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SAMMANFATTNING 

I bakgrunden presenteras sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvarsområde, att arbetet 

ska utgå från ett etiskt och holistiskt förhållningssätt och främja hälsa genom exempelvis 

rådgivning. Forskning beskrev att arbetet med telefonrådgivning upplevdes stimulerande 

samtidigt som det var svårt att vara både grindvakt och vårdare. Som en hjälp i det arbetet 

kunde beslutsstöd användas, det sågs som ett skyddsnät som kompletterade sjuksköterskans 

erfarenheter. Det sågs även som ett kvalitétshöjande instrument samt att rädslan för att ta fel 

beslut och anmälas minskade. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors och 

distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning utifrån det webbaserade 

rådgivningsstödet på vårdcentral. För att få fram beskrivningarna användes halvstrukturerade 

intervjuer  som analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. I 

resultatet beskrevs det att stödet skapade trygghet då det var en källa till kunskap, ett stöd vid 

behov, ett bra hjälpmedel och gav bekräftelse. Stödet sågs som otillräckligt och svårarbetat då 

det var svårnavigerat, tidskrävande, språket satte gränser, det kunde inte ersätta den kliniska 

blicken och stämde inte med verkligheten. Slutligen beskrevs det att den egna erfarenheten 

styr hur stödet används. Erfarenheterna var övervägande positiva, men omvårdnadsfokus 

minskade då dyrbar tid användes till att hantera rådgivningsstödet. 

 

Nyckelord: Distriktssköterskors erfarenheter, Sjuksköterskors erfarenheter, 

Telefonrådgivning, Vårdcentral, Webbaserat rådgivningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

In the background we present the responsibilities of nurses and district nurses, namely that the 

duties will begin with an ethical and holistic point of view, and to promote health through for 

example giving advice. Research described that working with telephone counselling was 

perceived as stimulating, though hard being both a gatekeeper and a caretaker. One kind of 

help in that task could be decision support, it was seen as a safety net and a complement to the 

experience of the nurse. It was also seen as an instrument to improve quality, as well as 

reducing the fear of making the wrong decisions and being reported. The purpose of the study 

was to describe the experience of nurses and district nurses to work with telephone 

counselling using the web-based counselling support in health centres. To get the descriptions 

half structured interviews were used, which were analyzed by qualitative content analysis 

with an inductive approach. It was described in the result that the support created a sense of 

assurance, because it was a source of knowledge, a support when needed, a good aid, and 

gave confirmation. The support was also seen as insufficient and not user-friendly, since it 

was hard to navigate, time consuming, had a language barrier, it could not replace the clinical 

“eye”, and did not correspond with reality. Lastly it was said that the experience of each 

individual was a key in how the support was used. Most had positive experiences, but focus 

from taking care of patients was lost due to valuable time being used for handling the 

counselling support.  

 

Key words: Health centre, Telephone counselling, The experience of district nurses, The 

experience of nurses, Web-based counselling support. 

 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

SAMMANFATTNING 

ABSTRACT 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND ......................................................................................................................... 2 

2.1 Begrepp ........................................................................................................................... 2 

2.2 Historiskt perspektiv ...................................................................................................... 2 

2.3 Omvårdnadsperspektivet .............................................................................................. 2 

2.4 Lagstiftning ..................................................................................................................... 3 

2.5 Beslutsstöd ....................................................................................................................... 4 

2.6 Rådgivningsstödet Webb ............................................................................................... 4 

2.7 Tidigare forskning .......................................................................................................... 5 

2.7.1 Att arbeta med telefonrådgivning ............................................................................ 5 

2.7.2 Att arbeta utifrån beslutsstöd ................................................................................... 8 

2.8 Problemformulering ..................................................................................................... 10 

3. SYFTE ................................................................................................................................. 11 

4. METOD ............................................................................................................................... 11 

4.1 Studiedesign .................................................................................................................. 11 

4.2 Datainsamling och urval .............................................................................................. 12 

4.3 Analysmetod ................................................................................................................. 13 

4.4 Genomförande av analysen ......................................................................................... 13 

4.4 Etiska överväganden .................................................................................................... 14 

5. RESULTAT ........................................................................................................................ 15 

5.1. Skapar trygghet ........................................................................................................... 15 

5.1.1 En känsla av ökad säkerhet ................................................................................... 15 

5.1.2 En källa till kunskap .............................................................................................. 16 

5.1.3 Ett stöd vid behov .................................................................................................... 16 



 

 

 

5.1.4 Ett bra hjälpmedel .................................................................................................. 17 

5.1.5 Ger bekräftelse ........................................................................................................ 18 

5.2 Otillräckligt och svårarbetat ....................................................................................... 19 

5.2.1. Svårnavigerat ......................................................................................................... 19 

5.2.2. Tidskrävande ......................................................................................................... 19 

5.2.3 Språket sätter gränser ............................................................................................ 20 

5.2.4 Kan inte ersätta klinisk blick .................................................................................. 20 

5.2.5 Stämmer inte med verkligheten ............................................................................. 21 

5.3 Den egna erfarenheten styr hur stödet används ........................................................ 21 

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 22 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 22 

6.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................ 25 

6.2.1 Fördelar .................................................................................................................. 26 

6.2.2 Nackdelar ................................................................................................................ 28 

6.2.3 Praktisk tillämpning ............................................................................................... 30 

6.2.4 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................. 30 

6.3 Etikdiskussion ............................................................................................................... 30 

7. SLUTSATSER .................................................................................................................... 31 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 32 

 

BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR 

BILAGA 2. BREV TILL VERKSAMHETSCHEFER 

BILAGA 3. BREV TILL INFORMANTER 

BILAGA 4. INFORMERAT SAMTYCKE 

 



 

1 

 

 

1. INLEDNING 

Denna magisteruppsats beskriver sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av att 

arbeta med telefonrådgivning utifrån ett webbaserat rådgivningsstöd. Vårt intresse för 

telefonrådgivning har ökat under pågående specialistutbildning efter att i de 

verksamhetsförlagda studierna provat på arbetet med telefonrådgivning. Vi tyckte att det var 

svårt att ge råd per telefon då det endast är med hjälp av hörseln som bedömningen sker och 

kan avgöra huruvida patienten ska få egenvårdsråd eller ett besök på vårdcentralen. I viss 

utsträckning har vi genom våra tidigare arbeten haft telefonrådgivning som en del av 

arbetsuppgifterna, men då har patienternas frågor varit specifika för den klinik vi arbetat på 

vilket har gjort att vi på ett bra sätt kunnat ge svar utifrån våra kunskaper. Att sitta i 

telefonrådgivning på vårdcentral innebär en stor variation på frågor där det i princip är 

omöjligt att veta svaren på allt. Våra erfarenheter säger att det många gånger är svårt att ge 

råd över telefon och att det är svårt att få en klinisk blick över situationen. I samband med 

införandet av Hälsoval Sörmland omstrukturerades distriktssköterskans arbetsuppgifter och 

telefonrådgivning blev en större del i arbetet jämfört med tidigare. I Sörmland används ett 

webbaserat rådgivningsstöd som en hjälp i arbetet med telefonrådgivning. Med detta som 

bakgrund har vi valt att göra en magisteruppsats i vårdvetenskap om telefonrådgivning utifrån 

detta webbaserade rådgivningsstöd som en del i arbetet på vårdcentral. Genom denna studies 

genomförande kan en diskussion föras i verksamheten gällande sjuksköterskans 

ansvarsområde gentemot verksamhetens krav på telefonrådgivningen.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Begrepp 

Sjuksköterskor och distriktssköterskor: I studien benämns sjuksköterskor och 

distriktssköterskor även ibland som telefonsjuksköterskor, telefonrådgivare och 

rådgivningssköterskor. 

 

Patient och uppringare: Begreppet uppringare kan även användas då det är någon annan än 

patienten som ringer till rådgivningen och samtalet sker med tredje part. 

 

Rådgivningsstöd och beslutsstöd: Dessa två begrepp används likvärdigt genom hela uppsatsen 

Benämningen ”RGS” och ”RGS Webb” förekommer, vilket då syftar på det aktuella 

Rådgivningsstödet Webb som denna studie handlar om. 

 

2.2 Historiskt perspektiv 

Under 1900-talets början flyttade människorna in till städerna i takt med samhällets 

industrialisering. Individen kom att bli mer distanserad till sina medicinska problem. 

Distriktssjukvården växte fram under 1920-talet som en lösning på detta, telefonen kom att bli 

distriktssköterskans förlängda arm. Under 1930-talet startades den första 

sjukvårdsupplysningen i Stockholm. På 1970-talet blev sjukvårdsupplysningen en del av 

vårdcentralens verksamhet. Vid 1990-talets början beräknades det att antalet samtal till 

telefonrådgivningen uppgick till 20 miljoner per år (Leppänen, 2002).  

Wahlberg (2007) menar att ”under det senaste århundradet har omvårdnaden flyttats från 

hemmet till sjukhuset och tillbaka till hemmet igen” (s.15). 

 

2.3 Omvårdnadsperspektivet 

Sjuksköterskan och distriktssköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt och holistiskt 

förhållningssätt. Till arbetsuppgifterna räknas ansvaret för att leda, planera och utveckla 

arbetet, men även att samarbeta med myndigheter, andra yrkesgrupper samt organisationer 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008; Socialstyrelsen, 2005). Utöver detta ska 

distriktssköterskan arbeta på ett sätt som främjar hälsa genom att bl.a. möta, stödja, 

förebygga, råda och behandla en person och dennes familj i alla skeenden genom livet 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). 
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Det finns många definitioner av vad omvårdnad är. Det som är gemensamt i alla definitioner 

är att individen befinner sig i centrum. Ett problem är dock att det finns en tro att alla patienter 

med ett visst symtom bör få samma behandling. Detta kan exemplifieras i användandet av 

beslutsstöd då det ej fungerar att ge samma råd eller hänvisning generellt till alla patienter 

(Wahlberg, 2008). 

Svensk sjuksköterskeförening (2009a; 2009b) skriver att omvårdnad är sjuksköterskans 

ansvarsområde. Målet med omvårdnaden är att individen ska vara självständig och uppleva 

hälsa. Som en grund för sjuksköterskans värderingar ligger människosynen, vilket har en stor 

betydelse för möjligheterna att kunna utvärdera en god omvårdnad. 

 

Varje människa ska bemötas som den unika individ hon är. Det är viktigt att omvårdnad ges 

på individens villkor då sjuksköterskan har både kunskap och befogenheter medan patienten 

befinner sig i en beroendeställning. Detta gör att det är extra viktigt med ett empatiskt och 

kunskapsfyllt bemötande gentemot patienten. Bemötandet är en grundsten till hur 

omvårdnadsinsatserna upplevs hos patienten. ”Sjuksköterskor måste våga välja 

patientperspektivet, lyssna till patientens röst och förändra så att patient och närstående tillåts 

vara delaktiga” (s.2). Det räcker alltså inte att ha en evidenskunskap. Sjuksköterskan måste 

väga samman sin kunskap och erfarenhet med patientens önskemål (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009a). Utöver detta ska omvårdnadshandlingar respektera mänskliga 

rättigheter, människors värderingar, tro och vanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2009b). 

