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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Telefonsjuksköterskors arbetsuppgifter är att råda, stötta och göra bedömningar i 

en komplex situation. Studier har gjorts på telefonsjuksköterskors erfarenhet i 

telefonrådgivning men få har inkluderat observation. 

Syfte: Denna studie syftar till att beskriva hur telefonsjuksköterskor använder webbaserat 

beslutsstöd i telefonrådgivning på vårdcentral och deras erfarenheter av detta. 

Metod: Studien är kvalitativ med beskrivande design. Observationer och halvstrukturerade 

intervjuer utfördes på vårdcentral. Sex distriktssköterskor som hade arbetat minst ett år i 

telefonrådgivning deltog. 

Analys: Data från observationerna och intervjuerna bearbetades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Telefonsjuksköterskorna använde dataprogrammet Rådgivningsstödet Webb (RGS 

Webb) som en stödjande funktion vilket skapade trygghet. För stora textmassor med långa 

sökvägar försvårade arbetet. Faktorer som organisatorisk tidspress, avsaknad av hjälpmedel 

för kommunikation med patienter som talar annat språk och lång erfarenhet minskade 

användandet av RGS Webb.  

Diskussion: Telefonsjuksköterskorna upplevde stöd i att RGS Webb gav mycket och korrekt 

information som kunde ges till vårdtagare. Detta ledde till säkrare bedömningar som ökade 

patientsäkerheten. RGS Webb upplevdes svårarbetat med mycket textmassor. Utbildning 

behövs inom informationsteknik eftersom sjuksköterskorna idag förväntas vara stora 

användare av IT. 

Slutsats: RGS Webb stödjer, påminner, skapar trygghet och ger ny kunskap. Svårigheter som 

fanns utgjorde hinder i användandet och RGS Webb användes i mindre utsträckning eller 

inte alls.  

Nyckelord: Distriktssköterska, Primärvård, RGS Webb, Telefonrådgivning, Triage 

 

  



ABSTRACT 

Background: The telephone nurse's duties are to advise, support and make assessments in a 

complex situation. Studies have been conducted on the telephone nurse's experience in 

telephone counseling, but few have included observation. 

Aim: This study aims at describing how telephone nurses use computer decision support 

system in telephone counseling at the health center and their experiences with this.  

Method: The study is qualitative with descriptive design. Observations and semi-structured 

interviews were conducted at the health center. Six district nurses who had worked for at 

least one year in telephone consulting participated. 

Analysis: The data from the observations and interviews were processed using qualitative 

content analysis. 

Result: The telephone nurse used the computer decision support system (RGS Webb) as a 

supportive feature, which created security. Too large text pads with long paths made work 

difficult. Factors such as organizational time pressure, lack of tools for communication with 

patients who speak other languages and long experience reduced the use of RGS Webb. 

Discussion: The telephone nurse found support in the fact that RGS Webb provided very 

accurate information that could be given to caregivers. This leads to safer assessments that 

increase patient safety. RGS Webb was experienced hard-working with a lot of text masses. 

Education is needed in information technology because nurses today are expected to be 

major users of IT. 

Conclusion: RGS Webb supports, reminds, creates security and provides new knowledge. 

Difficulties that existed were barriers to use and RGS Webb was used to a lesser extent or not 

at all. 

Key word: District Nurse, Primary Care, RGS Web, Telephone counseling, Triage 
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1 INLEDNING 

Intresset att undersöka hur distriktssköterskor använder beslutsstöd i telefonrådgivningen 

på vårdcentral, uppstod utifrån våra egna erfarenheter av att arbeta på vårdcentral med 

telefonrådgivning. På våra arbetsplatser i diskussion med kollegor har vi noterat att det 

verkar användas väldigt olika och sporadiskt. Funderingar uppstod kring vad som avgör om 

distriktssköterskor på vårdcentral väljer att använda eller inte använda beslutsstödet. Vi är 

även intresserade av hur distriktssköterskor använder beslutsstödet i telefonrådgivning på 

vårdcentral och vilka erfarenheter de har av detta.  I Patientsäkerhetslagen (2010:659) § 1 

framgår att Hälso-och sjukvårdspersonal ska främja hög patientsäkerhet och ge vård baserad 

på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom ska hälso-och sjukvårdspersonal ge 

sakkunnig och omsorgsfull vård. På grund av begränsade resurser inom vården ökar 

telefonrådgivning. Det ställer krav på de sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning 

att på olika sätt bibehålla patientsäkerhet och omvårdnad i första mötet med patienten. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs olika delar som heter Webbaserat beslutstöd, RGS Webb, 

Beslutstödets pålitlighet, Brister i beslutstödet, Rådgivning som kostnadsbesparing, 

Telefonsjuksköterskans arbetsprocess, Vårdvetenskapliga begrepp. 

2.1 Webbaserat beslutsstöd 

Telefonsjuksköterskor har i sitt arbete i telefon tillgång till en mindre mängd information än 

vid ett fysiskt möte. För att ersätta utesluten data och för att ge komplett vård har 

webbaserade beslutstöd utvecklats (Wahlberg, 2007). Tanken är att dataprogrammet ska ge 

telefonsjuksköterskan stöd i sina bedömningar och i rådgivning. Detta underlättar för att 

göra en korrekt bedömning (Dowding, Mitchell, Randell, Foster, Lattimer & Thompson, 

2008). Beslutstöd kan namnges på olika sätt, exempelvis rådgivningsstöd eller kunskapsstöd. 

Ett beslutsstöd har oftast två delar. Den ena delen består av medicinsk information från 

riktlinjer och informationen grupperas utifrån symtombild. En grupp kan vara öron, näsa, 

hals och här hittar vårdpersonal frågor som bör ställas och vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Den andra delen kan vara dokumentationsdel, där man kan föra exempelvis patientjournal. 

Det finns även information och länkar som är nödvändiga för telefonsjuksköterskan. Länkar 
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kan till exempel innebära en väg till riktlinjer eller till mer information om läkemedel 

(Wahlberg, 2007).  

2.2 RGS Webb 

Rådgivningsstödet Webb (RGS Webb) används inom Sjukvårdsrådgivningen 1177 samt 

många vårdcentraler i Sverige. Syftet med RGS Webb, är att telefonsjuksköterskan ska få ett 

tillförlitligt, säkert och nationellt utformat hjälpmedel för sin rådgivning. Ytterligare ett syfte 

är att den som söker vård ska få bästa möjliga råd och känna sig trygg. Fakta som finns på 

RGS Webb granskas fyra gånger per år av en faktagranskningsgrupp som består av läkare och 

sjuksköterskor (RGS Webb, 2017). Informationen är kvalitetssäkrad och evidensbaserad. För 

att få möjlighet att använda RGS Webb krävs inloggning och ett avtal med företaget som har 

utvecklat RGS Webb (Inera, 2016). 

2.2.1 Funktioner i RGS Webb 

RGS Webb består av meny länkar som innefattar Startsida där information om nyheter, och 

där sökfunktioner används för att nå beslutsunderlagen (bilaga D). Index är en 

innehållsförteckning över beslutsunderlag som finns och är kategoriserade från 

problemområdena. Under Länkar förekommer evidensbaserade och godkända länkar under 

olika rubriker. Under länken Utbildning förekommer aktuellt material för till exempel E-

utbildning i Samtalsprocessen, Demonstrationsfilm, Powerpoint presentationer och 

samtalsexempel. Slutligen under länken Om webbplatsen, finns det lite allmän 

information om RGS Webb samt kontaktinformation och information om felanmälan. När 

telefonsjuksköterskan arbetar i RGS Webb väljs startsida i menyfliken, symtom skrivs i 

sökfältet. Att söka enkelt ger de bästa träffarna till exempel aktuellt symtom, aktuell 

kroppsdel eller aktuell relaterad händelse som till exempel tatuering. Sökträffarna läggs fram 

i flikar där fliken Beslutsunderlag är förhandsvald och är den som används i första hand. De 

övriga flikarna efter beslutsunderlag som också läggs fram är Sjukdomar & Skador, Råd, 

Läkemedel &Behandling och Övrigt. Beslutsunderlagen är kärnan i RGS Webb som hjälper 

telefonsjuksköterskan med att kunna få en helhetsbild på den vårdsökandens bekymmer. 

Syftet med beslutsunderlagen är att de ska användas för att göra en säker medicinsk 

bedömning. I beslutsunderlaget finns symtomrader där de symtom som kräver omedelbar 

åtgärd ligger högst upp. Tanken är att arbeta uppifrån och ner med utredande frågor tills 

huvudproblemet för den vårdsökande hittas. Brådskegrader används också i RGS Webb och 

är ett hjälpmedel i bedömningen av hur bråttom det är för den vårdsökande att kontakta 

vården. Hänvisningsnivå och vårdenhet avgör telefonsjuksköterskan utifrån den 

vårdsökandes speciella situation och/eller utifrån landstingets organisation. Det finns olika 

nivåer av brådskegrader: Omgående betyder att det ska ske omedelbart, Skyndsamt betyder 

inom någon eller några timmar, och Närmaste dygnet då bör en bedömning ske det 

närmaste dygnet. Vardag närmaste tiden innebär närmaste veckan eller, vid 

överenskommelse med den vårdsökande, de närmaste veckorna. Slutligen Avvakta som 

betyder att den vårdsökande kan avvakta annan vårdkontakt, oftast kan egenvårdsråd räcka. 
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Språket i texterna på beslutsunderlagen är enkel och tydlig och kan läsas upp direkt för den 

vårdsökande i telefon (RGS Webb, 2017). 

2.3 Beslutsstödets pålitlighet  

Ström, Marklund & Hildingh (2006) har påvisat att kunskap uppfattades som en stor, 

nyanserad och viktig beståndsdel i det dagliga arbetet med medicinska råd via telefon. 

Kunskapen måste vara tillgänglig och lätt att få tag på under telefonsamtalen. Vidare påtalar 

studien att sjuksköterskor var utsatta för kritik både från kollegor i andra delar av 

sjukvårdssystemet och frustrerade patienter. Trots detta beskrev telefonsjuksköterskor sin 

position som viktig, ansvarsfull och svår. Målet med telefonsamtalen var att dirigera 

patienten till lämplig vårdnivå: egenvård, vårdcentral eller sjukhusvård.  Dessutom behövde 

telefonsjuksköterska och patient vara överens om att råden som gavs var korrekta och 

pålitliga (Ström et al. 2006). Om telefonsjuksköterskor inte litade på informationen i 

beslutstödets kunde det leda till att det inte användes. Om brist på kunskap i webbaserat 

beslutsstöd rådde hos telefonsjuksköterskor kunde det ses som ett hinder att använda webb 

baserat beslutsstöd. Otillräckliga grundkunskaper om programmet och utan en introduktion i 

baskunskaper i hanteringen av programmet kunde leda till minskat användande av stödet 

(Lugtenberg, Weenink, van der Weijden, Westert & Kool, 2015) 

Beslutsstödet användes för att underlätta beslutsfattande i osäkra situationer. I 

telefonrådgivning användes det mer frekvent när telefonsjuksköterskor frågade upprepande 

frågor som till exempel vid influensa. Då användes det för att försäkra sig om att beslutet som 

fattades var korrekt (Holmström 2007; Dowding et al 2008). I en amerikansk studie 

påvisades att om telefonsjuksköterskorna följde beslutsstödet så förbättrades 

dokumentationen. Fler av patienternas symtom dokumenterades vilket förbättrade 

omhändertagandet om patienten. Förbättrad dokumentation och triagering underlättade för 

den vårdgivare som tog över i nästa steg i vårdkedjan. Studien kom även fram till att om 

beslutsstödet användes i praktiken ledde det till färre misstag i vården (North, Richards, 

Bremseth, Lee, Cox, Varkey, Stroebel, 2014). Enligt Öhrn (2015) förutsätter säker vård att 

information som förmedlas är korrekt och kommuniceras på ett tydligt sätt. En av de 

vanligaste orsakerna till avvikelser är bristande kommunikation, vilket också framkommer i 

Roing, Rosenqvist, Holmström (2013). Kommunikation verkade vara nyckeln till säker vård 

för telefonsjuksköterskor när det gällde att insamla material till att grunda sitt beslut på. För 

att minska telefonsjuksköterskornas osäkerhet beskrev Sävenstedt & Florin (2015) att 

Informations-och kommunikationsteknik (IKT) ska stödja kunskapsbaserad vård och omsorg 

genom att underlätta tillgängligheten till forskningsbaserad kunskap. I en svensk studie från 

2006 uppgav telefonsjuksköterskor att det var viktigt att använda och uppdatera sin 

kunskap. Telefonsjuksköterskor behövde även vara välinformerade och uppdaterade 

eftersom patienter ställde höga krav på telefonsjuksköterskors kunskaper (Ström et al. 

