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Sammanfattning    
 
Telefonrådgivning är en arbetsuppgift för sjuksköterskor i primärvården. Som 
sjuksköterska strävar man efter att skapa en bra kvalitet på varje samtal då man sitter i 
telefonrådgivningen. Men det lyckas tyvärr inte alltid då det är många faktorer som 
påverkar samtalen. Vad påverkar kvaliteten i telefonrådgivningen? Syftet med denna 
studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar kvaliteten i telefonrådgivning. 
Studien baseras på 11 vetenskapliga artiklar. I analysen identifierades sex faktorer som 
fördelades på tre områden: faktorer i förhållande till sjuksköterska, faktorer i 
förhållande till uppringare och faktorer i förhållande till organisationen. I 
resultatdiskussionen lyfts betydelsen av kommunikativ teknik hos sjuksköterskan samt 
uppringare som upplevs av sjuksköterskan som svårare vårdmöten och sjuksköterskans 
arbetsmiljö i telefonrådgivning och sjuksköterskans upplevelse av att vara utsatt.    
 
Nyckelord: Telefonsjuksköterska, telefonrådgivning, kvalitet, vårdmöte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3 

 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING …………………………………………………………..……………….4 
BAKGRUND …………………………………………………………………………...4 
           Telefonrådgivningens utveckling över tid……………………………………..4 

           Telefonsjuksköterska…………………...…………………………………….....5 
           Patientrådgivning och omvårdnad………………………………...…………...6 
           Beslutstöd vid telefonrådgivning ………………………………...…………….6 
           Samtalsprocessen………………...……………………………………………...7 
           Definition och begrepp………………………………………………………….7 
   
PROBLEMFORMULERING………………………………………………………....8 
SYFTE…………………………………………………………………………………..8 
METOD………………………………………………………………………………....8 
            Datainsamling och urval………………………………………………….........8 
            Dataanalys …………………………………………………..………………….9 
RESULTAT…….……………………………………………………………………….9   
Faktorer i förhållande till sjuksköterskan…………………...….…………….. 9 

          Kommunikativ förmåga och kommunikativ strategi hos sjuksköterskan…..….10 
            Erfarenhet och utbildning hos sjuksköterska…………………………………...11 
Faktorer i förhållande till uppringarna…………………...........…....……………...11 
          Etiska dilemman…………………………………………..…………………….11 
            Svårare vårdmöten med uppringaren ………………………………..…….…...12 
Faktorer i förhållande till organisationen………................………...…….………...12 
         Arbetsmiljö……………………………………………………………….……...12 
          Sjuksköterskans upplevelse av att vara utsatt......…….......……………………...13 
DISKUSSION………………………………………………………………………….14 
Metoddiskussion……..………………………………………………………….…….14 
Resultatdiskussion………..………..………….………………………………………15 
Kommunikativ strategi hos sjuksköterskan…………………………….…………...15 
Svårare vårdmöten……………………………………………………………….…...16 
Sjuksköterskans arbetsmiljö………………………………….…………….…..........16 
SLUTSATSER………………..……………………………………………………….17 
REFERENSER…………………………………………………..……...…….………18 
Bilaga 1 Tabell 1. Artikelsökning…………………………………………………….21 
Bilaga 2 . Artikelöversikt ……………….…………...…………..…………………...22 
 



 

 

 
4 

     
 
 
  
 
INLEDNING 

Idag ingår telefonrådgivning ofta i arbetsuppgifterna hos sjuksköterskor som arbetar 
inom hälso- och sjukvård. Telefonsjuksköterskor är en relativt ny yrkesgrupp vars enda 
arbetsuppgift är att ge hälso- och sjukvårdsrådgivning på telefon (Holmström, 2008 s. 
14). I denna litteraturstudie vill vi rikta oss mot sjuksköterskor som arbetar med 
telefonrådgivning på vårdcentral. Vår erfarenhet är att stora krav ställs på 
sjuksköterskans kompetens då telefonsamtalen till vårdcentralen är många, ärenden 
varierar brett och sjuksköterskan arbetar under tidspress. Det finns inga krav på 
utbildning för arbetet med telefonrådgivning på vårdcentralen. Sjuksköterskans uppdrag 
i telefonrådgivning är att göra medicinska bedömningar för att kunna ge adekvata råd 
och kunna hänvisa uppringaren till rätt vårdnivå. Även undervisning i egenvård ingår i 
telefonrådgivning (Wahlberg 2008, s. 51). Vilka faktorer påverkar kvaliteten i 
telefonrådgivningen? Går det att identifiera dessa för att öka kvaliteten i 
telefonrådgivning? 
 
 
BAKGRUND 
 
Telefonrådgivningens utveckling över tid 
 
Telefonrådgivning har blivit en stor del av arbetet för sjuksköterskor på primärvårdens 
vårdcentraler, dels på grund av en ökad befolknings vårdbehov och dels brist på 
läkartider. Hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon har delvis ersatt det fysiska 
vårdbesöket. Telefonen har blivit självklar i våra liv och ett telefonsamtal kan spara 
både tid och pengar. Behovet av sjuksköterskor som arbetar stor del av sin arbetstid i 
telefonen har således ökat (Wahlberg 2007, s. 9).  
 
Den första telefonrådgivningen i Sverige startades 1931. Det fanns flera motiv för att 
starta telefonrådgivning i Hälso-och sjukvården. Ett motiv var att möta behovet av ökad 
kunskap om egenvård och sjukdomar hos befolkningen på grund av att engenerations 
hushåll och ensamboende blev vanligare.  Befolkningen krävde mer tillgänglig sjukvård 
och sjukvård på lika villkor. Primärvården byggdes ut under 1970-talet och de flesta 
vårdcentraler i Sverige öppnade telefonlinjer för att öka tillgängligheten och samtidigt 
minska på antal läkarbesök då det blivit brist på läkare (Leppänen 2008, s. 21). 
Under 1990-talet var det vanligt att en sjuksköterska bemannade telefonen i receptionen 
på vårdcentralen. Nu för tiden arbetar mottagningssköterskor delar av sin arbetstid som 
telefonsjuksköterskor på vårdcentralen (Wahlberg 2007, s. 17–18). Ofta har man ett 
telefonsystem med en automatisk telefonsvarare där uppringaren får meddela sitt 
personnummer och telefonnummer och får ett klockslag när en sjuksköterska kommer  
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att ringa upp. Arbetet som sjuksköterska i telefonrådgivning betyder att hen möter och 
kommunicerar med patienter på distans (Wahlberg 2008, s. 55). Ärenden varierar och 
sjuksköterskans uppdrag i telefonrådgivningen är att göra en korrekt bedömning av det 
akuta vårdbehovet, ge adekvata råd, stöd, undervisning, ge hälso- och 
sjukvårdsinformation och samordna vård- och omsorgs resurser (Wahlberg 2007, s. 10).  
 
