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FÖRORD 

 

Vi vill tacka alla som deltog i studien och som öppenhjärtigt delade med sig av sina 

erfarenheter. Tack också till vår handledare för dina synpunkter samt för stöd och hjälp 

under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka våra familjer som stått ut med vår frånvarande 

närvaro den senaste tiden. 



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Telefonrådgivning är en växande verksamhet och utgör en stor del av 

distriktssköterskans arbete på vårdcentral. För vårdsökande innebär det att få råd, 

information och stöd för att öka tryggheten i vardagslivet. Det behövs ökad kunskap om 

äldres erfarenheter av telefonrådgivning för att bättre kunna förstå de vårdsökandes behov 

och för att vidare utveckla verksamheten.  

Syfte: Syftet är att beskriva äldre vårdsökandes erfarenheter av telefonrådgivning på 

vårdcentral.  

Metod: I studien har en kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats använts. 

Datainsamling har skett via tio intervjuer med äldre vårdsökare som har fått 

telefonrådgivning via vårdcentral och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I analysen framträdde två teman Få kontakt och Kommunikation.  I Få kontakt 

presenteras kategorierna: Telefonsystemet och Strategier för kontakt med tillhörande 

underkategorier. I Kommunikation presenteras kategorierna: Bemötande och 

Förutsättningar med tillhörande underkategorier.  

Slutsats: Telefonsystemet som används för att få kontakt kan ses både som en tillgång och 

ett hinder för kontakt. Äldre vårdsökande använder olika strategier för att underlätta kontakt 

med vårdcentral. Kommunikation mellan telefonsjuksköterskan och den äldre vårdsökanden 

kräver att det finns bra förutsättningar. Om kommunikationen dem emellan är god och den 

vårdsökande får vara i centrum blir vårdmötet tillfredsställande och den vårdsökande känner 

sig hjälpt. Om kommunikationen brister och den vårdsökande inte får vara i centrum kan 

vårdmötet bli otillfredsställande och leda till att vårdsökanden istället känner sig stjälpt. 

Slutsatsen är att telefonrådgivning på vårdcentralen kan både hjälpa och stjälpa den äldre 

vårdsökande. 

Nyckelord: Telefonrådgivning, Patientperspektiv, Äldre Vårdsökande, Kommunikation, 

Telefonsystem, Intervjustudie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Telephone nursing is a large part of the nurse's work at the health center. The 

caller wants to get advice, information and support in everyday life. With this work we want 

to enhance the understanding of older people's experiences of telephone nursing at health 

center to further develop the telephone nursing from elderlies perspective. 

Aim: The aim is to describe the elderly caller’s experiences of telephone nursing at health 

center.  

Method: The study has a qualitative descriptive design with an inductive approach. Data 

was collected through 10 interviews with elderly callers who had received telephone nursing 

and the data was analyzed by a qualitative content analysis. 

Results: The analysis resulted in to two themes Get Contact and Communication. In Get 

Contact the following categories appeared: Phone system and Strategies for Contact with 

related subcategories. In term Communication the following categories appeared: Treatment 

and Conditions with related subcategories. 

Conclusion: The telephone system that is used for contact with the health center can be 

seen both as an asset and obstacle. Elderly callers use different strategies to facilitate the 

contact. It is important that there are good preconditions for the communication. If the 

communication between the nurse and elderly caller is good and the caller is in focus, the 

caller will feel helped and satisfied with the telephone meeting. If there is lack of 

communication and the caller is not in focus, the telephone meeting can be unsatisfied and 

lead to a feeling of being overturned.  

Keywords: Telephone nursing, Patient Perspectives, Elderly Caller, Communication, 

Telephone system, Interview Study. 
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1 INLEDNING 

Telefonrådgivning är en växande verksamhet som kräver stor kompetens. 

Telefonsjuksköterskan behöver på kort tid skapa sig en heltäckande bild av den 

vårdsökandens symtom/problem för att kunna hjälpa på bästa sätt. För den vårdsökande 

innebär det att få råd, information och stöd för att öka tryggheten i vardagslivet. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården upptäckte vi att äldre vårdsökande som 

ringer till rådgivningen på vårdcentralen var i minoritet. Antalet äldre personer ökar i 

samhället och med åldern uppstår åldersförändringar som påverkar livet på olika sätt och 

kan leda till ett större behov av vård. Eftersom telefonrådgivning utgör en stor del av 

distriktssköterskans arbete på vårdcentral är det ett viktigt ämne att fördjupa sig i. 

Distriktssköterskan ska ge råd, stöd, information och undervisning till vårdsökande. Det 

behövs ökad kunskap om äldres vårdsökandes erfarenheter av telefonrådgivning för att 

bättre kunna förstå de vårdsökandes behov och för att vidare utveckla verksamheten. Med 

denna studie vill vi beskriva äldre vårdsökandes erfarenheter av telefonrådgivning på 

vårdcentral.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras Definitioner och begrepp, Äldre och Åldrande, Vårdcentral, 

Telefonrådgivning och Kommunikation vid telefonrådgivning.   

2.1 Definitioner och begrepp  

Enligt WHO (2014) finns det ingen vanlig definition av äldre men de mest utvecklade 

länderna i världen har accepterat åldern 65år som definition av äldre person.  

I denna studie används begreppet vårdsökande. Enligt TRIHS & Svensk 

Sjuksköterskeförening (2011) definieras vårdsökande som en person som kontaktar 

sjuksköterska med frågor angående aktuella eller potentiella hälsoproblem. 

Föreningen för telefonrådgivning inom Hälso- och Sjukvård (TRIHS) & svensk 

sjuksköterskeförening (2011) definierar sjukvårdsrådgivning som: ”en verksamhet där 

vårdsökande kontaktar sjuksköterskor per telefon. Begreppet avser också en central enhet 

där rådgivning per telefon utförs” (sid 5).  
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I denna studie används begreppen ”telefonrådgivning” och ”sjukvårdsrådgivning”.  

Med begreppet ”telefonrådgivning” avses telefonrådgivning som ges genom vårdcentraler.  

Med begreppet ”sjukvårdsrådgivning” avses telefonrådgivningen som ges genom vårdguiden 

(1177).  

 

Sjuksköterskan som arbetar med sjukvårdsrådgivning per telefon kallas för 

telefonsjuksköterska (TRIHS & svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

2.2 Äldre och Åldrande 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2014) har antalet äldre över 65år har ökat oavbrutet sedan 

1860 talet i Sverige och medellivslängden var år 2011 84år för kvinnor och 80år för män. 

Äldre personer får åldersförändringar som kan leda till funktionsnedsättningar som kan ge 

problem i det dagliga livet. Några av åldersförändringar bland äldre är kognitiv svikt, syn- 

och hörselnedsättning samt nedsatt rörelseförmåga (Hylen Ranhoff, 2010). Enligt studier 

som Josefsson (2009) tar upp kan de som är över 75år ha försämrad förmåga till egenvård 

och en del av dem är multisjuka och har ett stort vårdbehov.  Det är betydelsefullt för 

sjuksköterska att ha kunskap om att behovet att vård ökar med stigande åldern. Hur åldern 

upplevs är olika och har olika betydelse för var och en. I sjuksköterskans arbete ingår att 

känna till att åldern inte enbart mäts i tid och att nedsatta funktioner ska kompenseras om 

möjligt.  

2.3 Vårdcentral 

Primärvården ansvarar för insatser som inte kräver den kompetens eller de resurser som 

finns på sjukhusen.  Vårdcentralerna fungerar som en första linjes vård, där vårdsökande 

även kan få hjälp med förebyggande och hälsofrämjande insatser. På vårdcentralerna arbetar 

läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, och oftast 

även yrkesgrupper som kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (1177 vårdguiden, 

2014).  

Vårdvalet gör det möjligt för vårdsökande att välja vilken vårdcentral man vill tillhöra (1177 

vårdguiden, 2014). Vårdgarantin för tillgänglighet innebär kontakt med primärvården 

samma dag som patienten kontaktar vårdcentralen, det kan antingen ske genom telefon eller 

besök. Ett läkarbesök ska erbjudas inom sju dagar (SFS 2010:349). 

Många vårdcentraler använder sig av en särskild tjänst för telefonrådgivning som kallas Tele 

Q. Den som ringer knappar in sitt telefonnummer och får en uppringningstid. Detta kan 

antingen göras via knappvalstelefon eller internet. Fördelen för patienten är att komma fram 

och att inte behöva vänta på att någon svarar. För organisationens del handlar det om att 

skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. De datoriserade telefonsystemen möjliggör 

statistik på antalet inkommande samtalet och antal samtal som besvaras (Aurora Innovation, 

2014). Under 2013 besvarades cirka 91 % av telefonsamtalen till primärvården samma dag 

men det fanns variationer inom olika landstingen. I ett lansting besvarades nästan alla 
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samtal (99,2 %) medan ett annat landsting endast besvarade 78 % av samtalen 

(Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, 2014).  

Hur patienterna uppfattar kvaliteten i primärvården mäts genom en nationell patientenkät 

vartannat år. I en undersökning från 2013 framkommer att de flesta vårdsökande ansåg sig 

ha fått bra bemötande (90 %), och att de hade förtroende för sin vårdcentral (85 %), samt att 

tillgängligheten skattades till 79 % av patienterna.  Personer över 65 år var mer nöjda och 

ansåg sig vara mer delaktiga i vården än andra åldersgrupper (Sveriges kommuner och 

Landsting, 2014).  

Förutom den nationella patientenkäten görs årligen en befolkningsundersökning om 

befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården 

(vårdbarometern). Den riktar sig till alla och inte enbart patienter.  I den senaste rapporten 

konstateras att förtroendet för vårdcentralerna är lägre än för sjukhusen. Äldre över 70 år 

ansåg sig ha tillgång till den vård de behöver i högre grad än andra åldersgrupper och hade 

även större förtroende för sin vårdcentral jämfört med övriga (Socialstyrelsen och Sveriges 

kommuner och Landsting 2014). 

2.3.1 Distriktssköterskan på vårdcentral 

En distriktssköterska har sjuksköterskeutbildning som utbildningsbakgrund och även en 

specialistutbildning till distriktsköterska.  Distriktssköterskan på vårdcentralen arbetar med 

telefonrådgivning samt allmän mottagning men har även oftast en egen mottagning utifrån 

kompetens till exempel diabetes, demens, kol (Läppenen, 2008). Enligt 

kompetensbeskrivningen (Distriktssköterskeförening, 2008) utgår distriktssköterskans 

arbete från fyra vetenskapsfält och dessa är: omvårdnad-vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, 

medicinskt vetenskap och pedagogik-ledarskap. Det framgår att distriktssköterskan ska 

kunna möta människor i alla åldrar och hälsotillstånd samt kunna stärka patienten till god 

hälsa.  I arbetet skall distriktssköterskan bland annat kunna ge stöd till patienter med nedsatt 

hälsa samt visa respekt för patientens livsvärld, ha fördjupade kunskaper i olika faktorer som 

påverkar hälsa med hänsyn till ålder och kön, ha fördjupade kunskaper i kommunikation och 

samtalsmetodik för att kunna lära och ge stöd till patienten. Distriktssköterskan skall i mötet 

med patienten vara närvarande, lyhörd, ärlig, bekräftande, stödja patientens delaktighet i 

vården och i egenvård (Distriktssköterskeförening, 2008). 

2.4 Telefonrådgivning  

I telefonrådgivning presenteras Telefonrådgivningens utveckling, Vårdsökande via telefon, 

Vårdsökandes perspektiv på telefonrådgivning, Sjuksköterskeperspektiv på 

telefonrådgivning och Patientsäkerhet vid telefonrådgivning.   

2.4.1 Telefonrådgivningens utveckling 

Leppänen (2008) menar att telefonkontakt med sjukvården förekom redan under 1930-talet. 

Primärvårdens telefonrådgivningar öppnade på 1970-talet, men dessa hade etablerats redan 
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på 1960-talet på några orter. Anledningar till uppkomsten var att det var billigt, tillgängligt 

och det fanns goda ekonomiska möjligheter på den tiden till att utvidga sjukvården. 

Samhällets urbanisering ledde till ett ökat behov av rådgivning i och med att familjerna blev 

mindre och hade inte samma möjligheter till att få stöd från föräldrar och syskon. Det fanns 

också krav från befolkningen på en lika och rättvis vård. Att det blev sjuksköterskans 

arbetsuppgift berodde på att det rådde läkarbrist men också för att öka tillgängligheten och 

kvaliteten för patienten att nå rätt vårdnivå på ett tidigt stadium. 