2006).  Detta bekräftades även i en engelsk studie där telefonsjuksköterskorna ansåg att de 

behövde ha goda kunskaper för att hantera tekniken och för att kunna arbeta med parallella 

aktiviteter. Sjuksköterskor som arbetar i telefonrådgivning behövde ha god 
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kommunikationsförmåga, klinisk förmåga och teknisk förmåga för att göra säkra triagebeslut 

(Murdoch, Barnes, Pooler, Lattimer, Fletcher & Campbell, 2015).  

2.4 Brister i beslutsstödet 

Telefonsjuksköterskor har beskrivit ett missnöje över beslutstödets innehåll och struktur. De 

upplevde att beslutstödet inte var utvecklat av sjuksköterskor och för sjuksköterskor. De 

uttryckte även ett behov av en logisk och självklar sökväg anpassad till deras arbetssätt. En 

del upplevde dataprogrammet för svårt att använda och letade istället i böcker eller på 

webbsidor för att få information eller stöd (Holmström, 2007; Downing, Mitchell, Randell, 

Foster, Lattimer & Thompson, 2008). Detta stärktes även i North, Richards, Bremseth, Lee, 

Cox, Varkey, & Stroebel (2014) där telefonsjuksköterskor upplevde att det kunde vara för 

mycket information i beslutsstödet. Enligt Leppänen (2008) upplever telefonsjuksköterskor 

ibland systemet som ofullständigt. Utmaningen för dem är att hålla sig uppdaterade med 

aktuell kunskap och därmed upprätthålla hög kunskap i vården (Sävenstedt & Florin, 2015). I 

en engelsk studie från 2015 framkom även att telefonsjuksköterskor upplevde att 

beslutsstödet inte alltid uppgav korrekt svar, eftersom de inte matchade patientens symtom. 

Dessutom förstod inte alltid patienterna frågorna som ställdes utifrån beslutsstödet. I studien 

noterades även att patientens svar inte alltid stämde överens med valmöjligheterna i 

beslutsstödet vilket påverkade riktigheten i triagebedömningen (Murdoch, Barnes, Pooler, 

Lattimer, Fletcher & Campbell, 2015; Ledin, Olsen, Josefsson, 2011). Besluten som 

telefonsjuksköterskorna tar varierar med avseende på komplexitet, tvetydighet och 

presentation samt hur de vanligtvis grundar sina beslut. Dessa faktorer kunde påverka 

sannolikheten för att använda ett beslutsstöd. Användning av beslutsverktyg kunde ses som 

relaterat till telefonsjuksköterskornas arbetsmiljöer. Sjuksköterskor inom slutenvården och 

de som arbetar på vårdcentral hade tillgång till datorbaserade riktlinjer medan 

distriktssköterskors konsultationer i huvudsak genomfördes i patientens hem, utan 

beslutstödet. Besluten varierade beroende på vilken inriktning sjuksköterskan hade. Dessa 

variationer hade betydelse för deras benägenhet att använda sig av beslutsverktyg (Randell, 

Michell, Thompson, McCaughan & Dowding, 2009).  

2.5 Rådgivning som kostnadsbesparing 

Här beskrivs svårigheterna i telefonrådgivning och hur korrekta bedömningar kan bli en 

besparing ur patient och samhällsperspektiv. 

2.5.1 Komplexitet i rådgivning 

Telefonrådgivning är en växande tjänst i många västländer och de senaste åren har en 

centralisering av telefonrådgivning skett i Sverige. I samband med detta har 

telefonsjuksköterskors användning av datoriserat beslutsstöd ökat (Holmström, 2008). I en 

svensk studie från 2009 framkom att telefonsjuksköterskor upplevde sitt arbete med 
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beslutsstödet både som ett stöd men även hämmande. De upplevde att beslutsstödet 

förenklade arbetet och att de kunde komplettera med sin egen kunskap och att säkerheten 

förbättrade deras trovärdighet. Det fanns både positiva och negativa åsikter om beslutsstödet 

men även de som hade en negativ åsikt ville ändå använda beslutstödet i sitt arbete som 

telefonsjuksköterska (Ernesäter, Holmström, Engström, 2009). I en studie av Marklund, 

Ström, Månsson, Borgqvist, Baigi & Fridlund (2007) framgår det att nästan 98 procent av 

alla bedömningar i primärvården av telefonsjuksköterskor är korrekta medicinska 

bedömningar när beslutsstödet används. Lika ofta hänvisas patienter till rätt vårdnivå.  

I takt med det ökande behovet av rådgivning via telefonen minskar kvaliteten i de sociala 

kontakterna (Ström, Baigi, Hildingh, Mattson & Marklund, 2011). Detta ställer krav på 

sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning. De behöver ha kvaliteter som 

kompenserar den fysiska kontakten genom att vara vänliga, bekräftande och ska kunna ge 

personliga råd och lyckas med att i samråd med patienten komma fram till beslut om lämplig 

vård (Ström et al 2011). Detta framkom även i en studie av Purc-Stephenson & Trasher (2011) 

där patientens följsamhet i samband med telefonrådgivning visade sig vara komplex och 

påverkades av interaktionseffekten av patientens uppfattning och på kvalitén på 

telefonsköterskans kommunikation. Olika former av beslutsstöd finns i primärvården och 

används oftast för att samla in information, kontrollera hur en patients symtom utvecklas 

eller bekräftar ett beslut som redan hade tagits. Telefonsjuksköterskor har beskrivit att de 

uppskattar värdet av informationen i beslutsstödet. I Leppänen (2010) beskrevs att 

sjuksköterskan förlorade mycket av sin tidigare yrkesautonomi genom att flytta 

beslutsfattandet från sig själv till anonyma riktlinjer. För att uppfylla vissa administrativa 

krav och avmarkera de frågor som behövde ställas, kunde samtalet bli längre. Tyst kunskap 

kunde stå i strid med de råd de måste ge utifrån beslutsstödet, vilket kunde leda till osäkerhet 

och stress. En brittisk studie av Dowding, Mitchell, Randell, Foster, Lattimer, & Thompson 

(2009) fann att på drop-in mottagningar användes beslutsstödet mest av sjuksköterskor för 

att bekräfta ett redan fattat beslut eller när det rådde osäkerhet kring fortsatt vård. I 

telefonrådgivning användes det för att göra en bedömning, och som en hjälp att minnas, 

snarare än som ett beslutshjälpmedel. Sjuksköterskor på drop-in mottagning och i 

telefonrådgivning, använde beslutsstödet även för att kontrollera, ändra eller lägga till 

information om patienten. Dessutom användes det för att kunna triagera och ge 

egenvårdsråd. Triagera betyder att vårdpersonal systematiskt delar in patienter utifrån 

hälsotillstånd och brådskegrad (Medicinsk ordbok, 2017). I en studie från Storbritannien 

framkom att sjuksköterskorna använde beslutstödet för att försäkra sig om att vården de gav 

var jämlik. Beslutsstödet sågs även som ett sätt att uppmuntra till reflektion i sitt eget arbete. 

Dock upplevde många sjuksköterskor att de följde de riktlinjer som fanns och att de ”kunde 

dem utantill”. Beslutsstödet fyllde då istället en bekräftande funktion då de i efterhand 

kontrollerade beslutsstödet (Randell, Michell, Thompson, McCaughan & Dowding, 2009). 

2.5.2 Kostnadsbesparing i sjukvården 

Att använda en webb baserat beslutsstöd i telefonrådgivning kunde innebära en 

kostnadsbesparing för sjukvården enligt Marklund, Ström, Månsson, Borgquist, Baigi & 

Fridlund (2007). I studien framkom att 99% av fallen utgjordes av korrekta bedömningar 
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baserat på fallens historia. 97,6% hänvisades till rätt vårdnivå eller gavs korrekta 

egenvårdsråd. Endast 2,4 % av fallen hänvisades till en för hög vårdnivå. Av 103 tänkta besök 

på vårdcentral reducerades de till 25 stycken som utfördes, vilket utgjorde en 

kostnadsbesparing. De patienter som direkt hänvisades till akutmottagning utgjorde även de 

en besparing då de annars först hade besökt vårdcentralen för att därifrån bli remitterade till 

akuten. De korrekta bedömningarna som utgjorde besök på vårdcentral utgjorde även de en 

besparing då det ledde till 24 färre besök på akutmottagning. I en studie gjord av Varley, 

Warren, Richards, Calitri, Chaplin, Fletcher, Holt, Lattimer, Murdoch, Richards, Cambell 

(2016) framkom det också att telefonsjuksköterskor som var väl förberedda för sin roll i 

telefonrådgivning kunde avsluta samtalen utan ytterligare uppföljning i jämförelse med de 

telefonsjuksköterskor som inte hade det. Vilket innebar kostnadsbesparing för vården genom 

att patienten inte ringde igen. I en studie från Nederländerna där samtalstiden vid 

användning av beslutstöd jämfördes med när det inte användes, framgick att det inte var stor 

skillnad i längd på samtalen. Samtalen där beslutstödet användes tog 0,7 minuter längre i 

snitt än de samtal som gjordes utan beslutstöd. De något längre samtalen vägdes upp av den 

vinst som uppstod vid korrekta bedömningar (Ong, Post, van Rooij & de Haan, 2008). 

2.6 Telefonsjuksköterskans arbetsprocess 

Att bedriva omvårdnad via telefon är en komplex och utmanande uppgift. I Sverige arbetar 

telefonsjuksköterskor efter riktlinjer som går att finna i Vårdhandboken (2017). I riktlinjerna 

beskrivs samtalsprocessen som metod av Lena Runius. Den svenska metoden består av fem 

faser. I öppningsfasen används en välkomnande röst som förmedlar empati och att tid och 

intresse för den vårdsökande finns. Här skapas förutsättningar för en bra kommunikation. I 

lyssnandefasen ska fokus vara på att lyssna koncentrerat och utan att avbryta med frågor. I 

den tredje fasen, analys och bedömningsfasen är det viktigt att ta reda på helheten på den 

vårdsökandes hälsoproblem. Detta görs genom att ställa öppna frågor om symtom, tankar 

och känslor. Den fjärde fasen är motivation och åtgärdsfasen, här presenteras, förklaras och 

motiveras bedömningen och följs upp att den vårdsökande förstår och att samförstånd finns. 