Samtidigt som sjuksköterskan vill göra det bästa för patienten förväntas hon bl.a. att beakta 

ekonomiska, tekniska, vetenskapliga och ansvarsaspekter i telefonmötet. Detta medför att hon 

slits mellan att göra ett bra omvårdnadsarbete samt följa de direktiv som ska efterföljas 

(Andersson Bäck, 2008). 

2.4 Lagstiftning 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, §2) är målet för hälso- och sjukvården en 

god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilde människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård ska ges företräde till vården. Vidare står det i lagen att vården ska vara 

lättillgänglig och främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Vården ska i möjligaste mån utformas och genomföras tillsammans med patienten. Utöver 

detta regleras i Förordningen om vårdgaranti (SFS 2010:349) att den vårdsökande har rätt till 

kontakt med primärvården samma dag och om behov finns har patienten rätt till ett läkarbesök 
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inom sju dagar. Därefter behandlar vårdgarantin handläggningstider till specialistvården, 

vilket innebär att patienten har rätt till specialistbedömning inom 90 dagar samt därefter rätt 

till specialistbehandling inom ytterligare 90 dagar. 

2.5 Beslutsstöd  

I de allra flesta samtalen till sjukvårdsrådgivningen krävs att sjuksköterskan fattar ett beslut, 

ibland kan det röra sig upp mot 10 beslut i timmen. I de fall sjuksköterskan gör en felaktig 

bedömning kan det leda till förödande konsekvenser för patienten, vilket medför att 

sjuksköterskan ofta bär på rädslan att ge felaktiga råd. Av denna anledning är det en trygghet 

för sjuksköterskan att ha ett beslutsstöd att tillgå (Marklund & Jansson, 2008). Ett av målen 

med beslutsstöd är att kunna ge en enhetlig sjukvårdsrådgivning så att patienten får samma 

svar oavsett vilken sjuksköterska som svarar. Då frågorna kan variera stort ställer det stora 

krav på sjuksköterskan. Sjuksköterskors bakgrunder, utbildningar och erfarenheter kan variera 

mycket. Då kunskapen inom ett område inte är tillräckligt stor, kan ett medicinskt beslutsstöd 

vara till stor hjälp och därmed bidra till likartade svar oavsett vilken sjuksköterska som 

tillfrågas. Att använda beslutsstödet kan medföra ett lärotillfälle då sjuksköterskan tar in nya 

medicinska kunskaper. Stödet används ibland även för att sjuksköterskan ska få bekräftelse 

för sin bedömning. Även om sjuksköterskan använder sig av beslutsstödet är det ändå viktigt 

att komma ihåg att han eller hon ensam bär ansvar för sin bedömning. En patient kan beskriva 

flertalet olika symtom och sjuksköterskan måste därför bedöma rimligheten i beslutsstödets 

rekommendationer. Viktigt är att samtalet noggrant dokumenteras samt orsaker till eventuella  

avvikelser från de rekommendationer beslutsstödet ger (Marklund & Jansson, 2008). 

 

2.6 Rådgivningsstödet Webb 

Rådgivningsstödet Webb är framarbetat av Inera AB för att stödja vårdpersonal vid 

bedömning av vårdbehov. Det medicinska innehållet är identiskt med det rådgivningsstöd 

som används på 1177 sjukvårdsrådgivningen. Systemet är utformat för att sjuksköterskan ska 

få ett bra stöd i sina bedömningar av vårdbehov, ge egenvårdsstöd samt utesluta eller vidhålla 

misstanke om allvarliga sjukdomstillstånd. Huvudsakligen är texten symtombaserad. Det 

medicinska innehållet är skrivet av sjuksköterskor och redaktörer. Innehållet är sedan granskat 

av läkare och telefonsjuksköterskor och informationen uppdateras kontinuerligt. Med det 

webbaserade rådgivningsstödet kan sjuksköterskan ställa relevanta frågor och råden blir mer 

likvärdiga oavsett om patienten ringer 1177 Sjukvårdsrådgivningen eller vårdcentralen. Stödet 
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fungerar som så att rådgivningssköterskan skriver in ett symtom, exempelvis huvudvärk, i 

sökfältet. Därefter visar rådgivningsstödet olika valmöjligheter, till exempel ”huvudvärk-

barn” eller ”huvudvärk-vuxen”. Sjuksköterskan gör då sitt val och får därefter upp 

information om de vanligaste orsakerna samt de allvarligaste orsakerna. Under den 

informationen finns så kallade symtomrader, dessa symtomrader utgår sjuksköterskan från i 

sina frågor till patienten. Vid sidan om varje symtomrad finns en brådskandegrad som talar 

om hur brådskande patientens symtom är att undersöka och behandla. Utöver detta finns 

information om lämpliga egenvårdsråd samt länkar till andra internetsidor med lämplig 

information (Inera AB, 2011) 

 

2.7 Tidigare forskning 

2.7.1 Att arbeta med telefonrådgivning 

Ström, Marklund och Hildingh (2006) skriver att sjuksköterskorna upplever en stimulans i 

arbetet då varje nytt samtal innebär en ny patientkontakt med okända besvär. Oftast är 

samtalen positiva med en god kommunikation och patienter som är nöjda med de råd som 

givits. Det är klart beskrivet att arbetet upplevs som positivt med positiva känslor eftersom 

varje samtal är unikt, oförutsägbart och utmanande. Patienterna ställer höga krav på 

sjuksköterskorna som gör sitt bästa för att ge så bra råd och stöd som möjligt i varje situation. 

 

En stor del av arbetet med telefonrådgivning går ut på att boka läkarbesök och 

distriktssköterskebesök. Utmaningen i det är att det finns så få resurser att tillgå för de som 

verkligen är i behov av det, vilket gör att patienter kanske skickas vidare till fel vårdnivå 

(Ernesäter, Holmström & Engström, 2009; Holmström & Dall’ Alba, 2002; Wahlberg, 

Cedersund & Wredling, 2003). Detta belyses även av Holmström och Höglund (2007) som 

menar att telefonsjuksköterskor upplever det svårt att bemöta patienter som blivit hänvisade 

till akuta tider med besvär av ej brådskande karaktär. Som ett exempel på detta beskriver 

författarna en situation då en patient med psykiska besvär blir hänvisad till vårdcentralen för 

akut tid, medan telefonsjuksköterskan bedömer att öppenpsykiatriska mottagningen bör 

handlägga ärendet. De i sin tur anser att det är vårdcentralens ansvarsområde. Denna situation 

beskrivs av telefonsjuksköterskorna som ett mycket oetiskt dilemma. 

 

Wahlberg, m.fl., (2003) menar att bristande resurser är det största organisatoriska problemet, 

och kan medföra att en patient får olika besked beroende på när på dagen denne ringer. En 
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patient som ringer på morgonen får en tid samma dag, medan en patient som ringer senare kan 

bli hänvisad till akutmottagningen eller ombedd att ringa tillbaka tidigt nästföljande dag. 

Förutom detta menar Holmström och Dall’ Alba (2002) att kärnan i telefonmötet består av 

svårigheterna att vara både vårdare och grindvakt för hälso- och sjukvården. Samtidigt som 

det är brist på resurser kände sjuksköterskorna att patienterna har rätt till korrekt 

handläggning. Sjuksköterskorna beskriver sina känslor som uppstår under samtalen då det inte 

rör något sjukdomstillstånd eller rådgivning. De känner att det är många samtal i kö samtidigt 

som de vill finnas där och lyssna på den som behöver prata. 

I arbetet med telefonrådgivning är det viktigt att behålla lugnet och tålamodet trots många 

väntande samtal. Det är viktigt att inte stressa upp sig när samtalskön ökar. Alla patienter 

måste få den tid som krävs för att sjuksköterskan inte ska missa något väsentligt i 

telefonsamtalet som gör att patienten inte får adekvat hjälp (Wahlberg, m.fl., 2003). 

Sjuksköterskor upplever det vara stressande att inte kunna boka ett läkarbesök åt en patient 

vars tillstånd så kräver (Holmström & Höglund, 2007). 

 

I en studie beskriver sjuksköterskorna svårigheter med samtal gällande tredje part. Att grunda 

ett beslut på andrahandsuppgifter medför en ökad risk för felbedömning (Wahlberg, m.fl., 

2003), ett sätt att minska denna risk är att sjuksköterskan ber att få prata med patienten 

(Holmström & Höglund, 2007). 

 

Wahlberg, m.fl, (2003) menar att sjuksköterskorna upplever ett problem med bristen på 

återkoppling, att inte veta vad som hände när samtalet tog slut. De hade funderingar på om 

bedömningen var korrekt, om adekvata råd gavs samt om patienten hade förstått den 

information som gavs. Holmström och Dall´Alba (2002) belyser också detta, de menar att 

sjuksköterskorna upprepar informationen för att försäkra sig om att patienten förstått och 

ibland ber de patienten att återberätta informationen. Sjuksköterskorna ser belöningar och 

känner sig nöjda när de kan hjälpa en annan människa genom att bara lyssna och svara. 

Arbetet ses också som omväxlande eftersom varje patient är unik med egna problem. 

Sjuksköterskorna har en vilja och förväntas vilja, undervisa patienter i egenvård samt förklara 

hur kroppen fungerar och föreslå åtgärder. I annan forskning visar det sig att många patienter 

som ringer har en dålig kunskap om hur kroppen fungerar, att feber är en normal reaktion vid 

exempelvis influensa (Wahlberg, m.fl., 2003). Det upplevs av telefonsjuksköterskorna att det 

är viktigt att få känna att de tillför patienten ny kunskap, samt att ge beröm för redan 
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genomförda egenvårdsuppgifter är något som lyfts fram i Kaminsky, Rosenqvist och 

Holmströms (2009) artikel. 

 

I tidigare studier framkommer det att patienter många gånger underskattar eller överdriver 

sina symtom. Det är därför viktigt att som telefonrådgivare ha förmågan att lyssna på det som 

inte sägs, att uppfatta det outtalade och att läsa mellan raderna (Holmström & Dall’Alba, 

2002; Wahlberg, m.fl., 2003; Greatbatch, Hanlon, Goode, O´Cathain, Strangleman & Luff, 

2005). Kaminsky, m.fl., (2009) beskriver ovanstående som att sjuksköterskorna försöker hitta 

ledtrådar i samtalet såsom uttryck av oro eller ljud och försöka hålla sig själva lugna för att ge 

patienten tillräckligt med tid att prata. De skriver även att sjuksköterskorna stöttar och 

vägleder patienten, de håller kontakten under hela arbetspasset i de situationer som inte kan 

lösas omedelbart. Black (2007) menar att den största utmaningen i telefonrådgivningen är att 

göra en korrekt bedömning eftersom det endast finns begränsade sinnesintryck. Detta kan 

liknas med vad O´Cathain, Sampson, Munro, Thomas och Nicholl (2004) samt Wahlberg 

m.fl. (2003) skriver om att det är svårt att göra en bedömning utan att träffa patienten. De 

menar att bristen på visuella referenser innebär att det ökar kraven att ställa rätt frågor och 

förmågan att lyssna för att kunna visualisera patienten och dess problem. Även Holmström 

och Höglund (2007) beskriver svårigheterna då sjuksköterskan inte kan se ansiktsuttrycken, 

de lyfter även fram svårigheterna i telefonrådgivningen när det gäller att säkerställa patientens 

identitet. Sjuksköterskan kan aldrig försäkra sig om att det är rätt patient som ringer då 

personnummer och namn endast sägs per telefon. O’Cathain, m.fl. (2004) och Wahlberg, m.fl. 