I början av 2000-talet uppstod särskilda organisationer (callcenters) för 

sjukvårdsrådgivning. Ett mål för dessa organisationer var att öka tillgängligheten och fungera 

som en första nivå in i vården. De var bemannade av utbildade sjuksköterskor och var öppna 

dygnet runt (Andersson Bäck, 2008). Under 2006 lanserades kortnumret 1177 och från 

början var det sex landsting anslutna (Inera 2014). Det har sedan dess utvecklats och idag är 

alla landsting/regioner anslutna. Syftet är att ge information, inspiration och e-tjänster via 

internet och telefon. De olika landstingen/regionerna hör till ett nationellt nätverk och följer 

nationella kvalitetsnormer. De använder enhetlig teknik, enhetligt beslutsstödsystem och 

enhetligt arbetssätt (1177 Vårdguiden, 2013). Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården 

kan idag ges på sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden, vårdcentraler, och olika 

mottagningar. SOS Alarm finns till för akuta ärenden (1177 vårdguiden, 2013). Enligt statistik 

från år 2007 från Sveriges kommuner och landsting ringde 40 % av uppringarna till 

telefonrådgivningen på vårdcentral eller husläkare, 41% till sjukvårdsupplysningen och 15% 

till andra vårdgivare, akutmottagning eller jourläkare (Leppänen, 2008).  

Vårdcentralens telefonrådgivning har öppet dagtid medan 1177 vårdguidens 

sjukvårdsrådgivning är en dygnet runt tjänst och på jourtid bokas även läkarbesök via dem 

(1177 Vårdguiden, 2013). 

2.4.2 Vårdsökande via telefon 

Många av vårdsökandena som ringer till telefonrådgivningen på vårdcentralen är i 20-40 års 

ålder (Wahlberg och Wredling, 1999). Leppänen (2002 och 2008) anger 36 år som en 

medianålder. 17 % av dem som ringer är över 65 år. Ofta är det någon annan som ringer än 

den vårdsökande. Det är ungefär en tredjedel av alla samtal till vårdcentralen som rings av 

någon annan, vanligen en anhörig. Det är fler kvinnor än män som ringer både till 

vårdcentralen (Leppänen 2002 och 2008) samt till sjukvårdsrådgivningen (Wahlberg och 

Wredling, 1999). Kaminsky, Carlsson, Röing och Holmström (2013) konstaterar att fler 

mödrar ringer jämfört med fäder angående pediatriska ärenden till sjukvårdsrådgivningen, 

och att det är vanligare att sjukvårdsrådgivningen med mödrar resulterar i egenvårdsråd.  

Även bland äldre över 65 år är det vanligare att kvinnor ringer men glappet minskar med 

åldern och vid 85 års ålder finns nästan ingen könsskillnad (Hsu, Bath, Large och Williams, 

2011).  

Enligt Wahlberg och Wredling (1999) samt Wahlberg (2007) är de vanligaste orsakerna till 

kontakt med sjukvårdsrådgivningen symtom på infektioner följt av bröst- och buksmärtor. 

Hälften av samtalen resulterade i egenvårdsråd och de flesta följde råden och var nöjda med 

hjälpen som de fick. Det kan jämföras med Leppänens (2002 och 2008) studie där det 

framkommer att de vanligaste skälen för kontakt med vårdcentralers telefonrådgivning är 

övre luftvägar, följt av hudbesvär (ej sår) och därefter besvär från muskler, leder och skelett. 

39 % av samtalen ledde till läkarkontakt. Hsu, Bath, Large och Williams (2011) har gjort en 
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studie om äldre personers användning av ”NHS direct” (motsvarighet till 1177 i 

Storbritannien) och uppger smärta, magsmältningsproblem och luftvägsbesvär som de 

vanligaste kontaktorsakerna för äldre.  

Enligt Leppänen (2002 och 2008) är den genomsnittliga längden på samtal till vårdcentralen 

ca 3 minuter. 60 % av samtalen handlar om medicinska problem, 12 % gäller bokning av tider 

och 8 % om förebyggande insatser som vaccinationer. Andra samtal handlar om recept, 

provresultat, intyg och administrativa frågor. Det är enligt Wahlberg (2007) vanligare att 

samtal med telefonsjuksköterska på sjukvårdsrådgivning (1177) resulterar i egenvårdsråd 

jämfört samtal med telefonsjuksköterska på vårdcentralen (76 % jämfört med 60%) och en 

större del av samtalen till vårdcentralen resulterar i läkarbesök och besök hos 

distriktssköterskan. 

2.4.3 Vårdsökandes perspektiv på telefonrådgivning 

Ur den vårdsökandes perspektiv ringer denne eller någon närstående till sjukvården för att få 

hjälp och är känslomässigt engagerad i problemet. Därmed befinner sig den vårdsökanden i 

ett sårbart och utsatt läge (Leppänen, 2008). Målet från den vårdsökandes perspektiv är att 

öka tryggheten i vardagslivet, öka tillgängligheten till vården, stödja egenvård och hjälp till 

rätt vårdnivå (Wahlberg 2007). 

Ström, Marklund och Hildingh (2009) har undersökt hur vårdsökande uppfattar att få råd 

via sjukvårdsrådgivning. De kom fram till att vårdmötet påverkades av samstämmigheten 

mellan egna behov och förväntningar, det mellanmänskliga mötet och det erbjudna utbudet. 

Sjukvårdsrådgivningen ansågs vara en professionell, en tillförlitlig, en tillgänglig tillgång och 

främjade egenvården. De vårdsökande ser också sjukvårdsrådgivningen som ett bollplank för 

funderingar och tankar. Telefonsjuksköterskans bemötande påverkar hur de vårdsökande 

uppfattar telefonrådgivningen. Den uppfattas som god om telefonsjuksköterskan är vänlig, 

bekräftande, respektfull och lugn i sitt bemötande. Delaktighet i samtalet ger en ökad 

följsamhet. Även Wahlberg (2007) menar att vårdsökande som får adekvata råd och vänligt 

bemötande har ökad tillit till telefonsjuksköterskan och därmed ökad följsamhet. Kaminsky, 

Carlsson, Röing och Holmström (2013) har intervjuat föräldrar som ringt till 

sjukvårdsrådgivningen och även i den studien poängteras vikten av respekt och förståelse vid 

telefonrådgivning, och det framkommer att föräldrarna vill få sin oro stillad när de ringer. 

Attree (2001) menar att bra omvårdnad ur patientens perspektiv är individuell, 

patientcentrerad och behovsstyrd. Omvårdnad som ges på rutin, ges på ett opersonligt sätt, 

samt om vårdgivare inte ser till individuella behoven eller inte involverar patienten menar de 

är otillfredsställande omvårdnad för patienten. I Greenberg och Schultzs (2002) studie 

framkommer att vårdsökandena förväntade sig att få individuella råd anpassade till sina 

behov och att få vara delaktiga i besluten. Även när råden inte var som den vårdsökanden 

hade förväntat sig accepterades telefonsjuksköterskans alternativ om de kände förtroende för 

telefonsjuksköterskan. 

2.4.4 Sjuksköterskeperspektiv på telefonrådgivning 

Enligt kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskor (TRIHS & svensk 

sjuksköterskeförening, 2011) ska en telefonsjuksköterska ha kompetens inom många 

områden: omvårdnad, kommunikation, pedagogik, medicin och teknologi. 
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Telefonsjuksköterskans arbetsuppgifter i telefonrådgivning är att bedöma akut vårdbehov, ge 

råd om den enskilda individens hälsoproblem, stöd och undervisning, hänvisa till lämplig 

vårdnivå, bistå med hälso-och sjukvårdsinformation samt samordna vård och 

omsorgsresurser (Wahlberg, 2007; Kaminsky, Rosenqvist och Holmström, 2009).   

Telefonsjuksköterskan har kunskaper som vårdsökanden ofta saknar. Dessa olikheter kan 

tolkas som maktförhållande där telefonsjuksköterskan har ett övertag (Leppänen, 2008). 

Sjuksköterskor i telefonrådgivning bedömer uppringarens medicinska problem och 

bestämmer vilka åtgärder som behöver vidtas (Leppänen, 2009). På samma gång är 

telefonsjuksköterskan styrd av normer och regler om hur hon skall bete sig under samtalet 

med vårdsökaren vilket balanserar denna maktrelation (Leppänen, 2008). Wahlberg (2007) 

menar att telefonsjuksköterskan på vårdcentral har en ”grindvaktsfunktion” där hon/han 

bestämmer vilka som får en tid till läkaren eller sjuksköterskan. Holmström & Dall´Alba 

(2002) beskriver telefonsjuksköterskans motstridiga krav på att vara både vårdare och 

”grindvakt” i patientmötet vid telefonrådgivning. Dessa motstridiga krav handlar om: att läsa 

mellan raderna samtidigt som det har en tidspress, utbilda patienter för egenvård och 

samtidigt vara rädd för att misstolka situationen, möta patienternas tillfredsställelse kontra 

missnöje. Motstridiga krav på att vara både professionella vårdare och ”grindvakt” orsakade 

stress hos sjuksköterskorna. Lännerström, Wallman och Söderbäck (2013) bekräftar detta i 

sin studie samt nämner att telefonsjuksköterskor upplever svårigheter att balansera olika 

krav från patienter, medarbetare och organisation. 

Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) menar att telefonsjuksköterskor kan uppleva det 

svårt att alltid fatta beslut, att ställa rätt frågor samt att veta vart de ska hänvisa 

vårdsökanden vidare inom vården. Det kan också vara svårt att föra samtalet via tredje part, 

veta om vårdsökanden har förstått informationen, alltid vara lugn och vänlig samt att göra 

alltid alla nöjda. Även i Holmström och Höglund (2007) framkommer liknande etiska 

dilemman som sjuksköterskor i telefonrådgivning präglas av så som att prata via en tredje 

part, diskutera personliga och känsliga problem via telefon, ha otillräckliga resurser och 

organisation av hälso-och sjukvård, balansera vårdsökandes informationsbehov med 

professionellt ansvar, och skillnader i att döma vårdsökarens trovärdighet. Ström, Marklund 

och Hildingh (2006) menar att sjuksköterskor som är lyhörda, prestigelösa och beslutsamma 

hanterar arbetet väl, förutsatt att de har en god självkännedom.  

Telefonsjuksköterska kan ha många samtal per timme under en arbetsdag och nästan alla 

samtal kräver att telefonsjuksköterska fattar beslut vilket kan röra sig om åtta till tio beslut i 

timmen.  Telefonsjuksköterskan har en rädsla för att fatta felaktiga beslut vilket kan leda till 

negativa konsekvenser (Wahlberg, 2007). Enligt Ström, Marklund och Hildingh (2006) är 

telefonsjuksköterskan i en utsatt position men att de även ser sitt arbete som utvecklande, 

kul, självständig och utmanande.  Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2009) menar att 

utbildning behövs för att förbättra telefonrådgivning och för att främja kompetensutveckling. 

Telefonrådgivning kräver stor kompetens och sjuksköterskor i telefonrådgivning ska vara 

medvetna om sin roll i folkhälsoarbetet.  

2.4.5 Patientsäkerhet vid telefonrådgivning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har patienten rätt till en bra och säker vård av god kvalitet 

(SFS, 1982:763) vilket även gäller vid telefonrådgivning. Patientsäkerhet handlar enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) om att skydda mot vårdskada, och vårdskada 
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definieras på följande sätt i 5 §: ”med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.              

Multisjuka äldre, kroniskt sjuka och patienter inom psykiatrin har oftare kontakter med 

vården och löper därmed högre risk att drabbas av vårdskador (Socialstyrelsen, 2014). 

Lagar som styr patientsäkerheten är bland annat hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och 

patientdatalagen (SFS 2008:355).  I lagarna slås fast att patienten har rätt till förståelig 

information, vården ska vara lättillgänglig, patienten har rätt till delaktighet och 

självbestämmande, och rätt till trygghet och kontinuitet. Alla vårdgivare är skyldiga enligt 

patientdatalagen (SFS 2008:355) att bedriva patientsäkerhetsarbete.  

Enligt Röing, Rosenqvist och Holmström (2013) kan hoten mot patientsäkerheten i 

telefonrådgivningen vara relaterade till samhället, organisationen, sjuksköterskan i 

telefonrådgivningen och uppringaren. Ernesäter (2012) har i sin avhandling analyserat fall 

som lett till avvikelser vid sjukvårdsrådgivning och den vanligaste orsaken till anmälan är 

bristande kommunikation mellan telefonsjuksköterska och vårdsökande. Samtalen har ofta 

varit korta, frågorna har ställts på felaktigt sätt och uppföljningen har varit bristande. Många 

av samtalen skedde via en annan person. Utbildning och träning i kommunikation inom 

telefonrådgivning kan leda till ökad patientsäkerhet. 

2.5 Kommunikation vid telefonrådgivning 

Eide och Eide (2013) delar in samtalen i tre delar: en början, en huvuddel och en avslutning. 

Början i ett samtal innebär att etablera relationen, skapa kontakt och trygghet, fasthålla 

samtalets ramar och förberda processen att igenkänna problem eller uppnå samtalens mål. 