I avslutningsfasen beskrivs mer allvarliga symtom som den vårdsökande ska vara 

uppmärksam på. Vårdgivare och vårdtagare överenskommer att vårdtagaren återkommer om 

symtom inte förbättras (Vårdhandboken, 2017).  I en amerikansk studie beskrevs 

arbetsprocessen som nyanserad och invecklad. Telefonsjuksköterskors strategier var inte 

tillräckligt erkända och behövde mer uppmärksamhet. Checklistor och riktlinjer kunde vara 

till stor nytta om de även utformades efter telefonsjuksköterskors arbetsprocess. 

Telefonsjuksköterskors utbildning och praktiska arbete behövde vara betonat på att samla 

information på olika sätt för att identifiera patienters behov (Greenberg, 2009). I en studie av 

Ernesäter, Engström, Winblad, Rahmqvist, Holmström (2016) framkommer att 

telefonsamtalen som ringdes in till sjukvårdsrådgivningen 1177 kunde vara relativt korta. Det 

var ganska vanligt att telefonsjuksköterskan kunde ge råd till en vårdsökande utan att ställa 

en enda öppen medicinsk fråga. Den vårdsökandes förståelse för det givna rådet, följdes 

sällan upp av telefonsjuksköterskan. Bristen av öppna frågor och uppföljning av de givna 

råden, kunde betraktas som en potentiell säkerhetsrisk. I en annan studie av Kaminsky, 

Rosenqvist, Holmström (2008) framkom det fem beskrivande kategorier som presenteras för 
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att förstå telefonsjuksköterskans arbete. Dessa var (1) att bedöma, hänvisa och ge råd till den 

vårdsökande (2) att stödja den vårdsökande (3) att stärka den vårdsökande (4) att undervisa 

den vårdsökande och slutligen (5) att underlätta den vårdsökandes lärande. 

Telefonsjuksköterskan bör också bli medveten om sin viktiga roll i folkhälsoundervisning.  

2.7 Vårdvetenskapliga begrepp  

Patientsäkerhet och Informations-och kommunikationsteknik är aktuella begrepp för 

distriktssköterskor i telefonrådgivning, vilka är två begrepp av sjuksköterskans 

kärnkompetenser. Patientsäkerhet har mer och mer hamnat i fokus de senaste decennierna. 

Sjuksköterskor som arbetar med komplexa områden behöver i allt större utsträckning 

metoder och verktyg som är användbara för att i möjligaste mån undvika skada, men även för 

att identifiera risker. Undvikbara skador kan vara sådana som inte skulle ha uppkommit om 

riktlinjer eller rutiner hade följts (Öhrn, 2013). Här följer beskrivningar av de 

vårdvetenskapliga begreppen säker vård och informations-och kommunikationsteknik. 

2.7.1 Säker vård 

Hälso-och sjukvården är under ständig utveckling vilken leder till att den blir alltmer 

komplicerad. Detta kan in sin tur leda till att risker för negativa situationer kan inträffa. Det 

finns olika metoder att förhindra dessa situationer. Innan en vårdskada inträffar kan en 

riskanalys utföras, den används framförallt vid införandet av något nytt exempelvis 

behandlingsmetod eller om en ny organisationsform ska införas. Nästa steg är om något ändå 

händer, måste insatser göras för att förebygga att det sker igen och detta sker genom 

avvikelserapportering. Slutligen om en allvarlig händelse eller incident inträffar, som kunnat 

leda till allvarlig vårdskada för patienten, måste en händelseanalys utföras (Hallberg, 2012). 

För att främja patientens säkerhet, delaktighet och medbestämmande i sin egen vård är det 

av vikt att korrekt information ges till patienten utifrån den vård och behandling patienten 

får. Den information som ges till patienten handlar om att denne ska kunna göra ett 

ställningstagande och vara delaktig i sin egen vård och behandling. Som personal måste 

kontroll göras för att se om patienten har förstått informationen korrekt och det kan göras 

med hjälp av följdfrågor. Som personal är det betydelsefullt att vara lyhörd både för det sagda 

som det osagda (Socialstyrelsen, 2010). Definitionen av patientsäkerhet är enligt Öhrn (2013) 

att skydda patienten mot vårdskada. Säker vård förutsätter att information som förmedlas är 

korrekt och kommuniceras på ett tydligt sätt. Patienten ska inte drabbas av en skada som är 

undvikbar vid vård eller behandling. En av de vanligaste orsakerna till avvikelser är bristande 

kommunikation (Öhrn, 2015).  

2.7.2 Informations-och kommunikationsteknik 

Informations-och kommunikationsteknik (IKT) är ett verktyg som används inom vården i allt 

högre grad. IKT ska stödja kunskapsbaserad vård och omsorg genom att underlätta 

tillgängligheten till forskningsbaserad kunskap. Detta verktyg är viktigt för att utveckla 
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patientsäkerheten, vårdkvaliteten och tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Nya 

verktyg inom IKT kan på olika sätt underlätta arbetet samt bidra till ökad patientsäkerhet 

(Sävenstedt & Florin, 2013). IT är nu en integrerad del i hälso- och sjukvården och för att 

sjuksköterskan ska kunna använda den nya tekniken till fullo behövs ytterligare utbildning 

inom detta område. Sjuksköterskor i dagens samhälle förväntas vara stora användare av IT, 

vilket har lett till att IT kompetensen nu har blivit ett viktigt krav enligt Paunic & Stojkovic 

(2014). En amerikansk studie från 2014 påvisades att kvaliteten på dokumentationen skildes 

sig markant efter att sjuksköterskor hade fått utbildning i att använda det webbaserade 

beslutsstödet. Dokumentationen förbättrades med hjälp av beslutsstödet i form av råd om 

egenvård och varningssignaler. Dessutom minskade risken för felbedömningar i triage med 

hjälp av webbaserat beslutsstöd (North, Richards, Bremseth, Lee, Cox, Varkey & Stroebel, 

2014). I distriktssköterskans kompetensbeskrivning framkommer att distriktssköterskan ska 

”uppmärksamma och agera på förändringar utifrån förändringar i hälsotillståndet” samt 

kunna använda evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsvetenskapen. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Stor del av sjuksköterskans arbetstid idag på vårdcentral består av telefonrådgivning. Att 

arbeta som telefonrådgivande sjuksköterska innefattar många bedömningar av vårdbehov 

och råd. Det beslutsstöd som har tagits fram, RGS Webb, kan vara ett hjälpmedel vid 

sjukvårdsrådgivning via telefon. Det krävs att telefonsjuksköterskan besitter kompetens och 

flexibilitet eftersom arbetsuppgifterna till stor del består av att ge råd, att vara stöttande och 

att kunna göra bedömningar utifrån situation och vårdbehov. Det finns skillnader i att göra 

en bedömning över telefon mot att bedöma patienters tillstånd vid mottagningsbesök, det 

saknas beståndsdelar i telefonsamtalet som finns i det fysiska mötet. En beståndsdel kan till 

exempel vara hudens torrhet och färgskiftningar som inte går att se i telefonen. Säker vård 

förutsätter att den information som förmedlas mellan vårdtagare och vårdgivare är korrekt 

och kommuniceras tydligt. Därför är kommunikation nyckeln till säkrare vård och när RGS 

Webb inte används kan det leda till mindre säkra bedömningar och patientsäkerheten kan 

riskeras. Det har framkommit att RGS Webb har för mycket information som kan leda till att 

det upplevs svårarbetat för telefonsjuksköterskor och att de då väljer att inte använda RGS 

Webb. Användandet av RGS Webb är lite undersökt och vissa studier har påvisat att när RGS 

Webb används i mindre utsträckning kan det påverka patientsäkerheten.  Studien kommer 

att fokusera på att få mer information om hur telefonsjuksköterskor använder RGS Webb och 

deras erfarenheter av att använda det vid telefonrådgivning. Denna studie skulle kunna bidra 

till en ökad medvetenhet om hur RGS Webb används i praktiken. 
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4 SYFTE  

Syftet är att beskriva hur telefonsjuksköterskorna använder ett webbaserat beslutsstöd i 

telefonrådgivning på vårdcentral och deras erfarenheter av detta. 

5 METOD 

Här nedan beskrivs en redogörelse över datainsamlingsmetod, analysmetod samt etiska 

ställningstaganden. Här beskrivs även urvalet av deltagare. 

5.1 Studiedesign 

Examensarbetet har en kvalitativ beskrivande design med observationer och intervjuer.  

5.2 Urval och datainsamling 

Studien genomfördes på vårdcentraler i Uppsala län. Ansökan om tillstånd att utföra studien 

i Uppsala län skickades till Primärvårdsdirektören som gav sitt godkännande. 

Verksamhetschefer för sex olika vårdcentraler kontaktades för att inhämta tillstånd att utföra 

studien. Informerande missivbrev (Bilaga A) skickades via e-post till verksamhetscheferna. 

Distriktssköterskor som arbetar i telefonrådgivning bjöds in att delta i studien. Till de 

distriktssköterskor som gav sitt medgivande till deltagande, skickades missivbrev (Bilaga B) 

via e-post med information om studien. Missivbreven med samtycke inhämtades påskrivet på 

vårdcentralen. Information om tidsplanen för studien gavs till verksamhetschefen vid 

telefonkontakten samt i e-post till deltagarna. Urvalet var strategiskt, det vill säga 

ändamålsenligt. Distriktssköterskor som arbetar med beslutsstöd i telefonrådgivning erbjöds 

att delta i studien. Inklusionskriterierna för studien var distriktssköterskor med minst ett års 

erfarenhet av arbete på vårdcentral där telefonrådgivning ingår. Exklusionskriterier var 

sjuksköterskor som inte hade specialistutbildning till distriktssköterskor. De 

distriktssköterskor som tackade ja till deltagande i studien var samtliga kvinnor, mellan 35–

60 år gamla. Antal arbetade år som distriktssköterska varierade mellan 1–25 år och samtliga 

distriktssköterskor hade svensk härkomst. Studien föregicks av en pilotstudie som föll väl ut 

och inte krävde ändringar av frågorna. Datainsamlingsmetoden bestod av observationer med 

uppföljande halvstrukturerade intervjuer (Henricson, Billhult & Danielsson, 2012). Vid 

observationen som skedde när distriktssköterskan arbetade i telefonrådgivning, låg fokus på 

hur beslutsstödet användes, i vilka situationer, vad det talades om samt reflektioner i 

samband med observation av telefonrådgivningssituationen. Fältanteckningar fördes utifrån 

observationsstudiens fokus. Sex stycken distriktssköterskor observerades under hela 

telefonsamtalet. Författarna medlyssnade även på telefonsamtalen för att få en helhetsbild av 
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innehållet.  Tiden för varje observationsstudie varade i ungefär 30 minuter och under denna 

tid observerades fem till sju rådgivningar. Intervjuerna skedde i direkt anslutning till 

observationsstudien och tidsåtgång för dessa var drygt 30 minuter. Tid för intervjun behövde 

avsättas och information om det lämnades till både verksamhetschef och 

distriktssköterskorna som deltog.  

