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Sammanfattning    

Telefonrådgivning av distriktssköterskor är en växande verksamhet. Att möta 

vårdsökande genom telefonmöten tillhör distriktssköterskans vardag. Emellertid finns 

det ett behov av mer kunskap om telefonmötet ur ett patientperspektiv, för att bättre 

kunna förstå de vårdsökandes behov och för att kunna utveckla verksamheten. Syftet 

med vår studie var att beskriva vårdsökandes upplevelser av mötet med 

telefonsjuksköterskan på vårdcentral. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ 

intervjustudie där datamaterialet utgjordes av åtta intervjuer med vårdsökande som hade 

fått telefonrådgivning av vårdcentral. Datan analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet presenteras med fem kategorier enligt följande: Inbjudande, 

Interpersonellt, Professionellt, Otillgängligt och Avvisande. Resultatet kan förstås som 

att telefonmötet är Både inbjudande och avvisande. Slutsatsen är att det är tillfälligheter 

som avgör hur telefonmötet utfaller i samband med telefonrådgivning på vårdcentral. 

Det är den individuella telefonsjuksköterskan som sätter sin personliga prägel på 

telefonmötet och avgör graden av professionalitet. Det bör finnas utrymme för 

lyhördhet och empati för att ett gott telefonmöte skall kunna skapas. Upplevelsen 

påverkas vidare av hur samstämmiga de egna förväntningarna och de egna behoven är 

med det vårdmöte som telefonsjuksköterskan erbjuder. 

 

 

Nyckelord: Telefonrådgivning, patientperspektiv, telefonsjuksköterska, vårdmöte, 
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INLEDNING 

I vårt samhälle idag sker snabba förändringar som påverkar alla människor, snabba 

förändringar påverkar även tillgängligheten till vården där gamla metoder överges för 

att ge plats för nya. Ett samhälle i förändring påverkar såväl vårdsökande som 

vårdgivare.  

 

Under de senaste 50 åren har sjuksköterskans yrkesroll förändrats betydligt. Sedan 

sjukvårdsrådgivningen blivit allt mer organiserad och formaliserad har det växt fram en 

ny profession ”telefonsjuksköterskor”. Att arbeta som telefonsjuksköterska innebär att 

vara ensam i telefonmötet med den vårdsökande. Telefonsjuksköterskan förväntas ge 

adekvat rådgivning som är säker och evidensbaserad samt kunna hänvisa den 

vårdsökande till rätt vårdnivå.  

 

Det förefaller som att det blir allt vanligare med vårdmöten via telefon vilket kräver mer 

kunskap om de vårdsökandes upplevelser, för att kunna utveckla verksamheten ur ett 

patientperspektiv. Vi vill med vår studie undersöka vårdsökandes upplevelser av mötet 

med telefonsjuksköterskan på vårdcentral.   

 

BAKGRUND 

Patienten och den egna hälsoprocessen 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att personer som lever i en stabil livsrytm och 

har en slags jämvikt och harmoni i livet inte funderar så mycket på sin hälsa, de 

funderar kanske inte ens på vad det är som är bra eller som känns bra. I den dagliga 

tillvaron när hälsan så att säga ”tiger still” tas ett aktivt eller passivt ansvar för den egna 

hälsoprocessen. När det vardagliga skall avgöra vad det är som är bra och vad det är 

som tillför något för att livet skall bli så gott som möjligt görs det oftast på känn, det vill 

säga på vad som helt enkelt ”känns” bra, exempelvis äta nyttigt, motionera regelbundet 

och sova ordentligt.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) påtalar att patienten kan hamna utanför sitt vardagliga 

sammanhang, vilket kan bidra till en känsla av obalans, disharmoni och att vara ur rytm. 

Vid en längre tid av ohälsa kan patienten bli utan sammanhang och känna sig avskuren 

från livet utanför det egna sjukrummet, vilket även kan påverka kontakten med nära 

relationer. Detta visar på patientens sårbarhet och det visar på hur viktigt det är för 

patienten att komma in i ett nytt sammanhang som är vårdande, där sårbarheten får 

möjlighet att minska samtidigt som frihetsgraden kan öka. Patienten får på detta vis en 

möjlighet att utveckla sin hälsa och sitt välbefinnande och därmed bli delaktig i sin egen 

hälso- och vårdprocess. Författarna betonar vikten av patientens delaktighet i vården 

och menar då patientens inflytande, patientens rättigheter, patientens eget ansvar och 