Bedömning av vårdbehovet hos en patient kallas för triage som betyder sortering. 
Sjuksköterskan gör en snabb bedömning av patientens hälsotillstånd och avgörande 
problem för att kunna hänvisa patienten till rätt vårdnivå (Wahlberg 2007, s. 29).  
Många sjuksköterskor upplever det som ett svårt och utsatt arbetsmoment att kunna ta 
ställning och göra rätt bedömning i telefonrådgivning. Många och ofta komplicerade 
bedömningar görs under ett arbetspass. Detta upplevs som mycket krävande och kan 
leda till stress och oro hos sjuksköterskan vilket kan medföra risk för felbedömningar    
( Wahlberg  2008, s. 30). Arbetet i telefonrådgivning innebär att mötet mellan 
sjuksköterska och patient är ansiktslöst, man ser inte patienten och det försvårar 
uppdraget på grund av att sjuksköterskan är van att göra bedömningar genom att se 
patienten. Telefonsamtal är även en ickeverbal kommunikation som innebär att 
sjuksköterskan aktivt måste lyssna efter outtalade ledtrådar som andning, röstläge och 
bakgrundsljud för sin bedömning (Wahlberg 2007, s. 85). 
Idag är samhällets struktur sådant att uppringare vill ha en snabb lösning för sina 
problem och nöjer sig inte  med egenvårdsråd, de vill ha en läkartid. Kraven på hälso-
och sjukvården är höga och behoven outtömliga. Det förväntas att sjuksköterskorna är 
tålmodiga, känsliga och har bred kunskap om medicin, omvårdnad och pedagogik, 
skriver Holmström och DallÁlba (2002) i deras studie.  
 
Enligt Patientlagen har vårdpersonalen skyldighet att främja en säker vård av god 
kvalitet (SFS 2014:821). God vård är ett samlingsbegrepp för vägledande mål och 
kriterier då man följer upp hälso-och sjukvårdens processer, resultat och kostnader. 
Begreppet god vård innebär att vården är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, 
individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig (Socialstyrelsen, 2009).  Svensk 
sjuksköterskeförening har arbetat i flera år för att implementera vårdens sex 
kärnkompetenser i både undervisning och verksamhet. Målet är att rusta sjuksköterskor 
att öka vårdens kvalitet och säkerhet. De sex kärnkompetenserna är personcentrerad 
vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och 
förbättringskunskap inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2018). 
Kärnkompetenserna berör all Hälso-och sjukvårdspersonal.  
 
 
Telefonsjuksköterska 
 
På en vårdcentral arbetar både sjuksköterskor och distriktssköterskor och alla har del i 
att ta emot telefonsamtal från patienter. Vårdcentralen ska vara tillgänglig per telefon 
för tidsbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov under hela tiden 
vårdcentralen är öppen under dagen, enligt Krav- och Kvalitetsboken ( 2018, s. 10), som 
är styrdokument för vårdvalet samt lagen om Valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962).  
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Det nationella gemensamma telefonnumret i Sverige, 1177, går till telefonrådgivningen 
där telefonsjuksköterskor arbetar.  
Föreningen Telefonrådgivning Inom Hälso-och sjukvård, TRHIS bildades 1998. TRHIS 
fungerade först som ett nätverk fram till 2004 och sedan dess en yrkes- och 
specialistförening under svensk sjuksköterskeförening. 2010 beslutade styrelsen att 
utarbeta en kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskor. Dokumentet utgår från 
Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Syftet 
med kompetensbeskrivningen är att beskriva och lyfta telefonsjuksköterskors unika och 
professionella kompetens och Telefonsjuksköterska är idag etablerad men det saknas 
fortfarande en specialistutbildning (Svensk Sjuksköterskeförening, 
Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska, 2011). 
 
 
Patientrådgivning och omvårdnad 
 
Egenvård är den vanligaste formen av hälso- och sjukvård. Utifrån egen kunskap och 
erfarenhet sköter man sin hälsa utan att söka professionell hjälp. För att få goda råd har 
man vänt sig till anhöriga och vänner som man har förtroende för. Under senare år 
kontaktar man vanligtvis apotek eller sjukvård för att få råd angående det som berör 
hälsan (Marklund  2016, s. 5). Vår Hälso-och sjukvårdslag (1982:763) utgår från en 
positiv och individuell människosyn där människan är expert på sin egen situation och 
kropp och kan också vägra behandling. Även om det innebär hälsorisker så har man rätt 
att ta beslut om hur man lever sitt egna liv. Sjukvårdens uppgift är att ge information 
och stöd så att individen själv kan fatta beslut om sin hälsa. Patienten kan ses som en 
resurs som rådgivaren undervisar, stöder och utvecklar till eget hälsomedvetande i 
rådgivningen. Patientrådgivning blir en spjutspets i sjukvårdens strävanden i utbildning 
av befolkningen (Marklund 2016, s. 5).  
 
Förutsättningar för egenvårdsråd är att den som söker vård klarar, förstår och accepterar 
råden. Rådgivaren behöver vara medveten om att anpassa råden efter individens 
situation och resurser (Marklund 2016, s.6). Det finns en tydlig relation mellan 
omvårdnad som är sjuksköterskans ansvarsområde och Hälso- och sjukvårdsrådgivning 
på telefon. Varje uppringare är en individ och samtalet blir individuellt och 
individperspektivet är centralt i omvårdnad. I telefonrådgivning är uppringarens 
reaktion på ett hälsoproblem i fokus och inte enbart det medicinska problemet. 
Omvårdnad i telefonrådgivningen innebär för sjuksköterskan att behöva ta hänsyn till 
sin egen, uppringaren och organisationens resurser i målet för sin bedömning. Det är 
inte alltid dessa tre resurser kan förenas (Wahlberg 2007, s.14, Wahlberg 2008, s. 58). 
Viktigt för att kunna göra korrekta bedömningar i telefon behöver telefonsjuksköterskan 
tala direkt med den som är i behov av vård eftersom även den icke-verbala 
kommunikationen är en del i individperspektivet (Wahlberg 2007, s.102). 
 
Beslutstöd vid telefonrådgivning  
 
För att avvärja förhastade bedömningar som kan riskera patientsäkerheten 
telefonsamtalen finns det ett behov av checklistor, regelverk och handledning för hur 
den professionella kommunikationen ska gå till (Landqvist 2012, s. 49.). Beslutstöd är 
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ett kunskap- och rådgivningsstöd som rådgivaren använder i telefonrådgivningen.  Det 
består oftast av ett dataprogram med flera delar; en rådgivande medicinsk del och en del 
för dokumentation, information från FASS och lokala riktlinjer (Wahlberg 2007, s. 
111). Ett beslutstöd förbättrar patientsäkerheten genom att vara medicinskt uppdaterat, 
evidensbaserat och lättillgängligt för sjuksköterskan. Beslutstödet ska vara ett stöd för 
att förebygga felbedömningar och möjliggöra att rådgivningen kan bli enhetlig då 
uppringarna får liknande svar oavsett vem de talar med när de ringer 
sjukvårdsrådgivningen. Programmen ger stöd i vårdbeslut och blir även ett sätt att 
utveckla medicinsk kunskap för sjuksköterskan även om det är grundläggande för 
sjuksköterskan i telefonrådgivningen att ha evidensbaserad medicinsk - och 
omvårdnadskunskap uppdaterad. Tillförlitlighet vid bedömning och rådgivning, 
tillsammans med möjligheten att detaljerad dokumentation kan utföras är fördelar med 
beslutstöd (Marklund & Jansson 2008, s.137–139).  
 