5.3 Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys innebar att redogöra för variationer genom att urskilja likheter och 

skillnader i innehållet i texten (Danielson, 2012; Tjora, 2012). Kvalitativ innehållsanalys 

kunde enligt Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) tillämpas oavsett om kunskapen var 

medfödd, förvärvad eller socialt konstruerad. Grundläggande fråga vid utförandet av 

kvalitativ innehållsanalys var att avgöra om analysen borde fokusera på manifest analys av 

texten vilket behandlade innehållsaspekten och beskrev de synliga, uppenbara 

komponenterna. Alternativt kunde analysen fokusera på det latenta innehållet vilket innebar 

en tolkning av underliggande mening i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  Denna studie 

valde att fokusera på det manifesta innehållet. Text kondenserades och analyserades i en mall 

med meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier. Att skapa kategorier var kärnan i 

den kvalitativa innehållsanalysen Teman kunde formas utifrån kategorier, som beskrev den 

röda tråden i materialet. Resultatet kunde presenteras i kategorier och/eller teman. 

(Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim et.al.2017). 

5.4 Genomförande av analys 

En beskrivande och tolkande innehållsanalys av observations och intervjudata utfördes. 

Detta arbete utgick från kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim et.al. (2017).  

5.4.1 Observationer 

Analys av observationstexten utgjordes av fältanteckningar. Det insamlade materialet från 

observationer och intervjuer transkriberades i sin helhet som sedan lästes flera gånger för att 

få en känsla av helheten. Text från fältanteckningarna togs ut som svarade på syftet. Initialt 

delades texten i meningsbärande enheter som kondenserades till ett manifest innehåll. Detta 

beskrevs som meningsbärande enheter. Om möjligt gjordes även tolkning av det latenta 

innehållet. Eftersom delar av observationstexten var mycket mer koncentrerad än 

intervjutexten var det svårt att kondensera vidare (Graneheim & Lundman, 2004). De 

meningsbärande enheterna delades in i koder. Koderna inkluderade saker, valmöjligheter, 

attityder, uppfattningar och erfarenheter som beskrevs av deltagarna. Det som 

dokumenterades är vad som hände, vad det talades om, samt reflektioner som gjorts i 

samband med observationstillfället. Exempel på analysprocessen visas i tabellen nedanför. 

Tabell 1 Exempel på analysförfarande för observationer 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod 

I beslutsstödet används 

sökordet utslag. Några frågor 

ställs utifrån beslutsstödet för 

att göra en bedömning. 

Flertalet frågor ställs utifrån 

beslutsstödet på sökordet 

utslag för att få en 

helhetsbild. 

RGS Webb används som ett 

stöd 

5.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna var halvstrukturerade frågor utifrån en tidigare formulerad intervjuguide 

(bilaga C). Intervjuguiden innehöll sex huvudfrågor med följdfrågor för att vidareutveckla 

svaren (Andersson & Pettersson, 2011). Intervjutexten transkriberades i sin helhet som sedan 

lästes flera gånger för att skapa en helhet. Texten extraherades till meningsbärande enheter 

som sedan kortades ner till kondenserade meningsenheter, dessa rubricerades med en kod. 

En ny helhet skapades som utgick ifrån texten (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna 

jämfördes sedan baserat på likheter och skillnader, dessa sorterades sedan i underkategorier. 

För att bilda kategorier som svarar mot syftet har innehållet i subkategorierna studerats flera 

gånger. Detta gjordes för att bibehålla den röda tråden genom hela analysen. Analysen av 

intervjutexten skedde via tabell på dator, där avkodade intervjuer och fältanteckningarna 

från observation sattes in (Danielsson, 2012). Sammanfattningsvis var målet att hela 

analysen besvarade studiens syfte. Exempel på analysprocessen visas i tabellen nedanför. 

Tabell 2 Exempel på analysförfarande för intervjutext 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ge stöd som 

egenvårdsråd 

istället och att 

dom då känner 

att dom kan 

göra något 

konkret 

Stödjer med 

egenvårdsråd så 

patienten 

känner att dom 

kan göra något 

själva. 

Egenvårdsråd 

stödjer 

patientens 

autonomi 

Hjälper vid 

egenvårdsråd 

RGS Webb 

används som 

ett stöd 

 

5.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebar informationskravet att information gavs till de som 

deltog i studien om deras uppgift i studien och vilka villkor som gällde för deras deltagande. 

Information gavs om att studien var frivillig och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande 

fram till att alla intervjuer var utförda och transkribering påbörjad. Informationen omfattade 
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allt som kunde tänkas påverka viljan att deltaga i studien. Samtycke inhämtades av 

deltagarna i studien med missivbrev som skickades till distriktssköterskor på vårdcentralen 

via e-post. Detta efter samtycke givits av verksamhetschefen att studien fick utföras. Enligt 

konfidentialitetskravet skulle alla deltagare i studien avidentifieras så att obehöriga inte 

kunde komma åt informationen. Inga namn eller personnummer användes i studien, endast 

numrering på distriktssköterskorna. Materialet från observationerna och intervjuerna 

hanterades konfidentiellt och förvarades inlåst. Distriktssköterskorna informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde när som helst avbryta sin medverkan fram till alla 

intervjuer var utförda. Slutligen enligt nyttjandekravet fick inte informationen som framkom 

från enskilda personer i studien användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

6 RESULTAT 

Utifrån de koder och kategorier som framkom i observationer och intervjuer beskrivs 

resultatet för denna studie. Kategorierna från intervjuerna är RGS Webb används som ett 

stöd, RGS försvårar arbetet samt Faktorer som minskar användandet av RGS Webb. Det 

som framkom i resultatet var att det beslutsstöd som används i denna region var RGS Webb. 

6.1 RGS Webb används som ett stöd 

RGS Webb har en tydlig stöttande funktion för telefonsjuksköterskor som kan utgöra skillnad 

i samtalet. De underkategorier som beskrivs är RGS Webb stödjer vid bedömning, Hjälper 

och påminner vid egenvårdsråd och Nya kunskaper tillhandahålls. 

6.1.1 Stöd vid bedömning 

RGS Webb beskrevs i intervjuerna av telefonsjuksköterskorna som ett gott stöd som 

bekräftar patientens symtom. Det underlättade för dem vid bedömning när patienten 

uppvisade antingen kraftig oro eller underdrev sina symtom. 

Dom behöver en bekräftelse på att dom tänker rätt, och för många är ju också så här att det är 
viktigt att lyssna på oro. En del överdriver symtom och en del underdriver symtom och att 
man har respekt för det. (Intervju 1). 

Telefonsjuksköterskorna berättade även att RGS Webb hjälpte till med att skapa trygghet 

eftersom besluten kunde motiveras och ingenting glömdes eller missades när patienten 

förmedlade många symtom. Telefonsjuksköterskorna sade att fakta som finns i RGS Webb 

skapade trygghet vid argumentation med patienten, exempelvis i situationer där patient och 

telefonsjuksköterska inte var överens om planeringen. Vidare nämnde de att RGS Webb 

fungerade som ett extra stöd för att komma till en överenskommelse. De upplevde även 
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trygghet genom att det var lätt att hitta uppdaterad och vetenskapligt baserad information 

och egenvårdsråd. Detta var till stor hjälp vid symtom som inte var så vanliga, då fungerade 

den Relaterade informationen i höger kolumn som ett stöd. Trygghet skapades av den fakta 

som fanns tillgänglig. Telefonsjuksköterskorna upplevde att de fick hjälp med tips och idéer 

utifrån patientens symtom. Vid intervjuerna framkom att telefonsjuksköterskorna kände ett 

behov av att ha fakta bakom sina beslut, det fungerade som ett stöd vid triagering. 

Beslutsstödet bidrog till att minska osäkerheten, underlättade beslutstagandet och bidrog till 

patientsäkra beslut. Telefonsjuksköterskorna berättade att ibland behövde de följa upp 

tidigare givna råd, då användes RGS Webb om besvären kvarstod för att besluta om fortsatta 

åtgärder. Vid observation noterades att när beslutsstödet användes ställdes fler frågor vilket 

gav en tydligare bild av patientens bekymmer.  ” Samlar mycket information samtidigt som 

hon följer med i beslutstödet. Läser simultant. God samstämmighet, ringar in 

brådskandegrad” (Observation 6). Vidare noterades att aktivt lyssnande och att fler frågor 

som ställdes utifrån beslutsstödet gav en bredare bild av patientens problematik och kärnan 

framkom tydligare i helhetsbilden. 

Telefonsjuksköterskorna berättade att RGS Webb bekräftade deras tankar, att de tagit rätt 

beslut och givit rätt information till patienten. Ibland kunde de glömma bort saker men bli 

påminda och uppdaterade av RGS Webb. En del upplevde att pop-up rutan som dyker upp 

när de markerade ett visst hälsotillstånd, var till god hjälp. Pop-up rutan visade om ärendet 

var av brådskande karaktär. En telefonsjuksköterska uppgav att RGS Webb gav en tydlig 

överblick över brådskegrader som indikerade om patienten kunde vänta eller behövde 

läkartid. 

6.1.2 Underlättar vid egenvårdsråd 

RGS Webb upplevdes i intervjuer vara till hjälp vid egenvårdsråd och bedömningar. Det 

användes vid funderingar och osäkerhet när det gällde egenvårdsråd. Råden som gavs till 

patienterna stärktes av RGS Webb och bidrog till att patient och telefonsjuksköterska kom 

överens. En telefonsjuksköterska uppgav att hennes vårdcentral alltid gav egenvårdsråd 

utifrån RGS Webb. Ännu en funktion som beskrevs var att RGS Webb bekräftade patientens 

egen kunskap vid exempelvis egenvård. Telefonsjuksköterskan bekräftade med hjälp av RGS 

Webb att patienten hade tänkt rätt och gav patienten stöd.  

Många ringer bara för att få en bekräftelse på att dom har tänkt rätt att man ger dom stödet i 
att dom tänkt rätt. Ni behöver inte träffa någon läkare än eller ni kan avvakta så att på det 
sättet kan det vara att man ger dom en trygghet i att, nej ni behöver inte någonting än, ja, eller 
då ge stöd som egenvårdsråd istället. (Intervju 1) 

Telefonsjuksköterskor sade att RGS Webb hjälper till med egenvårdsråd så att patienten 

kände att de kunde göra något själva. Exempelvis uppgav en telefonsjuksköterska att hon 

använde recept för vätskeersättning eller morotssoppa som hon upplevde lätta att hitta i RGS 

Webb. Tillsammans med telefonsjuksköterskornas erfarenhet och kunskap ansåg de att det 

bidrog till att stödja patienternas autonomi, när RGS Webb motiverade till egenvårdsråd 

istället för läkarbesök. De tyckte att RGS Webb underlättade det hälsofrämjande arbetet med 

hjälp av egenvårdsråd. I intervjuerna berättade telefonsjuksköterskorna att egenvårdsråd i 
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RGS Webb kunde användas som faktatext och läsas upp för patienten, faktatexten användes 

då i utbildande syfte. Detta noterades även vid observation.  