Att få fram patientens perspektiv och upplevelse, identifiera problem, utforska dessa och 

stärka relation utgör huvuddelen i samtal. Avslutning i samtal innebär att ta initiativ till att 

avsluta, sammanfatta, granska sammanfattningen och styrka nya avtal. 

Fossum (2013) beskriver kommunikation som överföring av information. Kommunikation är 

nödvändigt inom vården och kan vara både verbal och icke verbal. Det är viktigt att 

vårdtagare och vårdgivare förstår varandra för att mötet ska bli bra. Eide och Eide (2013)  

menar att kärnan i kommunikationens konst är att respektera den andre, att aktivt lyssna och 

vara öppen och samtidigt rak i sin kommunikation. Kommunikation innebär att skapa 

trygghet och tillit samt att ge information på ett sätt som är problemlösande och hjälper 

patienten att klara av situationen på bästa sätt samt vara patientcentrerad. Det är viktigt att 

lyssna aktivt på den andras icke-verbala språk för att uppfatta den viktiga informationen som 

uttryck i icke-verbalt språk. Enligt Wahlberg, Cedersund och Wredling (2003) ser 

telefonsjuksköterskan en svårighet med att inte se patienten framför sig och att inte uppfatta 

det som inte sägs.   
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2.5.1 Kommunikation med äldre 

En del äldre som kommer i kontakt med sjukvården kan lida av demens eller ha haft stroke 

som kan påverka deras kognitiva förmåga och kroppsliga funktioner (Eide och Eide, 2013). 

Röing, Rosenqvist och Holmström (2013) belyser i sin studie att det kan vara svårt för 

telefonsjuksköterskan att förstå och kommunicera med personer som har svårigheter med 

språket vilket kan ta tid och kan skapa osäkerhet. Eftersom personer med språksvårigheter 

inte kan beskriva sina symptom effektivt försvårade det för att telefonsjuksköterska att förstå 

deras tillstånd. Eide och Eide (2013) poängterar att kommunicera med äldre när det verbala 

språket inte fungerar för att skapa kontakt blir icke-verbal kommunikation ännu viktigare. 

För att förmedla det man vill säga via icke-verbal kommunikation innebär de att uttrycka sig 

kroppsligt via rörelse, ansiktsuttryck, röstläge, tonfall och beröring. Leppänen (2002) belyser 

att när vårdsökare kontaktar telefonsjuksköterska kan de endast höra varandra. 

Telefonsjuksköterska kan inte se sjukdomstecken eller ansiktsuttryck som kan visa känslor av 

smärta. Sjuksköterska måste förlita sig på verbal kommunikation med vårdsökaren när 

problemet bedöms.  

Eide och Eide (2013) beskriver vidare att i kommunikation med äldre är det viktigt att se 

äldre som unika personer och inte en grupp. Höglund och Holmström (2008) belyser även 

att äldre personer uppfattats av telefonsjuksköterska som personer som inte vill vara till 

”besvär” när de ringer till telefonrådgivning. Eide och Eide (2013) menar att det är viktigt för 

vårdgivare i kommunikation med äldre vårdtagare att visa intresse, aktivt lyssna, visa 

respekt, vara empatiskt samt anstränga sig för att förstå, ha kunskap om äldre, att ta tid på 

sig för att förstå och att visa intresse för dem. Vårdgivare kan använda sig av olika metoder i 

kommunikation med äldre men att vårdgivare visar intresse, kunskap, empati, omsorg och 

respekt är huvuddelen för att kunna kommunicera med äldre på ett bra sätt.  

3 KOMMUNIKATIONEN OCH MELLANMÄNSKLIGA 

RELATIONER I ETT OMVÅRDNADSTEORETISKT 

PERSPEKTIV 

Omvårdnadsteoretikern Travelbee (2001) menar att kommunikation är ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap, och är en förutsättning för att nå omvårdnadens mål: att 

hjälpa patienten att hantera sjukdom och lidande och finna en mening i upplevelsen. 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är en process som gör det möjligt att 

etablera en mellanmänsklig relation. Vårdrelationen skapas genom olika steg där det första 

steget handlar om att lära känna varandra. I det andra steget skapas identiteterna och man 

ser på varandra som enskilda individer bakom sina roller som patient och sjuksköterska. 

Sjuksköterska måste undvika att tolka patienten utifrån tidigare erfarenheter. Det tredje 

steget kännetecknas av empati och sjuksköterskan måste kunna se bortom sig själv och 

identifiera sig med patienten för att få en förståelse. Empatin är ingen kontinuerlig process 

utan något som kommer och går. I det sista steget utvecklas sympati och sjuksköterskan visar 
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engagemang och intresse för patienten situation och har en vilja att lindra lidandet. Ett 

förtroende skapas. Sjuksköterskan och patienten delar sina innersta tankar, känslor och 

attityder och när de delar en upplevelse blir den meningsfull och betydelsefull för båda 

parter. Det räcker inte enbart med en vilja att hjälpa utan det krävs även att sjuksköterskan 

har professionella kunskaper och färdigheter och använder dessa i syfte att identifiera 

omvårdnadsbehov och de åtgärder som krävs för att tillgodose dessa. Kommunikationen sker 

både verbalt och icke verbalt och störningar i kommunikationen kan ske genom faktorer som 

att inte se patienten som en individ eller att inte uppfatta olika nivåer av mening. 

Kommunikationen kräver att sjuksköterskan använder sig av sig själv terapeutiskt.  

Travelees omvårdnadsteori kommer att följas upp i resultatdiskussionen. 

4 PROBLEMFORMULERING 

Telefonrådgivning utgör en stor del av distriktsköterskans arbete på vårdcentralen. Antalet 

äldre personer ökar i samhället och därmed också vårdbehovet. Tidigare forskning visar att 

äldre personer kan ha försämrad förmåga till egenvård och kan vara multisjuka och ha ett 

stort vårdbehov. Statistik visar att endast 17% av dem som ringer till telefonrådgivningen på 

vårdcentralen är över 65 år och tidigare forskning visar att de uppfattas av 

telefonsjuksköterskan som personer som inte vill vara till ”besvär” när de kontaktar 

telefonrådgivningen på vårdcentralen. 

Forskning ur patientperspektiv är bristfällig och den forskning som finns är mera inriktad på 

sjukvårdsrådgivning än på telefonrådgivning på vårdcentral. Det behövs mer forskning om 

telefonrådgivning på vårdcentral framförallt från de äldre vårdsökandes perspektiv.  

I arbetet skall distriktsköterskan bland annat kunna ge stöd till patienten med nedsatt hälsa 

samt visa respekt för patientens livsvärld, ha fördjupade kunskaper i olika faktorer som 

påverkar hälsa med hänsyn till ålder. Det är viktigt för distriktssjuksköterska att ha kunskap 

om att behovet att vård ökar med stigande åldern och att nedsatta funktioner ska 

kompenseras om möjligt.  

Med detta arbete vill vi få ökad kunskap om äldres erfarenheter av telefonrådgivning på 

vårdcentral för att vidare utveckla telefonrådgivning ur äldre vårdsökandes perspektiv.   

5 SYFTE 

Syftet är att beskriva äldre vårdsökandes erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentral. 
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6 METOD 

I metod presenteras Design, Urval och Datainsamling samt Analys.  

6.1 Design  

De äldres erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentral beskrivs med en kvalitativ 

deskriptiv design och induktiv ansats. Kvalitativa studier syftar till att öka förståelsen och är 

en bra metod för att beskriva erfarenheter och tankar. Deskriptiva studier syftar till att 

observera, beskriva och dokumentera delar av situationer som finns naturligt (Polit och Beck, 

2012). Lundman och Hällgren Graneheim (2012), beskriver induktiv ansats som en 

förutsättningslös analys av texter där ingen färdig mall används.   

6.2 Urval och Datainsamling 

Inklusionskriterier för studien var att informanterna skulle vara över 65 år och ha haft 

kontakt med sjuksköterska på telefonrådgivning på vårdcentral. Ett exklusionskriterie var att 

den äldre vårdsökanden inte endast ringt för bokning av läkartid.  

Rekrytering av informanter skedde via pensionärernas riksorganisation (PRO) i Eskilstuna 

och Västerås samt Seniorcenter i Eskilstuna. Avsikten var att genom dem nå en stor grupp 

äldre personer och få variationer vad gäller erfarenheter, ålder över 65 år, kön, geografisk 

tillhörighet och vilken vårdcentral informanterna går på, vilket var önskvärt då avsikten inte 

var att studera erfarenheter från någon enskild vårdcentral. Strategiskt urval användes, det 

vill säga att författarna har strävat efter variation vad det gäller deltagare. Personligt besök 

gjordes hos några PRO föreningar i Västerås och Eskilstuna samt på Seniorcenter i 

Eskilstuna då författarna presenterade sig samt gav information om studien och dess syfte. 

Ordföranden gav sitt tillstånd att rekrytera informanter samt att använda deras lokaler för 

intervjuer. Informationsblad delades ut och sattes upp på anslagstavlor. Frivilliga fick anmäla 

sitt intresse. 

Sammanlagt anmälde 15 personer sitt intresse till medverkan i studien. Två personer valdes 

bort för att kontakten med telefonrådgivning på vårdcentral endast bestod av bokning av 

läkarbesök. En person avbröt sin medverkan i studien på grund av sjukdom. För att få stor 

variation och utifrån våra kriterier valdes till slut tio personer som deltog i studien. Enligt 

Polit och Beck (2012) finns inga fastställda regler för urvalsstorlek i kvalitativa studier. 

Urvalsstorleken bör baseras på informationsbehov och en vägledande princip i urvalet är 

mättnad med uppgifter till den punkt där ny information erhålls och överflöd uppnås. 

Informanterna fick både skriftlig (se bilaga A) och muntlig information om studiens syfte för 

att ta ställning till deltagande. De fick lämna sitt samtycke om att deltagandet är frivilligt med 

rätt att avbryta medverkan i studien när som helst, se Bilaga B. Informanterna var mellan 68-

95 år och det fanns variationer vad gäller kön, utbildning, familjesituation, 

boendeförhållanden, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Allmän information om informanterna. 

Informant nr Kön Ålder Stad/Landsbygd Utbildning Familjesituation 

1 Man 68 Landsbygd Folkskola Gift / Barn 

2 Kvinna 77 Landsbygd Tandsköterskeutbildning Änka / Barn 

3 Kvinna 72 Stad Folkhögskola/Komvux Gift / Barn 

4 Man 78 Stad Folkskola Gift / Barn 

5 Kvinna 80 Stad Folkskola Gift / Barn 

6 Kvinna 73 Stad Vårdlinje Gift / Barn 

7 Kvinna 78 Stad Barnskötare Änka / Barn 

8 Kvinna 84 Landsbygd Folkskola Gift / Barn 

9 Man 87 Landsbygd Ingenjörsutbildning Gift / Barn 

10 Man 95 Stad Folkskola Änkeman / Barn 
              

Data samlades in via intervjuer. Enligt Polit & Beck (2012) riktar den kvalitativa intervjun in 

sig på intervjupersonens livsvärd, dvs. människans inre värld och hur denne upplever samt 

uppfattar den. Målet med intervjun är att få så exakt bild som möjligt av vad det intervjuade 

försöker förmedla. Som stöd till datainsamlingen användes en intervjuguide som bestod av 

semistrukturerade frågor. Polit & Beck (2012) menar att en semistrukturerad intervju medför 

att deltagarna har möjlighet att ha öppna svarsmöjligheter samt berätta och beskriva fritt om 

sina erfarenheter utifrån intervjuguiden. En pilotintervju genomfördes på en bekant innan 

studien för att testa frågornas utformning. Denna pilotintervju ingick inte i studiens resultat. 

En fråga justerades efter pilotintervjun. Intervjuguiden var indelad i olika frågeområden, se 

Bilaga C. Via intervjuguiden ställdes samma frågor till alla deltagare men ordningen kan ha 

ändrats utifrån deltagarnas svar.  För att maximalt få ut information om deltagarnas 

erfarenheter med utgångspunkt i studiens syfte om de äldres vårdsökandes erfarenheter av 

telefonrådgivning på vårdcentral har även följdfrågor ställts.  

Platsen för intervjuerna bestämdes i samråd med informanterna. Tillgång fanns till lokal på 

Mälardalens Högskola och tre informanterna valde att komma dit. Fem personer 

intervjuades i föreningslokal och två personer i sitt eget hem. Enligt Trost (2010) ska platsen 

för intervjuerna vara så ostörd som möjligt och den intervjuade måste känna sig trygg i 

miljön. Båda författarna var med vid intervjuerna men den andra hade en mer passiv roll och 

skötte röstinspelningen och flikade in med följdfrågor. Varje intervju tog mellan 30-50 

minuter att genomföra och intervjuerna spelades in. Efter avslutad intervju transkriberades 

intervjun ordagrant. Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan oss och gjordes 

var för sig.  