 
Samtalsprocessen 
 
Hälso-och sjukvården strävar efter att implementera personcentrerad vård. God 
kommunikation mellan de inblandade i vårdrelation är en förutsättning för 
personcentrerad vård. Det kan vara ett hinder om kommunikationen inte fungerar bra. 
Det finns människor som har svårt att sätta ord på sina upplevelser och det kan vara 
svårt att beskriva tillståndet, som de söker vård för. Hindret kan även vara relaterat till 
sjukdom (Saldert 2014, s. 207) Uppringaren har oftast gått igenom en process av sin 
situation innan hen ringer sjukvården för rådgivning. Det kan vara en förutsättning för 
en bra telefonrådgivning att sjuksköterskan försöker sätta sig in i uppringarens 
hälsoinsikt och uppfattning av situationen. En bild av tre F, Föreställning, Farhåga och 
Förväntning är bra att känna till som rådgivare då den kan vara till hjälp att beskriva 
uppringarens bild av situationen (Runius 2008, s. 69)  
“Samtalsprocessen” är en metod för ett personcentrerat telefonsamtal där strukturen i 
samtalet syftar till att den vårdsökande känner sig lyssnad på och känner samförstånd. 
“Samtalsprocessen” är ett verktyg som utarbetats för rådgivningssamtalet i 
telefonrådgivning och innebär att man samtalar utifrån fem faser: öppna, lyssna, 
analysera, motivera och avsluta. I metoden finns beskrivet vad varje fas ska innehålla 
för att samtalet ska leda framåt och blir personcentrerat och säkert (Runius 2008, s.71)   
 
 
Definition av begrepp  
 
En faktor innebär enligt Svenska Akademiens Ordbok (2009) en omständighet som 
bidrar till visst resultat och kvalitet innebär grad av goda egenskaper (SAO 2009). 
I vår studie kallar vi telefonsjuksköterska för ”sjuksköterska” och den som ringer till 
telefonrådgivningen för ”uppringare”, då det inte alltid är patienten som ringer själv.  
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PROBLEMFORMULERING 

I takt med att primärvården expanderar på grund av ökad befolkning som önskar vård 
och samtidig brist på läkare och övrig sjukvårdspersonal, har telefonrådgivning blivit ett 
arbetssätt för sjuksköterskan på vårdcentralen. I telefonrådgivningens uppdrag ligger att 
utföra korrekta medicinska bedömningar, hänvisa till rätt vårdnivå och rådgivning till 
uppringarna. Det är viktigt att samtalet utförs professionellt och patientsäkert. 
Förväntningarna från uppringarna är höga på sjuksköterskan och det kan medföra stress, 
oro och risk för felbedömningar. I dagsläget arbetar många sjuksköterskor som 
telefonrådgivare på vårdcentraler utan någon adekvat utbildning för uppdraget.  Med vår 
studie vill vi identifiera faktorer som kan påverka kvaliteten i telefonrådgivning. 
Kunskapen om dessa faktorer kan skapa förutsättningar för att förbättra kvaliteten i 
telefonrådgivningen och därmed ge patienten en säker och god vård. 

 
SYFTE 
Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar kvaliteten i telefonrådgivning. 
 
 
METOD 
 
En systematisk litteraturstudie enligt Axelsson (2012) valdes. I den här litteraturstudien 
ingår primärkällor av publicerade vetenskapliga artiklar, som har kvalitetsgranskat 
delvis med CASP (Critical Appraisal Skills Programme 2017). Studien innehåller både 
kvantitativa och kvalitativa artiklar. Axelsson menar att det kan vara en fördel att 
sammanföra olika perspektiv för att kunna få en bättre bild av verkligheten, speciellt 
inom hälsoområdet.  
 
 
Datainsamling och urval 
 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed som båda har 
relevans till ämnet omvårdnad (Axelsson 2012, s. 208). Sökord  i Cinahl var: Nurse, 
Telephone, Triage and Quality. Samma sökord i Pubmed blev noll träffar och då 
ersattes sökordet “Quality” med Communication, se tabell 1 (bilaga 1).  
Flera sökningar gjordes  i databaserna Cinahl och Pubmed  för att få en uppfattning av 
antalet träffar med sökorden. Sedan söktes  artiklar systematiskt i båda databaserna. 
Artiklarna begränsades med "Peer-reviewed”. Ingen begränsning med årtal då 
"telefonrådgivning" är ett ganska nytt begrepp. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
accepterades. Sökord kombinerades med "And" för att minska antalet av träffar.  När 
antalet blev under 300 lästes rubrikerna.  Med kombination av sökorden blev det totalt 
57 artiklar i Cinahl och 45 artiklar i Pubmed. Alla artiklar som relaterade till någon 
sjukdomsdiagnos eller annan särskild specialitet i telefonrådgivning samt pilotstudier 
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exkluderades. Fyra sådana artiklar påträffades i båda databaserna. Även hittades en 
tidigare litteraturstudie och en översikt som inte kan ingå i litteraturstudiens resultat då 
de är att betrakta som sekundärkällor (Axelsson 2012, s. 211). Av 93 abstrakt som lästes 
valdes 25 ut. Dessa 25 artiklar granskades med delvis med CASP. Av dessa hade 11 
artiklar hög kvalité och bedömdes vara relevanta för syftet (se bilaga 2). 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
För att kunna fördjupa oss i artiklarnas resultat läste vi 5 och 6 artiklar var och bytte 
med varandra och skrev ner resultaten från dessa artiklar. Resultatet tematiseras genom 
färgmarkeringar. Genom färgmarkeringarna tydliggjordes teman som påverkade 
kvaliteten i telefonrådgivning och därmed passade studiens syfte. Sex teman 
identifierades och dessa kunde kategoriseras under tre huvudområden.  Artiklarnas 
resultat sammanfattades och sammanställdes i en tabell tillsammans med artiklarnas 
författare, syfte, metod och urval(bilaga 2).    
 
 
RESULTAT 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som påverkar 
kvaliteten i telefonrådgivning på vårdcentralen. I analysen av 11 valda artiklar 
identifierades sex faktorer som kunde kategoriseras under tre huvudområden. 
Vi presenterar resultatet utifrån dessa tre huvudområden: 
 

● Faktorer i förhållande till sjuksköterskan 
     -Kommunikativ förmåga och kommunikativ strategi  
     -Erfarenhet och utbildning 

 
● Faktorer i förhållande till uppringaren 
     -Etiska dilemman 
     -Svårare vårdmöten med uppringaren  

 
● Faktorer i förhållande till organisationen 
     -Arbetsmiljö 
     -Sjuksköterskans upplevelse av att vara utsatt 

 

Faktorer i förhållande till sjuksköterskan 

I det här området beskrivs två faktorer i förhållande till sjuksköterskan i 
telefonrådgivning. Den första faktorn kommunikativ förmåga och kommunikativ strategi 
beskriver betydelsen av sjuksköterskans kommunikativa förmåga och kommunikativa 
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strategi i telefonrådgivningssamtalet. Den andra faktorn erfarenhet och utbildning visar 
att erfarenhet och utbildning är viktigt för sjuksköterskans arbete i telefonrådgivning.    

 

Kommunikativ förmåga och kommunikativ strategi  hos sjuksköterskan  

Samtalet i telefonrådgivning är ett ansiktslöst samtal vilket försvårar för sjuksköterskan 
att göra en rätt och säker bedömning eftersom uppringarens ansiktsuttryck inte kan läsas 
av, framkom i tidigare forskning (Holmström & DallÀlba, 2002; Holmström & 
Höglund, 2007; Holmström, 2007; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). Förmågan 
att lyssna efter vad uppringaren säger och läsa mellan raderna för att fånga det outsagda 
är viktiga egenskaper att utveckla för sjuksköterskan. En god hörsel och en god förmåga 
till lyssnade krävs också då sjuksköterskan behöver lyssna efter ledtrådar som röstläge 
och andning hos uppringaren (Holmström & DallAlba, 2002; Wahlberg, Cedersund & 
Wredling, 2003).  

