn 

i det här examensarbetet berodde på att de flesta kvantitativa artiklarna som hittades var ur 
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patient-, anhörig- eller specialistsjuksköterskeperspektiv och det stämmer inte överens med 

syftet.  

De valda artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2012a) för att se om 

de var användbara i det här examensarbetet. Kvalitetsgranskningens originalfrågor 

omformulerades till ja och nej frågor för att underlätta granskningen. Omformuleringen kan 

ha minskat trovärdigheten på det här examensarbetet för att frågorna då blivit tolkade. 

Frågornas svar poängsattes och fördes in i ett poängsystem, där de olika nivåerna var låg, 

medel och hög kvalité. Det gjordes för att kunna bedöma vilka artiklar som hade hög kvalité 

och därmed var lämpliga att ha med i examensarbetet. Friberg (2012a) beskrev inte någon 

poängsättning av frågorna alltså var även poängsystemet en tolkning utifrån texten som 

också kan minska trovärdigheten på det här examensarbetet. Metodavsnittet i det här 

examensarbetet har beskrivits utförligt för att öka tillförlitligheten och göra så att arbetet lätt 

går att följa och att upprepa för att kunna få samma resultat (Vetenskapsrådet, 2016).  

Analysstegen för hur en allmän litteraturöversikt går till enligt Friberg (2012a) var till viss del 

svårtolkad vilket gjorde att det tog tid att förstå hur analysen skulle gå tillväga. Den 

upplevdes svårtolkad för att den i varje steg ger flera förslag på hur tillvägagångssättet kan gå 

till. Analysen inleddes med att alla tio vetenskapliga artiklar lästes var för sig ett flertal 

gånger och det gjordes gemensamt för att få en ökad förståelse. I och med att artiklarna var 

på engelska och vissa delar svåra att förstå användes Google Translate för att översätta. 

Översättningen från engelska till svenska kan ha gjort att innehållet i texten förvrängts 

eftersom att de översatta orden inte alltid överensstämmer med originalspråket (Polit et al., 

2012). Översättningen kan därför ha medfört att trovärdigheten och giltigheten på det här 

examensarbetet har minskat. I analysen av resultaten framkom det till en början fem teman. 

De fem temana var stress, arbetsmiljö som ett hinder eller en möjlighet, svåra samtal en del 

av arbetet, anamnesupptagningens betydelse och vikten av att ha kunskap och kompetens. 

Dock hamnade stress så småningom under arbetsmiljö för att stressen visade sig i det här 

fallet påverka sjuksköterskornas syn på arbetsmiljön. Vilket resulterade i att endast fyra 

teman återstod som speglar de likheter och skillnader som finns i de analyserade artiklarnas 

resultat. 

Samarbetet under examensarbetets gång har varit okomplicerat och vi har inte varit rädda 

för att ställa frågor och uttrycka vad vi vill och tycker om något. Vi skriver på ett likvärdigt 

sätt, använder oss av samma språk och undviker särskrivningar samt onödigt långa 

meningar. Arbetet har inte delats upp utan all skrivning har skett gemensamt på samma plats 

och vi har bidragit lika mycket till texten i examensarbetet. När den ena skrev kollade den 

andra i litteraturen och vice versa och tillsammans formaterades texten. Att examensarbetet 

har skrivits i par ökar giltigheten eftersom att innehållet i artiklarna har kunnat diskuterats 

och de tolkningar och fördomar som förekommit har minimerats. Det har varit en rolig och 

utmanande process där vi kompletterar varandra bra och förstår varandras tankegång. Att vi 

tänker på ett liknande sätt gör dock att vi kan ha missat infallsvinklar. Examensarbetet har 

genomsyrats av positivitet och vi har anpassat oss efter varandras behov. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Under den här delen diskuteras resultatet av likheter och skillnader i syfte, metod och 

slutligen resultat mot examensarbetets bakgrund och vårdvetenskapliga perspektiv. 

6.2.1 Diskussion av likheter och skillnader i syften 

Alla tio artiklar har som syfte att undersöka hur sjuksköterskornas erfarenheter och 

upplevelser är av att arbeta med telefonrådgivning. Vilket stämmer överens med det här 

examensarbetets syfte eftersom det är utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. De kvalitativa 

artiklarna har förutom syftet att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 

fokus på olika aspekter. Det gör att resultatet i det här examensarbetet får et vidgat 

perspektiv. Det anses vara relevant att ta upp aspekterna om normer och värderingar och 

olika arbetssätt för att kunna skapa en helhetsbild av sjuksköterskornas utmaningar och 

behövda kunskapsområden. Syftena är av nytta för det här examensarbetet för att det är 

viktigt att ha kunskaper om att det kan skilja sig åt. Det breda perspektivet som uppnås 

genom syftena i artiklarna gör det möjligt att få en uppfattning om hur syften och 

frågeställningar bör se ut i framtida forskning kring telefonrådgivning (Friberg, 2012a).  