Telefonsjuksköterskorna sade att brådskegraden var till hjälp när de inte riktigt visste vad det 

handlade om. Positivt med RGS Webb ansåg de var att telefonsjuksköterskorna gav samma 

svar och var konsekventa. ”Att alla ger samma råd tycker jag, att det inte blir olika svar.” 

(Intervju 2). De menade att råd ska vara enhälliga och utgå från samma 

informationsunderlag och att det är ett bra stöd eftersom det säger vilka råd som ska ges. 

6.1.3 Nya kunskaper tillhandahålls 

RGS webb ansågs vara användbart till att få nya kunskaper eller friska upp gamla. 

Telefonsjuksköterskorna menade att RGS Webb var användbart vid nya sjukdomstillstånd, 

symtom eller om de behövde uppdatera sina kunskaper. De tyckte att det var viktigt att ge 

rätt information till vårdtagare. RGS Webb användes mindre vid kända och återkommande 

åkommor. ”Det är ett väldigt bra uppslagsverk för information, både att jag kan lära mig, 

alltså få kunskaper samtidigt som jag kan ge råd. Så det är en bra kunskapsbank, och ett bra 

stöd i rådgivningen” (Intervju 6). Telefonsjuksköterskorna uppgav att RGS Webb kunde 

fungera som ett uppslagsverk och kunskapsbank vid telefonrådgivning. Det hände även att 

telefonsjuksköterskan använde RGS Webb efter telefonsamtalet för att samla in ytterligare 

kunskap om problemet eller för att kontrollera sitt beslut. Flera telefonsjuksköterskor sade 

att RGS Webb var lättanvänt och lättillgängligt med mycket information men man måste veta 

vad man sökte efter. Vid observation noterades att RGS Webb hjälpte till med att identifiera 

symtom och ha fokus på kärnan i samtalet genom att fler följdfrågor ställdes. 

6.2 RGS försvårar arbetet 

RGS Webb har även visat sig försvåra telefonsjuksköterskornas arbete i vissa avseenden.  

Detta beskrivs i underkategorierna: Stora textmassor försvårar och Många sidor att söka 

på försvårar.  

6.2.1 Stora textmassor försvårar  

Vissa telefonsjuksköterskor nämnde att stora textmassor gjorde det svårt att hitta det man 

ville förmedla. De ansåg att den stora mängden text gjorde det svårt att välja i framförallt i 

höger kolumn som innefattar olika avsnitt med rubriker till exempel Relaterade 

beslutsunderlag, Påverkat allmäntillstånd, Sjukdomar och skador och Läkemedel. I dessa 

avsnitt finns underrubriker för vidare sökning. ”Ibland tycker jag att det är för mycket text i 

beslutsstödet. Men den informationen är förstås användbar, men man hinner sällan läsa allt 

för att hitta det man behöver”. (Intervju 4). Telefonsjuksköterskorna upplevde det 

svårarbetat på grund av att det krävdes många öppna program samtidigt. Önskemål framkom 

om integrering av olika dataprogram. Vidare tyckte de att färre program skulle kunna 

underlätta arbetet eftersom det är svårt att leta efter information, läsa och prata med 
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patienten samtidigt. Bedömningar ansågs svåra eftersom telefonsjuksköterskorna måste ha 

balans mellan att känna in nyanser i samtalet och fakta i RGS Webb. 

6.2.2 Många sidor att söka på försvårar 

Telefonsjuksköterskorna beskrev att de saknade en samlad information om rekommenderade 

läkemedel i RGS Webb. Dessa bör finnas mer lättillgängliga exempelvis som en direktlänk. 

Just nu finns det för många olika ställen att leta på, det tar för lång tid att till exempel leta i 

FASS. Telefonsjuksköterskorna behövde öppna till exempel apotekets hemsida eftersom RGS 

Webb inte hade tillräckliga råd. Detta blev också tydligt vid observationer. ”Jag skulle vilja 

eller önska att det fanns lite mer fakta om läkemedel och lite mer snabb länkat till 

beslutsstödet.” (Intervju 1). Vidare framkom i intervjuerna att telefonsjuksköterskorna 

saknade tydliga råd och riktlinjer om receptfria namngivna läkemedel och doseringar när 

egenvårdsråden skulle ges. Råd om receptfria läkemedel i RGS Webb upplevdes otydliga och 

inte tillräckligt utförliga. Läkemedlen behövde också uppdateras allt eftersom de byts ut till 

andra rekommenderade sorter. Det ansågs viktigt att åtkomsten till dessa läkemedelsråd 

skulle vara snabba och lätta att tillgå, vilket de inte är idag. Det upplevdes som många och 

långa sökvägar innan rätt information hittas, därför användes inte RGS Webb så ofta.  I 

intervjuerna framkom det att telefonsjuksköterskorna ansåg att det var för många sökvägar 

innan man kom till det som efterfrågades. Ett förbättringsförslag som angavs var att bättre 

samman länka RGS webb med journal och förenkla sökvägen. Programmet upplevdes 

utformat efter akutsjukvården och läkare, istället för Primärvården. Det saknades anpassning 

till primärvård och telefonsjuksköterskor 

6.2.3 Yrkeserfarenhet minskar användandet 

Vid observation noterades att de telefonsjuksköterskor som hade längst yrkeserfarenhet i 

denna studie inte använde RGS webb aktivt. Detta framkom även i intervjuer. De ansåg att 

erfarenheten skapade trygghet och det blev lättare att ta ett beslut utan RGS Webb. Det 

användes då endast som en bekräftelse. RGS Webb används mer frekvent när man är ny i 

rollen som telefonsjuksköterska vilket både framkom vid observationer och intervjuer. Stödet 

användes oftare i början men avtog med tiden och med mer förvärvad erfarenhet. 

Telefonsjuksköterskor som ansåg sig vara erfarna och upplevde att de var trygga vid 

triagering hade mindre behov av beslutsstödet. ”Det känns tryggt att veta att man kan leta 

fram, att man kan se hur man ska råda rätt, alltså till patienten” (Intervju 3). 
Observationerna tydliggjorde att de telefonsjuksköterskor som arbetat kortast tid som 

distriktssköterskor använde RGS Webb oftare, de använde sig av symtombaserade sökord 

och gick vidare till underkategorier där de även läste vidare på relaterad information som 

fanns på högersida på beslutsunderlaget. ”De telefonsjuksköterskor som arbetat kortast tid, 

sökte oftare på föreslagna sjukdomar för ytterligare information. De ställde även fler 

följdfrågor och fick en tydligare helhetsbild.” (Observation 6). Vid observation noterades att 

de telefonsjuksköterskor som läste grundligt i beslutsstödet och använde hjälpmedlet 

brådskegrader, ställde många följdfrågor. Telefonsjuksköterskorna lyssnade aktivt och avbröt 

inte patienterna. Vidare observerades hos de telefonsjuksköterskor som arbetat längre tid att 
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när underrubrikerna inte alltid följdes i RGS Webb missades följdfrågor som kunde ha varit 

avgörande för brådskegraden. Exempel på sökord som användes var nässelutslag, hosta, 

infektion, fästing, böld, hemorrojd, sveda underliv och rött utslag. Vid observationerna 

noterades att de telefonsjuksköterskor som upplevdes bekväma med att använda RGS Webb 

använde det mer djupgående, det vill säga gick in på underrubriker och följde texten i flera 

steg. Telefonsjuksköterskorna valde att använda beslutsstödet när de ansåg att behov fanns. 

Samtliga av telefonsjuksköterskorna uppgav att de alltid öppnade RGS Webb och lät det vara 

ett öppet fönster på datorn under arbetspasset vilket även observerades. 

6.3 Faktorer som minskar användandet av RGS Webb 

Faktorer som påverkar arbetet med RGS Webb presenteras i underkategorierna: Tidspress 

minskar användandet av RGS Webb, Använder RGS Webb mindre utan utbildning, Färre 

frågor ställs utan RSG Webb, Svårt att informera när olika språk talas, Erfarenhet 

minskar användandet samt Avviker från RGS Webb. 

6.3.1 Tidspress minskar användandet av RGS Webb.  

I kombination med en organisatorisk förbestämd tidsbegränsning per samtal och stora 

textmassor ledde det till svårigheter att hinna välja information i texten. Detta gjorde att 

telefonsjuksköterskorna ibland förlitade sig på sin egen kunskap istället för RGS Webb. Brist 

på anpassning till Primärvård i kombination med att varje samtal hade en tidsbegränsning på 

sex minuter, upplevdes tiden för kort för att använda RGS Webb på ett optimalt sätt. Under 

samtalen observerades att telefonsjuksköterskan lyssnade aktivt samtidigt som information 

söktes fram, de arbetade simultant. Ett sökord formulerades tidigt efter den första 

informationssamlingen, exempelvis urinvägar. Det noterades att ungefär hälften av 

telefonsjuksköterskorna sökte vidare på underrubriker. Samtidigt som de sökte och läste i 

RGS Webb lyssnade telefonsjuksköterskan aktivt på den vårdsökande. Flera av 

telefonsjuksköterskorna använde rubriken brådskegrader i RGS Webb. Allt detta utfördes 

samtidigt vilket bidrog till att skapa tidspress. Vid observationen noterades det att 

telefonsjuksköterskorna upplevde en tidspress i telefonsamtalen, vilket även uttalades. Detta 

påverkade hanteringen av beslutsstödet genom att det användes ytligt, endast huvudrubriker 

söktes fram. Ytterligare information hämtades inte. " Jag är snabb i telefonen, för det måste 

man vara." Reflektion: Tolkar att det har att göra med tidsgränsen per samtal. (Observation 

4). Samtidigt som information söktes och lästes i RGS Webb pratade de med patienten och 

lyssnade aktivt. Detta sammantaget med tidsbegränsning uppgavs leda till en mer pressad 

arbetsmiljö.  

6.3.2 Använder RGS Webb mindre utan utbildning. 

Ett behov fanns att lära sig RGS Webb bättre. Det finns genvägar till informationen men 

dessa har inte förmedlats ordentligt. Telefonsjuksköterskorna önskade återkommande 

individanpassad repetition på sin arbetsplats. Telefonsjuksköterskorna upplevde att träning 
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krävdes för att få rutin med att arbeta i beslutsstödet. En del upplevde att de hade svårt med 

tekniken och behövde den hjälpen, andra tyckte att det var svårare att använda genvägarna. 

”Man behöver lära sig systemet bättre. Det fanns vissa genvägar för att hitta Information. Det 

behöver fräschas upp ibland, här på mottagningen” (Intervju 5). En telefonsjuksköterska 

uppgav att hon hade fått en dags utbildning i RGS Webb men var trots det osäker på 

innehållet. Utbildningen gav inte tillräckligt med kunskap att använda RGS Webb optimalt, 

det behöver anpassas till samtalstiderna som begränsar arbetet i telefonen. Flera 

telefonsjuksköterskor eftersökte snabbkommandon för att förenkla arbetet.  

 

6.3.3 Färre frågor ställs utan RGS Webb 

Vid observationen noterades det att telefonsjuksköterskorna inte alltid ställde 

informationssamlande frågor utifrån beslutsstödet för att få en helhetsbild av kärnan av 

problemet. Ytterligare frågor hade kunnat ställts för att få en tydligare bild av problemet. 