Kommunikationens strategi har betydelse för kvaliteten i telefonrådgivningen visar 
Ernesäter, Engström, Winblad, Rahmqvist och Holmström (2015). I deras studie 
analyserades (n=25) inspelade samtal i telefonrådgivning där uppringarna inte hade fått 
förväntad vårdnivå eller var missnöjda med sjuksköterskans rekommendationer. 
Analysen visade att sjuksköterskan bemötte uppringaren med slutna medicinska frågor 
och även var den som talade mest i samtalen. Sjuksköterskan återkopplade om hen 
uppfattat uppringaren rätt och men försäkrade sig inte om att uppringaren uppfattat 
sjuksköterskan rätt. Sjuksköterskan bekräftade och svarade ofta lugnande och tröstande 
på patientens oro. Det vanligaste var att sjuksköterskan mötte uppringarens oro med 
slutna medicinska frågor och därefter gav medicinska terapeutiska råd. I en annan studie 
(Ernesäter,Winblad & Holmström, 2014) påvisades mer jämlika samtal mellan 
sjuksköterska och uppringare. Sjuksköterskan använde där öppna frågor och 
återkopplade om hen uppfattat uppringaren rätt, vilket gav mer respons från uppringaren 
och hen fick mer medicinska beskrivningar och information om uppringarens tillstånd.  
Patientsäkerheten ökar ju mer information man har om uppringarens ärende (Ernesäter 
et al, 2015).  

Kommunikationens betydelse för hur sjuksköterskan bedömer i rådgivningssamtalet 
beskrivs i flera studier (Ernesäter, Winblad & Holmström, 2014; Ernesäter et al 2015; 
Holmström & Dall’Alba, 2002; Holmström & Höglund, 2007; Huibers, Keizer, Giesen, 
Grol & Wensing, 2012; Röing, Rosenqvist & Holmström, 2013 ; Wahlberg, Cedersund 
& Wredling, 2003). Huibers et al. (2012) undersökte i deras studie effekten av 
samrådskvaliteten i telefonrådgivning och telefonsjuksköterskans beslut av triage. I 
studien ingick 6739 inspelade telefonkonsultationer med 623 telefonsjuksköterskor, av 
dessa konsultationer var 91% brådskande ärenden. Majoriteten av bedömningarna var 
lämpliga beslut. I bivariata analyser var beslutets lämplighet positivt relaterad till högre 
konsultaltationskvalitet.  
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Erfarenhet och utbildning hos sjuksköterskan 

Kompetensutveckling, erfarenhet och rollorientering är viktigt för arbetet som 
telefonsjuksköterska kom Valanis, Moscato, Tanner, Shapiro, Izumi, David och Mayo 
(2003) fram till i deras studie. Med rollorintering menades i den här studien att 
sjuksköterskorna saknade en tydlighet vad som var telefonsjuksköterskans roll i 
telefonrådgivning. Det  framkom att arbetsgivaren hade låga krav på erfarenhet och 
utbildning och möjligheterna till kompetenshöjning var små för sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna i en annan studie av Holmström och DallÀlba (2002) uttryckte att 
kommunikativ teknik och kunskapen de använde i telefonrådgivning var en tyst 
kunskap byggdes upp av erfarenhet.   

Beslutstöd ska öka kvaliteten i telefonrådgivningen men i studien av Holmström (2007) 
upplevde sjuksköterskorna att det inte fanns något tydligt sätt att använda beslutsstödet. 
Sjuksköterskorna ville att beslutstödet skulle vara mer lätthanterligt och upplevde att de 
behövde utbildning för att kunna använda beslutstöd på ett bra sätt. I Stacey, Graham 
och O´Connors (2005) studie tyckte sjuksköterskorna att beslutstöd hade begränsad 
användning av att fatta beslut i patientrådgivning i telefon. Det fanns en brist på 
strukturerad process och sjuksköterskorna tyckte att de hade otillräckliga kunskaper, 
färdigheter och förtroende för att använda beslutstödet. De intervjuade sjuksköterskorna 
i studien föredrog att lära sig genom praktiska exempel på effektiva och ineffektiva 
beslutsstödsamtal för att sedan kunna utveckla färdigheter att använda beslutstödet. 
 
 
Faktorer i förhållande till uppringarna 
 
I det här området beskrivs två faktorer i förhållande till uppringarna i telefonrådgivning. 
Den första faktorn beskriver Etiska dilemman som kan uppkomma i telefonrådgivning. 
Den andra faktorn handlar om svårare vårdmöten i telefonrådgivning.  
 
 
Etiska dilemman  
 
Sjuksköterskor upplever det som ett etiskt dilemma i telefonrådgivning att inte kunna se 
uppringaren. Det är svårt att diskutera personliga och känsliga problem när man inte kan 
se vem man talar med. Att tala genom tredje part med någon anhörig eller förälder till 
patienten, som är uppringare, kan innebära att sjuksköterskan förlorar betydande 
information i kommunikationen mellan patient och uppringare vilket försvårar för 
sjuksköterskan att kunna ge adekvata råd om egenvård. Även otillräckliga resurser i 
Hälso- och sjukvården där uppringarna riskeras att “bollas” mellan olika vårdgivare då 
det många gånger kan vara oklart var man ska hänvisa uppringaren för rätt hjälp.  
(Holmström & Dall’Alba, 2002; Holmström & Höglund 2007; Wahlberg, Cedersund & 
Wredling 2003) I en studie framkom att etiska värden kan skilja sig mellan 
sjuksköterskor. Det kan finnas skillnad i bedömningen av uppringaren hos olika 
sjuksköterskor, till exempel i bedömning av trovärdigheten hos uppringaren och dennes 
rätt till vård (Holmström & Höglund, 2007).  
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Svårare vårdmöten med uppringaren  
 
Några kategorier av uppringare upplevs svårare att bemöta av sjuksköterskorna i 
telefonkonsultationen och kan även vara mer tidskrävande, detta beskrevs i flera studier 
(Holmström & Dall’Alba, 2002; Holmström, Krantz, Karacagil & Sundler, 2016; 
Wahlberg, Cedersund & Wredling 2003; Holmström & Höglund, 2007). De uppringare 
som upplevdes som svårare vårdmöten var: uppringare med psykisk ohälsa,  uppringare 
med missbruksproblematik, icke svensktalande uppringare där brister i språket kan 
medföra en ökad risk för missförstånd, uppringare med annan kulturell bakgrund med 
andra krav på sjukvård och frekventa uppringare. Dessa vårdmöten beskrevs som 
svårare vårdmöten då de tog mer tid och var stressframkallande.   
I studien av Holmström, et al (2016) var syftet att ta reda på hur sjuksköterskor 
definierar och hanterar och frekventa uppringare. Frekventa uppringare eller s.k. 
“mångsökare” är uppringare som ringer minst en gång i veckan. “Mångsökare” 
upplevdes som tidskrävande och stressframkallande av sjuksköterskorna och de kände 
en oro att missa allvarliga symtom och sjukdomar hos dessa. I Holmström och 
Dall’Alba (2002) studie beskrev sjuksköterskorna att uppringaren ibland inte var nöjd 
med råden sjuksköterskan gav man ville inte ta emot eller lyssna på egenvårdsråd och 
sjuksköterskan kunde då mötas med aggressivitet och bli utskälld. Sjuksköterskorna 
visste att det inte var riktat mot dem personligen men det fick dem att känna sig illa 
mods och uppleva att de satt i en utsatt position. Sjuksköterskorna utvecklade egna 
strategier att hantera detta. Varje samtal var unikt vilket upplevdes som stimulerande 
och kompetensutvecklande för sjuksköterskan. Samtalet kunde även leda till att 
patienterna såg fördelen med ett telefonsamtal, vilket sparade tid då de inte behövde 
komma till läkare eller sjuksköterska (Holmström & Höglund, 2007).   
 