Den kvantitativa artikeln syfte riktar in sig på att undersöka hur sjuksköterskor erfar att 

stress påverkar arbetet med telefonrådgivning. Det syftet kan tyckas att det inte stämmer 

överens med det här examensarbetets syfte. Dock är innehållet i artikeln relevant för att se 

hur stress kan påverka sjuksköterskans erfarenheter och prestationer i arbetet. 

6.2.2 Diskussion av likheter och skillnader i metoder 

De kvalitativa artiklarna som har analyserats använde sig alla av intervjuer som 

datainsamlingsmetod vilket svarar an på deras syfte som är att undersöka sjuksköterskornas 

upplevelser och erfarenheter. Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod gör det 

möjligt att få fram känslor och tankar samt möjliggör att ställa följdfrågor som kan leda till en 

djupare förståelse. Antalet deltagare i intervjuerna varierar i allt mellan 4 till 36 

sjuksköterskor. Fyra av de kvalitativa artiklarna utför uppföljningsintervjuer för att se om 

svaren från sjuksköterskorna förändrades. Genom att ha uppföljningsintervjuer där svaren 

blir oförändrade stärks tillförlitligheten (Polit et al., 2012). 

Intervjuerna i de kvalitativa artiklarna transkriberades i analysen. Det som kan hända vid 

transkription är att författaren missförstår eller felstavar ord vilket kan medföra att det som 

säga får en annan innebörd. Även icke-verbala delar kan missas att tas med vilket också kan 

förvränga den egentliga innebörden (Polit et al., 2012) 

Den artikeln som har kvalitativ- och kvantitativ ansats och den kvantitativa artikeln använder 

frågeformulär som sina datainsamlingsmetoder. Den här datainsamlingsmetoden innebär att 

de kan nå ut till många sjuksköterskor och gör det möjligt för sjuksköterskorna att besvara 

frågeformulären anonymt vilket gör att de kan vara ärliga i sina svar (Polit et al., 2012). 

Frågeformulären skickades i den ena artikeln ut till 111 sjuksköterskor varav 92 besvarade 

formuläret. I den andra artikeln hade det skickats ut 465 frågeformulär till sjuksköterskor 
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varav 152 besvarade. Det innebär att det finns ett bortfall av svar vid båda utskicken. Artikeln 

som har kvalitativ och kvantitativ ansats gick vidare med att diskutera i fokusgrupper efter 

att frågeformulären besvarats. Diskussionerna i fokusgrupperna utgick från frågeformulären 

och de inkomna svaren. Det gav en fördjupad och mer bearbetad datainsamling (Polit et al., 

2012).  

Att den kvantitativa artikelns författare hade valt bort de ofullständiga frågeformulären i 

analysen kan enligt Polit et al. (2012) ses som ett sätt att öka giltigheten på studien. Om de 

hade tagit med de ofullständiga frågeformulären hade resultatet påverkats eftersom det då 

inte går att få fram helheten. 

6.2.3 Diskussion av likheter och skillnader i resultat  

När intresseområdet för examensarbetet valdes fanns det en del förväntningar på vad 

resultatet skulle komma att visa. Förväntningarna var att få mer kunskap om 

telefonrådgivning, vad sjuksköterskor har för erfarenheter och vad resultatet kan bidra med 

till framtiden. 

I resultatet identifieras svårigheter i bedömning och prioriteringen av personerna som ringer 

in eftersom att sjuksköterskorna inte kan se de. Det framkommer dock att sjuksköterskorna 

tycker att användandet av datorsystem vid bedömning kan vara till hjälp vid datainsamling 

och bedömning av personens symtom. Ibland upplevs datorsystemen vara otillräckliga och 

vid de tillfällena litar sjuksköterskorna hellre på sin intuition. I de fall när webbkamera 

används i samtalet upplever sjuksköterskorna att bedömningen blir lättare och att det finns 

en känsla va närhet trots distans. Även i tidigare forskning framkommer det att användandet 

av webbkamera är något som personerna som ringer in upplever förbättrar samtalen. Det gör 