patientens självbestämmande inom hälso- och sjukvården. Nyström (2003) beskriver att 

patienter som befinner sig i en pressad eller svår situation med en för dem okänd person  
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har svårt att uttrycka sina behov, sina frågor och/eller sina önskemål. Författaren påtalar 

att patienterna vill vara delaktiga i och införstådda med de beslut som rör det egna 

hälsotillståndet. Patienterna vill också bli bemötta som individer med respekt och 

integritet. Ström (2009) påpekar att patientens erfarenheter och förväntningar spelar en 

stor roll i kontakten med sin vårdgivare.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att då en patient drabbas av en sjukdom kan 

detta leda till en rad olika situationer där patienten hamnar i olika lägen av hjälplöshet, 

patienten är dock fortfarande herre över sin egen kropp och sitt eget liv. Det är patienten 

som lever med sin sjukdom och på så vis vet patienten bäst om hur sjukdomen upplevs 

och hur den påverkar hans eller hennes liv. Det kan skapas en otrygghet som kan leda 

till ohälsa om patienten inte upplever att hon/han får stöd och gensvar. Nyström, 

Carlsson och Dahlberg (2003) beskriver att om vårdande möten uteblir kan det orsaka 

ett onödigt lidande för patienten, de påpekar att patienten kan känna sig kränkt vid ett 

opassande bemötande. Dahlberg och Segesten (2010) påtalar att varken patient eller 

vårdare skall ses som expert, det handlar om ett samspel dem emellan, där bådas 

expertkunnande skall respekteras och bejakas. 

 

Telefonrådgivningens utveckling 

Sjukhuscentralen är föregångaren till sjukvårdsupplysningen och den samordnade 

hänvisningen av patienter till olika sjukhus. Det var i början på 1930-talen som patienter 

började besöka sjukhus för att ta reda på om de var sjuka eller inte. Sjukhuscentralen 

dirigerade ut ambulanser och det var också här som patienter bokade besök till 

jourläkare eller till joursjuksköterskor. Sjukvårdsrådgivningen blev mer organiserad och 

formaliserad på 1960 talet och det var sjuksköterskor som tog emot de vårdsökandes 

telefonsamtal. Successivt ersattes Sjukhuscentralerna med sjukvårdsupplysningar runt 

om i Sverige. Sjukvårdsupplysningen och SOS Alarms larmcentral samlokaliserades i 

Stockholm mellan 1986 och 2000 (Wahlberg, 2007). 

 

Telefonverksamheten inom primärvården utvecklades under 1970-talet. Denna 

utveckling kan ses både som nödvändig och helt naturlig då det under de senaste 

århundradena skett stora samhällsförändringar. Människans sociala liv och relationen 

till andra har över tid förändras. Från att ha levt nära varandra och tillsammans med 

flera generationen finns det i dag flera småhushåll och engenerationshushåll. Med detta 

följer ett ökat krav på tillgängligheten till primärvården (Läppänen, 2002; Wahlberg, 

2007). Wahlberg (2007) skriver vidare att telefonlinjerna också öppnades för att ersätta 

bristen på läkare och för att effektiviteten skulle öka.  

 

De senaste årtiondena har det blivit allt vanligare att söka efter nätbaserad information. 

Då antalet hälsosajter ökade under 1990-talet förutspåddes att kunskapen angående 

sjukdomar och egenvård skulle öka hos befolkningen och därmed skulle vårdbehovet 

minska. Det har dock visat sig att befolkningen blir oroligare av nätbaserad kunskap. 

Många lever ett stressigt liv och det förfaller som att det inte finns tid till att vara sjuk 

och därför efterfrågas snabb hjälp. Detta kan leda till att fler ringer telefonrådgivningen 

för att få råd och stöd (Wahlberg, 2007). 
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Telefonrådgivningens tillgänglighet och patienters nöjdhet 
Den vårdsökandes förväntningar på hälso- och sjukvårdsrådgivningen är att den ska öka 

tryggheten i vardagen, öka tillgängligheten, stödja egenvården och hjälpa patienten att 

söka sig till rätt vårdnivå (Wahlberg, 2007). 

 

Telefonrådgivningarna betraktas ofta ur politisk synvinkel som ett sätt att kunna få ett 

effektivare utnyttjande av de befintliga resurserna. En av fördelarna med 

telefonrådgivningen är att den bidrar till att den hjälpsökande fortare når rätt vårdnivå. 