 
Faktorer i förhållande till organisationen  
 
Hur telefonrådgivningen är organiserad kan ha betydelse för hur kvaliteten påverkas. I 
det här området fann vi två faktorer. En faktor är sjuksköterskans arbetsmiljö i 
telefonrådgivning.  Den andra faktorn är sjuksköterskans upplevelse av att vara utsatt i 
telefonrådgivning. 
 
 
Arbetsmiljö 
 
Både den psykiska och fysiska arbetsmiljön påverkar kvaliteten i telefonrådgivningen. 
(Holmström & Dall’Alba, 2002; Valanis et al., 2003; Röing, Rosenqvist & Holmström, 
2013). Sjuksköterskorna i telefonrådgivningen upplevde att de saknade en 
arbetsbeskrivning och att bristen på tillgängliga läkartider påverkade arbetsmiljön 
negativt. Extra svårt upplevdes det att inte veta var man skulle hänvisa patienter med 
psykisk ohälsa. Brist på feedback av läkarna och uppföljning av samtalen hade också en 
negativ påverkan enligt Valanis et al. (2003). Även Holmström och DallÀlba (2002) 
visade i deras studie att tidsbrist och brist på läkartider telefonrådgivning upplevdes som 
ett hinder. Sjuksköterskan upplevde att hen behövde tid för att lyssna in vad som var 
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viktigt för just den här uppringaren och ville ge den tid som behövdes. Men tidsbristen 
gjorde att hen i stället förkortade och avslutade samtalet aktivt. 
 
Enligt Röing, Rosenqvist och Holmström (2013) påverkades sjuksköterskorna av långa 
arbetsskift och problem med teknisk utrustning som orsakade en känsla av att inte ha 
kontroll över sin arbetsmiljö. Beslutstödet är inte alltid en hjälp i telefonrådgivning. Två 
studier (Holmström 2007; Stacey, Graham, & O´Connor 2005) visade att sjuksköterskor 
upplevde att det var svårt att ta beslut med beslutstöd i telefonkonsultationen då 
beslutstödet upplevdes begränsande. De tyckte att de inte hade tillräcklig med tid för 
samtalet med uppringaren för att hinna använda beslutstödet fullt ut och de upplevde att 
beslutstöd var svårt att använda.  
 
I två artiklar (Stacey, et al.2005; Holmström, 2007) undersökte sjuksköterskors 
upplevelser av arbetet med beslutsstöd i telefonrådgivning. Sjuksköterskorna upplevde 
att det fanns en begränsad användbarhet av beslutstödet för att kunna göra bedömningar 
av patienter via telefon. Ett hinder var att det saknades en strukturerad process i 
beslutstödet. De upplevde stöd för bedömningen men inte för beslutet, inkonsekvens 
med programmet och verkligheten, begränsat stöd för utbildning och information om 
programmet, information om hur man kommunicerade med programmet. 
Sjuksköterskorna hade otillräckliga kunskaper och förtroende för att kunna använda 
beslutstöd och tyckte det tog längre tid att använda. Valanis et al (2003) visade i deras 
studie att när sjuksköterskorna själva kunde påverka sitt arbete och hade möjlighet att 
använda sin egen kompetens i bedömningar, samråda med kollegor och följa upp 
patienten så rapporterade sjuksköterskorna att deras kreativitet och arbetseffektivitet 
ökade, trots hög arbetsbelastning. På vissa mottagningar rapporterade sjuksköterskor att 
de hade stor autonomi och att det gav mer arbetsglädje. På en arbetsplats som var starkt 
lednings styrd satte arbetsledare tidsramar för samtalstid och dokumentationstid och 
även betygsatte sjuksköterskornas arbetsinsatser efter hur de kunde hålla sig inom 
tidsramen i telefonsamtalen (Valanis et al, 2003).  
 
Samarbete mellan vårdpersonal och andra vårdgivare är viktigt men kan vara svårt. Det 
kan vara svårt att överlämna patienter till sina kollegor och även svårt att få läkare att ta 
över, upplevde sjuksköterskorna i en studie (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003) 
Uppringare riskerar att “bollas” mellan olika vårdgivare då det många gånger är oklart 
var uppringaren ska hänvisas för att få rätt hjälp. Samtal från uppringare med problem 
med psykisk ohälsa tar längre tid och kan upplevas som stress då rådgivningen är 
anpassad för akuta problem (Holmström & Höglund, 2005). I en annan studie 
rapporterade sjuksköterskorna att arbetsmiljön begränsade och även försämrade deras 
optimala profession som sjuksköterska (Valanis et al. 2003). 
 
 
Sjuksköterskans upplevelse av att vara utsatt 
 
I två artiklar (Holmström & Dall’Alba, 2002 ; Holmström och Höglund, 2007) 
beskriver sjuksköterskorna att de upplevde sig som både vårdgivare och grindvakt i 
telefonrådgivning. De kände att det blev en konflikt mellan vad man som sjuksköterska 
tyckte var bäst för patienten och vad Hälso- och Sjukvården hade att erbjuda. 
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Sjuksköterskan har tillgång att boka på ett visst antal läkartider som bör ges till dem 
med störst behov. Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att göra bedömningar under 
tidspress. Det förekom att sjuksköterskan gav tid till läkaren fast det hade räckt med 
egenvårdsråd då de inte orkade motivera eller riskerade att råka i konflikt med patienten 
(Holmström & Dall’Alba, 2002). Sjuksköterskan känner ökad press och stress och det 
kan påverka patientsäkerheten i telefonrådgivningen. Detta beskrevs i flera studier 
(Holmström & Dall’Alba, 2002; Holmström & Höglund, 2007; Valanis et al., 2003).  
 
Det är viktigt att sjuksköterskan kan ställa rätt frågor för att kunna triagera när och var 
patienten ska hänvisas. Det ställer krav på sjuksköterskan, som måste svara med ett 
lugnt och vänligt bemötande trots upplevelsen av stress (Wahlberg, Cedersund & 
Wredling, 2003). Sjuksköterskor känner ansvar och kan uppleva en rädsla för 
missförstånd då det gäller att ge egenvårdsråd. Sjuksköterskor i den här studien 
(Holmström & DallÁlba, 2002) gav egenvårdsråd konkret och pedagogiskt och följde 
upp om uppringaren hade uppfattat rätt. Men sjuksköterskorna var oroliga för att fel 
beslut togs eller osäkra på om rätt råd gavs och därmed riskerade anmälning till Hälso- 
och sjukvårdens ansvarsnämnd. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Föreliggande studie är en litteraturstudie enligt Axelsson (2012). Att välja en empirisk 
studie ansågs skulle ta för mycket tid då detta är en kandidatuppsats som ska slutföras 
inom en viss tid. En litteraturstudie är lämplig att genomföra på kandidatnivå och 
Axelsson (2012) menar att det finns olika sätt att genomföra litteraturstudier. Den här 
studien följer ingen bestämd modell men vår ambition var att följa en metodisk struktur 
i genomförandet och för att få en tydlig presentation av vårt syfte och resultat.  
Litteratursökningen gjordes i Cinahl och Pubmed som är databaser relevanta till ämnet 
omvårdnad och bedömdes av författarna vara tillräckliga för datainsamlingen till 
föreliggande studie. Sökningen finns beskriven i tabell 1 (bilaga 1). Syftet med studien 
var att undersöka vilka faktorer som påverkar kvaliteten i telefonrådgivning på 
vårdcentral. Tidigare studier om kvalitet i telefonrådgivning visades vara begränsad. 
Resultatet av litteratursökningarna lästes noggrant igenom för att förstå innehållet. 
Författarna läste 300 rubriker och 93 abstrakt. Teman som kunde härledas till kvalitet i 
telefonrådgivning söktes i artiklarna och de artiklar som innehöll sådana teman valdes 
ut ur materialet. Ur materialet valdes 25 artiklar ut och granskades delvis med (CASP 
2017). Av dessa hade 11 artiklar hög kvalitet och var relevanta för syftet. De 11 
artiklarna analyserades och författarna fann faktorer som bedöms kunna påverka 
kvaliteten i telefonrådgivning. 
 