6.3 Analys 

Utifrån intervjuerna har en innehållsanalys genomförts. Den kvalitativa innehållsanalysen 

fokuserar på tolkningen av texter och att beskriva variationer genom att identifiera skillnader 

och likheter i texten. Utifrån skillnaderna och likheterna skapas kategorier och teman där 

kontexten har betydelse (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  

De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger av båda författarna var för sig för 

att få en helhetsbild av materialet. Meningsbärande enheterna som svarade mot syftet 

identifierades och utgjorde grunden i analysen. De meningsbärande enheterna abstraherades 
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till kortare texter där kärnan i texten lyftes ut och försågs med koder, där koderna hade en 

nära förankring i empirin. Koderna gicks sedan igenom ett flertal gånger av båda författarna 

tillsammans. Likartade koder bildade kategorier och tillhörande underkategorier. 

Analysprocessen har gått fram och tillbaka i texten mellan helheten och delarna för att 

eliminera risken för att missuppfatta eller feltolka data. Kategorierna som hörde ihop bildade 

teman vilket resulterade i två olika teman. Exempel på analysprocessen presenteras i  

bilaga D. 

7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att studien ska vara vetenskapligt tillförlitlig är det betydelsefullt att både före och under 

studiens gång ta ställning till de grundläggande etiska principerna som består av 

informationsprincipen, samtyckeprincipen, konfidentialitetsprincipen och 

nyttjandeprincipen (Vetenskapsrådet, 2014). De forskningsetiska principerna tillgodosågs 

genom att deltagarna i studien har informerats om studiens syfte, deltagandet har varit 

frivilligt och informanterna har haft rätt att avbryta studien närsomhelst. Intervjumaterialet 

avidentifierades så att ingen information kunde härledas till någon enskild individ eller 

vårdcentral och uppgifterna har förvaras konfidentiellt samt att den insamlade data har 

används enbart för forskningsändamål i denna studie. Det krävs inte något tillstånd från den 

medicinska etiska kommittén för magisteruppsats men studiens genomförande godkändes 

vid Mälardalens högskola. Vid analysen av intervjuer har författarna strävat efter ett objektivt 

förhållningssätt och inte låtit förförståelsen styra.  
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8 RESULTAT 

Resultatet består av två teman: Få kontakt och Kommunikation. I få kontakt presenteras 

kategorierna telefonsystemet och strategier för kontakt samt tillhörande underkategorier. I 

kommunikation presenteras kategorierna bemötande och förutsättningar med tillhörande 

underkategorier. Resultatet kommer att presenteras utifrån teman som huvudrubriker och 

kategorierna som underrubriker.  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Presentation av teman, kategorier och underkategorier 

8.1 Få kontakt 

Att få kontakt med någon på vårdcentralen är en förutsättning för att få hjälp. Att ringa till 

telefonrådgivningen är det vanligaste sättet att få kontakt på.  Vårdcentralernas 

telefonsystem innebär att det inte är möjligt att få direkt kontakt med en person på 

vårdcentralen, utan de äldre vårdsökande måste ringa via telefonsystemet och få en 

uppringningstid för kontakt. Detta gör att de äldre vårdsökande som har svårt att hantera 

systemet eller föredrar personlig kontakt finner andra strategier för att få kontakt.  
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8.1.1 Telefonsystemet 

De äldres vårdsökandes erfarenheter av telefonsystemet skiljer sig åt. Det framkommer både 

bra och mindre bra erfarenheter, svårigheter och hinder. Denna kategori presenteras med 

underkategorierna Tillgänglighet viktig, tillit till telefonsystemet, och hantera tekniken. 

 

Tillgänglighet viktigt 

Tillgängligheten kan variera beroende på när de äldre vårdsökande ringer till rådgivningen 

och därmed också uppringningstiden. De enskilda erfarenheterna var av varierande karaktär, 

och bland de äldre vårdsökande framkom både bra och mindre bra erfarenheter av att få 

kontakt med en telefonsjuksköterska på vårdcentralens telefonrådgivning. De positiva 

erfarenheterna bestod av att det inte hade varit några problem att komma fram eller att den 

äldre inte hade behövt vänta särskilt länge på uppringningen. Erfarenheterna visade att 

tillgängligheten kunde minska ju senare på dagen de ringde. Det kunde vara ett problem att 

få en sen uppringningstid om det gällde ärenden som ansågs vara brådskande av den äldre 

vårdsökanden.  

…en gång när jag ringde fick jag vänta till dagen efter innan dom ringde tillbaka, 

så då tog det väldigt lång tid…Då blir man lite ställd om man vill ha snabb hjälp… 

Det framkom att ett direkt nummer till telefonsjuksköterskan kunde underlätta att få kontakt 

jämfört med att ringa via telefonsystemet. Det kan vara svårt att få tag på en särskild person 

på vårdcentralen till exempel diabetessjuksköterska eller en distriktssköterska som de äldre 

vårdsökande tidigare har haft kontakt med. Det innebar att de äldre vårdsökande fick gå via 

en annan person på telefonrådgivningen och vänta ytterligare för att få tag på ”rätt person”. 

…eftersom jag är diabetiker så vill jag ju komma i kontakt med diabetessyster och 

ska man då behöva ringa rådgivning först för att få svar utav henne… 

En del av de äldre vårdsökande berättade att det var enklare förr att kontakta sin vårdcentral 

när det fanns fler öppna mottagningar som gjorde det möjligt att få hjälp utan tidsbokning 

via rådgivningen först.  

Förr kunde man bara ta en nummerlapp och sätta sig i väntrummet och man till 

exempel ville kolla blodtrycket men det kan man ju inte nu. Man måste boka en tid 

för allting. 

Tillit till telefonsystemet 

Det är viktigt att kunna lita på telefonsystemet och att det fungerar. Erfarenheterna är 

blandade vad gäller detta, och en del är nöjda med telefonsystemet och känner att det 

fungerat bra. Dessa äldre vårdsökande ser telefonsystemet som en tillgång och en stor fördel 

är att inte behöva vänta i telefonkö vilket ses som tidsbesparande. Andra känner sig osäkra 

på om uppgifterna har gått fram och saknar tillit till systemet.  

Jag tycker liksom inte att jag får nån kontroll då, och så vet man inte hur mycket 

dom har hört och vad som har gått fram, och att det fungerar eller att dom vet vad 

jag vill. 

De äldre vårdsökande som inte ”ville prata med en apparat” kände ett visst motstånd att 

ringa till telefonrådgivningen. De som inte tyckte om att prata med en apparat skulle vilja ha 

ett val i systemet för att prata med en person istället för att lämna sina uppgifter och få en 

uppringningstid muntligt, och även få bekräftat att uppgifterna blivit korrekta och kommit 

fram.  
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Hantera tekniken 

När vårdsökande ringer rådgivningen ska knappval göras med telefonen för att hamna i rätt 

kö. Därefter ska de knappa in sitt telefonnummer och personnummer för att därefter få en 

uppringningstid. Att hantera denna teknik kan ske problemfritt för många, men för en del 

äldre vårdsökande kan det innebära svårigheter och vara ett hinder för kontakt. Om det finns 

svårigheter med att hantera tekniken skulle det underlätta om sjuksköterskan tog 

personnumret vid uppringningen. En del äldre vårdsökande berättade att de hade svårt att 

förstå varför personnumret behövde knappas in eftersom att de ändå frågar efter 

personnumret vid uppringningen och det skulle inte ta längre tid att få fram journalen då. 

Förutom svårigheterna med att trycka in sitt telefonnummer och personnummer så erfor de 

även svårigheter med att bli hänvisad till olika knappval för att komma till rätt person i 

telefonrådgivningen. 

Jaa, det är ju det här med svårigheter när man ska behöva hänvisas till nummer 1, 

nummer 2, tryck det numret… så att om jag får trycka det numret så träffar du 

den…det är det som jag tycker är  det jobbigaste när man ringer, åtminstone nu när 

man är i den här åldern. 

Svårigheterna med att trycka på knappar kan leda till att den äldre vårdsökanden slår fel 

nummer vilket kan ge en oro att denne kanske inte blir uppringd alls. 

En del uttrycker det som svårare som äldre att hänga med i dagens teknik och att de inte är 

lika vana som yngre personer, eftersom tekniken inte fanns på samma sätt under deras 

uppväxt.  

Yngre har det lättare att hänga med mot vad jag har…man tittar när dom sitter 

med sina mobiler, sitter och fingerplockar. Det är nånting som vi inte klarar vet du 

på samma vis. Man kan ju lite av det, men man kan inte på samma vis. Dom har 

helt annan kunskap om det. 

 

Det kan vara ännu svårare för äldre att hantera tekniken om synen är nedsatt.  

Och man måste ha en bra telefon så att man kan se siffrorna ordentligt…på 

mobiltelefoner är det alldeles för små knappar, dom har jag jättesvårt att se. 

8.1.2 Strategier för kontakt 

En del av de äldre vårdsökande som haft svårigheter att komma fram till telefonrådgivningen 

har lärt sig hur systemet fungerar och hittat en strategi för att lättare få kontakt. Äldre 

vårdsökande som upplevt det svårt med tekniken vid kontakten med telefonrådgivningen 

eller inte vill ”prata med en apparat” har sökt andra alternativa vägar för kontakt. Denna 

kategori presenteras med tre underkategorier ringa tidigt, personlig kontakt och ringa via 

tredje part.  

 

Ringa tidigt 

En strategi bestod av att ringa tidigt på morgonen eftersom tillgängligheten kan minska ju 

senare de äldre vårdsökande ringer och det kanske blir fullt i telefonkön. 

På vårdcentralen där jag går ringer jag redan klockan sex på morgonen för då går 

telefonsvararen igång och jag får en uppringningstid lite senare. 
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De som ringde senare på dagen hade erfarenhet av att det kunde bli fullt i telefonkön och fick 

information genom det automatiska telefonsystemet om att återkomma nästkommande 

helgfri dag.  

Personlig kontakt 

Personlig kontakt innebär att ta kontakt med telefonsjuksköterskan på vårdcentralen genom 

att ta sig dit och prata med dem personligen. Det kan innebära att de äldre vårdsökande inte 

behärskar systemet men det kan även innebära att de inte vill vänta på att bli uppringda och 

att det går att få snabbare kontakt och hjälp genom att ta sig dit direkt.  

Ett annat skäl kan vara att det kan vara svårt att prata och förklara i telefon och att den äldre 

vårdsökanden kan känna sig hämmad. 

Om ni hade ringt till mig idag hade ni kanske inte fått med nåt av dom här svaren… 

jag pratar inte på det här viset i telefon mot när jag pratar personligen. 

Personlig kontakt kan också föredras på grund av att de äldre vårdsökande inte är uppvuxna 

med telefoner utan är mer van vid att uträtta ärenden genom direkt person kontakt.  

Mina föräldrar ringde aldrig, utan dom gick och tog kontakt med den person dom 

skulle prata med. Telefon på den tiden, när jag växte upp, fanns inte utan då var det 

sättet dom tog kontakt på… så det ligger väl kvar, det är väl nåt gammalt som 

ligger kvar. 

Personlig kontakt kan föredras framför telefon på grund av hörselnedsättning och det kan 

vara lättare att prata med en sjuksköterska och höra vad hon/han säger.  

 

Ringa via tredje part 

En tredje strategi var att ringa via en närstående tredje part. I uttalandena framkom att äldre 

vårdsökande i studien som inte behärskade systemet bad någon annan att ringa åt dem.  

Det kunde även vara det motsatta att de äldre vårdsökarna som behärskade tekniken ringde 

åt sin partner som hade svårigheter med att behärska systemet eller svårigheter att ringa 

själva på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Hur får jag det där strecket i personnumret?... den behövs inte, jag vet det va, men 

hon sitter och funderar: ”hur får jag dit den”… därför ringer jag åt henne.  

 

8.2 Kommunikation 

 

När de äldre vårdsökande har fått kontakt börjar kommunikationen mellan 

telefonsjuksköterskan och de äldre vårdsökande. Bemötande är en viktig del i 

kommunikationen men det kräver att det finns bra förutsättningar för det för de äldre 

vårdsökande.  

8.2.1 Bemötande 

De äldre vårdsökandes erfarenheter av bemötande i telefon har i det stora hela varit positiva, 

men det har även framkommit att bemötandet ibland brister. Båda erfarenheterna 

presenteras i underkategorierna: få bli bekräftad, viktigt få hjälp, vara en jämlike, inge 

förtroende och göra uppföljning. 
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Få bli bekräftad 

De äldre vårdsökande i studien har upplevt att de kan ringa till telefonrådgivningen om de 

undrar över något eller behöver hjälp. De har känt sig välkomna att ringa, och även att 

återkomma om det behövs. Men det framkom även tillfällen då de äldre vårdsökande inte 

hade känt sig välkomna när de har ringt, och känt sig mera till besvär.  Det berodde på 

sjuksköterskans bemötande och om hon var snabb med att avvisa den vårdsökande skapades 

en känsla av att inte känna sig välkommen. De äldre vårdsökande uttryckte att det var viktigt 

att bli lyssnad på och tagen på allvar. De berättade om tillfällen då de fått prata och 

telefonsjuksköterskan har brytt sig och varit trevlig, vilket gjort att de känt sig bekräftade. De 

som inte blivit bekräftade har känt att de inte har blivit lyssnade på eller tagna på allvar när 

de ringt. De äldre vårdsökande har känt sig nonchalerade av sjuksköterskan och inte fått 

ordentliga förklaringar. Att inte bli lyssnad på eller tagen på allvar väckte starka känslor som 

ilska och irritation hos den äldre vårdsökande. De har förståelse för att det inte alltid blir som 

de har tänkt sig, men de förväntar sig att åtminstone få en förklaring.   