(2003) menar att vissa problem går ej att bedöma per telefon. Att fatta rätt beslut och ställa 

rätt frågor är något som belyses som svåra utmaningar och stora problem med att arbeta i 

telefonrådgivning.  

 

Det är också svårt att veta när hänvisning till annan vårdnivå ska ske eller att råda patienten 

att stanna hemma för egenvård. Bedömningen bygger helt och hållet på patientens egen 

beskrivning av tillståndet (Wahlberg, m.fl., 2003; Holmström & Höglund, 2007). En studie 

visar att sjuksköterskor ibland känner rädsla och ångest över att eventuellt göra en 

felbedömning och hänvisa patienten till fel vårdnivå. Sjuksköterskorna beskriver en rädsla att 

misstolka situationen i telefonsamtalet. Denna rädsla finns oftast med genom hela mötet och 

är speciellt påtaglig om uppringaren har svårt med språket (Holmström & Dall´Alba, 2002; 

Wahlberg, m.fl., 2003). Ström (2009) skriver att sjuksköterskorna upplever sig vara i en utsatt 

situation i kommunikationen med patienten då de är ensamt ansvariga för att de råd som ges 
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till patienten är korrekta och vetenskapligt grundade. Författaren säger likt Wahlberg, m.fl, 

(2003) att sjuksköterskorna upplever det vara svårt att göra alla nöjda, inklusive patienter, 

läkare, anhöriga etc. 

 

2.7.2 Att arbeta utifrån beslutsstöd 

Beslutsstöd ger en snabb överblick av problemet och hur det ska hanteras, det är även ett bra 

komplement när den egna kunskapen och erfarenheten är begränsad (Ernesäter, m.fl., 2009; 

O´Cathain, m.fl., 2004; Holmström (2007). Att använda beslutsstöd är ett sätt att säkerställa 

de råd och åtgärder sjuksköterskan föreslår. Då beslutsstödet är framtaget av medicinsk 

expertis säkerställs att patienterna får den information som krävs och att de ska få den mest 

lämpliga och effektiva vården (Marklund, Ström, Månsson, Borgquist, Baigi & Fridlund, 

2007). Detta visas även i en studie av O’Cathain, m.fl. (2004). De menar att sjuksköterskor 

ser beslutsstödet som en typ av skyddsnät som rekommenderar den säkraste och mest 

lämpliga åtgärden, men erbjuder också säkerhet för sjuksköterskan genom dokumentation av 

de råd som ges. Beslutsstödet ses som en hjälp i beslutsprocessen, där sjuksköterskan kan 

använda systemet för att se vilka frågor som borde ställas då hon själv saknar erfarenheten 

och kunskapen att avgöra detta. Sjuksköterskan förvärvar kunskap från beslutsstödet vilket 

gör att hon tar till sig informationen och gör den till sin egen kunskap. 

  

Ström (2009) skriver i sin avhandling att det är hög kvalitet på de råd som ges i 

sjukvårdsrådgivningen, vilket gör att patienterna i hög grad följer de råd som sjuksköterskan 

ger. Studien visar att när sjuksköterskan använder sig av beslutsstödet blir patienterna i 98% 

av fallen hänvisade till en adekvat vårdnivå, vilket tydligt bevisar att det är hög kvalitet i 

stödet. De övriga 2% blir hänvisade till för hög vårdnivå. 

 

Ernesäter m.fl., (2009) påvisar i en svensk studie att sjuksköterskor många gånger har den 

kunskap som krävs för telefonrådgivning, men beslutsprocessen blir snabbare när 

beslutsstödet används vilket även belyses i en studie av Holmström (2007). Beslutsstödet 

medför att användning av papper och böcker har minskat, det är också lättare att söka efter 

specifik information i systemet jämfört med manuell sökning. I sin tur medför detta att 

sjuksköterskan sparar tid och fler samtal hinner besvaras. Alla studiens sjuksköterskor är 

övertygade om att systemet inte kan kompensera avsaknaden av individuell erfarenhet och 

kunskap (Ernesäter m.fl., 2009).  
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Att använda beslutsstöd kan ses som en stor fördel då distriktssköterskan är stressad eller trött, 

vilket gör att det är svårt att alltid tänka klart (Wahlberg, m.fl., 2003; Ernesäter, m.fl., 2009). 

Beslutsstödet är ett kvalitetshöjande instrument. Det blir standardiserade råd utan att behöva 

konsultera kollegor samt ger kortare väntetider, vilket medför ökad tillgänglighet. 

Beslutsstöden  ses som en garanti för att inte missa viktiga frågor. Rädslan att ta fel beslut och 

anmälas minskar vid användning av beslutsstöd.  Genom att använda sig av beslutsstöd kan 

distriktssköterskans trovärdighet förstärkas. När uppringaren och distriktssköterskan har olika 

åsikter om vilken vårdnivå som krävs kan distriktssköterskan läsa direkt ur stödet för 

uppringaren för att på så vis stärka sina råd och sin trovärdighet (Ernesäter, m.fl., 2009). 

Greatbatch, m.fl. (2005) menar å andra sidan att när sjuksköterskan följer rekommendationen 

i beslutsstödet avslöjar denne sällan det för patienten. Sjuksköterskan presenterar råden som 

sina egna och ses då som mer oberoende och professionell. 

 

Då sjuksköterskan hanterar telefonsamtal från patienter i alla åldrar blir det en omöjlighet att 

hålla sig uppdaterad inom alla områden, därför är fördelen med beslutsstöd att samma råd ges 

oavsett vem uppringaren får kontakt med (Ernesäter, m.fl., 2009). Detta menar Black (2007) 

att så inte alltid är fallet. Hon menar att patienten kan få olika råd beroende på vilken 

sjuksköterska denne pratar med, allt beror på vilka erfarenheter och förmågor 

telefonsjuksköterskan har. Även O´Cathain, m.fl., (2004) menar att sjuksköterskornas kliniska 

erfarenheter har betydelse för bedömningen och trots detta söker bekräftelse för sin kunskap i 

beslutsstödet.  

 

Eftersom distriktssköterskan ofta är ensam i rådgivningssituationen finns ingen möjlighet att 

konsultera kollegor. Beslutsstödet anses då vara till stor hjälp eftersom det bygger på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är inte alltid positivt att arbeta utifrån beslutsstöd. Det 

som upplevs negativt kan vara att systemet känns ofullständigt gällande teknik och innehåll. 

Information om viktiga symtom kan saknas samt att det är svårt att hinna läsa all text 

(Ernesäter, m.fl., 2009). O’Cathain, m.fl., (2004) samt Greatbatch, m.fl., (2005) menar att 

vissa hälsoproblem inte omfattas av programmet. Sjuksköterskan får då ta ett självständigt 

beslut utan hjälp av stödet, då systemet inte tar hänsyn till enskilda individer. Beslutsstödet 

kommer aldrig att täcka det stora utbud av oförutsedda händelser som sjuksköterskan 

konfronteras med när hon behandlar det enskilda fallet.   

 



 

10 

 

Arbetet med beslutsstödet innebär att mycket tid går åt till att hantera programvaran, vilket 

kan innebära att viktig information om symtom och problem inte uppfattas eller feltolkas. 

Forskningen visar även att telefonrådgivaren upplever sig styrd, passiv och hindrad att tänka 

själv när beslutsstöd finns (Ernsäter, m.fl., 2009). Holmström (2007) skriver att beslutsstöden 

inte används i tillräcklig utsträckning då sjuksköterskorna anser dessa vara för generaliserade 

och saknar möjligheter att göra fritext-sökningar. Språket i stöden lyfts även fram som något 

negativt, då de för det mesta är skrivna på ett medicinskt språk vilket gör det besvärligt att 

kunna ge patienten den skrivna informationen då en ”översättning” måste göras, vilket i sin 

tur kan leda till feltolkningar och missförstånd. 

 

Sjuksköterskorna beskriver att de ibland inte håller med de åtgärdsförslag som beslutsstödet 

ger. Ibland kan säkerhetsnivån uppfattas som alldeles för hög då rådgivningsstödet föreslår en 

allt för hög vårdnivå, exempelvis att patienten bör träffa läkare snarast eller när råden är det 

motsatta. Detta kan medföra att sjuksköterskan inte alltid följer de angivna råden. 

Sjuksköterskan menar att systemutvecklarna inte är medvetna om hur sjuksköterskan arbetar 

(Ernesäter, m.fl., 2009). Även Holmström (2007) har i sin studie upptäckt att stödet för ofta 

rekommenderar läkarbesök. O´Cathain, m.fl., (2004) skriver att beslutsstödet inte tar hänsyn 

till annan relevant information såsom tidigare diagnoser och kroniska sjukdomar. 

Holmström och Dall’Alba (2002) samt Wahlberg, m.fl., (2003) skriver att telefonrådgivare 

erfar att uppringarna inte alltid var nöjda med egenvårdsråden. Detta kan upplevas stressande 

för telefonrådgivarna, för att bemöta detta används olika strategier såsom att bemöta ilskan 

eller att avsluta samtalet. 

 

2.8 Problemformulering 

Målet med distriktssköterskans arbete är att arbeta på ett hälsofrämjande sätt genom att möta, 

stödja, förebygga, råda och behandla en person och dennes familj i alla livets skeenden. 

Hennes arbete ska genomsyras av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Omvårdnad är 

sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvarsområde. Målet är att individen ska få en 

känsla av självständighet och upplevd hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen säger att den individ 

som har det största vårdbehovet ska ges företräde till vården. Vidare ska vården vara 

lättillgänglig och främja goda kontakter mellan patient och vårdpersonal. Varje nytt 

telefonsamtal innebär en ny patientkontakt, vilket upplevs av sjuksköterskor som positivt 

eftersom varje samtal är unikt och oförutsägbart. En stor del av arbetet med telefonrådgivning 
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går ut på att boka besök på vårdcentralen, detta är en stor organisatorisk utmaning då det finns 

få resurser att tillgå. Telefonsjuksköterskor har en vilja att förmedla egenvårdsråd, att vara 

lyhörda och ha förmågan att uppfatta det outtalade. Det beskrivs en rädsla över att göra 

felbedömningar, misstolkningar eller hänvisa patienten till fel vårdnivå. För att minimera 

dessa risker finns beslutsstöd som ett bra komplement, målet med  beslutsstödet är en enhetlig 

sjukvårdsrådgivning samt att stödja vårdpersonal i bedömningen av vårdbehov. Beslutsstödet 

kan vara till en stor hjälp då sjuksköterskans kunskap inom ett visst område är begränsat. 