En annan fördel är att hälso- och sjukvårdens personal kan få en möjlighet till att 

upprätta en relation med den hjälpsökande i sitt hem (Holmström, 2008). Marklund et 

al. (2007) påvisar att med SVR:s telefonrådgivningsmodell gav telefonsjuksköterskorna 

de vårdsökande adekvata råd och de hänvisade patienterna till rätt vårdnivå vilket 

resulterade i frisättning av vårdresurser. Detta är en vinst för både patienten och för 

hälso- och sjukvården. 

 

Av de som besökte vårdcentralen 2007 ansåg mellan 50 till 80 procent att det var lätt att 

komma fram på telefon medan det var mellan 7 och 32 procent som ansåg att det var 

svårt att komma fram (Sveriges kommuner och landsting, 2007). Enligt Holmström 

(2008) ringde cirka 33 procent av befolkningen till sjukvården under 2006, av dessa 

hade ca 40 procent ringt till vårdcentral eller husläkare, 41 procent hade ringt till 

sjukvårdsupplysningen eller vårdguiden. Vidare hade 15 procent ringt till någon 

akutmottagning, annan vårdgivare eller till någon jourläkare. I början på 1990-talet 

uppskattades det att vårdcentralernas telefonsjuksköterskor tog emot cirka 20 miljoner 

samtal om året. Sjukvårdsupplysningen, 1177 tog år 2007 emot cirka 3 miljoner samtal 

(vid denna tidpunkt ingick inte alla Sveriges regioner och landsting i 1177).  

 

Enligt Holmström (2008) och Ström (2009) har det visat sig att de allra flesta i 

befolkningen känt sig nöjda i mötet med telefonsjuksköterskan och de anser att de fått 

den hjälp de önskade. Det anses också att sjuksköterskorna gjort goda bedömningar. 

Ström (2009) påtalar att om telefonsjuksköterskan upplevs som respektfull, bekräftande, 

lugn och vänlig i sitt bemötande så uppfattas rådgivningen som god. Om patienten 

dessutom känner en delaktighet i rådgivningen ökas följsamheten och acceptansen. 

Moore, Saywell, Thakker och Jones (2002) utförde en studie som baserades på en 

prospektiv kvasi-experimentell undersökning där de slumpvis ringde upp vårdsökande 

som ringt så kallade ”after-hours call center” för att undersöka deras nöjdhet med 

telefonmötet. Det var cirka 90 procent av de som ringde ”after-hours call center” som 

var nöjda med telefonsjuksköterskans rådgivning. Mest nöjdhet och störst efterlevnad 

av rådgivningen återfanns hos de som ringt för råd åt de patienter som var under ett år. 

Det som gav minst nöjdhet var den tid det tog att komma i kontakt med sjuksköterskan. 

Moore et al. (2002) påvisar att om denna tid minskas kan patientens tillfredsställelse 

öka och detta kan i sin tur leda till större efterlevnad av rådgivningen och på sikt leda 

till hälsoförbättring.    

 

Förtroende för primärvården  
Befolkningens förtroende för vårdcentraler är lägre än förtroendet för sjukhus. Men 

förtroendet för vårdcentralen har över tid visat sig öka. År 2011 hade 64 procent av 
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befolkningen förtroende för vårdcentralen mot 62 procent 2010, 2005 var motsvarande 

siffra 55 procent. I Vårdbarometern ställdes frågan om vårdsökande ansåg att väntetiden 

till ett besök i primärvården var rimlig. Vid undersökningen som genomfördes år 2011 

visades att 69 procent tyckte att väntetiderna var rimliga, vilket var en ökning med 7 

procent sedan 2010 (Sveriges kommuner och landsting, 2011). 

 

Även Jacobsson (2007) beskriver att cirka 16-18 procent av befolkningen ger ett lågt 

betyg i bedömningen av primärvården. Han beskriver vidare att det framför allt är yngre 

människor, kvinnor och vårdsökanden med subjektiva symptom som upplevt sig illa 

bemötta. Det kan handla om exempelvis sömnbesvär, rastlöshet, nedstämdhet och 

långvarig smärta. Det är oftare ett dåligt bemötande och inte en brist på god information 

som gör att patienter känner sig missnöjda. Författaren beskriver att patienterna 

upplevde att personalen inte tagit dem på allvar, att de inte lyssnat på dem ordentligt och 

att de känt sig misstrodda. Författaren beskriver att stressad personal och hög 

arbetsbelastning kan vara en orsak till att patienter kan känna sig illa bemötta av 