Jag tyckte inte att hon tog på riktigt på allvar, det måste ju ha varit det, för annars 

skulle hon inte ha betett sig så som hon gjorde… 

De äldre vårdsökare vill få känna sig i centrum i rådgivningen, den ska utgå från dem som 

enskilda personer och råden ska vara anpassade efter dem.  

Jag har bara bra erfarenheter av att prata med sjuksköterskan. Det viktiga är ju att 

de bryr sig och att det inte blir så där ”allmänt”, utan tänka på att det är jag som 

patient som ska vara i centrum. 

Viktigt få hjälp 

De äldre vårdsökande berättar att de ringt telefonrådgivningen för att få hjälp och många av 

gångerna blir de hjälpta med det de kontaktar telefonrådgivningen för.  Det kan vara att få 

egenvårdsråd, hjälpmedel, stöd med mera. Det framkommer att en del ärenden kan vara 

svåra att få hjälp med via telefon, och kräver ett besök, men då har den äldre vårdsökanden 

ändå fått hjälp med att få en bedömning i telefon och känner sig hjälpt. Erfarenheterna när 

de äldre vårdsökande inte har känt att de har fått hjälp har lett till den äldre vårdsökande 

blivit arg och frustrerad. Till exempel en äldre vårdsökande som ringde och ville ha hjälp med 

omläggning av ett sår: 

Jag fick svar att det här får du sköta om själv… och då tänkte jag för mig själv… 

jävla kärring! 

Det fanns erfarenheter där behoven var utanför ramarna och hjälpen inte var individuellt 

anpassad.  

Jag skulle ha inkontinensskydd så jag ringde om det och ville ha påfyllt med vissa 

nummer för det höll på att ta slut… och fick ett nosigt svar av sjuksköterskan att det 

har du redan fått… men det var bara ett paket och det är ju inte mycket, det räcker 

ju ingenvart om man har inkontinens som är besvärlig. 

De äldre vårdsökandes erfarenheter visar att bemötandet samt om de blir hjälpta eller inte 

kan beror på vilken telefonsjuksköterska de pratar med. Detta kan innebära att de äldre 

vårdsökande ibland får ringa igen och hoppas på att få prata med en annan person för att få 

bättre hjälp.  
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Bli igenkänd 

Flera av de äldre vårdsökarna hade tät kontakt med sin vårdcentral och blev därmed 

igenkända när de ringde och besökte vårdcentralen. Fördelarna med att bli igenkänd var att 

inte behöva berätta hela vårdhistorien varje gång och att sjuksköterskan redan var insatt i 

den äldre vårdsökandes situation. Det fanns en etablerad vårdrelation sedan tidigare och 

kontinuitet. Det sågs som en trygghet.  

Varje gång jag ringer så ringer xxxxxx och jag får prata med henne…vi känner 

varandra väl.. 

En person berättade att sjuksköterskorna till och med kände igen telefonnumret. Att den 

äldre vårdsökanden blir igenkänd vid samtalet behöver inte innebära det motsatta det vill 

säga att den äldre känner igen sjuksköterskan, men om den äldre vårdsökanden kände igen 

sjuksköterskan upplevdes det bara positivt att ”ha ett ansikte” på den personen. Det kunde 

även vara lättare att prata i telefon då. 

Vara en jämlike 

De äldres vårdsökandes erfarenheter visar att de vill att bemötande ska präglas av jämlikhet 

och respekt, och att telefonsjuksköterskan inte ska se på dem ”ovanifrån”. Det framgår att de 

ser det som en rättighet att få vård och att bli behandlade som en jämlike. En person beskrev 

en situation där telefonsjuksköterskans bemötande inte bestod av jämlikhet och kände sig 

kränkt.   

Min mamma och pappa har jobbat och jag har betalat skatt hela mitt liv… och så 

ska det komma nån liten nosig sköterska, bara för att hon har gått och läst i tre år 

och tro att hon kan mer. Det tycker jag inte om alls… och hon ska inte sätta sig på 

några höga hästar direkt… 

Inge förtroende  

I föreliggande studie framkom det att de äldre vårdsökande har förtroende för 

sjuksköterskorna i telefonrådgivningen, litar på råden de får och har förtroende för deras 

kompetens. När de äldre vårdsökande har fått förtroende för telefonsjuksköterskan gynnar 

det den fortsatta kontakten med vården. 

De verkar vara välutbildade, den saken är klar… fast det är många olika sjukdomar 

och det är inte bara min utan det finns andra sjukdomar som dom är utbildade för… 

distriktssköterskorna. 

De äldre vårdsökande har även förståelse för att telefonsjuksköterskan inte har kunskaper 

om allt, men ser det som förtroendefullt och tryggt att hon/han vid osäkerhet rådfrågar 

kollegorna, men det är viktigt att hon/han återkommer med besked. Det inger ett förtroende. 

Förtroendet kan mistas om telefonsjuksköterskan inte känns professionell i sin roll, det kan 

till exempel vara om hon/han är ”för” trevlig eller svarar på ett otillfredsställande sätt. 

Hon ska inte vara alltför hjärtlig för då kan det låta falskt… utan ska fråga vad det 

är och komma med… jaaa svara om hon kan det. 

Göra uppföljning 

De äldre vårdsökande hade erfarenheter av bristande uppföljning efter telefonrådgivningen. 

Telefonsjuksköterskorna gav till exempel egenvårdsråd till de äldre vårdsökande och följde 

inte upp hur det hade gått utan överlät ansvaret på den äldre vårdsökande att höra av sig igen 

om det inte blev bättre. Det framkom att många önskade att telefonsjuksköterskan hade ringt 

upp dem för att fråga hur det har gått och om det har blivit bättre. Erfarenheter av att inte få 
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någon uppföljning skapade oro. Det framkom även missnöje med uppföljning efter 

läkarbesök och sjukhusinläggning, t ex inte få svar på prover. En äldre vårdsökare som låg på 

gränsen till högt blodtryck och blodsocker saknade uppföljning vilket skapade en osäkerhet 

då det var svårt att själv avgöra om det blev sämre och vården ska kontaktas igen. En annan 

tog upp en viktig fördel med att göra uppföljning: 

Ibland så kan det ju vara så att sjukvården skulle tjäna på att ta till sig det här med 

uppföljning, för då slippar man kanske få tillbaka en del av patienterna.  

8.2.2 Förutsättningar 

För att kommunikationen ska fungera måste det finnas förutsättningar för det, och i 

intervjuerna har det framkommit några faktorer som är av stor betydelse. Underkategorierna 

till denna kategori är samtalsmiljö, tid, prata ”samma språk” och hjälpmedel.  

 

Samtalsmiljö 

Det måste finnas förutsättningar i samtalsmiljön för de äldre vårdsökande. Det framkommer 

i intervjuerna att det är viktigt att få prata i lugn och ro och att det inte ska finnas några 

störningsmoment. Därför kan samtal i vissa miljöer vara ett hinder för en god 

kommunikation och konsekvenserna kan bli att den äldre vårdsökanden inte uppfattar vad 

som sägs, eller kan framföra sitt ärende i fred, även med tanke på sekretessen. Det gör att en 

del äldre vårdsökande väljer att stanna kvar i hemmet i väntan på uppringning och känner sig 

styrda att vara kvar i hemmiljön. 

Det skulle nog vara svårt att prata med dom om man var i affären och handlade 

också, om dom skulle ringa på mobilen, så det vill jag inte heller… Då vill man ju 

helst prata i lugn och ro, annars hör man kanske inte vad de säger. 

De äldre vårdsökande tycker att det är viktigt att även telefonsjuksköterskan som sitter i 

telefonrådgivningen har förutsättningar för en god samtalsmiljö. Telefonsjuksköterskan får 

inte vara stressad eller prata i stökig miljö som kan störa samtalet då det kan leda till att 

hon/han kanske inte hör allt den äldre vårdsökande säger och har svårt att göra en korrekt 

bedömning.  

 

Tid 

Att få tillräckligt med tid i telefonrådgivning är något som de äldre vårdsökande uppskattade.  

De äldre ser uppringningstiden som ”sin” tid, och vill ha telefonsjuksköterskans 

uppmärksamhet den tiden. De framkom att de som hade fått tillräckligt med tid hade kunnat 

framföra sitt ärande i lugn och ro vilket skapade en känsla av att inte vara till besvär. De som 

inte hade fått tillräckligt med tid hade erfarenheter av att det berodde på 

telefonsjuksköterskans arbetssituation vilket gjorde att den äldre vårdsökande inte hann 

berätta allt eller fick vänta ytterligare att få sitt ärande framfört. Det kunde skapa frustration 

hon den äldre vårdsökande.  

När jag väl kommer fram, så sa dom att dom har ingen tid för mig, att dom måste 

ta en tid där dom ska ringa upp mig… och det där retade mig, vet du… att man ska 

få lov att göra på det där viset. 
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Prata ”samma språk” 

En förutsättning för en god kommunikation är att prata samma språk. Det är viktigt att 

telefonsjuksköterskan och den äldre vårdsökande förstår varandra och för att göra detta 

måste kommunikationen ske med ”samma språk”. De äldre vårdsökande berättade att 

telefonsjuksköterskan ibland har använt ord som den äldre vårdsökande inte riktigt har 

förstått och de fick själva fråga vad dessa ord betyder för att kunna förstå vad hon/han 

menade. De äldre vårdsökande uppfattade det som att telefonsjuksköterskan antog att de 

pratade ”samma språk” utan kontrollera att de hade förstått. De som hade lätt för att uttrycka 

sig och vågade fråga när det inte förstod menade att kunde vara lättare att förstå varandra då 

och att det kunde minska risken för missförstånd.  

Det är klart att ni får använda medicinska ord men förklara dom gärna vad dom 

betyder på svenska. 

Hjälpmedel  

De äldre vårdsökande som har funktionsnedsättning behöver hjälpmedel för att få bra 

förutsättningar för en god kommunikation. Funktionsnedsättningarna bland äldre som 

nämndes var nedsatt hörsel och syn, samt olika sjukdomar som påverkar funktionerna i 

kroppen, t ex stroke. Flera använde sig av glasögon, och minst två använde sig av hörapparat 

och hörslinga. Det underlättade kommunikationen i telefonrådgivning.  

Så fort jag ringer i telefon så måste jag sätta på hörslingan, annars hör jag inget, vet 

du… och då funkar det. 

9 DISKUSSION 

Diskussionen presenteras i en metoddiskussion, etikdiskussion, resultatdiskussion och 

vårdmöte vid telefonkontakt.  

9.1 Metoddiskussion 

Ingen av författarna har arbetat med telefonrådgivning på vårdcentral, men under den 

verksamhetsförlagda utbildning förekom kontakt med rådgivningsverksamheten vilket 

gjorde att det fanns en viss förförståelse innan. Förförståelsen synliggjordes genom 

diskussion med varandra innan datainsamlingen startade. Avsikten innan var att åsidosätta 

förförståelsen så mycket som möjligt vid intervjuerna och efter de första intervjuerna sågs att 

de äldres vårdsökandes erfarenheter inte stämde helt med författarnas förväntningar vilket 

gjorde det lättare att lägga förförståelsen åt sidan.  

Kvalitativ metod kändes som en självklar metod att använda i studien då syftet var att 

beskriva erfarenheter. Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan påvisas genom begrepp som 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012).  

Giltighet handlar om hur sanna resultaten är i en studie och enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) är urvalet av betydelse för giltigheten. Valet att göra ett strategiskt urval 
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via PRO och Seniorcenter visade sig vara lyckosamt och gav den variation som författarna 

eftersträvade. Ytterligare bredd på urvalet hade kunnat erhållas genom att fler med 

invandrarbakgrund hade intervjuats. Besök gjordes på PRO föreningar i invandrartäta 

områden och information erhölls om att det inte var så många invandrare som var aktiva i 

PRO. Dock intervjuades en person med finskt påbrå. 

Ett alternativ hade varit att rekrytera via vårdcentralen men då hade författarna själva inte 

kunnat välja ut informanter. Det sågs som en risk att låta någon annan välja ut 

informanterna eftersom den personen kan påverka urvalet och välja informanter efter sitt 

eget tycke. Alternativet hade varit att sätta upp informationslappar om studien på vårdcentral 

men författarna tror inte att det hade gett särskilt många informanter eftersom det kan vara 

svårt att rekrytera informanter på det sättet. Genom att personligt besöka de olika 

föreningarna nåddes många äldre som hade kontakt med vårdcentral och som gärna delade 

med sig av sina erfarenheter och gav värdefull information.  