Forskning har visat att sjuksköterskan känner sig passiv, styrd och hindrad att tänka själv när 

hon använder beslutsstöd i telefonrådgivningen.  Det har också framkommit att beslutsstöden 

är för generaliserade och medicinskt inriktade. Den forskning som har hittats bygger på ett 

beslutstöd som används på 1177 Sjukvårdsrådgivningens callcenter i Sverige. Det 

rådgivningsstöd som används på vårdcentraler i Sörmland är framtaget av 1177 men är 

anpassat till vårdcentraler och benämns ”Rådgivningsstödet Webb”. Som tidigare nämnts är 

omvårdnaden sjuksköterskans huvudansvar, hur lyfts omvårdnaden fram i 

telefonsjuksköterskans arbete?  Med bakgrund av detta vill vi beskriva de erfarenheter som 

finns hos sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning utifrån 

RGS Webb på vårdcentraler i Södermanland. 

3. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av att 

arbeta med telefonrådgivning utifrån det webbaserade rådgivningsstödet på vårdcentral. 

4. METOD 

4.1 Studiedesign 

Studien har en övergripande induktiv, kvalitativ design. Detta motiveras av att studien syftar 

till att förutsättningslöst beskriva individers erfarenheter av telefonrådgivning. För att komma 

sanningen så nära som möjligt har författarna valt den induktiva designen. Det ökar 

möjligheten att få en korrekt beskrivning av erfarenheterna utan att ha förutbestämda 

kategorier. Resultatets kategorier bildas i enlighet med den metod som beskrivs i Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008). Inom ramen för denna ansats har vi valt att göra intervjuer 

med sjuksköterskor och distriktssköterskor gällande deras erfarenheter av att arbeta med 
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rådgivningsstöd. Dessa intervjuer har sedan analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

4.2 Datainsamling och urval 

Som metod för datainsamling användes halvstrukturerade intervjuer, detta motiveras av att 

författarna syftar till att få sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter beskrivna så 

fritt som möjligt. Gillham (2008) skriver att en halvstrukturerad intervju innebär att alla 

informanter erhåller samma frågor, samt förutbestämda följdfrågor. Vidare ska alla intervjuer 

ha ungefär lika lång tid avsatt. I en halvstrukturerad intervju är det viktigt att frågorna är 

öppna, vilket innebär att det ska vara möjligt att svara i olika riktningar. Såväl Dahlberg 

(1997) som Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuaren bestämmer intervjuämnet 

samt vilka frågor och följdfrågor som ska ställas och när samtalet ska avslutas. En 

intervjuguide med 6 huvudfrågor samt följdfrågor som användes för att utveckla svaren 

sammanställdes (bilaga 1). Intervjufrågorna har utvecklats genom diskussioner mellan 

studiens författare efter att ha bearbetat vetenskapligt material i bakgrunden. Innan studien 

påbörjades genomfördes två pilotintervjuer med sjuksköterskor på två olika vårdcentraler för 

att testa hur frågorna uppfattades. Därefter beslutades att behålla frågorna i dess aktuella form. 

Totalt genomfördes 9 intervjuer, inklusive pilotintervjuerna, med sjuksköterskor och 

distriktssköterskor på flera olika vårdcentraler i Södermanland. Anledningen till att författarna 

valt att inkludera både sjuksköterskor och distriktssköterskor är för att flertalet vårdcentraler 

enbart har sjuksköterskor i rådgivningen. Intervjuerna gjordes genom att författarna var för sig 

intervjuade personer från både privata och landstingsdrivna vårdcentraler. För att 

informanterna skulle anses ha tillräcklig erfarenhet av rådgivningsstödet bestämdes det att de 

skulle arbetat minst 6 månader och 8 timmar per vecka med telefonrådgivning på 

vårdcentralen. Rekryteringen skedde genom att författarna tog kontakt per e-post med 

verksamhetschefer på slumpmässigt utvalda vårdcentraler i länet. I e-postmeddelandet 

bifogades ett informationsbrev angående studien (bilaga 2) med uppmaning om att lämna 

besked så snart som möjligt. Då inga svar hade lämnats efter en vecka kontaktades cheferna 

på nytt för påminnelse, denna gång telefonledes. I samband med att skriftligt medgivande 

lämnats meddelade cheferna även namn på intresserade sjuksköterskor och 

distriktssköterskor. När medgivande inhämtats tog författarna kontakt med informanterna per 

e-post med en förfrågan om deltagande i studien (bilaga 3) samt förslag på datum då intervjun 

skulle äga rum. Urvalet resulterade i fyra distriktssköterskor och fem sjuksköterskor. Alla 
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informanter har arbetat med telefonrådgivning mellan 1 år och cirka 25 år. Olika nationaliteter 

fanns representerade bland informanterna. Samtliga deltagare var av det kvinnliga könet, detta 

har dock inte varit en avsiktlig aspekt i urvalet. Samtliga intervjuer ägde rum på respektive 

arbetsplats, en del av intervjuerna genomfördes i informantens arbetsrum medan andra 

intervjuer genomfördes i konferensrum. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter 

ordagrant innan analys påbörjades. 

 

4.3 Analysmetod 

Att göra en kvalitativ innehållsanalys innebär att beskriva variationer genom att identifiera 

likheter och skillnader i textinnehåll. En kvalitativ innehållsanalys utförs i olika steg med 

syftet att bryta ner insamlade data till mindre enheter för att sedan koda dem och dela in i 

kategorier (Polit & Beck, 2008). Innan analysen påbörjas identifieras analysenheter. En sådan 

analysenhet kan bestå av en eller flera intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Vidare identifieras meningsenheter vilket innebär meningar och stycken som har ett 

innehållssammanhang. Dessa sammanhang blir sedan grunden i analysen. Meningsenheterna 

kondenseras vilket innebär att texten förkortas och förtydligas utan att viktiga data försvinner, 

därefter kodas innehållet i meningsenheterna. Att koda en meningsenhet innebär att abstrahera 

denna till en högre logisk nivå. Därefter ges den ett namn som beskriver innehållet och 

därmed bildas en kod. De koder med liknande innehåll bildar sedan olika kategorier. Det 

viktiga vid indelning i kategorier är att data inte passar in i mer än en kategori. Data som 

svarar mot syftet får ej förkastas för att det eventuellt inte passar in i en kategori (Lundman & 

Graneheim, 2008). 

 

4.4 Genomförande av analysen 

Insamlade data har analyserats utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) beskrivning 

av kvalitativ innehållsanalys. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes 

igenom flera gånger av båda författarna för att få en helhetsbild av texternas innebörd. 

Därefter bestämdes att hela materialet skulle utgöra en analysenhet och utifrån detta 

identifierades meningsenheter som svarade mot syftet. Varje meningsenhet skrevs ned och 

kondenserades så nära den ursprungliga texten som möjligt. När kondenseringarna 

genomförts lästes texterna igenom för att säkerställa att de tydligt beskrivit 

meningsenheternas huvudinnehåll. Därefter abstraherades varje enskild kondenserad 
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meningsenhet och namngavs med en kod. När alla meningsenheter blivit kodade 

sammanställdes dessa i ett kodningsschema och skrevs ut. För att på ett överskådligt och 

enkelt sätt kunna gruppera koderna valde författarna att klippa ut varje enskild meningsenhet 

med kod. Dessa urklipp grupperades sedan genom att urklippen med liknande innehåll 

sammanfördes och bildade underkategorier. För att sedan kunna bilda kategorier har studiens 

författare tillsammans gått igenom innehållet i varje underkategori ett flertal gånger för att 

säkerställa att innehållet svarar mot syftet. Nästa steg var att gruppera underkategorierna, 

vilket resulterade i 3 kategorier och totalt 10 underkategorier. Analysprocessen har 

exemplifierats i nedanstående tabell. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Och jag har det alltid 

framme när jag sitter vid 

telefonen, det är inte 

alltid jag använder det. 

Har det alltid 

framme, men 

använder det inte 

alltid. 

Stödet 

finns alltid 

med. 

Ett stöd vid 

behov. 

Skapar 

trygghet 

Ibland är det så att man 

är osäker och då hjälper 

det inte bara att försöka 

få fram de här frågorna 

man ställer till patienten, 

utan man behöver också 

titta på patienten. Så  

man får ju inte förlita sig 

helt på det heller 

Vid osäkerhet 

hjälper det inte 

bara att få fram 

frågorna, man 

måste också titta 

på patienten. Man 

får inte förlita sig 

helt på stödet. 

Ersätter 

inte 

klinisk 

blick. 

Kan inte ersätta 

klinisk blick 

Otillräckligt 

och 

svårarbetat 

 

 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns fyra etiska huvudkrav för 

forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att deltagaren ska bli informerad om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt, kontaktuppgifter till ansvarig för studien samt att deltagandet kan 

avbrytas utan närmare förklaring. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska lämna 

dokumenterat samtycke till att delta i studien. Konfidentialitetskravet betyder att personer 

avidentifieras samt att insamlade data behandlas strikt konfidentiellt och förstörs efter 

avslutad studie. Med nyttjandekravet menas att uppgifterna endast får användas för studiens 

ändamål. Ovanstående huvudkrav har beaktats i studien genom att informanterna har fått 
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utskickat varsitt informationsbrev (bilaga 3). I brevet står det att läsa om bland annat studiens 

syfte samt att deltagandet är frivilligt. I samband med intervjuerna har informerat samtycke 

lämnats skriftligt av deltagarna (bilaga 4). De har även skriftligt fått information om att 

materialet behandlats konfidentiellt och att insamlade data endast används för studiens 

ändamål. Utöver detta har intervjumaterialet förvarats säkert och samtliga informanter har i 

studien avidentifierats gällande namn, arbetsplats och särskilda uttryckssätt. 

 

5. RESULTAT 

Resultatet i denna studie presenteras utifrån de kategorier som bildats, därefter beskrivs varje 

underkategori. De kategorier som bildats är Skapar trygghet, Otillräckligt och svårarbetat 

och Den egna erfarenheten styr hur stödet används. 

 

5.1. Skapar trygghet 

Användandet av rådgivningsstödet skapar en trygghet hos rådgivningssköterskan i arbetet 

med telefonrådgivning. Tryggheten beskrivs utifrån olika aspekter. 