”Sköterskan ställde få följdfrågor och gjorde sig tidigt en uppfattning om vad som krävdes för 

att hjälpa patienten. Sparsam användning av beslutstödet.” (Observation 4). Detta ledde till 

svårigheter med informationsinsamling och försvårade beslutstagande för vidare åtgärder. 

Det framkom vid observation även att när RGS Webb inte användes djupgående, det vill säga 

att underrubriker inte öppnades, gjordes en tidig bedömning av hälsotillståndet och beslutet 

grundades på det.   

6.3.4 Svårt att informera när olika språk talas 

Telefonsjuksköterskorna upplevde att det var problematiskt att förmedla information från 

RGS Webb i samtal med vårdtagare med annat hemspråk och det blev svårt att lösa i 

telefonsamtalen då ingen möjlighet till tolk fanns. Hjälpmedel saknades för att kunna 

kommunicera på ett patientsäkert sätt. ”Svårigheter att genomföra ett samtal på grund av 

språkförbistring. Patienten och telefonsjuksköterskan förstår inte varandra. Kan ej börja 

använda RGS. Hälsotillståndet förblir okänt.” (Observation 5). Vid observerade telefonsamtal 

med patienter av utländsk härkomst som talade bristande svenska, framkom att 

informationssamlingen blev ofullständig samt att läkartid genast önskades oavsett åkomma. 

Svårigheten bestod i att telefonsjuksköterskan och patienten inte förstod varandras frågor 

och inte kom överens. ”Svårighet med anamnes på grund av språkbarriär.” (Observation 1). 

Telefonsjuksköterskorna upplevde det svårt att hitta information på olika språk och hade 

önskemål att det förenklades. Detta stärktes också vid observation, där samma sak noterades. 

 

6.3.5 Avviker från RGS Webb 

Telefonsjuksköterskorna upplevde att RGS Webb ibland måste frångås eftersom det som 

framkom där inte alltid stämde överens med verkligheten. Det såg inte helheten i patientens 

situation. Telefonsjuksköterskorna behövde ibland ta ett eget beslut som inte följde RGS 
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Webb. Beslutsstödet motiverade inte en läkartid men patienten hade önskemål om 

läkarbedömning och krävde detta. I dessa situationer var inte alltid beslutsstödet och 

patientens önskemål kompatibla och kunde leda till att patientens vilja ändå följdes.  

Men ibland kan det vara så att har de haft feber i si och så många dagar ska man söka 
läkare...och ibland att man måste se lite till det som är omkring. Det kanske inte alls är 
nödvändigt med läkarkontakt den dagen som det står i beslutstödet. det kan jag känna.  
(Intervju 6)  

7 DISKUSSION 

Diskussionen består av tre delar som reflekterar olika sidor av resultat, metod, samt etiska 

aspekter. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie stödjer tidigare genomförda studier som har identifierat hur 

sjuksköterskor använder sig av webbaserade beslutstöd i telefonrådgivning. Denna studie 

fann att RGS Webb både påverkade positivt och negativt i telefonsjuksköterskornas dagliga 

arbete vilket diskuteras i detta avsnitt. Dessutom diskuteras här förslag på ytterligare 

forskning. 

7.1.1 Stödjande hjälpmedel 

 

Vid observationer och intervjuer framkom att telefonsjuksköterskor som var nya i sin 

yrkesroll som distriktssköterskor i telefonrådgivning, använde i större utsträckning RGS 

Webb eftersom de upplevde RGS Webb som ett bra stöd och en trygghet vid bedömningar. 

Stödet användes oftare i början i den nya yrkesrollen men avtog med tiden och med mer 

förvärvad erfarenhet. Ett behov fanns för att få stöd vid bedömningar där RGS Webb hade en 

roll för telefonsjuksköterskan att fylla. Dessa fynd stöds av flertalet tidigare genomförda 

studier, Dowding et al (2009); Ernesäter et al (2009), som påvisar att beslutstödet används 

på just detta sätt. Studier har visat att RGS Webb underlättar beslutstagandet i 

telefonrådgivningen. Telefonsjuksköterskor måste ta många beslut, det kan vara så många 

som upp mot tio per timme (Marklund & Jansson, 2008); Randell et al, 2009). Att då kunna 

få hjälp av ett dataprogram så att informationsinsamlingen blir fylligare kan göra att misstag 

undviks. Resultatet i denna studie visade vid observation att när telefonsjuksköterskorna 

lyssnade aktivt och ställde fler följdfrågor lyckades de få fram en bredare bild av vårdtagarens 

besvär. Eftersom det har visats sig i tidigare studier att om ett webbaserat beslutstöd används 

i rådgivning kan det leda till att upp mot 98 % av de vårdsökande hamnar på rätt vårdnivå 

(Marklund et al, 2007). Därför är det nödvändigt att tidigt i telefonsamtalen samla 



19 

information om vårdtagarens hälsobesvär för att kunna fastställa huvudsymtom och prioritet 

(Greenberg, 2001). I Marklund & Jansson (2008) beskrivs att om RGS Webb används 

regelbundet i telefonrådgivning skulle det kunna leda till en hälsoekonomisk vinst eftersom 

ett stort antal besök kan undvikas både i primärvården men även på akutmottagningar. En 

besparing kan även utgöras av att vårdtagare som har ett akut behov, hänvisas direkt till 

akutmottagning utan att besöka vårdcentral i första hand. Korrekta bedömningar på 

vårdcentral utgör även de besparingar för samhället då det leder till färre besök på 

akutmottagning (Marklund, 2007). Dessutom bibehålls den medicinska kvaliteten med hjälp 

av RGS Webb. I Öhrn (2013) påtalas att webbaserat beslutstöd fungerar som ett verktyg för 

att öka patientsäkerheten i telefonrådgivning genom att minska risken för undvikbara 

skador. Det vill säga att dataprogrammet hjälper till att förebygga vårdskada genom att ge 

relevant och korrekt information. Marklund & Jansson (2008); Marklund et al (2007) 

påvisar att många vårdtagare har en tendens att söka vård på för hög nivå som inte motsvarar 

deras symtom och en noggrann triagering skulle kunna göra att de får lämplig vård på rätt 

nivå. Sammantaget kunde det konstateras att när fler frågor ställdes med hjälp av RGS Webb 

framkom en tydligare bild av vårdtagarens situation, vilket gjorde det lättare att ringa in 

aktuellt huvudsymtom. Resultatet i denna studie visade att telefonsjuksköterskor som hade 

yrkesarbetat en längre tid använde RGS Webb i mindre utsträckning. De uttryckte att deras 

erfarenhet skapade trygghet och det var lättare att ta beslut utan stöd av RGS Webb. Detta 

skulle kunna vara en ökad risk för att detaljer missas och avvikelser skulle kunna uppstå. 

Många av de ansvarsärenden som inkommer handlar om erfarna telefonsjuksköterskor som 

har gjort en för snabb bedömning och som inte har fått fram en tillräcklig mängd information 

(Marklund & Jansson, 2008).  En av de vanligaste orsakerna till avvikelser är bristande 

kommunikation, vilket också framkommer i (Roing, Rosenqvist & Holmström, 2013). 

Sjuksköterskor som arbetar i telefonrådgivning behöver ha god kommunikationsförmåga, 

klinisk förmåga och teknisk förmåga för att göra säkra triagebeslut (Murdoch et al 2015). En 

av de mest återkommande orsakerna till vårdskador är brister i kommunikation och 

informationsöverföring. Kommunikation är ett svårt område och brister inom detta kan vara 

en patientsäkerhetsrisk, ett misstag kan få allvarliga konsekvenser. Bristande 

kommunikation i telefonrådgivning kan skapa missförstånd och leda till försenade diagnoser 

och felbehandlingar. För att undvika att misstag sker behövs tydliga och säkra rutiner när 

informationsöverföring sker. Inbyggda skyddsmekanismer, exempelvis pop-up rutan i RGS 

Webb, kan göra att misstag och fel undviks (Öhrn, 2015). I distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning framgår att hon ska ha fördjupade kunskaper i kommunikation och 

samtals-  metodik för att i dialog med individen kunna handleda och ge stöd (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Att enbart förlita sig på ett datoriserat beslutstöd kan inge en 

falsk trygghet eftersom telefonsjuksköterskan alltid är ansvarig för de beslut hon tar 

(Marklund & Jansson 2007). RGS Webb kan inte ersätta telefonsjuksköterskans egen 

kunskap och erfarenhet men är ett bra komplement (Ernesäter et al 2009). Om det användes 

i praktiken leder det till färre misstag i vården (North, Richards, Bremseth, Lee, Cox, Varkey, 

Stroebel, 2014). I resultatet framkom att samtliga telefonsjuksköterskor alltid öppnade RGS 

Webb på datorn vid arbetspassets början. De uttryckte även att de inte använde det så ofta. 

Detta kunde stödjas vid observationer där det noterades att beslutstödet inte användes så 

ofta men alltid öppnades, vilket stämde väl överens med telefonsjuksköterskornas egen 

uppfattning. Även andra detaljer som telefonsjuksköterskorna sade att de gjorde, kunde 
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bekräftas under observationer. En brittisk studie från 2009 har hittats där sjuksköterskor har 

observerats när de använde webbaserat beslutstöd, där de beskrev sitt arbetssätt på ett 

liknande sätt. De använde webbaserat beslutstöd som ett sätt att samla information om 

patienten vilket de tyckte var den mest användbara aspekten. De använde även beslutstödet 

för att bekräfta sina beslut, ibland efter avslutad konsultation, och kunde ibland förutsäga 

vad beslutstödet skulle ge för råd. Beslutstödet påtalades vara mer användbart när 

sjuksköterskorna var nya i sin roll och inte kände sig så självsäkra, vilket ändrades ju mer 

erfarenhet de fick (Dowding et al 2009). Detta är detaljer som även har framkommit i denna 

studie. Det skulle kunna ses som att telefonsjuksköterskorna har självinsikt i sitt sätt att 

arbeta i telefonrådgivning.  

7.1.2 Hämmande redskap 

Det framkom i resultatet att RGS Webb upplevdes svårarbetat och tidskrävande med mycket 

textmassor av information, vilket gjorde det svårt för dem att snabbt hitta det som 

eftersöktes. Att det upplevs svårarbetat skulle kunna leda till att effektiviteten och kvaliteten 

försämras om inte relevant information är mer lättillgänglig. Risken finns att användandet av 

RGS Webb minskar.  Hälso- och sjukvården är beroende av att korrekt information finns 

tillgänglig när behov finns och att den framställs i ett lämpligt format. Detta är nödvändigt 

för att uppnå effektivitet och kvalitet. Dagens vårdsystem är komplext och möjligheten att 

utbyta information över systemens gränser har en avgörande betydelse. Att tillämpa IKT i 

hälso- och sjukvården gör att det finns stor tillgång till information och kunskap vilket är en 

viktig utveckling (Sävenstedt & Florin, 2015). Vidare framkom det i intervjuerna att åtkomst 

till receptfria namngivna läkemedel samt doseringar av dessa vid egenvårdsrådgivning 

saknandes. Det upplevdes även att beslutsstödet var anpassat efter akutsjukvården och att 

det saknades anpassning till telefonsjuksköterskorna i primärvården. Detta tydliggörs även 

av fler andra studier Holmström, (2007); Downing et al. (2008); North et al. (2014) där 

telefonsjuksköterskorna upplevde att det kunde vara för mycket information i beslutsstödet 

och att de önskade en självklar sökväg anpassad efter deras arbetssätt. Att arbeta med 

telefonrådgivning ställer krav på telefonsjuksköterskan, att endast tala med den vårdsökande 

i telefon gör att vissa delar försvinner. Telefonsjuksköterskan kan inte använda sin kliniska 

blick vilket hon kan göra i det fysiska mötet. Denne måste då kunna känna in de olika 

nyanser i telefonsamtalet samt den fakta hon har tillgänglig både från den vårdsökande samt 

från RGS Webb så att en helhetsbild skulle kunna skapas. Telefonsjuksköterskorna kunde 

ibland uppleva att det som framkom i RGS Webb inte alltid stämde överens med verkligheten 

och det ledde till att de frångick att använda RGS Webb på grund av att dataprogrammet inte 

såg helheten i patientens situation. Detta styrks också av Murdoch et al. (2015); Ledin et al. 