att de får en positiv upplevelse av vården då de känner sig sedda och upplever att de blivit 

bättre undersökta (Sevean et al., 2008). Något annat som identifieras i resultatet utifrån det 

att sjuksköterskorna inte kan se personen de talar med är att de gestaltar en bild av personen 

enbart med hjälp av den information som framkommer i samtalet. Bilden som 

sjuksköterskorna då skapar kan därmed vara felaktig och ses som oetisk eftersom att 

identiteten på personen inte kan bli helt säkerställd. Det sammankopplas med det som ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor säger om att värna om patientens värdighet, säkerhet och 

rättigheter även när teknisk utrustning används (SSF, 2014). Dessutom bör sjukvården enligt 

patientdatalagen (SFS 2008:355) ha tillgång till personuppgifter för att kunna ge en säker 

vård. Sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivning kan dock aldrig vara helt säkra på 

att de har rätt identitet och personuppgifter på personen de talar med eftersom det inte på 

något vis kan kontrolleras. 

I resultatet visar det sig att sjuksköterskorna i första hand vill prata direkt med personen som 

samtalet gäller. Det vill de på grund av att när samtalet sker genom en tredje part finns det en 

risk att personens självbestämmanderätt minskar. Informationen kan förvrängas när en 

tredje part ringer in eftersom att det innebär att informationen behöver upprepas flera 

gånger från båda håll. Patientlagen (SFS 2014:821) säger att närstående kan delta i vården så 

länge inte sekretess eller tystnadsplikt överträds. Resultatet visar även att de flesta klagomål 

sjuksköterskorna får är när samtalen inte har varit direkt med personen det gäller. Det är ofta 
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på grund av att missförstånd uppstår när flera personer är inblandade i samtalet. Det kan 

sammankopplas med det Fredriksson (2003) beskriver om att vårdande samtal sker mellan 

patient och sjuksköterska för att skapa en relation de emellan som ska leda till att lindra 

lidande. När det kommer in en tredje part i samtalet kan relationen inte utvecklas till det 

tänkta. HSL (SFS 2017:30) fastslår att vården alltid ska ske med respekt för den enskilda 

människan och med hög säkerhet. När samtalet äger rum genom en tredje part kan 

säkerheten inte garanteras eftersom att informationen blir tolkad flera gånger innan den når 

personen det gäller. Dock visar tidigare forskning att närstående som vårdar en 

familjemedlem tycker att det underlättar att kunna få stöd och råd av sjuksköterskor via 

telefon (Chiang et al., 2012; Kim et al., 2011). 

Det framkommer i resultatet att för att sjuksköterskorna ska kunna göra en bedömning 

behöver de snabbt identifiera det aktuella problemet. Det gör de genom att lyssna och ställa 

många öppna frågor till personen. Lyssnandet kopplas till Fredriksson (2003) som beskriver 

att lyssnande är mer än att höra på det någon säger för att skapa ett vårdande samtal. Det 

innebär även att kunna tolka det den andra berättar och att kunna visa sin förståelse. Det 

handlar också om att både vårdare och patient har krav på sig att inte enbart lyssna på vad 

den andra personen har att berätta utan att också kunna lyssna till sig själv. Det är i enlighet 

med var ICN:s etiska kod för sjuksköterskor säger att ett av sjuksköterskans ansvarsområden 

är att vara lyhörd och visa medkänsla gentemot patienten (SSF, 2014). I tidigare forskning 

framkommer det däremot att den lyssnande aspekten är en del i tillfrisknandet då de 

personerna som lyssnar ordentligt och förstår vad sjuksköterskan säger och vad de ska göra 

(Navratil-Strawn et al., 2014). I resultatet identifierades det även att arbetet med 

telefonrådgivning till stor det handlar om att samtalet ska ge stöd och skapa en känsla av 

gemenskap. Det kopplas till Fredriksson (2003) som beskriver att samtal och 

kommunikation är nyckeln till gemenskap och att vårdarens roll är att vara tillgänglig och ett 

stöd för patienten. Även tidigare forskning visar att om personerna som ringer in får en 

känsla av gemenskap med sjuksköterskan finns det en större chans att de följer råden de får 

(Williams et al., 2012). 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna upplever att arbetet med telefonrådgivning 

är stressigt på grund av att det är relativt nytt och därmed nervöst att arbeta elektroniskt. 