5.1.1 En känsla av ökad säkerhet 

Rådgivningsstödet skapar trygghet både hos rådgivningssköterskan och den som ringer till 

rådgivningen. Det används som ett stöd för den egna kompetensen. Informanterna beskriver 

även att rådgivningsstödet ger en trygghet i arbetet med telefonrådgivning, en trygghet att 

känna att rätt råd ges och att rätt beslut tas. Det beskrivs en känsla av trygghet att kunna 

använda sig av stödet när man som rådgivare själv är osäker eller pratar med någon som 

tvivlar eller är osäker. Det skapar också en trygghet att förtydliga användandet av 

rådgivningsstödet inför patienten genom att påtala att stödet används för att kunna motivera 

sina svar, detta tros även upplevas professionellt från patientens sida. Genom att stödet 

används kan sjuksköterskan känna sig säkrare vid en eventuell anmälningssituation. 

 

 ”Att använda stödet när man själv känner sig osäker eller när man pratar 

med någon som är osäker, att visa att det inte bara är jag som sitter här och 

tänker” (IP4.) 
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Som ovan rådgivningssköterska är det viktigt ha ett bra stöd att grunda sina beslut på för att 

minska risken att göra en felbedömning, exempelvis att uppmana patienten att avvakta när 

denne i själva verket bör bedömas omgående. Mycket av det som lyfts fram i intervjuerna är 

vikten av att få patienten att känna sig trygg i de råd som ges. För att kunna ge den 

trygghetskänslan till patienten anses rådgivningsstödet vara bra eftersom patienten får 

liknande råd oavsett vart denne ringer, det ska inte ha någon betydelse vilken erfarenhet 

rådgivningssköterskan bär med sig sedan tidigare. Patienten upplevs oftast trygg i de råd som 

ges. 

 

”Får man med patienten på tåget upplever jag att de är väldigt glada och 

trygga i de råd man ger” (IP2) 

 

5.1.2 En källa till kunskap 

Genom att rådgivningssköterskan använder sig av stödet kan hon lära sig nya saker varje dag, 

vilket i sig skapar en trygghet. Nya erfarenheter skapas och ny kunskap bildas ju mer stödet 

används. Det är inte bara oerfarna sjuksköterskor som beskriver att de lär sig något nytt varje 

dag. Även en distriktssköterska med mångårig erfarenhet har nytta av stödet då det uppdateras 

kontinuerligt med ny information och nya råd. För en sjuksköterska med begränsad 

yrkeserfarenhet kan stödet vara till en stor hjälp att tänka utanför sin egen kliniska erfarenhet 

och där kunskapen är otillräcklig. 

 

”Just för att man känner att man kan bredda sig när man inte har jobbat så 

länge. Jag som jobbat med kirurgi kan i princip allt därifrån men jag kan 

ingenting inom ortopedi. Med hjälp av det här stödet kommer man mycket 

bredare om man tänker andra specialiteter också.” (IP1) 

 

Rådgivningsarbetets huvudsyfte är att i största möjliga mån ge råd om egenvård. Där har 

rådgivningsstödet en stor betydelse då rådgivningssköterskan kan läsa och bli expert på vilka 

råd som ska ges till patienten. Ju mer stödet används, desto mer kunskap inbringas. 

  

5.1.3 Ett stöd vid behov 

Det är inte alltid rådgivningssköterskan känner att stödet behöver användas, men det beskrivs 

att det ändå alltid finns tillgängligt som en trygghet om behovet uppstår. Sjuksköterskan 
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poängterar att det är ett verktyg som används när behov finns och det passar i situationen. Det 

är ett bra verktyg att använda sig av när samtal sker med oroliga patienter eller föräldrar till 

sjuka barn, hon kan då med hjälp av beslutsstödet motivera sina svar. I de svåraste 

situationerna känner sjuksköterskan att det är en trygghet att ha stödet då hon inte har 

patienten framför sig, hon menar att det är bra att ha när hon inte kan se exempelvis patientens 

ansiktsuttryck, ansiktsfärg och kroppsspråk. 

 

”RGSen är ett av de bättre påfunden faktiskt med att sitta i 

telefonrådgivningen eftersom det är ganska komplicerat, man ser ju inte 

patienten man pratar med.” (IP9) 

 

Vidare konstateras att stödet är bra att ha för att komma vidare i frågorna till patienten, att inte 

för hastigt fokusera på ett specifikt symtom som uppfattats i samtalet med patienten. Det kan 

ibland vara komplicerat att arbeta med telefonrådgivning eftersom människor nuförtiden ofta 

är multisjuka och väntar längre med att söka kontakt med vården, därför anses RGS Webb 

vara ett bra stöd att kunna luta sig tillbaka mot i dessa situationer. 

Rådgivningsstödet finns där som en trygghet då sjuksköterskan känner en osäkerhet när hon 

träffar på frågor eller funderingar som hon inte har svaren på. Genom att använda sig av 

stödet kan information om en sjukdom utvecklas och förtydligas, sjuksköterskan kan därmed 

känna sig mer säker på att hon sagt det korrekta. Informanterna är enade om att stödet bidrar 

till en grundlig genomgång av patientens besvär, vilket bidrar till att patientens behov 

tillgodoses.  

Rådgivningsstödet talar om för sjuksköterskan när patienten bör uppsöka vårdcentralen, vilket 

gör att sjuksköterskan kan luta sig tillbaka mot stödet som en trygghet om hon känner att hon 

behöver.  

 

5.1.4 Ett bra hjälpmedel 

Rådgivningsstödet Webb är ett bra hjälpmedel för att kunna ge korrekta omvårdnadsråd. 

Med hjälp av stödet kan sjuksköterskan lättare göra rätt i arbetet med bedömning av vårdnivå 

och ge egenvårdsråd. Ibland används beslutsstödet även som ett påtryckningsmedel då 

patienten känner sig osäker på de givna råden. Som oerfaren telefonrådgivare är det ett bra 

hjälpmedel och verktyg att ha då det hela tiden krävs att kunna göra flera saker samtidigt. Då 



 

18 

 

stödet hjälper sjuksköterskan i rådgivningssituationen behöver hon inte tveka och fundera på 

vad som ska sägas och frågas, vilket medför en känsla av ökad trygghet. 

 

”När det ringer en patient måste man ofta ha många bollar i luften, man 

måste läsa, titta i tidigare anteckningar, lyssna på vad patienten säger, 

skriva i journalen och sorla ut den största problematiken. Sen måste jag 

läsa samtidigt i rådgivningsstödet. Vad är det jag ska säga till patienten? 

Vad är det för råd jag ska ge? Då tycker jag den är jättebra, den ger mycket 

hjälp” (IP7) 

 

Uppmärksamheten gällande patientens symtom ökar när sjuksköterskan använder sig av 

rådgivningsstödet eftersom hon då kan fånga upp de symtom och signaler som annars inte är 

så framträdande i samtalet. Telefonsjuksköterskorna menar att det är ett bra hjälpmedel som 

det är lätt att finna information i. 

 

”Det är ett enkelt system att jobba utifrån. Man söker utifrån nyckelorden 

som patienten säger, så får man ställa följdfrågor och då kanske man 

behöver klicka sig vidare. Men oftast får man fram rätt på en gång.” (IP2) 

 

I det stora hela följer sjuksköterskorna rådgivningsstödet i varje samtal, vid de 

tillfällen rådgivningsstödet inte kan tillgodose behoven finns länkar att använda för 

att komma vidare och ökar möjligheten att ge korrekt information utifrån 

kvalitetssäkrade internetkällor. I intervjuerna framkommer det en beskrivning av 

skillnaden mellan hur det var förr och hur det är nu. Tidigare hade 

telefonsjuksköterskan endast en bok till sin hjälp vilket ledde till att informationen 

inte blev uppdaterad på samma sätt. Med hjälp av rådgivningsstödet Webb blir 

arbetet med telefonrådgivning mer tidseffektivt, det skapar en högre kvalitét i råden 

och skapar en större trygghetskänsla hos sjuksköterskan. 

 

5.1.5 Ger bekräftelse 

I intervjuerna framkommer det att både distriktssköterskor och sjuksköterskor får bekräftelse 

för sina kunskaper i stödet, oavsett om de har lång eller kort erfarenhet av att arbeta med 
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telefonrådgivning. En sjuksköterska beskriver det som att hon använder stödet för att se så 

hon verkligen har sagt rätt. 

 

”En fördel med stödet är att man får bekräftelse för det man själv tror och 

tycker. Att det är rätt beslut man tar.” (IP6) 

 

Det beskrivs även att stödet kan användas för att stärka och bekräfta patienten eller 

uppringaren i de åtgärder han eller hon redan genomfört, framförallt föräldrar till sjuka barn. 

Genom användningen känner distriktssköterskan att hon kan lyfta föräldrarnas självkänsla i 

att vara förälder genom att med bejaka det de gjort. 

 

5.2 Otillräckligt och svårarbetat 

En annan kategori handlar om att stödet är otillräckligt i olika avseenden. Detta relaterar såväl 

till det praktiska användandet som till vad som ryms/inte ryms inom stödet.  

 

5.2.1. Svårnavigerat 

Ibland är stödet besvärligt att använda då det är svårt att hitta den information som eftersöks 

framför allt i situationer när stressen är påtaglig och rådgivningssköterskan vill finna relevant 

information snabbt och smidigt.  

 

Det är lätt att läsa fel i stödet då föregående sökning ligger kvar. Ett exempel på detta är även 

när patienten ringer och vill ha information om en redan konstaterad diagnos och det inte är 

möjligt att söka på diagnos i stödet. 

 

”En nackdel är väl det här med att det är lite krångligt, jag skulle väl önska 

att det går att söka på diagnos också. För ibland så har du en patient som 

har en konstaterad diagnos och så vill du gå in och läsa på lite mer om just 

det, men det går inte.” (IP3) 

 

 5.2.2. Tidskrävande  

En gemensam erfarenhet hos informanterna är att de tycker att stödet är väldigt tidskrävande. 

De menar dels att samtalen tar längre tid i anspråk när stödet används än vad det skulle göra 
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annars, dels tar det tid då patienten får vänta i telefonluren på att få egenvårdsråd eller beslut 

om åtgärd. De frågor stödet rekommenderar sjuksköterskan att ställa medför en längre 

samtalstid när hon egentligen har kunskaper att fråga frågor utifrån sin erfarenhet. Dock ser 

sjuksköterskorna och distriktssköterskorna att tidsåtgången är något ofrånkomligt som inte går 

att göra något åt. 

 

”Det kan ta lite tid men då får jag säga det till patienten: ’vänta lite jag ska 

bara läsa’, de godtar det.” (IP5) 

 

 

5.2.3 Språket sätter gränser 

En annan aspekt då systemet är otillräckligt är de gånger då patienten har svårighet att förstå 

det svenska språket. Emellanåt är språket i stödet skrivet på en för hög medicinsk nivå med 

många facktermer vilket gör det svårt att anpassa informationen till patientens nivå, ännu 

svårare blir det när patienten är invandrare och har svårt med språket. 