Att en pilotintervju genomfördes ses som en styrka för studien, då det gav en möjlighet att 

öva på intervjuteknik och intervjuguiden utvecklades. Tanken var först att välja öppna frågor 

i intervjuerna men eftersom författarna är ovana intervjuare kändes det bra att få lite 

struktur i intervjun med en intervjuguide. Polit och Beck (2012) menar att semistrukturerade 

intervjuer ger öppna svarsalternativ vilket gör att den intervjuade kan prata fritt om sina 

erfarenheter. Intervjuguiden skapades med stöd av handledare och frågorna formulerades så 

att det skulle motsvara syftet. Att intervjuplatsen valdes i samråd med informanten gav 

informanten en möjlighet att känna sig trygg i miljön vilket enligt Trots (2010) är av värde 

vid intervjuer. Det gjorde att intervjuerna skedde på olika platser. Det upplevdes positivt att 

ha en lokal att erbjuda på Mälardalens Högskola, och tre personer valde att komma dit. 

Några valde att bli intervjuade i sitt eget hem. Trost (2010) ser inte den intervjuades hem 

som något bra alternativ för intervjuer eftersom att intervjuaren lätt kan komma i underläge, 

men författarna upplevde sig inte vara det och såg det som en trygghet att vara med båda två 

vid intervjuerna. Några av intervjuerna gjordes i föreningslokal. Om intervjuerna hade 

genomförts på ett och samma ställe hade det kanske praktiskt underlättat för författarna men 

tror inte att det hade gett några fördelar för resultatets fyllighet. Att båda författarna var med 

vid intervjuerna ses som en styrka då det gjorde det möjligt att flika in med ytterligare 

följdfrågor samt ge återkoppling till varandra. Författarna upplevde inte att informanterna 

kände sig besvärade av att båda två fanns närvarande vid intervjuerna då samtliga kändes 

avslappnade. Trost (2010) menar att en del kan bli hämmade eller besvärade av att bli 

inspelade. Detta märktes till en början i intervjuerna, men efterhand släppte hämningen. 

Fördelarna med att spela in intervjuer är att kunna lyssna på inspelningen upprepade gånger 

efteråt och att slippa att anteckna under intervjun och därmed kunna koncentrera sig på 

frågorna och svaren bättre.  Inspelningarna av intervjuerna skedde via mobiltelefon och en av 

nackdelarna med röstinspelning är enligt Trost (2010) att inte få med gester och mimik, men 

det var av stort värde att få med allt som sagts, det hade inte varit möjligt utan 

röstinspelning. Det kan ha funnits en risk att den äldre inte velat berätta om alla negativa 

erfarenheter, dels för att det kan vara jobbigt att prata om det och men även för att 

författarna är sjuksköterskor men ändå erhölls både positiva och negativa erfarenheter.  

Intervjuerna genomfördes som enskilda intervjuer vilket gjorde att var och en fick berätta om 

sina erfarenheter utan att bli påverkad av någon annan, vilket hade kunnat ske om 

intervjuerna hade genomförts i grupp. Vid intervjuerna utgicks från en situation när 

informanten hade ringt till vårdcentralen men ingen av intervjuerna grundar sig enbart på ett 



 

27 

 

tillfälle utan de äldre vårdsökande berättade om sina erfarenheter från andra tillfällen också. 

Enligt Trost (2010) ska intervjuaren ligga lågt med sitt eget tyckande under intervjun och 

författarna försökte att hålla sig så neutrala som möjligt men ibland var det svårt att inte 

känna med de äldre vårdsökande när de berättade om sina erfarenheter.   

Tio personer intervjuades vilket räckte för att ge en mättnad. Intervjuerna genererade i rikligt 

med material vilket ses som ett bevis på att frågornas utformning stämde överens med syftet 

samt att intervjuerna genomfördes på ett tillförlitligt sätt. Enligt Graneheim och Lundman 

(2012) bidrar en rik variation i intervjumaterialet till att studiers trovärdighet ökar.  

Tillförlitligheten i resultatet kan styrkas genom att noggrant redovisa analysprocessen 

(Graneheim och Lundman, 2012). Författarna har försökt att ge en heltäckande bild av 

analysen och beskriva processen i detalj och har också kontinuerligt fått handledning under 

analysen. Det kan också ses som en styrka att vara två personer under analysprocessen. 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes var för sig av författarna men allt material har lästs 

igenom av båda författarna flera gånger för att lära känna materialet. När intervjuerna 

transkriberades märktes att ibland hade författarna kunnat fördjupa sig ytterligare i svaren 

genom att ställa fler följdfrågor men det var av stort värde att informanterna hade så olika 

erfarenheter och ändå erhölls tillräckligt med material.  

Huruvida resultatet kan överföras till andra sammanhang är enligt Graneheim och Lundman 

(2012) upp till läsaren att avgöra. För detta krävs en noggrann beskrivning av urval, 

deltagare, datainsamling, analys och kontextens omständigheter, vilket författarna anser att 

de gjort. 

9.2 Etikdiskussion  

Inga svårigheter tillstötte vad gäller de forskningsetiska principerna under studiens gång. 

Samtliga informanter fick information både muntligt och skriftligt om studien och gav sitt 

samtycke genom att underteckna blanketten för informerat samtycke. Vid redovisningen av 

resultatet har författarna strävat efter att inte avslöja deltagarnas identitet. Med anledning av 

detta presenteras inte alla uppgifter om informanterna i tabell 1, allmän information om 

informanterna.  Författarna har även valt att inte visa vilken informant som har sagt vilket 

citat i resultatet för att skydda deras identitet ytterligare.  

9.3 Resultatdiskussion 

9.3.1 Telefonsystemet 

De äldre vårdsökandes erfarenheter i denna studie visar glädjande nog att de upplevde 

tillgängligheten på sina vårdcentraler som god för det mesta, men att uppringningen kan ske 

snabbare. Det är bra att det går att få ut statistik på antal inkommande samtal och hur många 

samtal som besvaras eftersom att det kan motivera vårdcentralerna att arbeta för en bättre 

tillgänglighet. Att öka tillgängligheten till vården och få hjälp till rätt vårdnivå är några av 

målen med telefonrådgivningen som nämns av Wahlberg (2007). Greenberg och Schultz 
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(2002) menar att en anledning till att vårdsökande vill komma i kontakt med 

telefonrådgivning inom sjukvården är att det kan bespara onödiga klinikbesök för den 

vårdsökandes del. I föreliggande studien framkommer att de äldre vårdsökande ibland får 

vänta på uppringningen och därmed på att få hjälp vilket kan leda till att de kanske måste 

vända sig till sjukhusens akutmottagning i stället om de behöver snabb hjälp. Antal äldre 

ökar och alltmer insatser ska ske i primärvården för att avlasta sjukhusen. För att svara mot 

framtidens krav behöver tillgängligheten på vårdcentralen förbättras ytterligare inom många 

landsting för att öka möjligheterna att få snabbare kontakt. Det finns omständigheter i 

telefonsjuksköterskans organisation som gör att tillgängligheten kan brista. Det kan det vara 

svårt att beräkna antal samtal som kommer att ringas in men det är också viktigt att ha 

kvalité i samtalen vilket kan ge en begränsning i tillgängligheten och en snabb 

uppringningstid. Holmström och Dall Álbas (2002) studie visar på att telefonsjuksköterskan 

upplever det som stressande att se att det är många samtal i kö och försöker då att hålla 

samtalen korta för att öka tillgängligheten. 

De äldre vårdsökande i denna studie beskriver det som frustrerande att inte få kontakt och 

telefonsystemet sågs som ett hinder i de fallen. Liknande resultat framkom i Grenberg och 

Schultz (2002) studie där vårdsökare (som handlade om vuxna) nämnde att svårigheter med 

tillgängligheten gjorde vårdsökande osäkra och upprörda över systemet. De äldre 

vårdsökande i föreliggande studie kände sig osäkra över systemet och kände ingen tillit till 

det eftersom att det inte gav någon kontroll på att uppgifterna kommit fram. Fördelen med 

att ringa till 1177 istället för vårdcentralens telefonrådgivning är att prata direkt till en 

person, vilket många av de äldre efterfrågade. Ändå fick författarna uppfattningen att de 

äldre vårdsökande som deltog i studien inte ringde dit så ofta, men det kanske berodde på att 

många hade en etablerad kontakt med vårdcentralen och att det blev mer naturligt för dem 

att vända sig dit. Det finns också enligt Hsu, Bath, Large och Williams (2011) studier som 

visar att äldre i mindre omfattning ringer till ”NHS direct” (motsvarighet till 1177 vårdguiden 

i Storbritannien) än andra åldersgrupper. Äldre personer som ringer till vårdcentralen var 

procentuellt sätt färre än övriga åldersgrupper och tidigare studier visar att en median ålder 

är 36år (Läppenen, 2008). Det är intressant att den åldersgruppen ringer mer eftersom att de 

äldre oftare har ett större vårdbehov. En möjlig förklaring utifrån vår studie kan vara att 

äldre personer hittar andra vägar för kontakt, till exempel göra ett personligt besök på 

vårdcentralen istället för att ringa eller ringa via tredje part. Leppänen (2008) menar att en 

anledning till att färre äldre ringer till vårdcentralen är att de kanske vänder sig till 

kommunens hemsjukvård istället. Föreliggande studie visar på tekniska svårigheter som 

finns för att få kontakt. De äldre vårdsökande blir hänvisad till olika val i telefon och det 

krävs av systemet att klara av att hantera knappar, vilket var ett problem för många äldre 

vårdsökande enligt föreliggande studie. Det finns få tidigare studier som beskriver detta. 

Författarna finner det lite underligt att inte alla landsting erbjuder ett alternativ i telefon att 

få prata med en person istället för att lämna sina uppgifter och få en uppringningstid 

muntligt.  

9.3.2 Strategier för kontakt 

I föreliggande studie framkom det att de äldre vårdsökande hittar olika strategier för att få 

kontakt. En strategi är att ringa tidigt, vilket författarna tror är en strategi som många 

vårdsökande använder sig av. Det framkommer även att tillgängligheten oftast minskar ju 

senare på dagen de äldre vårdsökande ringer.  
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Andra strategier som de äldre vårdsökande nämnde var att göra ett personligt besök på 

vårdcentralen eller ringa via tredje part. Tidigare studier visar att telefonsjuksköterskor 

upplever svårigheter när en tredje part är inblandad. En nackdel är att inte den 

vårdsökandens egna uttryck (både verbal och icke verbal) kommer fram (Leppänen 2002). 

Holmström och Höglund (2007) menar att telefonsjuksköterskorna upplever etiska 

dilemman med tredjepartsamtal Enligt Röing, Rosenqvist och Holmström (2012) upplevde 

telefonsjuksköterskorna att det var svårt att få fram korrekta uppgifter via en tredje part och 

att denne inte alltid var insatt i situationen. Det kunde försvåra att göra en korrekt 

bedömning. För äldre vårdsökare med nedsatt hörsel och svårigheter med tekniken kan ett 

personligt besök vara lättare istället för att ringa för att få kontakt. Det finns även fördelar 

med detta från sjuksköterskeperspektiv eftersom sjuksköterskan kan se den vårdsökanden 

med egna ögon.  

9.3.3 Bemötande  

Bemötande är viktig del i kommunikationen mellan telefonsjuksköterskan och de äldre 

vårdsökande. De äldre vårdsökande i denna studie har känt sig välkomna att ringa till 

telefonrådgivningen om de undrar över något eller behöver hjälp och kan återkomma om det 

behövs. Det ger enligt Eide och Eide (2013) en bra början i kommunikationen och menar att 

en bra början utgör en bra grund för att etablera relationen, skapa kontakt och trygghet, 

fasthålla samtalets ramar och förbereda processen att igenkänna problem eller uppnå 

samtalens mål. Höglund och Holmström (2008) belyser att äldre personer uppfattats av 

telefonsjuksköterska som en grupp som inte vill vara till ”besvär” när de ringer till 

telefonrådgivningen, och för att eliminera denna känsla är det viktigt att 

telefonsjuksköterskan är inbjudande och får den äldre vårdsökande att känna sig 

välkommen.  