Sjuksköterskorna upplever att det är stressigt när de inte kan se personerna som de talar med 

och att de under pågående samtal är medvetna om att det är flera samtal som väntar. Även i 

tidigare forskning visar det sig att väntetider och samtalsköer ger personerna som ringer in 

negativa upplevelser av telefonrådgivningen. Däremot tycker personerna som ringer in att 

när sjuksköterskorna väl svarar blir de bemötta med lugn, vänlighet och får stöd i samtalen 

(Reinhardt, 2012; Ström et al., 2009). Det visar på att sjuksköterskorna som arbetar med 

telefonrådgivning trots att de upplever stress har kompetens nog att vara närvarandra och 

inte låta stressen gå ut över samtalen. Vilket i sin tur kan kopplas till Fredriksson (2003) som 

beskriver närvarande som att vårdaren ska vara tillgänglig och villig att dela och lindra 

patientens lidande. 

Resultatet visar att telefonrådgivning innebär att sjuksköterskorna på ett tryggt sätt ska 

kunna bedöma, stötta och lära ut till personen som ringde in. Det i sin tur kräver att 

sjuksköterskorna har en medvetenhet om sin egen kommunikationsförmåga. Det 
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framkommer enligt Baggens et al. (2014) och Fredriksson (2003) att kommunikation inte 

enbart handlar om ord utan även om tonläge och signaler som uttrycker känslor. Det kopplas 

vidare till det som Fredriksson (2003) beskriver om kommunikation som ett sätt att 

formulera sina tankar till ord och göra de begripliga för andra att förstå. Det leder till att en 

ny gemenskap bildas och gör att ny förståelse kan uppstå. 

 

 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetet har de använda vetenskapliga artiklarna kritiskt granskats med 

kvalitetskriterier från Friberg (2012a). En del av kvalitetsgranskningen var att se om det hade 

förts några etiska resonemang i artiklarna vilket hade gjorts i alla förutom en. Dock ansågs 

den artikeln ändå vara av hög kvalité och relevant för det här examensarbetet. Det var ett 

krav att artiklarna var peer reviewed för att få vara representerade i det här examensarbetet. 

Vilket innebär att forskningen har granskats av flera parter innan publicering för att visa på 

hög kvalité (Codex, 2017).  

Under hela arbetsprocessen med examensarbetet har förförståelse, värderingar och 

tolkningar i möjligaste mån lagts åt sidan. Det gjordes för att inte bryta mot några 

forskningsetiska lagar om förfalskning och tolkning av texten (Codex, 2017; Vetenskapsrådet, 

2016). Dock fanns en del förkunskaper, tidigare erfarenheter och förförståelse innan 

examensarbetets början. Vilket gör att det inte helt går att säkerställa att förförståelsen inte 

finns med i examensarbetet eftersom att tidigare erfarenheter redan påvisat brister i ämnet. 

En av de valda artiklarna i resultatet hade etiska dilemman i fokus och diskuterade att 

samtalet kunde bli oetiskt eftersom att sjuksköterskorna inte kunde se personen de talade 

med och speciellt när även en tredje part var inblandad (Holmström et al., 2007). Artikeln 

valdes för att den tyckte ha en intressant och betydelsefull infallsvinkel för sjuksköterskor 

som arbetar med telefonrådgivning. 

I de här examensarbetet har det refererats enligt APA-style för att kunna hänvisa till 

originalkällor och påvisa ett vetenskapligt förhållningssätt. Det gjordes också för att inte 

bryta mot de forskningsetiska lagarna om plagiat och förfalskning (Codex, 2017). 

7 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte var att skapa en översikt av sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta 

med telefonrådgivning. Något som framkom utifrån resultatet är att de flesta 

sjuksköterskorna hade likartade erfarenheter av sitt arbete. Sjuksköterskornas erfarenheter 
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visade sig framförallt vara att de tyckte att det var svårt att bedöma utan att kunna se 

personen som samtalet gällde. Normer och värderingar gjorde också att telefonsamtalen 

kunde försvåras eftersom att det påverkar hur olika personer ser på saker och ting. Därför var 

det viktigt för sjuksköterskorna att de kunde ta stöd och hjälp av varandra när de var osäkra i 

samtalen och arbetet. Det framkom även att erfarenheterna av att använda webbkamera i 

samtalen var positiva för att det underlättade bedömningen för sjuksköterskorna eftersom att 

det möjliggjorde att se personerna. Därför bör utvecklingen i framtiden fokusera på att 

komplettera telefonen med kameror så att sjuksköterskorna får möjlighet att se och 

undersöka personerna och problemet de ringer om. Det bör även anordnas utbildningar för 