 

Det medicinska språket styr också sjuksköterskans uppmärksamhet mot det som ryms inom 

systemet, vilket kan innebära att omvårdnaden och det vårdvetenskapliga perspektivet blir 

diffust. 

 

”Jag kan inte direkt påstå att rådgivningsstödet är särskilt 

vårdvetenskapligt.” (IP1) 

 

I motsats till det som tidigare beskrivits om att stödet bidrar till ett bredare perspektiv av 

patientens symtombild, beskrivs en svårighet att rådgivningsstödet snarare gör det lätt att 

fastna i ett symtom istället för att ha ett mer övergripande fokus. Sjuksköterskan stirrar sig lätt 

blind på rådgivningsstödet och tror att det kan tillgodose allt. 

 

5.2.4 Kan inte ersätta klinisk blick 

När sjuksköterskan sitter i telefonrådgivning är hörseln det enda sinnesintryck hon kan 

använda för att ta beslut om vilken åtgärd som ska genomföras. Därför blir det extra 

komplicerat att göra vissa bedömningar när det gäller exempelvis hudutslag eller andra typer 

av besvär där sjuksköterskan känner sig osäker i att göra bedömning endast utifrån det hon 
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hör. Där ger avsaknaden av den kliniska blicken sig till känna och stödet kan kännas 

otillräckligt. 

 

”Ibland är det så att man är osäker och då hjälper det inte bara att försöka 

få fram de här frågorna man ställer till patienterna, utan man behöver 

också titta på patienten. Man får inte förlita sig helt på stödet heller.” (IP8) 

 

5.2.5 Stämmer inte med verkligheten 

Det beskrivs att stödet många gånger inte tar hänsyn till, eller stämmer överens med 

verkligheten. Detta exemplifieras genom en beskrivning av när rådgivningsstödet 

rekommenderar besök på vårdcentralen inom tolv timmar och det inte finns någon tid att 

tillgå. Sjuksköterskan upplever det då svårt att veta om hänvisning till jourmottagning ska ske 

eller om patienten ska avvakta hemma och återkomma nästa vardag. Detta upplevs av 

sjuksköterskorna som någonting bristfälligt då det blir svårt att veta hur patienten ska 

handläggas. De är dock överens om att stödet fokuserar på att inte ställa diagnos då det inte är 

sjuksköterskans ansvar. 

  

5.3 Den egna erfarenheten styr hur stödet används 

Det är inte alltid rådgivningssköterskorna använder sig av beslutsstödet. Det beskrivs att den 

egna erfarenheten och kunskapen väger tungt i samtalen med patienterna. Egna värderingar 

läggs in i samtalen samtidigt som kunskap bildats under de år sjuksköterskorna och 

distriktssköterskorna varit verksamma. 

 

”Man använder det inte alltid då många saker är självklara. Det är inte 

alltid man går in i beslutsstödet då man är säker själv. Då behöver man inte 

stödet.” (IP6) 

 

I motsats till det som tidigare nämnts framkommer det att råden, trots användandet av stödet, 

inte blir helt lika beroende på vilken erfarenhet sjuksköterskan eller distriktssköterskan har 

sedan tidigare. Det händer att sjuksköterskan upplever att de råd patienten behöver är så 

självklara att hon väljer att inte använda sig av stödet, utan förlitar sig helt på sin egen 

kunskap. En erfarenhet är att det är svårt att framföra de skrivna råden beroende på hur stora 
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erfarenheterna är samt hur säker sjuksköterskan är på att ge råd per telefon, men detta blir 

lättare ju mer erfarenhet rådgivningssköterskan får. 

6. DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i tre avsnitt som avser att reflektera över vald metod, det 

presenterade resultatet samt etiska aspekter. Diskussionen följs av en slutsats samt förslag på 

fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien utgick från en kvalitativ metod med induktiv ansats och syftet med studien var att 

beskriva erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning utifrån ett webbaserat 

rådgivningsstöd. Den induktiva ansatsen valdes för att kunna göra en förutsättningslös 

beskrivning av erfarenheter hos sjuksköterskor och distriktssköterskor. Anledningen till att 

kvalitativ metod valdes var att författarna ville göra en djupare beskrivning av erfarenheterna 

snarare än en ytligare kvantitativ beskrivning eller kartläggning angående användandet av 

rådgivningsstödet. Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) syftar till att beskriva variationer genom att identifiera 

likheter och skillnader i textinnehåll.  Alternativ till kvalitativ innehållsanalys hade varit att 

använda en fenomenografisk analysmetod, detta hade dock syftat till att beskriva människors 

uppfattningar av ett fenomen snarare än att beskriva erfarenheter. 

 

Som datainsamlingsmetod valdes halvstrukturerade intervjuer. Fördelen med att göra 

halvstrukturerade intervjuer är, enligt Gillham (2008), att det ger utrymme för flexibilitet som 

balanseras av struktur och kan ge data av god kvalitét. Efter diskussion mellan författarna och 

handledare valdes att enskilt intervjua informanterna var för sig. Detta motiverades av att 

gemensamma intervjuer kunde resultera i att informanterna kände sig underlägsna och svaren 

därmed eventuellt inte skulle bli särskilt uttömmande. Som alternativ till intervjuer hade 

författarna kunnat använda sig av enkäter med öppna frågor, styrkan med att använda enkäter 

är möjligheten till en större geografisk utspridning bland informanterna eftersom 

rådgivningsstödet webb används i sju landsting i Sverige. Författarna tror dock att svaren inte 

blivit lika uttömmande då det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor för att utveckla svaren 

ytterligare.  
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För att få data av god kvalitét krävs övning och skicklighet. I efterhand kan författarna se att 

de första intervjuerna som genomfördes inte blev lika uttömmande jämfört med de intervjuer 

som genomfördes senare. Författarna tror att de senare intervjuerna blev mer uttömmande då 

det första inspelade materialet lyssnats igenom i syfte att hitta svagheter i intervjuteknik. De 

svagheter som hittades var brister i att inte vänta tillräckligt innan nästa fråga ställdes eller att 

inte ställa följdfrågor vid rätt tillfälle och i rätt utsträckning.  

 

Författarnas egna erfarenheter av telefonrådgivning utifrån det webbaserade rådgivningsstödet 

är begränsade till såvida att vi under verksamhetsförlagda utbildningen kommit i kontakt med 

stödet genom medlyssning och observationer. Vi har aldrig ensamma besvarat samtal och 

givit råd utifrån rådgivningsstödet webb. Därför anser vi att våra erfarenheter inte färgat 

resultatet i någon betydande omfattning, risken finns dock att en liten del av resultatet kan 

vara färgat. Detta har dock i största möjliga mån försökt undvikas genom en noggrann och 

uteslutande användning av de uppställda huvudfrågor och följdfrågor som redovisats i 

intervjuguiden (bilaga 1). Det är möjligt att resultatet skulle kunna blivit annorlunda om 

studien genomfördes av någon med stor erfarenhet eller ingen erfarenhet alls av 

rådgivningsstödet. 

 

En styrka med författarnas urval var den spridda åldern och erfarenheten hos informanterna. 

Den som arbetat längst med telefonrådgivning var mellan 50-60 år och hade arbetat ungefär 

25 år. Endast kvinnliga sjuksköterskor och distriktssköterskor lämnade intresse att delta i 

studien. Författarna tror dock inte att resultatet hade blivit annorlunda med en blandning 

mellan manliga och kvinnliga informanter. Den tid som var avsatt för varje intervju var 

mellan 40-60 minuter, dock genomfördes intervjuerna på mellan 15-40 minuter. Trots detta 

anser författarna att de svar som lämnats var tillräckliga för att få erfoderliga data från de 9 

genomförda intervjuerna. De två informanter som var objekt för pilotintervjuerna har 

författarna yrkesmässig relation med, detta kan i viss grad påverkat insamlade data. Dock 

anser författarna inte att det var något avgörande, däremot var dessa informanter de som 

arbetat kortast tid med telefonrådgivning utifrån rådgivningsstödet och därmed hade minst 

erfarenheter inom området vilket kan ha bidragit till begränsad omfattning i de första 

intervjuerna. Från början inkluderades enbart distriktssköterskor i den tänkta studien, men 

ganska omgående upptäckte författarna att det var svårt att få tillräckligt många intresserade 

deltagare. Det visade sig att på mindre orter ansvarade sjuksköterskor för telefonrådgivning 

medan distriktssköterskorna ägnade sig åt specialistmottagningar. För att få en geografisk 
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utspridning i länet valde författarna därför att inkludera även sjuksköterskor som informanter i 

studien då det är samma arbetsuppgifter som utförs oavsett utbildningsnivå. 

 

Författarna blev förvånade över att det lyftes fram negativa aspekter i den omfattning som 

presenterats i resultatet. De begränsade erfarenheterna studiens författare bar med sig sedan 

tidigare var att det i princip enbart var positivt att använda sig av rådgivningsstödet. 

Författarna har dock inte förväntat sig någon speciell riktning på resultatet utan har försökt 

vara helt öppna för materialet i analysen. 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att begrepp som giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet bör diskuteras i samband med en kvalitativ innehållsanalys. De skriver att ett 

resultat anses giltigt om det tydligt lyfter fram vad som var avsett att beskriva. Det är 

värdefullt om personer som är insatta i forskningen och i ämnet granskar om koder och 

kategorier överensstämmer med textens innehåll. Vidare menar de att det är upp till läsaren att 

bedöma giltigheten i tolkningar, för att underlätta detta är det bra att det finns en noggrann 

beskrivning av urval och analysarbete. Denna studies författare anser att giltigheten 

säkerställs genom att resultatet på ett tydligt sätt beskriver de erfarenheter som var avsedda att 

beskrivas i syftet. Vidare har författarna i metodavsnittet givit exempel på analysförfarandet 

där det beskrivs hur meningsenheterna kondenserats och därefter kodats och delats in i 

underkategorier och kategorier. Författarnas beskrivning av resultatet tydliggörs med hjälp av 

citat, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) också kan användas för att stärka 

giltigheten. 