vårdpersonal. Det är inte ovanligt bland hälso- och sjukvårdspersonal att de vid stor 

stress och hög arbetsbelastning kan uppleva så kallad distansering. En distansering från 

personalens sida leder till ytliga och korta kontakter. Dåligt bemötande, enskilt eller 

tillsammans med distansering leder ofta till att patienten upplever det svårt att ta upp 

vissa ämnen eller att ställa följdfrågor. En patient som däremot upplevt ett gott 

bemötande blir en autonom patient, detta ger i sin tur utrymme för patienten att kunna 

känna en trygghet i att själv utföra eventuell egenvård, vilket i sin tur leder till ett 

minskat behov av kontakt med hälso- och sjukvården. Författaren beskriver att hög 

arbetsbelastning, kunskapsbrist och stress är möjliga orsakerna till dåligt bemötande i 

sjukvården. Det är således viktigt för vårdpersonal att få ta del av människors 

upplevelser av mötet med sjukvården i olika sammanhang, detta för att kunna utveckla 

verksamheten.  

 

Distriktssköterskans ansvar  
Att möta vårdsökande genom telefonmöten tillhör många distriktssköterskors vardag.  

Det är distriktssköterskans/telefonsjuksköterskans ansvar att ge patienten stöd, råd 

och/eller undervisning, att bedöma patientens behov av akut vård, att hänvisa patienten 

till rätt vårdnivå och att samordna eventuella vård- och omsorgsresurser (Wahlberg, 

2007). Denna målbeskrivning har sin grund i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 

1982:763) som definierar hälso- och sjukvård som de åtgärder som vidtas för att 

medicinskt förebygga, utreda och/eller behandla sjukdomar och skador. HSL definierar 

också målet för hälso- och sjukvården, vilket är en god hälsa och en god vård på lika 

villkor för hela befolkningen.  

 

Telefonsjuksköterskans arbete påverkas av hur organisationen ser ut samtidigt som både 

organisationen och de vårdsökande påverkas av hur telefonsjuksköterskans arbete 

fungerar. Telefonmötet påverkas av hur telefonsjuksköterskan uppfattar och förstår sitt 

uppdrag. Hur uppdraget förstås påverkar sedan agerandet och bemötandet av den 

vårdsökande, telefonmötet påverkas också av den vårdsökandes förutsättningar, krav 

och förväntningar (Ström, 2009; Wahlberg, Cedersund & Wredlings, 2005).  
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Distriktssköterskans kompetensbeskrivning innehåller faktorer som yrkeskunnande 

kompetens, erfarenheter och förhållningssätt. Kompetensen består i att 

distriktssköterskan skall ”ha en förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att 

tillämpa kunskap och färdigheter” (s. 5). Kunskapen handlar om att veta lämplig fakta 

och lämpliga metoder samt att ha färdigheten att kunna utföra dessa metoder på ett 

lämpligt sätt (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Holmström (2008) liksom Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att telefonsjuksköterskornas arbete kräver att de 

är både erfarna och välutbildade, där kompetens består av såväl kunskap och färdighet 

som av förståelse och attityd, detta för att kunna möta patientens förväntning och för att 

kunna ge en patientfokuserad och säker vård. Författarna menar att den kunskap 

telefonsköterskan besitter har inhämtats via erfarenhet och inte genom utbildningen. 

Även Ström, Marklund och Hildingh (2006) påtalar att arbetet som telefonsjuksköterska 

är väldigt kunskapskrävande.  

 

Vad gäller förhållningssättet avses distriktssköterskans inställning, vilken är grunden för 

allt bemötande och för det förhållningssätt som antas inför en uppgift. Enligt 

Holmström (2008) skall telefonsjuksköterskan i början av samtalet försöka skapa en 

trygg och god relation till patienten genom att visa respekt och försöka främja en god 

kontakt. Hälso- och sjukvården skall också arbeta för att försöka förebygga ohälsa, 

vilket kan tillämpas i telefonrådgivningssamtal, genom att patienten kan få upplysningar 

och råd om olika metoder som finns. Patienten kan också få råd om var hon/han kan 

hämta information för att kunna förebygga skada eller sjukdom, vilket även anges i SFS 

(1982:763). 

 

Det arbete som distriktssköterskan utför skall bygga på ett holistiskt och etiskt synsätt. 