allmänsjuksköterskor i hur de ska använda kommunikationen som ett verktyg för att öppna 

upp för en relation och därmed få mer förståelse för personen och det som sägs av den som 

ringer in. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Förslag på fortsatt forskning inom ämnet är att undersöka sjuksköterskornas förmåga att 

genom kommunikation få en bra och tillräcklig anamnes att grunda sin bedömning i. Det bör 

också forskas mer om vilka kunskaper sjuksköterskorna behöver för att kunna bemöta och ta 

hänsyn till normer och värderingar i de inkommande samtalen. Forskningen skulle kunna 

genomföras med enkäter som sjuksköterskor får besvara och som efterföljs av intervjuer för 

att få fram vilka kunskaper de upplever att de har och vilka kunskaper de tror att de behöver. 

Det skulle i framtiden kunna leda till att samtalen och bedömningen går smidigare och att de 

fysiska vårdbesöken reduceras ytterligare. 
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CINAHL Plus nurse attitudes  
AND  
telenursing  
AND 
telephone triage 

2007-2017, 
peer reviewed 

9 1 
 

CINAHL Plus telephone advice nursing  
AND 
telenursing 

2007-2017,  
abstract available,  
peer reviewed 

12 3 
 

CINAHL Plus Telenursing  
AND 
Caring 

2007-2017, 
abstract available 
Full text,  
Peer reviewed 

6 2 

 

  



 

 

BILAGA B KVALITETSGRANSKNING 

Frågor: Artiklar: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Är syftet tydligt beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är undersökningspersonerna / urvalet beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs det hur data har analyserats? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

Är resultatet tydligt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tolkat resultatet? * Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - 

Förs det fram några argument? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det några etiska resonemang Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon metoddiskussion? Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sker någon återkoppling till teoretiska antaganden? Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Total poäng: 10/14 13/14 13/14 10/14 13/14 10/14 10/14 10/14 10/14 11/13 

 

*Gäller enbart kvalitativa artiklar. 

Nej=0 poäng 

Ja=1 poäng 

0-4 poäng=Låg kvalité 

5-9 poäng= Medel kvalité 

10-14 poäng= Hög kvalité.  



 

 

BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Nr. 
Författare, Årtal, Land, 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

1 Weir, H., & 
Waddington, K. 
(2008) 
Storbritannien, 
Nursing Inquiry 

Continuities in 
caring? Emotion 
work in a NHS 
Direct call centre 

Att undersöka 
sjuksköterskor som 
arbetar med 
telefonrådgivnings 
känslomässiga 
erfarenheter gällande 
arbetsplats, ledning och 
nya sätt att arbeta på. 

Kvalitativ. 
Intervjuer med 36 
sjuksköterskor som 
arbetar med 
sjukvårdsupplysning 

Sjuksköterskorna 
upplevde att de 
tappade klinisk 
kompetens, rädsla för 
att ta fel beslut. 

Hög kvalité 

2 Kaminsky, E., 
Rosenqvist,U., & 
Holmström, I. 
(2009) 
Sverige, 
Journal of advanced 
nursing 

Telenurses’ 
understanding of 
work: detective 
or educator? 

Att beskriva och förstå 
telefonsjuksköterskors 
arbete. 

Kvalitativ. 
Intervjuer med 12st 
Telefonsjuksköterskor på 
en sjukvårdsrådgivning. 

Fem kategorier hittades 
som handlar om att 
lyssna, ge råd och stärka 
patienten. 
 

Hög kvalité 

3 Holmström,I & Höglund, 
A.T. 
(2008)  
Sverige,  
Journal of Clinical 
Nursing 

’It´s easier to talk 
to a woman’. 
Aspects of 
gender in 
Swedish 
telenursing 

Att beskriva 
könsaspekter inom 
telefonrådgivning. 

Kvalitativ. 
12 kvinnliga 
sjuksköterskor 
djupintervjuades vid två 
tillfällen. Analyserade 
induktivt med en stegvis 
tematisk metod. 

Fem olika teman 
framkom som handlar 
om könsaspekter i 
telefonrådgivning. 

 
 
 
Hög kvalité 

  



 

 

4 Solli,H., Hvalvik, 
S.,Bjørk, I.T., Hellesø, R.  
(2015) 
Norge,  
Journal of Clinical 
Nursing 

Characteristics of 
the relationship 
that develops 
from nurse- 
caregiver 
communication 
during telecare 

Att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ge 
distansrådgivning till 
närståendevårdare.   

Kvalitativ. 
Sex sjuksköterskor 
intervjuades vid två 
tillfällen. 