 

Den noggranna beskrivningen av analysen krävs även för att stärka tillförlitligheten i 

resultatet. Begreppet tillförlitlighet innebär att forskaren verifierar sina ställningstaganden 

under processen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Genom att författarna under hela 

studieperioden arbetat gemensamt och ständigt diskuterat det insamlade materialet och 

systematiskt analyserat det utifrån en förutbestämd metod anser författarna att tillförlitligheten 

är hög. Därutöver har handledaren kontinuerligt granskat och lämnat synpunkter på 

analysförfarandets olika steg, vilket också bidragit till högre tillförlitlighet. Författarna har 

även deltagit i ett av lärosätets arrangerade halvtidsseminarium samt föreläsning om kvalitativ 

innehållsanalys med syfte att få synpunkter på analysförfarandet. 
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Ett begrepp som också bör diskuteras är resultatets överförbarhet. Med detta menas i vilken 

grad resultatet kan användas i andra grupper eller situationer. Återigen är det läsaren som 

avgör huruvida resultatet är överförbart, men författaren kan ge förslag på områden där 

resultatet kan användas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Denna studies författare 

anser att resultatet kan användas i vårdverksamheter där telefonrådgivning sker utifrån andra 

webbaserade rådgivningsstöd än det aktuella i denna studie då resultatet har vissa likheter 

med det som funnits i tidigare forskning. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det presenterade resultatet liknar till stor del den forskning som redan är gjord inom detta 

område. Tidigare forskning är gjord i liknande situationer, det rådgivningsstöd som då 

studerats var det medicinska beslutsstödsystem som används på Sjukvårdsrådgivningen 1177 

Callcenter i hela Sverige. Vi har därför varit beredda på att resultatet skulle komma att likna 

den forskning som presenterats i bakgrunden. Trots detta valde författarna att göra en studie 

kring detta specifika rådgivningsstöd med motiveringen att stödet skall vara anpassat till 

vårdcentralernas verksamhet i större utsträckning än det stöd som används på callcenter. I 

resultatet kan det ses att mycket liknar det som tidigare skrivits i forskning, men det finns 

även skillnader. 

 

Resultatet beskriver tydligt sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta 

med telefonrådgivning utifrån rådgivningsstödet webb. Övergripande kan det ses att de 

positiva erfarenheterna väger tyngre än de negativa. Utifrån genomförd analys kan författarna 

utläsa att sjuksköterskorna och distriktssköterskorna trots negativa aspekter inte vill arbeta 

utan rådgivningsstödet. Vid närmare eftertanke ser författarna att kategorin som beskriver att 

den egna erfarenheten styr hur stödet används är något som egentligen är genomgående i 

resultatet. Den egna erfarenheten är någonting som rådgivningssköterskan ständigt bär med 

sig i arbetet och därför påverkas arbetet med rådgivningsstödet av den kunskap som finns hos 

sjuksköterskan. 

 

Resultatet diskuteras utifrån fördelar respektive nackdelar att arbeta med rådgivningsstödet 

webb. I samband med detta diskuteras och reflekteras det även över sjuksköterskans och 

distriktssköterskans ansvarsområde och uppdrag.  
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6.2.1 Fördelar 

Genom att använda sig av det webbaserade rådgivningsstödet erfar sjuksköterskorna och 

distriktssköterskorna att de får en ökad trygghet i sin roll som telefonrådgivare, en trygghet att 

känna att rätt råd ges och att rätt beslut tas. Det skapar också en trygghet att förtydliga 

användandet av rådgivningsstödet inför patienten genom att påtala att stödet används. I 

tidigare forskning finns skilda beskrivningar huruvida telefonsjuksköterskor påtalar inför 

patienten att stödet används. Greatbatch, m.fl. (2005) menar att sjuksköterskan sällan avslöjar 

för patienten att hon använder sig av rekommendationerna i beslutsstödet. Sjuksköterskan 

presenterar istället råden som sina egna. En annan studie påvisar att distriktssköterskan kan 

läsa direkt ut stödet för uppringaren för att stärka sina råd och trovärdighet (Ernesäter, m.fl., 

2009). Precis som det presenterats i resultatet att det är positivt och skapar trygghet att 

använda stödet när man är osäker eller pratar med någon som tvivlar, anser vi att det oavsett 

erfarenhet kan vara värdefullt att förtydliga användandet och våga be patienten vänta för att få 

tid att läsa i stödet. Allt handlar egentligen om hur stor yrkeserfarenhet 

rådgivningssjuksköterskan har. Genom att förtydliga användandet tror vi att en känsla av 

trygghet skapas såväl hos patienten som hos telefonsjuksköterskan oavsett erfarenhet. 

 

Sjuksköterskorna i vår studie menar att det som ovan telefonrådgivare är viktigt att ha ett bra 

stöd att grunda sina beslut på för att minska risken att göra en felbedömning. Vi tror att 

eftersom rådgivningsstödet webb är symtombaserat och till stor del anpassat efter 

vårdcentralernas verksamhetsområde finns en stor nytta i att använda sig av stödet i 

rådgivningssituationen. 

 

I likhet med det Ernesäter m.fl. (2009) beskriver att rädslan för att ta egna beslut och bli 

anmäld minskar när stödet används, det lyfts även fram i de intervjuer vi genomfört. Dock 

uttalas det inte tydligt att rädslan minskar. Däremot uttrycker sjuksköterskorna och 

distriktssköterskorna att de kan känna sig säkrare och tryggare med de beslut de tagit med 

hjälp av beslutsstödet. Fördelen med att använda sig av beslutsstödet är att kunna ge patienten 

en trygghetskänsla genom att patienten får liknande råd oavsett vart patienten ringer eller vem 

denne får prata med. 

 

Resultatet i denna studie visar att rådgivningsstödet skapar trygghet hos sjuksköterskan 

genom att det är en källa till kunskap. Sjuksköterskorna och distriktssköterskorna ser det som 

en trygghet att hela tiden kunna använda sig av rådgivningsstödet, dels i 
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rådgivningssituationen men även för att få ny kunskap. Enligt Distriktssköterskeföreningen 

(2008) ska distriktssköterskan arbeta hälsofrämjande genom att möta, stödja, råda, förebygga 

och behandla en person och dennes familj i alla livets skeenden. För att kunna uppfylla dessa 

krav tror vi som blivande distriktssköterskor att det därför är betydelsefullt att använda sig av 

rådgivningsstödet i syfte att tillföra ny kunskap till den redan befintliga. Genom att hålla sig 

uppdaterad med nya rekommendationer och råd från beslutsstödet skapas en trygghet hos 

sjuksköterskan och denne kan med hjälp av stödet tänka bredare och komma vidare i sin 

beslutsprocess. Då sjuksköterskan har begränsad yrkeserfarenhet anser hon att 

rådgivningsstödet webb kan vara till en stor hjälp att tänka utanför den egna kliniska 

erfarenheten och där kunskapen är otillräcklig. Vi tror att det är viktigt att ha det i åtanke i 

arbetet med stödet, för som relativt nyutbildad sjuksköterska eller distriktssköterska är det 

omöjligt att ha den breda kompetens som det faktiskt krävs för att kunna göra en bra 

bedömning per telefon.  Genom en kontinuerlig användning av stödet genereras och lagras 

kunskaper hos sjuksköterskan och distriktssköterskan som kan komma till stor nytta i många 

av de möten som hon ställs inför i telefonrådgivningen. Enligt Distriktssköterskeföreningen 

(2008) ska distriktssköterskans arbete bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och 

utföras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Men det är ändå, som nämnts i 

bakgrunden, viktigt att omvårdnaden ges på patientens villkor eftersom kunskapen finns hos 

sjuksköterskan och patienten befinner sig i en beroendeställning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009a). Vi anser att då rådgivningssjuksköterskan använder sig av 

rådgivningsstödet kan hon leva upp till de krav som ställs i kompetensbeskrivningen 

angående vetenskap och beprövad erfarenhet (Distriktssköterskeföreningen, 2008; 

Socialstyrelsen, 2005), men även det Svensk Sjuksköterskeförening (2009a) skriver att det är 

extra viktigt med ett empatiskt och kunskapsfyllt bemötande mot patienten. 

 

En annan fördel med rådgivningsstödet webb är att rådgivningssjuksköterskorna känner en 

trygghet att kunna ha stödet i bakgrunden under hela samtalet även om det inte alltid används. 

Det poängteras att det är ett verktyg som används när det finns behov och passar situationen. 

Det är inte alltid rådgivningssjuksköterskan anser att hon behöver använda stödet, exempel på 

en sådan situation är när patienten ringer in om ett symtom som är så självklart att 

sjuksköterskans egna kunskaper inom området är tillräckliga för att kunna hantera situationen. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor många gånger har den kunskap som krävs men 

användandet av rådgivningsstöd medför att beslutsprocessen blir snabbare (Ernesäter m.fl., 

2009; Holmström, 2007).  
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Socialstyrelsen skriver i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt samt ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling. Detta kan speglas mot det som sägs i de genomförda intervjuerna att stödet 

hjälper rådgivningssjuksköterskan att inte för hastigt fokusera på ett specifikt symtom, utan 

istället ha ett bredare perspektiv och vara lyhörd kring det som sägs. Med hjälp av stödet kan 

sjuksköterskan bli mer lyhörd och får hjälp i att lättare fånga upp de symtom som inte tydligt 

framträder i samtalen.  

 

I tidigare forskning beskriver sjuksköterskorna beslutsstödet som ett skyddsnät då det 

rekommenderar den säkraste och mest lämpliga åtgärden samt att stödet även erbjuder 

säkerhet för sjuksköterskan genom dokumentation av de givna råden (O’Cathain m.fl., 2004). 

I vår studie belyses också detta, dock används inte begreppet skyddsnät. Sjuksköterskorna och 

distriktssköterskorna beskriver det som att stödet hjälper henne att göra rätt i arbetet med 

bedömning av vårdnivå och ge egenvårdsråd utan att behöva tveka och fundera på vad som 

ska sägas och frågas. 

 

Med hjälp av rådgivningsstödet webb kan telefonsjuksköterskorna stärka och bekräfta 

uppringaren i de egenvårdsåtgärder han eller hon redan genomfört. Distriktssköterskan känner 

att hon genom användning av stödet kan lyfta självkänslan, speciellt hos föräldrar till sjuka 

barn, genom att bejaka det de gjort. Distriktssköterskan har ett ansvar att möta individen och 

familjen med närvaro och bekräftelse, hon ska även stödja patientens delaktighet och 

egenvårdsförmåga (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Att ge beröm för redan genomförda 

egenvårdsuppgifter verkar vara något som upplevs viktigt av de flesta telefonsjuksköterskor 

(Kaminsky m.fl., 2009). Sammanfattningsvis kan det sägas att de positiva erfarenheter som 

finns kring användandet av rådgivningsstödet stämmer till stor del med det som beskrivits 

vara sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvarsområden. 

 

6.2.2 Nackdelar 

Den kategori som handlar om negativa aspekter med stödet är att det är otillräckligt och 

svårarbetat. En stor del handlar om att arbetet med rådgivningsstödet är tidskrävande, 

rådgivningssköterskorna anser att det tar för mycket tid i anspråk att använda sig av stödet. 
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Dels tar det tid att hitta informationen, men det tar också tid att läsa den information som 

hittas. Det framkommer även i en tidigare studie (Ernesäter m.fl., 2009) att mycket tid går åt 

att arbeta med rådgivningsstöd. En tanke som väcks hos författarna är funderingen över var 

omvårdnaden tar vägen när sjuksköterskan måste ägna mycket tid åt att hantera 

programvaran. Flyttas fokus från att ge patienten omvårdnad och egenvårdsråd till att hantera 

datorprogrammet? Trots detta är sjuksköterskans ansvar att faktiskt ge god omvårdnad. En av 

anledningarna till att stödet inte används kan vara att sjuksköterskan känner att hon har 

tillräcklig erfarenhet att klara situationen ändå och för att spara tid använder hon därför inte 

stödet. Sjuksköterskan ska uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande, hon ska även så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder 

(Socialstyrelsen, 2005). Det borde därför vara där fokus ligger i telefonsamtalet med 

patienten, men kan det vara så att det, som informanterna säger, måste få ta tid att leta 

information och egenvårdsråd för att kunna ge patienten den bästa tänkbara omvårdnaden?  