Flera studier bekräftar sambandet mellan vänligt bemötande och tillit till 

telefonsjuksköterskan samt ökad följsamhet till givna råd (Ström, Marklund, Hildingh 2008; 

Greenberg och Schultz 2002; Wahlberg 1999). Eide och Eide (2013) menar att kärnan i 

kommunikationens konst är att respektera den andre, att aktivt lyssna, vara öppen och 

samtidigt rak i sin kommunikation. Det var också något som framkom i vår studie. De äldre 

vårdsökande i studien uttryckte att det var viktigt att bli lyssnad på och tagen på allvar. Att i 

telefon möta en telefonsjuksköterska som bryr sig och är trevlig leder till att den äldre känner 

sig sedd och därmed blir bekräftad. Ström, Marklund och Hildingh (2009) menar att 

sjuksköterskans bemötande påverkar hur patienterna uppfattar telefonrådgivningen. Den 

uppfattas som god när telefonsjuksköterskan är vänlig, bekräftande, respektfull och lugn i sitt 

bemötande.  Eide och Eide (2013) beskriver att i kommunikation med äldre är det viktigt för 

vårdgivare att visa intresse, aktivt lyssna, visa respekt, vara empatiskt samt anstränga sig för 

att förstå. Att inte bli lyssnad på eller tagen på allvar väckte starka känslor som ilska och 

irritation hos de äldre vårdsökande i vår studie. Kaminsky, Carlsson, Röing och Holmström 

(2013) studie visade att även föräldrar som ringer telefonrådgivning vill bli lyssnade på och 

vill att sjuksköterskan visar respekt och förståelse vilket visar att det är viktigt oavsett ålder. 

Ström, Marklund och Hildingh (2006) menar att sjuksköterskan måste samla in information 

genom att lyssna, styra, strukturera och fatta beslut för att kunna ge rätt råd.  Vi tror att om 

sjuksköterskan visar intresse och aktivt lyssnar kan känslor av ilska och irritation undvikas 

hos den vårdsökande vilket i sin tur leder till att de känner sig bekräftade genom att bli tagna 

på allvar och känner sig accepterade.  
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I föreliggande studie påvisas att äldre vårdsökande vill få känna sig i centrum i rådgivningen, 

den ska utgå från dem som enskilda personer och råden ska vara anpassade efter dem. 

Liknande resultat framkommer i andra studier (Greenberg och Schultz 2002; Kaminsky, 

Carlsson, Röing och Holmström 2013; Ström, m.fl. 2009). Attree (2001) menar att bra vård 

från patientens perspektiv ska vara individuell, patientcentrerad och behovsstyrd.  

Telefonsjuksköterskan kan enligt Wahlberg (2007) ha många samtal under en arbetsdag 

vilket leder till att det blir många beslut att fatta, som kan göra att telefonsjuksköterskan 

bedömer och ger råd efter rutin vilket kan vara ett hinder för att se den enskilda individen 

med sina behov.  

De äldre vårdsökande upplevde att de många gånger blev hjälpta i telefonrådgivningen, men 

att hjälpen inte alltid var anpassad efter individuella behov, vilket ledde till ilska och 

frustation. Vårdsökarna blev i dessa fall mer stjälpta än hjälpta. Leppänen (2008) menar att 

telefonsjuksköterskan har kunskaper som den vårdsökanden ofta saknar men i 

telefonrådgivningen räcker det inte enbart med medicinska och omvårdnadsmässiga 

kunskaper utan det krävs också enligt kompetensbeskrivningen för telefonsjuksköterskor 

färdigheter i pedagogik, teknik och kommunikation (TRIHS och svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Sjuksköterskan måste till exempel kunna förmedla 

kunskaperna vidare till vårdsökaren på ett bra sätt. I föreliggande studien synliggörs att de 

äldre vårdsökande många gånger blir hjälpta och accepterar sjuksköterskans bedömning 

även när det inte blir som de har tänkt sig, men de förväntar sig att åtminstone få en 

förklaring. Även i Greenberg och Schultzs (2002) studie framkom att förtroende för 

telefonsjuksköterskan kan erhållas genom att hon förklarar sin bedömning. Uppringarna 

förväntade sig i deras studie att få individuella råd anpassade till sina behov och att vara 

delaktiga i besluten vilket telefonsjuksköterskan behöver tänka på. Det är 

telefonsjuksköterskans ansvar (TRIHS och svenska sjuksköterskeförening, 2011). 

Sjuksköterskan i telefonrådgivning bör se till att vårdsökaren har fått hjälp och är nöjd med 

samtalet. Vi anser att inte få hjälp kan leda till känslor av hjälplöshet och att den äldre 

vårdsökande känner sig ensam i problemet.  

Föreliggande studie visar att bemötandet samt om man blir hjälpt eller inte beror på den 

enskilda sjuksköterskan. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktsköterskor är grunden i 

distriktssköterskans arbete att kunna möta människor i alla åldrar, hälso-sjukvårdstillstånd 

samt kunna stärka patienten till god hälsa (TRIHS och svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ställer krav på att visa respekt för alla människors 

lika värde, värna om den enskilda människans värdighet samt ge företräde till den som har 

störst behov av vård. Vårdsökande har rätt att få den hjälp den behöver oavsett vilken 

sjuksköterska den pratar med. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har patienten 

rätt till en bra och säker vård av god kvalitet. Telefonsjuksköterskan har ingen ovilja att 

hjälpa vårdsökande men organisatoriska krav kan göra att de måste hålla samtalen korta och 

inte alltid hinner ge grundlig information och undervisning (Röing, Rosenqvist och 

Holmström, 2012). Holmström & Dall´Alba (2002) beskriver att telefonsjuksköterskorna 

upplever en konflikt i att hjälpa den vårdsökande efter det som de tror egentligen är bäst, 

men att otillräckliga resurser kan vara ett hinder. 

Flera av de äldre vårdsökande i denna studie blev igenkända när de ringde och besökte 

vårdcentralen och det kan vara en fördel för både patienten och telefonsjuksköterskan att det 

redan finns en etablerad vårdrelation sedan tidigare. I vår studie var fördelarna med att bli 

igenkänd att telefonsjuksköterskan redan var insatt i den äldre vårdsökandes situation och 
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att det fanns kontinuitet som därmed skapade trygghet hos den äldre vårdsökande. Att känna 

igen telefonsjuksköterskan och att ”ha ett ansikte” på personen den äldre vårdsökande 

pratade med upplevdes som positivt vilket även underlättade att anförtro sig. Vi tror att det 

även är positivt för telefonsjuksköterskan att känna ingen vårdsökande vilket kan underlätta 

att göra bedömningar och fatta beslut. Det framkom inga nackdelar med att bli igenkänd i vår 

studie men vi kan se att det kan innebära nackdelar ibland. Om den tidigare vårdrelationen 

uppfattats som otillfredsställande från patientens sida kan vi se att det bli till en nackdel. 

De äldre vårdsökande i studien vill att bemötande ska präglas av jämlikhet och respekt. Det 

framgår att de ser det som en rättighet att få vård och att bli behandlade som en jämlike. Den 

vårdsökande kan känna av att telefonsjuksköterskan har makten när denne är den som 

bestämmer vilka åtgärder som vidtas vilket även bekräftas av Leppänen (2009).  I 

Holmström & Dall´Alba (2002) beskrivs telefonsjuksköterskans som en ”grindvakt” och 

avgör vilka som ska få tillgång till primärvård.  Att vara både professionella vårdare och 

”grindvakt” orsakade stress hos sjuksköterskorna. Regler och normer som 

telefonsjuksköterskan är styrd av balanserar maktrelation enligt Leppänen (2008).  

När den äldre vårdsökande har fått förtroende för telefonsjuksköterskan gynnar det den 

fortsatta kontakten med vården. Det finns ett förtroende för telefonsjuksköterskorna i 

telefonrådgivningen och tillit till råden och deras kompetens. Enligt Travelbee (2001) ska 

sjuksköterskan ha professionella kunskaper och färdigheter och använda dessa i syfte att 

identifiera omvårdnadsbehov och de åtgärder som krävs för att tillgodose dessa. I 

kompetensbeskrivningen för distriktsköterskor (2008) belyses även att en 

distriktssjuksköterska ska ha fördjupade kunskaper i olika faktorer som påverkar hälsa med 

hänsyn till ålder och kön samt kunna stärka patienten till god hälsa.  Kaminsky, Rosenqvist 

och Holmstöm (2009) lyfter fram att telefonrådgivning kräver stor kompetens.  

De äldre vårdsökarna i studien visade förståelse för att sjuksköterskan inte har kunskaper om 

allt och att de ser det som förtroendefullt och tryggt att sjuksköterskan vid osäkerhet 

rådfrågar kollegorna. I Lännerström, Wallman och Söderbäcks studie (2012) framkom att 

sjuksköterskor upplevde det som en hjälp att söka stöd bland vårdpersonal och kollegor. Det 

framkom i föreliggande studie att förtroendet kan mistas om sjuksköterskan inte känns 

professionell i sin roll eller om hon svarar på ett otillfredsställande sätt. I Greenberg och 

Schultz (2002) nämns att felaktig information kan förstöra förtroendet till sjuksköterskan 

och göra att den vårdsökande inte vill återkomma. Ett av målen med telefonrådgivningen är 

att få hjälp till rätt vårdnivå men om den vårdsökande tappar förtroende finns det en risk att 

man inte hör av sig igen till sin vårdcentral och söker vård på en annan vårdnivå.  

I föreliggande studie framkom det att uppföljning efter telefonrådgivningen är bristande 

vilket kunde skapa oro. Röing, Rosenqvist och Holmström (2013) och Ernesäter (2012) 

menar att bristande uppföljningen har lett till anmälda avvikelser. Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska patienten skyddas mot vårdskador. En viktig 

fördel med att göra uppföljning kan vara att förebygga vårdskador och stilla vårdsökandes 

oro. Kaminsky, Carlsson, Röing och Holmströms (2013) studie kom fram till att råden som 

telefonsjuksköterskan ger följs inte alltid, och vi tror att en uppföljning från 

telefonsjuksköterskan kan motivera den äldre vårdsökande att ta till sig råden bättre och att 

det därmed kan ge en bättre följsamhet. En fördel för sjukvården skulle vara att bespara 

återkommande besök och förhindra onödig resursslösande. I Kaminsky, Carlsson, Röing och 

Holmströms (2008) gjorde telefonsjuksköterskorna en uppföljning för att se om tillståndets 

förbättrats efter givna råd, och de ville få vårdsökarna att känna att de fanns där för deras 
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skull. De skulle kunna vara en trygghet för många vårdsökande. Röing, Rosenqvist och 

Holmström (2012) menar att sjuksköterskan önskar följa upp givna råd för ökad säkerhet 

men hinner inte med detta. 

9.3.4 Förutsättningar 

Samtalsmiljö visade sig vara av stor betydelse för många äldre vårdsökande i vår studie. Det 

är viktigt att få prata i lugn och vi tror att det är särskilt viktigt om man har en 

funktionsnedsättning som t.ex. nedsatt hörsel eftersom att det kan vara svårt att uppfatta allt 

som sägs annars. Telefonsjuksköterskan måste även lyssna efter det icke verbala 

(Holmström, Dall´Alba, 2002) vilket försvåras om arbetsmiljön är stökig. Därför är det av 

största vikt att telefonsjuksköterskan har en bra arbetsmiljö.  

Tid visade sig vara en viktig förutsättning för en god kommunikation. Eide och Eide (2013) 

menar att det är viktigt att ta sig tid i kommunikation med äldre. Att inte få tillräckligt med 

tid kan innebära att den vårdsökande inte hinner berätta allt den vill, vilket kan leda till fel 

bedömning. Organisationen kan ibland vara ett hinder för att varje enskild vårdsökare ska få 

den tid som den behöver. I Röing, Rosenqvist och Holmströms studie (2012) beskrev 

telefonsjuksköterskorna att de kan känna en tidspress i sitt arbete vilket gör att de måste 

hålla samtalen korta vilket sågs som ett hot mot patientsäkerheten. Röing, Rosenqvist och 

Holmström (2012) kom fram till att tidspressen är ett hinder för att gå in i djupet i samtalen, 

samt göra uppföljning.  

En förutsättning för en god kommunikation handlar om att inte använda medicinska ord 

utan att förklara vad dessa betyder för de äldre vårdsökande. Det är viktigt att 

telefonsjuksköterskan och den äldre vårdsökande förstår varandra och för att göra detta bör 

kommunikationen ske med ”samma språk”. Hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) slår fast 

att patienten har rätt till att få individuellt anpassad information och Eide och Eide (2008) 

menar att respekt är en av huvuddelarna för att kunna kommunicera med äldre vårdsökande 

på ett bra sätt. Att använda medicinskt språk men inte förklara vad det innebär för de äldre 

vårdsökande tyder på bristande respekt och bryter mot hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) 

De äldre vårdsökande som har funktionsnedsättning behöver hjälpmedel för att få bra 

förutsättningar för en god kommunikation. Funktionsnedsättningarna bland äldre 

vårdsökande som talades om var nedsatt hörsel och syn, samt olika sjukdomar som påverkar 

funktionerna i kroppen. Hylen Ranhoff (2010) menar att åldersförändringar och 

funktionsnedsättning kan leda till problem i det dagliga livet. Josefsson (2009) menar att i 

sjuksköterskans arbete ingår att ta reda på om det finns nedsatta funktioner och att dessa bör 

kompenseras om möjligt. I vår studie såg vi att hörsel- och synnedsättning kunde påverka 

telefonrådgivningen. Flera använde sig av glasögon, och minst två av hörapparat och 

hörslinga. Glasögon behövs för att se knapparna ordentligt när uppgifterna ska slås in i 

telefon, hörapparaten och hörslingan behövs för att höra telefonsjuksköterskan.  
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9.3.5 Vårdmöte vid telefonkontakt 

I resultatet framkommer det att telefonsystemet och strategier används för att få kontakt. 