Sjuksköterskan kan 
informera, ge nära vård 
och stöd till anhöriga 
samt stärka relationer 
mellan 
närståendevårdare. 

 
 
 
Hög kvalité 

5 Holmström, I., & 
Höglund, A. 
(2007)  
Sverige,  
Journal of Clinical 
Nursing 

The faceless 
encounter: 
ethical dilemmas 
in telephone 
nursing 

Att beskriva etiska 
dilemman som 
sjuksköterskor möter i 
sitt arbete 

Kvalitativ. 
12 sjuksköterskor 
intervjuades vid två 
tillfällen. Analyserades 
tematiskt. 

Fem etiska teman 
hittades: Samtal med en 
tredje part, diskutera 
personliga problem över 
telefon, att balansera 
inringarens behov med 
professionellt ansvar, 
otillräckliga källor och 
olika bedömning av 
patienterna. 

 
 
 
 
 
Hög kvalité 

6 Röing, M,.& 
Holmström,I. 
(2014)  
Sverige,  
Nursing Research 

Malpractice 
Claims in Swedish 
Telenursing: 
Lessons Learned 
From Interviews 
With Telenurses 
and Managers 

Att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vara 
inblandad i klagomål 
gällande försummelse. 

Kvalitativ. 
Sex sjuksköterskor och 
(chefer)deltog i öppna 
intervjuer. Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades. 

Stress, skiftarbete, 
trötthet och 
underbemanning kan ha 
bidragit till klagomålen 

 
 
 
Hög kvalité 

7 Ek,B., & Svedlund,M. 
(2015) 
Sverige,  
Journal of Clinical 
Nursing 

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

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
arbeta med 
sjukvårdsupplysning. 

Kvalitativ.  
15 sjuksköterskor 
intervjuades och beskrev 
innehållet och svårigheter 
med sitt arbete inom akut 
sjukvårdsrådgivning. 

Svårigheter att 
undervisa hjärt- och 
lungräddning via 
telefon, att hantera 
berusade och aggressiva 
inringare och rädsla för 
att ta fel beslut. 

Hög kvalité 



 

 

8 Ernesäter, A., 
Holmström, I., 
Engström, M.  
(2009)  
Sverige,  
Journal of Advanced 
Nursing 

Telenurses' 
experiences of 
working with 
computerized 
decision support: 
supporting, 
inhibiting and 
quality improving 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
arbeta med datoriserat 
beslutssystem och hur 
det påverkar deras 
arbete. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med åtta 
sjuksköterskor från tre 
olika 
sjukvårdsrådgivningar. 
Granskades med 
kvalitativ innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna 
upplevde att det 
datoriserade 
beslutsystemet var 
stödjande och 
förbättrade kvaliteten 
på arbetet. 

Hög kvalité 

9 Snooks, H.A., Williams, 
A.M., Griffiths, L.J., 
Peconi, J., Rance, J., 
Snelgrove, S., Sarangi, 
S., Wainwright, P.,& 
Cheung,W.-Y. 
(2008)  
USA,  
Journal of Advanced 
Nursing 

Real nursing? The 
development of 
telenursing 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
perspektiv på 
telefonrådgivning. 

Kvantitativ och Kvalitativ. 
Frågeformulär med 
strukturerade och öppna 
frågor skickades ut och 
besvarades av 92 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna var 
nöjda med sina jobb, 
det krävs stresstålighet 
och kunskaper att 
kunna ta beslut. 

Hög kvalité 

10 Farquharson, B., Allan, 
J., Johnston, D., 
Johnston, M., 
Choudhary, C., & Jones, 
M. (2012) 
Storbritannien, Journal 
of Advanced Nursing 

Stress amongst 
nurses working in 
a healthcare 
telephone-advice 
service: 
relationship with 
job satisfaction, 
intention to 
leave, sickness 
absence, and 
performance.  

Att bedöma om nivåer 
av stress påverkar 
prestation, sjukdom och 
uppsägning hos 
sjuksköterskor som 
jobbar med 
sjukvårdsrådgivning via 
telefon.  

Kvantitativ.  
Omfattande studie med 
frågeformulär som 
besvarades utav 152 
sjuksköterskor.  

Ingen generell skillnad i 
stress i jämförelse med 
kvinnor i allmänhet. 
Finns en familjär känsla 
på arbetsplatsen 
påverkar det trivseln. 
Tydliga samband mellan 
skiftarbete och stress.   

Hög kvalité 
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