(2011) där telefonsjuksköterskorna upplevde att beslutsstödet inte alltid stämde överens med 

den vårdsökandes symtom. De upplevde att frågor som ställdes utifrån beslutsstödet var 

svåra att förstå för den vårdsökande och att de svar som gavs på frågorna inte alltid stämde 

med valmöjligheterna i beslutsstödet, vilket påverkande möjligheten att kunna göra en 

bedömning på rätt sätt. Det framkom en skillnad i hur beslutsstödet användes kopplat till 

organisationen. Under observationerna och intervjuerna tydliggjordes att en organisatorisk 

förbestämd tidsbegränsning för varje samtal ledde till att beslutsstödet användes sparsamt 

eller inte alls. Telefonsjuksköterskorna förlitade sig till den egna kunskapen. Tidspressen 
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uppgavs leda till en pressad arbetsmiljö. Leppänen (2010) beskrev att för att 

telefonsjuksköterskan skulle uppfylla vissa administrativa krav måste de frågor som 

behövdes ställas från det datoriserade beslutsstödet avmarkeras för att komma vidare, vilket 

innebar att samtalet kunde bli längre och att tidspress kunde uppstå.  De 

telefonsjuksköterskor som arbetat med telefonrådgivning under kort tid arbetade mer i RGS 

Webb samt ställde fler följdfrågor. Telefonsjuksköterskor som hade längre yrkeserfarenhet 

och som inte använde underrubriker i RGS Webb missade följdfrågor som kunde ha varit 

avgörande för ärendets brådskegrad. Detta i sin tur skulle kunna leda till brist i 

patientsäkerheten, där en av de vanligaste orsakerna till avvikelser är bristande 

kommunikation enligt Öhrn (2015). Under intervjuerna framfördes det önskemål om 

utbildning och träning i att använda RGS Webb, att kunna lära sig kortkommandon, 

genvägar och återkommande individanpassad repetition på sin arbetsplats för att förenkla 

arbetet. Endast en av de tillfrågade telefonsjuksköterskorna hade fått en dags utbildning i 

RGS Webb men var ändå osäker på innehållet. Att utbildning behövs inom IT 

(informationsteknik) styrks också av Paunic & Stojkovic (2014) som menar att 

sjuksköterskorna i dagens samhälle förväntas vara stora användare av IT.  I en annan studie 

av North et al. (2014) påvisades att dokumentationen förbättrades med hjälp av beslutsstödet 

i form av råd om egenvårdsråd och varningssignaler hos de sjuksköterskor som fått 

utbildning i att använda det webbaserade beslutsstödet. Detta i sin tur gör det mer 

patientsäkert. 

7.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt beskrivs varför aktuell metod har valts samt dess styrkor och svagheter i 

respektive moment, observationer och intervjuer. 

7.2.1 Metod 

Kvalitativ metod valdes eftersom det bäst ansågs passa studiens syfte och att undersöka mer 

djupgående för att få större förståelse och kunskap om insamlade data (Watt Boolsen, 2007). 

Kvalitativa undersökningar lämpade sig väl för denna studie eftersom fenomenet som 

studerades ville beskrivas i sitt sammanhang och ge en ökad förståelse för fenomenet, 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvalitativ innehållsanalys gjordes utifrån Graneheim & 

Lundmans modell. De framhäver att kvalitativ innehållsanalys fokuserar på ämne och 

innehåll men betonar även variation. Graneheim et. al. (2017) menar att styrkan för kvalitativ 

innehållsanalys är att den erbjuder möjligheter att analysera beskrivande innehåll, manifest 

innehåll (klart framträdande) såväl som latent innehåll (tolkande). Detta var en orsak till att 

denna analysmetod valdes samt att kvalitativ analys skapar en tydlig bild av orsaker och 

samband. Studien utgår ifrån en induktiv ansats där telefonsjuksköterskors erfarenheter av 

beslutsstöd klarläggs samt hur de använder sig av beslutsstöd i telefonrådgivning. Svagheter i 

den genomförda analysen kunde vara att det fanns svårigheter med att välja de mest 

passande meningsbärande enheterna. Allt för breda enheter var svåra att hantera och kunde 

innehålla flera olika betydelser. För korta enheter exempelvis enstaka ord, resulterade i att 

enheterna blev splittrade. Det kunde även innebära att texten förlorade sin mening under 
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kondenseringsprocessen (Graneheim & Lundman 2004). Resultatet presenteras i kategorier 

och utvecklades inte till teman då dessa var svåra att fånga eftersom materialet innehöll en 

stor mängd olika erfarenheter. Analysen bör fungera även på en annan grupp deltagare med 

samma inklusionskriterier eftersom mätmetoden tog fram den information som 

efterfrågades (Henricson, 2012). Att det fanns tillräckligt med data och att den var av god 

kvalitet var också avgörande för tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Om studien 

är användbar i andra sammanhang eller grupper är upp till läsaren att avgöra om det är 

överförbart men författaren kan ge förslag (Lundman & Graneheim, 2012). Resultatet i 

denna studie stämde bra överens med tidigare utförd forskning inom detta område. 

Resultatet kan vara överförbart till liknande situationer inom vården där webbaserat 

rådgivningsstöd används.  

7.2.2 Observationer 

Första delen av datainsamlingen bestod av observationer. Detta valdes eftersom det gav en 

naturlig bild av gruppens sätt att arbeta och beskrev verkligheten. Det gavs då tillgång till 

sociala situationer där deltagaren ännu inte hade tolkat sin egen situation, som de gjorde 

senare i intervjuer. Observationer undviker även att slösa deltagarens tid eftersom de inte 

behöver dras bort från sina sociala situationer, deltagarna i denna studie behövde inte avsätta 

extra tid för observationerna (Tjora, 2012). Vid observationstillfället tog författarna rollen av 

öppen observatör. Med det menas att deltagarna visste om att de blev observerade och hade 

godkänt det (Holme & Krohn Solvang, 2008). Data från observationerna registrerades med 

hjälp av fältanteckningar och reflektioner som transkriberades i sin helhet när de hade 

avslutats. Att föra fältanteckningar visade sig vara något svårare än förväntat. Svårigheten låg 

i att hinna med att notera var telefonsjuksköterskan tittade, samtidigt som samtalet 

lyssnades på. Dessutom behövde stödord göras som minnesanteckningar och utgjorde 

grunden för analysen av observationerna. Fältanteckningarna skrevs ned i sin helhet 

antingen efter observationen eller dagen efter. Detta var viktigt för att kunna skriva 

observationen i sin helhet utan att ha glömt för mycket (Holme & Krohn Solvang, 2008; 

Graneheim & Lundman, 2004). Att föra fältanteckningar är komplext eftersom det innefattar 

flera delar. Det som ingick i processen var att göra beskrivningar, tolka, notera funderingar, 

förklaringar och värdera (Tjora, 2012). För god trovärdighet var det viktigt att vara 

uppmärksam på om ord eller meningar som gick att koda på flera olika sätt vilket kunde leda 

till tveksamheter. Därför kodade författarna samma textdelar och jämförde resultaten. Ju 

mer kodningen stämde överens desto högre trovärdighet hade kodningen (Watt Boolsen, 

2007; Lundman & Graneheim, 2012). Det som upplevdes som en svaghet i observationerna 

var att den utsatta tiden för utförandet styrdes av vårdcentralerna. Tiden gavs av 

vårdcentralerna när det passade för organisationen. Det innebar att kortast angiven tid gavs 

och inte alltid när det fanns flest telefonsamtal att observera. Detta ledde till att insamlad 

data inte blev så stor som önskat och ytterligare material hade behövts för att stärka 

resultatet. Styrkorna i att göra observationer var att det gav möjlighet att se verkligheten 

innan telefonsjuksköterskorna hade fått möjligheten att tolka (Tjora, 2012). Observation är 

ett relevant sätt att skaffa sig kunskap om verkligheten eftersom observatören inte hade 

något annat val än att lyssna till vad omgivningen sade. Ytterligare en styrka var att 

författarna hade egen kunskap utifrån sina roller som legitimerade sjuksköterskor men även 



23 

kunskap från telefonrådgivningen med RGS Webb (Tjora, 2012). Viss kunskap i det som 

studerades gav bättre förståelse och en större möjlighet att fördjupa sina observationer. När 

observationerna utfördes var det en fördel att förstå detaljerna i den situation som 

studerades, ett exempel kunde vara att förstå interna fackuttryck. En viss förförståelse 

innebar att observatörerna inte behövde inhämta ytterligare kunskap via uppslagsverk eller 

annan litteratur efter observationerna var utförda. Detta gjorde att observatörerna kunde 

följa med i observationerna och förstod vad som hände. Observatörerna reflekterade om en 

forskningseffekt kan ha uppstått. Deltagarna kunde möjligen handlat annorlunda än de 

normalt brukar göra men merparten upplevdes inte lägga märke till att de blev observerade. 

Observatörerna tror därför att forskningseffekten haft mindre inverkan på resultatet (Tjora, 

2012). Observationerna upplevdes få fram den data som eftersöktes. Vad som skulle 

observeras hölls hela tiden aktuellt vid observationerna för att inte tappa fokus på fenomenet 

som ville studeras. Detta var nödvändigt för att kunna försäkra sig om mätmetoden tog fram 

den information som efterfrågades (Henricson, 2012). 

7.2.3 Intervjuer 

Observationerna följdes upp med intervjuer. För att skapa trovärdighet i den kvalitativa 

innehållsanalysen var det viktigt att den röda tråden samt studiens fokus bibehölls ända från 

introduktion till slutdiskussion samt att deltagarnas röster blev hörda i de olika delarna av 

arbetet (Graneheim et. al. 2017). Att bibehålla den röda tråden var en utmaning eftersom 

analysen bestod av mycket material med olika erfarenheter och åsikter. 

Telefonsjuksköterskorna i studien hade den erfarenhet av fenomenet som studerades och de 

kunde berätta om det vilket styrkte giltigheten i studien (Graneheim et. al. 2017). Deltagarna 

gavs möjlighet att berätta sin version om de olika situationer som kan uppstå vid 

telefonrådgivning. De deltagare som ingick i studien kunde ha olika upplevelser av samma 

sak, vilket kunde bero på vilka tidigare erfarenheter de hade (Danielson, 2012). Intervjuerna 

som utfördes var halvstrukturerade frågor utifrån en tidigare formulerad intervjuguide 

(Bilaga C). Intervjuguiden innehöll sex huvudfrågor med följdfrågor för att vidareutveckla 

svaren (Andersson & Pettersson, 2011). Intervjuerna transkriberades samma dag eller 

påföljande dag för att förhindra en felkälla som kan bero på felskrivning (Danielsson, 2012). 