 

En ytterligare aspekt som kan diskuteras är när språket i rådgivningsstödet sätter gränser. 

Sjuksköterskorna och distriktssköterskorna beskriver att språket är skrivet på ett för patienten 

avancerat språk, många gånger är det skrivet med medicinska facktermer vilket gör att 

sjuksköterskan har svårt att anpassa informationen till patientens nivå. Detta försvåras 

ytterligare i de fall patienten har svårt att förstå det svenska språket. Sjuksköterskan har ett 

ansvar, enligt Socialstyrelsen (2005) att informera och undervisa patienter samt förvissa sig 

om att patienten förstår given information. Svårigheten att anpassa språket till patientens nivå 

stärks av det Holmström (2007) skriver att det är besvärligt att ge patienten den skrivna 

informationen då det är upp till sjuksköterskan att göra en översättning så patienten förstår 

vad som sägs. Detta kan lätt leda till att patienten missförstår eller misstolkar det 

rådgivningssköterskan säger. 

 

En oerhört stor svårighet när arbetet utgår från det webbaserade rådgivningsstödet är att 

sjuksköterskan inte kan använda sig av sin kliniska blick. Sjuksköterskorna berättar att de inte 

helt kan förlita sig på stödet, utan är tvungna att använda sig av den kliniska erfarenhet de bär 

med sig från utbildningen och den tid de varit verksamma i sina yrken. Sjuksköterskan skall 

enligt Socialstyrelsen (2005) observera, värdera, prioritera, dokumentera och hantera 

förändringar i patientens tillstånd. Därför krävs det att sjuksköterskan kan se bortom 

rådgivningsstödet och istället använda sin kliniska erfarenhet, med det har vi dock inte påstått 
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att sjuksköterskan inte kan använda sig av stödet. Hon kan använda sig av stödet, men måste 

hela tiden ha tankar om rimligheten i de åtgärder och råd som stödet föreslår. 

 

Generellt kan det ses bland informanterna att de hade skilda åsikter om huruvida stödet var 

anpassat efter sjuksköterskans ansvarsområde. De hävdar att stödet är skrivet på ett 

medicinskt språk och är fokuserat på att hänvisa patienten till rätt vårdnivå, men de menar 

även att när det handlar om att ge råd om egenvård till patienten så är stödet bra 

omvårdnadsinriktat. 

 

6.2.3 Praktisk tillämpning 

Studiens resultat skulle kunna användas i liknande verksamheter med telefonrådgivning 

utifrån webbaserade rådgivningsstöd. Resultatet kan användas för diskussion och samtal kring 

nyttan av att använda sig av rådgivningsstöd, framförallt på vårdcentraler där det ännu inte 

införts datorbaserade beslutsstöd. Stödet kan uppfattas ha för hög säkerhetsnivå, men får inte 

resultera i att det inte används. 

 

6.2.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en studie om patienters erfarenheter av att kontakta en 

telefonrådgivning som baserar sina råd på ett medicinskt beslutsstöd. Det skulle även vara 

intressant att göra en studie kring patienters upplevelser när sjuksköterskan påtalar att stödet 

används. För att beskriva skillnader i kvalitén i råden skulle en kvantitativ studie kunna göras 

där kvalitén i råden jämförs mellan vårdcentraler som använder sig av stödet med 

vårdcentraler som inte använder det. Intressant vore även att göra en studie för att se om det 

finns några skillnader mellan sjuksköterskors och distriktssköterskors användning av 

rådgivningsstödet då de har olika nivå på utbildning. En kvantitativ kartläggning kan också 

göras för att se hur stor betydelse erfarenheten har för användandet av stödet. 

 

6.3 Etikdiskussion 

Studiens författare har under studiens gång tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Vi har under studieperioden inte stött på några hinder. Informanterna har 

tydligt blivit informerade om studien och att deltagande har varit frivilligt och har lämnat 

skriftligt samtycke. Gällande konfidentialitetskravet har materialet konstant förvarats i säkert 
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förvar utan att obehöriga haft åtkomst till det. Insamlade data har enbart använts för studiens 

ändamål och förstörs omedelbart efter att uppsatsen blivit godkänd. Författarna kan därför inte 

se att några etiska problem eller ställningstaganden uppstått under genomförandet av studien. 

7. SLUTSATSER 

- Att arbeta utifrån ett webbaserat rådgivningsstöd är övervägande positivt. Det skapar 

trygghet och sjuksköterskan/distriktssköterskan får en chans att inhämta ny kunskap i 

varje rådgivningssituation. 

- Sjuksköterskan använder sig inte alltid av stödet, men känner det som en trygghet att 

ha stödet där när behov uppstår. Den egna erfarenheten och kunskapen väger tungt. 

- Stödet kan ibland kännas otillräckligt och svårarbetat. Stödet stämmer inte alltid med 

verkligheten och språket är inte anpassat till patienten. 

- Sjuksköterskans omvårdnadsfokus minskar då dyrbar tid måste användas att hantera 

rådgivningsstödet. 
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BILAGA 1. INTERVJUFRÅGOR 

 

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

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

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 för- och 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? 

 



BILAGA 2. BREV TILL VERKSAMHETSCHEFER 

Till verksamhetschefer  Eskilstuna 

i primärvården Södermanland  2011-08-24 

 

 

Hej! 

Vi heter Anna Pettersson och Jonas Andersson och studerar till distriktssköterskor vid 

Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås. 

Hösten 2011 kommer vi att skriva vårt examensarbete på avancerad nivå, vilket leder till 

magisterexamen i vårdvetenskap. Vårt syfte med examensarbetet är att beskriva 

sjuksköterskors/distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning utifrån 

det webbaserade rådgivningsstödet. För att kunna göra studien behöver vi göra intervjuer med 

sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar med telefonrådgivning minst 8 timmar i veckan 

under minst 6 månader. 

Vi vill med detta brev be om tillstånd från dig som verksamhetschef att få göra intervjuer med 

personal på arbetstid. Intervjuerna beräknas ta cirka 40-60 minuter och deltagarna har rätt att 

närsomhelst avbryta sitt deltagande utan att ge närmare förklaring. Insamlat material kommer 

att behandlas konfidentiellt. Inga enskilda personer eller verksamheter kommer att kunna 

identifieras i uppsatsen. Enbart författarna och handledaren har tillgång till materialet, som 

kommer att förstöras så snart studien är examinerad. Ni är givetvis välkomna att ta del av den 

färdiga uppsatsen. 

Vi önskar ett godkännande från dig att sjuksköterskor/distriktssköterskor på din vårdcentral 

får deltaga i studien. Vid frågor går det bra att kontakta oss eller vår handledare. 

För att vi ska kunna börja kontakta sjuksköterskorna/distriktssköterskorna i god tid 

ber vi dig att svara snarast genom att skicka e-post till någon av författarna. 

 

FÖRFATTARE   FÖRFATTARE 

Anna Pettersson   Jonas Andersson 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

07X-XXX XX XX   07X-XXX XX XX 

XXXXXX@student.mdh.se  XXXXXX@student.mdh.se 

 

HANDLEDARE 

Lena Wiklund Gustin 

Universitetslektor 

Docent i vårdvetenskap 

Mälardalens Högskola 

xxx.xxx@mdh.se



BILAGA 3. BREV TILL INFORMANTER 

Till sjuksköterskor/distriktssköterskor   Eskilstuna 

i primärvården Södermanland  2011-08-24 

 

 

Hej! 

Vi heter Anna Pettersson och Jonas Andersson, vi studerar på distriktssköterskeprogrammet 

vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås. Under hösten 2011 skriver vi vårt 

examensarbete i vårdvetenskap på avancerad nivå. Syftet med studien är att beskriva 

sjuksköterskors/distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning utifrån 

det webbaserade rådgivningsstödet RGS-Webb. För att kunna utföra studien ska vi göra 

intervjuer med sjuksköterskor/distriktssköterskor på olika vårdcentraler runtom i 

Södermanland som arbetar med telefonrådgivning i minst 8 timmar/vecka. 

 

Vi vänder oss därför till dig med en förfrågan om deltagande i studien. Deltagandet är 

frivilligt, och du har rätt att när som helst under studien avbryta ditt deltagande utan att ge 

någon närmare förklaring. Ditt deltagande innebär att du blir intervjuad av en av oss och 

intervjun beräknas ta cirka 40-60 minuter av din arbetstid. Din verksamhetschef har gett 

skriftligt tillstånd på att du får delta i studien på arbetstid. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut ordagrant för att sedan analyseras. 

Resultatet av analysen presenteras i form av en magisteruppsats. Data kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att inga enskilda personer eller verksamheter kommer att kunna 

identifieras i uppsatsen. De enda som har tillgång till materialet är vi författare samt vår 

handledare. När studien är examinerad kommer insamlade data omedelbart förstöras. 

 

Vi undrar nu om du vill ställa upp på en intervju, du får välja både tidpunkt och plats för 

intervjun. 

För att vi tillsammans ska kunna hitta en bra tid ber vi dig att lämna besked till någon 

av författarna om du vill delta i studien. Vid frågor går det bra att kontakta någon av 

oss, eller vår handledare Lena Wiklund Gustin vid Mälardalens Högskola (0XX-

XXXXXX). 

 

FÖRFATTARE   FÖRFATTARE 

Anna Pettersson   Jonas Andersson 

Leg. Sjuksköterska   Leg. Sjuksköterska 

07X-XXX XX XX   07X-XXX XX XX 

XXXXXX@student.mdh.se  XXXXXX@student.mdh.se



BILAGA 4. INFORMERAT SAMTYCKE   

 

 

Jag vill delta i denna intervjustudie vars syfte är att beskriva sjuksköterskors och 

distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning utifrån det webbaserade 

rådgivningsstödet RGS- Webb. 

 

Jag är informerad om att intervjun spelas in och skrivs sedan ner ordagrant. De enda som får 

tillgång till intervjumaterialet är författarna samt handledaren. När uppsatsen är examinerad 

förstörs materialet omedelbart. Jag kan närsomhelst avbryta mitt deltagande i studien utan att 

ge någon närmare förklaring. 

 

 

Jag intygar att jag tagit del av, och förstått innebörden av, ovanstående text samt det 

informationsbrev som tidigare skickats till mig. Jag deltar i studien. 

 

 

Ort och datum: 

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande 

 

 

Jag och min arbetsplats vill ha ett exemplar av uppsatsen?    JA / NEJ 

Om ja, skriv e-postadress här nedan: 

 