Sökningarna av artiklar begränsades med “peer-reviewed” då vetenskapliga artiklar 
söktes. En litteraturstudie ska baseras på data från primärkällor i form av publicerade 
vetenskapliga artiklar eller rapporter och valda artiklar ska kvalitetsgranskas (Axelsson 
2012, s. 203, 204). Språket begränsades till engelska språket, författarna ansåg att det 
var det språk de kunde förstå och tolka. Artiklar där forskningen var riktad mot någon 
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specifik specialitet i telefonrådgivning uteslöts då författarna ville undersöka generella 
faktorer. Pilotstudier uteslöts då de är primära och görs i mindre skala. Ingen 
begränsning i årtal gjordes då ämnet telefonrådgivning är ett relativt nytt 
omvårdnadsområde. Dessa begränsningar kan innebära att studier relevanta för ämnet 
kan missas vilket kan ses som en svaghet i studiens resultat.  
Både kvalitativa artiklar och kvantitativa artiklar inkluderades. Kvalitativ (n=6), 
kvantitativ (n=3) och mixed method (n=2). Axelsson (2012) skriver att en systematisk 
litteraturstudie kan innehålla både kvalitativ och kvantitativ forskningskunskap. Det är 
en fördel särskilt inom hälsoområdet att använda litteraturstudier av både kvantitativ 
och kvalitativ forskning för att kunna studera ett problem utifrån olika perspektiv, vilket 
ger en bättre möjlighet att förstå verkligheten (Axelsson 2012, s. 204).  
Åtta av artiklarna var studier baserade på svenska förhållande, en artikel var från USA, 
en artikel var från Canada och en artikel var från Nederländerna. Med flera svenska 
studier om telefonrådgivning i Sverige kunde författarna i föreliggande studie dra nya 
slutsatser som gav resultatet styrka. De utländska artiklarna baserades på studier om 
telefonrådgivning under förhållanden liknande de svenska och därför inkluderades de.  
 
 
Resultatdiskussion   
 
Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka faktorer som kan påverka 
kvaliteten i telefonrådgivning på vårdcentralen. Flera faktorer hittades och kunde 
sorteras under tre huvudområden: faktorer i förhållande till sjuksköterskan, faktorer i 
förhållande till uppringaren och faktorer i förhållande till organisationen. Faktorerna 
var; Kommunikativ förmåga och kommunikativ strategi hos sjuksköterskan, erfarenhet 
och utbildning hos sjuksköterskan, etiska dilemman som uppkommer i 
telefonrådgivning med uppringare, svårare vårdmöten med uppringare, sjuksköterskans 
arbetsmiljö och sjuksköterskan upplevelse av att vara utsatt. Flera faktorer kunde 
placeras under fler än ett område.  Faktorerna tydliggör vad som kan påverka kvaliteten 
i telefonrådgivning. I resultatdiskussionen valde författarna att diskutera kommunikativ 
strategi, svårare vårdmöten och sjuksköterskans arbetsmiljö och sjuksköterskan 
upplevelse av att vara utsatt. 
 
 
 
Kommunikativ strategi hos sjuksköterskan 
 
Faktorn kommunikativ strategi hos sjuksköterskan har stor betydelse för kvaliteten och 
patientsäkerheten i telefonrådgivning. Detta framkom tydligt i den här litteraturstudiens 
resultat då det beskrevs i flera studier (Holmström & Dall’Alba, 2002; Wahlberg, 
Cedersund & Wredling, 2003; Huibers,et al 2012). I flera studier beskrevs också det 
ansiktslösa samtalet som ett problem för sjuksköterskan i bedömningen av uppringare 
(Holmström & DallÀlba, 2002; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003; Holmström & 
Höglund, 2007; Holmström, 2007). Kommunikativ strategi är viktig förutom 
sjuksköterskans omvårdnadskunskap och medicinska kunskaper för att ta rätt beslut. I 
dag finns inget krav på att sjuksköterskor ska ha utbildning i telefonrådgivning i 



 

 

 
16 

primärvården. Två studier visade på behovet av utbildning i arbetet med beslutstöd och 
det framkom tydligt att det är viktigt för patientsäkerheten att användarna hade 
utbildning i användandet av beslutstöd (Holmström, 2007; Stacey et al., 2005). 
Vikten av kommunikationsstrategi har även visats i andra studier.  Pygall (2013) skriver 
att kommunikation kan vara verbal och icke-verbal och i ett telefonsamtal är lyssna lika 
viktig som att tala.  En effektiv konversation med uppringare leder till mer noggranna 
diagnoser vilket bidrar till att minska risken för kliniska felbedömningar. Att prioritera 
och att ge lämpligt råd via ett samtal är svårt, särskilt när uppringaren är någon annan än 
patienten. Det påverkar både kvaliteten av bedömning av uppringaren, vilket beslut som 
tas och hur man dokumenterar skriver (Pygall 2013). Wilson och Taylor (2011) visade i 
sin artikel att kommunikationsförmåga och att kunna lyssna är avgörande i 
telefonrådgivning för att sjuksköterskor ska kunna ta en fullständig anamnes av symtom 
såsom smärta, ångest, rädsla och oro hos uppringaren. De skrev även att effektiv 
kommunikation är det mest betydelsefulla verktyget för att minska risken för 
felbedömning. Det är välkänt att brister i kommunikationen är orsaken till klagomål på 
vårdpersonal (Wilson & Taylor, 2011). Pygall (2013) beskriver att sjuksköterskor som 
fick utbildning och träning i kommunikation kände sig lugnare och mindre stressade 
vilket bidrog till bättre och säkrare bedömning via telefonen.  
 
 
Svårare vårdmöten  
 
Flera studier (Holmström & Dall’Alba, 2002; Holmström, et al 2016; Wahlberg, 
Cedersund & Wredling 2003; Holmström & Höglund, 2007) beskrev att sjuksköterskan 
upplevde att en del patientkategorier av uppringare var svårare att bemöta och var mer 
tidskrävande ta beslut om i telefonkonsultationen. Vi har valt tre av dessa kategorier till 
vår diskussion: Uppringare med psykisk ohälsa, uppringare med missbruksproblematik 
och frekventa uppringare s.k. “mångsökare”. Uppringare med psykisk ohälsa behöver 
ofta mer tid för samtal i telefonrådgivningen. I dagsläget är det svårt att finna någon bra 
lösning för den här kategorin uppringare. Uppringare med missbruksproblematik kräver 
ofta receptförnyelse av sina läkemedel, detta bör det finnas individuell planering för på 
vårdcentralen. Vår erfarenhet är då patientansvarig läkare ej finns på plats så kan en 
omvårdnadsplanering förebygga den konflikt med uppringare som ofta blir resultatet. 
Dessa uppringare kan bli mycket tidskrävande. 
Sjuksköterskorna i Holmström et al (2016) studie föreslog att man genom teamarbete 
med tex sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och socialtjänst kunde upprätta en 
individuell vårdplanering för de uppringare som ringde frekvent. 
 