Därefter börjar en kommunikation mellan den vårdsökande och sjuksköterskan där 

bemötande och förutsättningar avgör hur vårdmötet blir.  

 

Figur 2. Syntes av resultat och dess betydelse för vårdmötet  

 

För att förstå och beskriva vårmötets betydelse i telefonrådgivning utgår vi från Travelbees 

(2001) omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer. Den mellanmänskliga relationen 

uppnås enligt Travelbee (2001) genom olika faser och kommunikationen är det viktigaste 

redskapet. 

I den första fasen är sjuksköterskan och patienten främmande för varandra och det första 

intrycket sker. Inledningen i ett samtal är viktigt och i föreliggande studie framkommer att de 

äldre vårdsökandena ville känna sig välkomna när de ringde. Om de blev avvisade av 

sjuksköterskan ökade känslan av att inte känna sig ”välkommen” och vi anser att det kan 

påverka utvecklingen av en god relation. Därför är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar och 

är inbjudande från början. Vi kan se att tidsbrist och stress hos sjuksköterskor kan vara ett 

hinder för detta. 

I nästa fas växer identiteterna fram enligt Travelbee (2001) och sjuksköterskan och patienten 

börjar se på varandra som individer. Travelbee (2001) förkastar ordet patient och menar att 

varje människa är en unik individ med individuella behov. Detta var något som poängterades 

av de äldre vårdsökandena i vår studie. De ville få individuellt anpassade råd och få vara i 

centrum. Telefonrådgivningen skulle inte vara anpassad till allmänheten utan efter deras 

behov. Travelbee (2001) menar att sjuksköterskan inte ska tolka och jämföra med tidigare 
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patienter och att sjuksköterskan och patienten måste se bortom sina roller och se på varandra 

som individer. Ett exempel på att sjuksköterskan inte såg de individuella behoven var i 

föreliggande studie att inte få förskrivet hjälpmedel efter sitt behov och detta ledde till ilska 

och frustration. Det personliga är viktigt och författarna tror att om sjuksköterskan kan se 

den enskilda individen i varje vårdsökande ökar också känslan av delaktighet.  

I nästa fas kan empati utvecklas men för det krävs likartade erfarenheter och därför kan inte 

sjuksköterskan känna empati för alla patienter enligt Travelbee (2001). Därefter följer en 

sympatifas som hänger samman med medkänsla och en vilja att lindra lidande eller ge hopp. 

Det framträdde i föreliggande studie att vårdmötet påverkas av den enskilda sjuksköterskan 

som sitter i telefonrådgivningen. De äldre vårdsökandena ville bli tagna på allvar och vara en 

jämlike. Vi anser att för att sjuksköterskan ska känna medlidande och känna en vilja att 

hjälpa är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar ordentligt och även förstår det som den 

vårdsökanden vill förmedla. För att det ska skapas en ömsesidig förståelse och ett förtroende 

som kännetecknar den sista fasen i Travelbees (2001) interaktionsteori måste även patienten 

förstå sjuksköterskan. Att prata ”samma språk” var något de äldre vårdsökandena i denna 

studie tyckte var viktigt och om sjuksköterskan använde medicinska ord ville de ha en 

förklaring på dessa.  

De som hade bra erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentralen i denna studie nämnde 

att sjuksköterskan hade brytt sig, visat förståelse och hjälpt dem. Denna medkänsla kan 

tolkas som sympati. I enlighet med Travelbee (2001) visar föreliggande studie att 

sjuksköterskans förhållningssätt är avgörande för hur de vårdsökande uppfattar vårdmötet.  

10 SLUTSATS 

Telefonsystemet som används för att få kontakt kan ses både som en tillgång och ett hinder 

för kontakt. Äldre vårdsökande använder olika strategier för att underlätta kontakten. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och den äldre vårdsökanden kräver att det finns 

bra förutsättningar. Om kommunikationen dem emellan är god och den vårdsökande får vara 

i centrum blir vårdmötet tillfredsställande och den vårdsökande känner sig hjälpt. Om 

kommunikationen brister och den vårdsökande inte får vara i centrum kan vårdmötet bli 

otillfredsställande och leda till att vårdsökanden istället känner sig stjälpt.  

Slutsatsen är att telefonrådgivning på vårdcentralen kan både hjälpa och stjälpa den äldre 

vårdsökanden.  

Studiens resultat kan appliceras till andra sammanhang till exempel funktionshindrade och 

multisjuka personer och har därmed ett allmängiltigt värde.  
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11 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Studiens resultat kan användas som grund för vidare forskning inom telefonrådgivning och 

för förbättringsarbete inom Primärvården. Framförallt behövs mer forskning från 

patienternas perspektiv och äldre utgör en viktig grupp att forska vidare om.  

 

Förslag på vidare forskning kan vara: 

  Äldres erfarenheter att kommunicera i telefonrådgivning med hjälp av hjälpmedel 

som används vid funktionsnedsättning 

 Äldre invandrares erfarenheter av telefonrådgivning 

 Hur de äldre uppfattar tekniken i vården 

 Telefonsjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med äldre vårdsökare. 

12 KLINISKA IMPLIKATIONER 

I resultatet synliggörs att följande kliniska implikationer kan vara av värde för primärvården 

och vårdcentraler: 

 Telefonrådgivningen för äldre vårdsökare innebär att sjuksköterskan måste vara 

lyhörd och utgå från den enskilda individen i sitt arbete. Sjuksköterskor bör ges 

möjlighet till träning och kompetensutveckling. De ska även erbjudas möjlighet till att 

reflektera över sitt arbete. 

 Tillgängligheten på vårdcentralen behöver förbättras ytterligare för att vårdsökande 

ska kunna få snabbare hjälp.  

 Multisjuka behöver ha en fast kontakt på vårdcentralen för att få kontinuitet i vården, 

och kunna nå en person som är insatt i dennes situation.  

 Äldre och särskilt om de har nedsatta funktioner (t ex hörsel) kan i kommunikationen 

behöva mer tid i telefon, och det bör ges förutsättningar för detta inom 

organisationen. 

 Det behöver utvecklas metoder i organisationen som underlättar kontakten för äldre. 

De äldre som upplever svårigheter med telefonsystemet kan till exempel erbjudas ett 

val i systemet att få prata med en person för att lämna sina uppgifter. Även äldre som 

föredrar att uträtta sitt ärende via ett personligt besök ska ges möjlighet till att göra 

det. 

 Föreslås som en omvårdnads kompetens.  
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BILAGA A. INFORMATIONSBREV    

 

 

 

Förfrågande om deltagande i intervjustudie 

Det här är ett informationsbrev där vi vänder oss till er för att få kontakt med äldre personer 

som kan tänka sig att delta i en studie om äldre personers erfarenheter av telefonrådgivning 

på vårdcentral. 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssköterska på Mälardalens Högskola. Som en del i utbildningen ska vi skriva ett 

examensarbete. Syftet med vårt arbete är att beskriva äldre personers erfarenheter av 

telefonrådgivning på vårdcentralen.  

Telefonrådgivning är en stor del av vårt kommande arbete som distriktssköterskor och det 

finns få studier som beskriver äldre personers erfarenheter av telefonrådgivning. 

Vi ska intervjua äldre personer som är över 65 år och har haft telefonkontakt med valfri 

landstingsansluten vårdcentral.   

Vår planering är att intervjuerna kommer att äga rum v. 37-39. 

Vi vänder oss till er för att vi söker efter äldre personer som kan tänka sig att delta i 

intervjuerna. Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta ca 30-60 min/person och platsen 

för intervjun bestämmer vi tillsammans.  

Deltagandet är självklart helt frivilligt, och man kan när som helst avbryta sin medverkan. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och uppgifterna avidentifieras.  Ingen 

obehörig kommer att ha tillgång till materialet. 

Om du är intresserad av att delta i studien, kontakta vänligen någon av oss, via majl eller 

telefon. 

 

Mai-Britt Nokkoudenmäki, leg ssk   Selma Zukancic, leg ssk             

Tel XXX – XXX XX XX     Tel XXX-XXX XX XX 

XXXXXXXX@student.mdh.se    XXXXXXXX@student.mdh.se 

 

Handledare: Inger K Holmström,  

professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, leg ssk 

XXXXX.XXXXXXXXX@mdh.se 

mailto:XXXXXXXX@student.mdh.se
mailto:XXXXXXXX@student.mdh.se
mailto:XXXXX.XXXXXXXXX@mdh.se


 

 

 

BILAGA B. SAMTYCKESBLANKETT 

 

 

 

Samtycke till medverkan i studien 

Äldre vårdsökandes erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentral! 

 

Jag har tagit del och förstått informationen om studien och dess syfte. Jag förstår att 

deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att ange 

skäl. Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och endast författarna av studien och handledare kommer att ha tillgång till 

materialet som kommer att förstöras efter att uppsatsen är examinerad.   

Jag samtycker till att delta till intervju och att det får användas i forskningssyfte. 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

Ort. Datum 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Namnunderskrift 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefonnummer/E-post 

Jag önskar få en kopia av studien:  JA  NEJ 

 



 

 

 

BILAGA C. INTERVJUGUIDE 

 

Intervjuguide 

Inledningsfrågor: 

- Ålder? 

- Tidigare yrke och utbildning? 

- Bostadsförhållande? 

- Familjesituation? 

- Hur ofta har du kontakt med sjukvården? 

 

Huvudfrågor: 

- Berätta om ett tillfälle när du ringde till vårdcentralens telefonrådgivning? 

- Fanns det något som underlättade eller gjorde samtalet särskilt bra? I så fall vad? 

- Fanns det några svårigheter eller problem kopplade till telefonrådgivningssamtalet? 

 I så fall vad? 

- Hur önskar du att det hade varit? 

- Hur kan telefonrådgivningen förbättras?  

 

Avslutningsfråga: 

- Är det något annat du vill berätta vad det gäller telefonrådgivning på vårdcentral som 

vi inte har frågat om? 

 

Tänkbara följdfrågor: 

- Kan du utveckla det? 

- Berätta mera… 

- Kan du förklara? 

- Hur menar du? 

- Har jag förstått dig rätt? 



 

 

 

BILAGA D. ANALYSMATRIS 

 

MENINGSBÄRANDE 
ENHET 

KONDENSERING KOD UNDER-
KATEGORI 

 

KATEGORI TEMA 

… och jag blir irriterad, 
det är ju så små knappar 
på telefonerna och det är 
ganska lätt att trycka fel, 
och då får man börja 
om… 

Blir irriterad, det är 
små knappar på 
telefonerna och det 
är lätt att trycka fel, 
och då får man börja 
om. 

Irriterad på 
telefonens 
små 
knappar. 
 
Trycker 
man fel får 
man börja 
om. 
 

Hantera 
tekniken 

Telefonsystemet  
 
 

F 
Å 
 

K 
O 
N 
T 
A 
K 
T 

Min man är ju sjuk, han 
har fått stroke och hör 
dåligt så jag ringer ofta åt 
honom… 
 

Min man är sjuk och 
jag ringer ofta åt 
honom. 

Ringer åt 
make. 

Ringa via 
tredje part 

Strategier för 
kontakt. 

jaa… det här personliga… 
det spelar ingen roll om 
det är en sjuksköterska 
jag ringer… det 
personliga att jag känner 
att jag har en…att dom 
verkligen bryr sig om 
mig…att dom tar mig på 
allvar… 
 

Det här personliga, 
att jag känner att 
dom bryr sig om 
mig, att dom tar mig 
på allvar 

Känna att 
de bryr sig 
och vill bli 
tagen på 
allvar. 

Få bli 
bekräftad 

Bemötande  
 
 

 
K 
O 
M 
M 
U 
N 
I 
K 
A 
T 
I 
O 
N 

… det skulle nog vara 
svårt att prata med dom 
om man var i affären och 
handlade också om dom 
skulle ringa på mobilen, 
så det vill jag inte heller… 
då vill man ju helst prata 
i lugn och ro annars hör 
man kanske inte vad 
dom säger, hahaha… 
 

Svårt att prata med 
dom i en affär i 
mobilen, vill prata i 
lugn och ro annars 
kanske man inte hör 
vad dom säger. 

Prata i lugn 
och ro för 
att höra. 
 
Vill inte bli 
uppringd i 
affären. 
 

Samtalsmiljö Förutsättningar 
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