Orsaken till att intervjuerna skrivs ut är att det är svårt att arbeta med inspelade data och att 

kunna göra samtida jämförelser med vad de andra telefonsjuksköterskorna sagt (Danielsson, 

2012). Genom att utföra intervjuer kan mycket information komma fram. De som deltog i 

studien var i spridda åldrar och hade olika lång erfarenhet som distriktssköterska med 

telefonrådgivning vilket gav en bred bas med deras erfarenheter, vilket kunde styrka 

giltigheten på studien. Det framkom trots detta, fler likheter i hur de uppfattade det att 

arbeta med telefonrådgivning. Att utföra intervjuer är mycket tidskrävande med ett gediget 

efterarbete med utskrifter, att läsa materialet och fortsätta bearbeta underlaget (Danielson, 

2012). Författarna arbetar själva sedan flera år tillbaka med bland annat telefonrådgivning 

inom primärvård, vilket kan ha färgat studien. Det kan snarare vara en fördel än en nackdel 

för att förståelse finns för vilka svårigheter som kan uppstå i telefonrådgivningssituationen. 

Enligt Lundman & Graneheim (2012) kan giltigheten på studien bedömas genom att citat 

från intervjuerna och observationerna presenteras i resultatet. Samtliga intervjuer lästes 

igenom, analyserades gemensamt där intervjuerna kondenserades i kategorier, vilket ökar 
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tillförlitligheten i studien. Detta på grund av att reflektion och tolkningar har gjorts i varje 

steg innan en kategori har framkommit (Graneheim et. al. 2017). 

7.2.4 Framtida forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara en jämförande observationsstudie där man undersöker i 

större utsträckning hur telefonsjuksköterskor använder RGS Webb. Den jämförande 

observationsstudien kan studera hur erfarenheten och arbetsmiljön påverkar 

telefonsjuksköterskors bedömningar och patientsäkerheten i telefonrådgivning, samt att 

studera eventuella skillnader mellan grupper baserat på yrkeserfarenhet, ålder och 

teknikvana. 

7.2.5 Fördelning av arbete mellan studenter. 

Artiklarna till bakgrunden söktes både enskilt och tillsammans. Dessa lästes och bedömdes 

enskilt och diskuterades tillsammans utifrån vad som kunde vara lämpligt utifrån tanken 

med vad vi skulle skriva om. Vi utförde tre observationer och intervjuer var som 

transkriberades enskilt. Därefter läste vi varandras transkriberade material ett flertal gånger 

och meningsbärande enheter togs ut enskilt. Dessa jämfördes med varandra och diskuterade 

och tolkades igen tillsammans. Slutligen mynnade det ut i koder från observationerna och 

kategorier från intervjuerna. Resultat och diskussionen bearbetades tillsammans. 

7.3 Etisk diskussion 

Under studiens gång har vi inte stött på något som upplevts som etiska hinder. Hänsyn har 

tagits till de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002). Deltagarna fick 

noggrann information om studien och samtycke samt att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas. Intervjuerna spelades in efter godkännande av deltagarna som också fick 

information om hur de inspelade samtalen skulle förvaras, användas och slutligen när de 

skulle raderas (Tjora, 2012). Inget intresse fanns av innehållet i patienters journal och inget 

fokus lades på detta. Vid programstart vid Mälardalens högskola signerades ett formulär 

gällande tystnadsplikt som gällde vid studiens genomförande. Data från observationerna och 

intervjuerna hanterades konfidentiellt, genom att de förvarades inlåsta. Data har endast 

använts till denna studie och kasseras omedelbart efter studien har blivit godkänd.  

8 SLUTSATSER 

RGS Webb ger stöd, påminner, skapar trygghet och ger ny kunskap. Detta är för 

telefonsjuksköterskorna viktiga nyckelkomponenter som minskar osäkerheten i 
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telefonrådgivningen och underlättar deras arbete. RGS Webb fyller en nödvändig funktion i 

det dagliga arbetet och ska ses som ett stöd och hjälpmedel som ökar patientsäkerheten och 

bör användas för att telefonsjuksköterskor ska ge samma råd till vårdtagare. RGS Webb kan 

inte se helheten och därför är telefonsjuksköterskans kunskap nödvändig för att skapa en 

helhetsbild tillsammans med RGS Webb. Användandet av RGS Webb ökar patientsäkerheten 

och leder till mer noggranna bedömningar. 

Svårigheter i RGS Webb utgjorde hinder i användandet vilket ledde till att de använde RGS 

Webb i mindre utsträckning eller inte alls. Hur telefonsjuksköterskor använder sig av RGS 

Webb påverkas av telefonsjuksköterskornas erfarenhet och deras förmåga att använda sig av 

dataprogram och anpassa detta till sina arbetsplatser, utefter de förutsättningar som finns. 

RGS Webb inte är ordentligt anpassat till Primärvårdens arbetssätt och utbildning i 

dataprogrammet är nödvändigt. Med ökad yrkeserfarenhet minskar användandet av RGS 

Webb hos telefonsjuksköterskor vilket kan utgöra en ökad risk för avvikelser. Organisationer 

som bedriver telefonrådgivning behöver därför ge telefonsjuksköterskor förutsättningar för 

att kunna arbeta patientsäkert genom att ge utbildning i RGS Webb och tydliggöra betydelsen 

av att använda RGS Webb. 
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BILAGA A BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

MISSIVBREV TILL 

VERKSAMHETSCHEF 

Vårdcentraler i Uppsala län 

Önskemål om deltagande i en observation-och intervjustudie. 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på specialistsjuksköterskeutbildningen till distriktssköterska vid 

Mälardalens högskola i Västerås och planerar att genomföra en studie i början av hösten 2017. Denna 

är en del av vår magisteruppsats. 

I dagens samhälle utför distriktsköterskor sin bedömning i telefon utifrån en minimal mängd 

information. Beslutsstöd har utvecklats för att stärka distriktssköterskorna i deras bedömning och 

rådgivning. För att öka kunskapen inom detta område behövs ny evidensbaserad kunskap. Denna 

studie syftar till att undersöka hur distriktssköterskor använder beslutsstödet i telefonrådgivning på 

vårdcentral och deras erfarenheter av detta. 

Med detta informationsbrev vill vi fråga dig om tillstånd om deltagande i vår studie. Vi önskar kontakt 

med 3 till 4 distriktssköterskor som arbetat med telefonrådgivning i minst ett år och som använder 

RGS Webb. Studien innefattar två delar. Först en observation av distriktssköterskans arbete i 

telefonrådgivningen som förväntas ta ungefär 30 till 45 min. Den andra delen består av en intervju av 

samma distriktssköterska i direkt anslutning till observationen. Tid behöver avsättas för intervjun. 

Uppskattad tidsåtgång för intervjun är ungefär 30 till 45 minuter. Arbetet planeras att utföras under 

vecka 36 - 38 hösten 2017. 

Fältanteckningar kommer att göras under observationen och intervjun kommer att spelas in med 

ljudupptagning. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas, utan att skäl behöver anges. 

Det material som framkommer vid observation och intervju kommer inte att innehålla information 

som kan identifiera deltagare eller vårdcentral. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt.  

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna oss eller vår handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

Susan  Gustafsson  Josefin Wesström  Karin Skoglund  

Leg. Sjuksköterska  Leg.  Sjuksköterska  Handledare 

 sgn16006@student.mdh.se jwm16001@student.mdh.se karin.skoglund@mdh.se   

        Tfn 021-101623 

       

Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1      Webb: www.mdh.se  

Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna  Postadress: Box 883, 721 23 Västerås  E-post: studenttorget@mdh.se  

Tfn: 016-15 36 00    Tfn: 021 – 10 13 00        Org.nr:2021002916 
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BILAGA B BREV TILL DISTRIKTSSKÖTERSKA 

MISSIVBREV TILL  
DISTRIKTSSKÖTERSKA  

 
 
Önskemål om deltagande i en observation-och intervjustudie.  
 
 

Hej!  
Vi är två studenter som läser på specialistsjuksköterskeutbildningen till distriktssköterska vid 
Mälardalens högskola i Västerås och planerar att genomföra en studie i början av hösten 2017. Denna 
är en del av vår magisteruppsats. Studien syftar till att undersöka hur distriktssköterskor använder 
beslutsstödet i telefonrådgivning på vårdcentral och deras erfarenheter av detta. För att öka 
medvetenheten om beslutsstöd behövs ny evidensbaserad kunskap.  
 

Vi önskar kontakt med 3 till 4 distriktssköterskor som arbetat med telefonrådgivning i minst ett år och 
som använder beslutstöd.  Är du intresserad av att delta i en observation och intervju kring 
distriktssköterskors arbetssätt med beslutsstöd i telefonrådgivning?  En observation genomförs av 
distriktssköterskans arbete i telefonrådgivning som förväntas ta ungefär 30 till 45 min. Därefter 
intervjuas samma distriktssköterska i direkt anslutning till observationen. Tid ska avsättas för 
intervjun. Uppskattad tidsåtgång för intervjun är ungefär 30 till 45 minuter. Arbetet planeras att 
utföras under vecka 36 till 38 hösten 2017. Materialet från observationerna och intervjuerna kommer 
att hanteras konfidentiellt och förvaras inlåsta. Du deltar frivilligt och du kan när som helst avbryta 
din medverkan fram till intervjun är utförd. Din medverkan är betydelsefull för oss så vi hoppas att du 
är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter.  
Vid frågor eller funderingar kontakta gärna oss eller vår handledare.  
 

  
Med vänlig hälsning  
 

Susan Gustafsson  Josefin Wesström  Karin Skoglund  
 Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska   Handledare  
sgn16006@student.mdh.se jwm16001@student.mdh.se karin.skoglund@mdh.se     

Tfn 021-101623  
  

Informerat samtycke  

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till observation och intervju:  
  
Signatur och datum  
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Besöksadress: Drottninggatan 12  Besöksadress: Högskoleplan 1   Webb: www.mdh.se  
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna  Postadress: Box 883, 721 23 Västerås  E-post: studenttorget@mdh.se   
Tfn: 016-15 36 00    Tfn: 021 – 10 13 00    Org.nr:202100 
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BILAGA C INTERVJUFRÅGOR 

 

 

- Berätta om dina erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning utifrån beslutsstödet. 

- Kan du berätta om hur du kan använda din omvårdnadskompetens i arbetet med 

rådgivningsstödet? (till exempel att ge råd om egenvård) 

- Hur känner du att du kan tillgodose patientens behov med hjälp av beslutsstödet? 

- Finns det några svårigheter med att använda sig av beslutsstödet?  

- Vilka fördelar ser du med beslutsstödet? 

-Vilka nackdelar ser du med beslutsstödet? 

- Det du ser som nackdelar, hur skulle man kunna förbättra/utveckla systemet?   

 

Följdfrågor:  

- Kan du ge ett exempel?  

- Hur tänker du då?  

- Kan du utveckla det?  
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BILAGA D RGS WEBB 
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