 
 
Sjuksköterskans arbetsmiljö 
 
Faktorer som sjuksköterskans arbetsmiljö och sjuksköterskan upplevelse av att vara 
utsatt vill vi lyfta fram i då arbetsmiljön för sjuksköterskor i telefonrådgivning är av stor 
vikt då det är ett stillasittande och monotont arbete. Eftersom telefonrådgivningen är ett 
stillasittande arbete med liten möjlighet att röra sig kan det vara svårt för sjuksköterskor 
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som sitter långa pass med denna arbetsuppgift (Valanis et al., 2003; Röing, Rosenqvist 
& Holmström, 2013) Många ringer till vårdcentralen och samtalskön gör att 
arbetsbelastningen för sjuksköterskan blir hög. Många sjuksköterskor upplever det som 
ett svårt och utsatt arbetsmoment att kunna ta ställning och göra ”rätt” bedömning i 
telefonrådgivning. Under ett arbetspass görs många ofta komplicerade bedömningar. 
Detta upplevs som mycket krävande och leder till stress och oro hos sjuksköterskan som 
kan medföra ökad risk för felbedömningar. Att kunna förkorta arbetspassen och 
variation för samtalstiden kan leda till bättre kvalitet i telefonrådgivningen.  
 
 
 
SLUTSATSER 
 
Denna litteraturstudie visar på vikten av:  
 

● att öka kompetensen hos sjuksköterskor med utbildning i 
kommunikationsstrategi och användandet av beslutstöd 

● att använda individuell planering för frekventa uppringare/ mångsökare och 
läkemedelsberoende uppringare.  

● att se över arbetsmiljön med autonomin för sjuksköterskan 
● att minimera tidspressen för säkrare bedömning i telefonrådgivning. 
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3133       

 And triage 288      

Sökte i bara 
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20171019 
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Nurse* 371609      

 And 
Telephone 

4674      

 And trigage 403      
Sökte bara i 
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45  41 14 10 5 
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Bilaga (2) Artikelöversikt  
Författare Årtal Titel  
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Ernesäter, A., Engström, 
M., Winblad, U. & 
Holmström, I. K. (2014). 
A comparison of calls 
subjected to a malpractice 
claim versus 'normal calls' 
within the Swedish 
healthcare direct: a case-
control study. BMJ Open, 
4, 2014-005961. 

The purpose of this study 
is to compare 
communication patterns in 
calls subjected to a 
malpractice claim with 
matched controls. 

Case-control design. Ett urval 
av rapporterade medicinska 
fel(n=33)2003-2010 inom 
sjukvårdsrådgivningen kunde 
hämtas som textdokument. 
Samtalen identifierades. 
(n=29)(4 föll bort pga tekniken) 
analyserades för att beskriva 
felanmälningar avseende 
kommunikationen mellan 
telefonsjuksköterska och 
uppringare. Matchande samtal 
söktes i databaser, (n=26) 
hittades. 26 fall+26 matchande 
samtal ingick i analysen. 

Att använda öppna frågor 
och lyssna efter respons från 
uppringaren gav mer 
medicinska beskrivningar 
och information. 

Ernesäter, A., Engström, 
M., Winblad, U., 
Rahmqvist, M. & 
Holmström, I. K.( 2016). 
Telephone nurses' 
communication and 
response to callers' 
concern--a mixed methods 
study. Appl Nurs Res, 29, 
116-21 

The aim of this study was 
to describe nurses`and 
callers`communication. 

Mixed Method studie. ‘ 
25 inspelade samtal från olika 
uppringare till 21 olika 
kvinnliga telefonsjuksköterskor 
internutbildade i 
kommunikationsprocessen 
analyserades. Samtalen 
hämtades från en tidigare 
enkätstudie (n=273)där man 
ville följa upp tillfredsställande 
och omhändertagande 
beteende. Patientsamtal 
(n=40)hade inte fått förväntad 
vårdnivå eller var inte överens 
med sjuksköterskans 
rekommendationer. Man kunde 
hämta upp 30 av dessa samtal 
och 25 blev kvar då man uteslöt 
5 samtal där uppringaren ringt 
flera gånger. 

Analysen visade att 
telefonsjuksköterskan i 
huvudsak frågade slutna 
medicinska frågor. 
Sjuksköterskan svarade 
empatiskt i  ett samtal och 
gav  medicinska råd. 
Sjuksköterskan var 
övergripande verbal i 
samtalen och lugnade 
vanligast med slutna 
medicinska frågor. 
Telefonsjuksköterskan 
följde upp om uppringaren 
förstått. 
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Holmström, I. K., Kranz, 
A., Karacagil, L. & 
Sundler, A.J. (2017). 
Frequent callers in 
primary health care - a 
qualitative study with a 
nursing perspective. J Adv 
Nurs, 73, 622-632. 
 

 

To: (a) describe how 
telephone nurses define a 
frequent caller; and (b) 
describe their experiences 
with calls from frequent 
callers to primary 
healthcare centres. 

Intervjuer genomfördes med tio 
telefonsjuksköterskor i Sverige 
2015. Kvalitativ 
innehållsanalys genomfördes. 

Sjuksköterskor känner sig 
inte trygga gällande 
bedömning av mångsökare 
då de kan missa allvarliga 
symtom hos dessa 
uppringare.Sjuksköterskor 
upplever dessa uppringare 
som tidskrävande och 
stressframkallande. 
Sjuksköterskor upplever att 
teamarbete, uppföljning och 
en bra och tydlig planering 
av läkare kan underlätta 
deras situation med 
mångsökare i telefonen. 

Holmström, I.(2007). 
Decision aid software 
programs in telenursing: 
not used as intended? 
Experiences of Swedish 
telenurses. Nurs Health 
Sci, 9, 23-8. 
 

 

 

 

The aim of this study was 
to explore the use of 
decision aid 
software programs for 
telenursing, from the 
perspective of the users. 

Kvalitativ studie 
Telefonsjuksköterskor djup 
intervjuades två gånger i 
separata rum med öppna frågor. 
De frågades om sina 
erfarenheter och synpunkter på 
de program som de använde för 
kliniskt beslutsfattande och hur 
de använde programvaran i 
praktiken. Fokus hölls genom 
att söka beskrivningar av 
konkreta situationer. 

Fyra teman hittades: stöd för 
bedömning men inte för 
beslutet; inkonsekvens 
mellan 
verklig praxis och 
beslutsstöds programvara; 
begränsat stöd till lärande 
och information; 
Sjuksköterskor önskade att 
information om symptom 
och deras behandling skulle 
ges på ett grundligt 
pedagogiskt sätt av 
programmen. De ville att den 
här informationen skulle 
skrivas på vardagsspråk så 
att de kunde läsa det direkt. 
Översättning från medicinska 
språket tar tid och var en risk 
för missuppfattning. 

Holmström, I. & 
DallÁllba, G.(2002). 
'Carer and gatekeeper' - 
conflicting demands in 
nurses' experiences of 
telephone advisory 
services. Scand J Caring 
Sci, 16, 142-8. 

The aim of this study was 
to describe how nurses 
experience the patient 
encounter when 
performing telephone 
advisory services. 

Fenomenologisk metod. 
5 telefonsjuksköterskor djup 
intervjuades och intervjuerna 
analyserades med hjälp av en 
empirisk fenomenologisk 
metod (EPP-metod) 

Telefonsjuksköterskorna 
upplevde sig som både 
vårdgivare och grindvakt. 
Svårt att göra bedömningar 
under tidspress. Utveckla 
egenskaper att lyssna till det 
outsagda. Oro för att 
patienterna skulle missförstå 
egenvårdsråd. Möta 
patienternas missnöje. 
Upplevde de motstridiga 
uppgifterna som stress vilket 
kunde leda till sämre 
vårdbeslut. Oavsett hur 
erfaren sjuksköterskan var, 
var det alltid nya problem 
eller områden att överväga. 
Detta ledde även till en 
kompetensutveckling för 
sjuksköterskan. 
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Holmström, I. & Höglund, 
A. T.(2007). The faceless 
encounter: ethical 
dilemmas in telephone 
nursing. J Clin Nurs, 16, 
1865-71. 

This paper aims to present 
the findings of a study 
designed to describe 
ethical dilemmas, in the 
form of conflicting values, 
norms and interests, which 
telenurses experience in 
their work. 

Kvalitativ studie med ett 
induktivt tillvägagångssätt utan 
förutbestämda kategorier. 12 
kvinnliga sjuksköterskor 
intervjuades (ingen manlig 
sjuksköterska arbetade) Öppna 
intervjuer gjordes 2ggr mellan 
2004 och 2005. 

Fem teman hittades: Tala 
genom tredje part, diskutera 
personliga och känsliga 
problem, otillräckliga 
resurser i hälso-och 
sjukvårdens organisation, 
balansera uppringarens 
information med 
professionellt ansvar och att 
bedöma uppringaren. Etiska 
värden kan skilja mellan 
sjuksköterskor i bedömning 
av uppringarens trovärdighet. 

Huibers, L., Keizer, E., 
Giesen, P., Grol, R. & 
Wensing, M.(2012). 
Nurse telephone triage: 
good quality associated 
with appropriate 
decisions. Fam Pract, 29, 
547-52 

To explore the impact of 
quality of consultation and 
estimated urgency on the 
appropriateness of 
decisions. 

Kvantitativ studie. 6739 
inspelade telefonkontakter med 
623 telefontriagesjuksköterskor 
Analyserades sekundärt med ett 
validerat kvalitets 
bedömningsinstrument. 91% av 
samtalen var brådskande. 

En hög konsultationskvalitet 
har en liten men positiv 
inverkan på om rätt beslut 
tas. För att nå en hög 
konsultationskvalitet krävs 
utbildning och support till 
triagesjuksköterskor. 
Speciellt inför akuta 
kontakter. 

Röing,M.; Rosenqvist,U.; 
Holmström, I.K.  (2013), 
Threats to patient safety in 
telenursing as revealed in 
Swedish telenurses’ 
reflections on their 
dialogues, Caring 
Sciences. Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences © 2012 Nordic 
College of Caring Science 

 

 

 

 

 

 

 

The aim of this study was 
to identify issues that 
could threaten patient 
safety in telenurses’ 
dialogues with callers 

Kvalitativ studie.Under 18 
månader 2004-2005 
registrerades alla samtal till en 
arbetsstation på Swedish 
Healthcare Direct  SHD-
webbplatsen. Vid varje tillfälle 
valde telefonsjuksköterska  en 
dags dialoger som hon ville 
diskutera. Totalt lyssnades 121 
samtal som sedan diskuterades. 

Risker för patientsäkerhet 
kunde sammanföras i fyra 
huvudkategorier enligt 
följande: Säkerhetshot 
relaterade till det omgivande 
samhället; säkerhetshot i 
samband med 
organisationen; säkerhetshot 
i samband med 
telefonsjuksköterska; 
säkerhetshot som är 
relaterade till den som ringer. 
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Stacey,D., Graham, I.D,. 
M.O’Connor, A.; 
Pomey,M.P, ;. 
(2005)Barriers and 
Facilitators Influencing 
Call Center Nurses' 
Decision Support for 
Callers Facing Values-
Sensitive Decisions: A 
Mixed Methods Study. 
World viewson Evidence-
Based Nursing,   

To identify the barriers 
and facilitators influencing 
the provision of decision 
support by call center 
nurses to callers facing 
values-sensitive health 
decisions at a Canadian 
province-wide health call 
center. 

En blandad kvalitativ och 
kvantitativ beskrivande studie 
från december 2003 till januari 
2004 med hjälp av nyckel 
informantintervjuer, två 
fokusgrupper , en barriär 
bedömnings undersökning  och 
analys av simulerade 
patientsamtal utfördes. 
Triangulering av dessa data 
utfördes med hjälp av en 
konceptuell innehållsanalys. 

Resultatet delades på 
följande kategorier: 
a) begränsad användbarhet 
av patientbeslutsfattande via 
telefon; b) Brist på en 
strukturerad process för att 
styra sjuksköterskor under 
dessa typer av samtal. 
(c) sjuksköterskornas 
otillräckliga kunskaper, 
färdigheter och förtroende 
för att tillhandahålla 
värdekänsligt beslutsstöd d) 
otydlig programinriktning (e) 
Organisationen som 
minimerade samtalslängden. 

Valanis, B.; Moscato, S.; 
Tanner, C.; Shapiro, S.; 
Izumi; David,M.; 
Mayo,A. (2003).Making it 
work: organization and 
processes of telephone 
nursing advice services. 
Journal of Nursing 
Administration 

Describe observed 
variations in telephone 
advice nursing services 
and the organizational and 
process factors the nurses 
identified as supporting or 
hindering their work 

Data samlades från en ”Call 
center” och två-tre ”Medical 
offices” i fyra olika städer i 
USA med varierande 
organisation av 
sjuksköterskerådgivning 
För att samla in information har 
samtal spelats in från både ”call 
center” och ”Medical offices” i 
de fyra olika städerna. 
För att kunna hitta alla faktorer 
som påverkade resultatet av 
telefonrådgivning, de hade en 
checklista så kallade ”Manager-
Completed checklist” för olika  
faktorer. 

Krav på erfarenhet och 
utveckling för sjuksköterskor 
i telefonrådgivning varierade 
och saknades Brist på 
feedback och uppföljning av 
råd påverkar 
samtalskvaliteten negativt. 
Sjuksköterskor saknar en klar 
arbetsbeskrivning. 
Sjuksköterskor nämner brist 
på tillgängliga läkartider 
påverkar deras arbete 
negativt. De nämnde extra 
svårigheter då de inte visste 
vart skulle de hänvisa 
patienter med psykiska 
besvär. 

Wahlberg,A.K.; 
Cedersund, E.;  Wredling, 
R.(2003). Telephone 
nurses’ experience of 
problems with telephone 
advice in Sweden. Journal 
of Clinical Nursing 

The aim of the study was 
to identify problems, 
difficulties and 
disadvantages that 
telephone nurses with 
varying degrees of 
experience had met during 
their professional careers. 

Frågeformuläret i tre faser: I fas 
1 skulle sjuksköterskor  
identifiera de största problemen 
i telefonrådgivningen. I fas två 
valdes 24 problem som 
uppkommit i fas 1 och 
sjuksköterskor ombads sätta 
betyg 1-10 för de problem där 
nummer 1 är störst och 10 är 
minst. I tredje fasen fick 
respondenterna att bedöma de 
10 högst rankade problemen 
som definierades i fas 2.Alla 25 
telefonsjuksköterskor deltog i 
alla tre faser. 

Utbildning i aktivt lyssnande, 
t.ex. lyssna på och 
kommentera egna råd skulle 
förbättra sjuksköterskornas 
beslutsfattande och kunna 
stödja dem i en situation där 
dem inte har visuell kontakt 
med patienten. Detta kan 
också förbättra deras 
självbild. Ett annat viktigt 
område är träning i hantering 
av sociala kontakter särskilt 
med uppringare från olika 
kulturer. 
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