Det etiska förhållningssättet bygger på distriktssköterskans respekt för patientens 

autonomi och integritet. Det är nödvändigt att ha ett patientcentrerat arbetssätt för att 

kunna stärka och stödja patienten. Distriktssköterskan skall också ha ett hälsofrämjande 

synsätt gentemot patienten för att främja god hälsa (Distriktssköterskeföreningen, 

2008). Ett professionellt förhållningssätt är enligt Holm (2001) att alltid göra det som är 

till godo för patienten och inte sträva efter sådant som är till gagn för de egna behoven. 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, poängterar att sjuksköterskan har ett eget moraliskt 

ansvar för alla sina beslut och bedömningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

Patienterna måste kunna känna trygghet och visshet om att den information de lämnar 

till telefonsjuksköterskan inte sprids vidare till någon obehörig (Holmström, 2008; SFS 

1980:100). Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring 

inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) och patientdatalagen (2008:355) 

beskriver tydliga rutiner för dokumentation av telefonrådgivning. Om det är så att 

telefonrådgivningen är av den karaktären att behandling eller vård påbörjas skall en 

journalanteckning föras enligt patientdatalagen (Holmström, 2008; SFS 2008:355; 

SOSFS 2008:14). 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det etiska kravet alltid måste besvaras med 

en ”så god vård som möjligt” (s. 110), där varje enskild patient måste förstås och tolkas 

utifrån sina egna speciella behov. Att arbeta utifrån ett patientperspektiv där patientens 

autonomi bejakas och där patientens kunnande respekteras behöver inte alltid visa på att 

det är patienten som vet bäst och att vårdaren skall handla så som patienten önskar. Som 
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vårdare måste man både ha en bra vårdvetenskaplig grund och en bra medicinsk grund 

att stå på för att kunna förstå vad det är som varje enskild patient uttrycker. Det är enligt 

det etiska kravet vårdarens ansvar att se till att hon eller han innehar aktuell kompetens 

för att kunna uppfatta ett sådant krav. 

 

 

Telefonrådgivningens arbetsmiljö 
Telefonsjuksköterskan kan uppleva sig själv som en blandning av ”portvakt” och 

professionell vårdare. De skall samtidigt som de har ont om tid, hinna möta patienten på 

ett bra sätt, kunna läsa mellan raderna, göra korrekta bedömningar, ge goda 

egenvårdsråd samt dokumentera själva förloppet. Detta kan orsaka stress i patientmötet 

vid telefonrådgivning (Holmström och DallÁlba, 2002; Holmström, 2008; Wahlberg, 

2007). 

 

Wahlberg (2007) beskriver att telefonsjuksköterskor kan uppleva det som svårt att veta 

om en patient underdriver eller överdriver sina symptom. Arbetsmiljön kan upplevas 

som mycket stressig inom telefonrådgivningen då det är många samtal i kö. I dessa 

situationer kan också patienterna vara arga då de kommer fram vilket i sig är en faktor 

som kan försämra samtalets kvalitet. Det framkommer i Holmstörm och DallÁlbas 

(2002) intervjustudie att telefonsjuksköterskor kan känna en oro för att göra 

felbedömningar då de skall ta korrekta beslut på kort tid. Detta påtalas även av 

Wahlberg (2007) som berättar att telefonsjuksköterskorna kan uppleva att de måste 

skynda på varje samtal då samtalsköerna är långa, detta kan ytterligare försvåra 

bedömningen av patienten. 

 

Organisatoriskt upplever en del telefonsjuksköterskor att det är ett stort problem med 

resursbristen inom hälso- och sjukvården. En konsekvens av detta är att det inte alltid 

finns läkartider att tillgå trots att man gjort en bedömning att patienten har behov av 

detta. Det kan då leda till att patienten måste hänvisas till en högre vårdnivå än som 

varit nödvändig. Resultatet av detta blir att telefonsköterskan möts av kritik från 

personalen från den högre vårdnivån och ibland även från patienten. Då det är ont om 

läkartider behövs längre handläggningstid för att söka alternativa vägar, vilket resulterar 

i längre tidsåtgång per samtal (Ström et al., 2006; Wahlberg, 2004; Wahlberg, 

Cedersund &Wredling, 2003).  

 

Nätverket Telefonrådgivning Inom Hälso- och Sjukvård (TRIHS) har diskuterat hur 

många samtal en telefonsjuksköterska bör kunna ta emot per timme. Mellan sex till åtta 

telefonsamtal inklusive dokumentation per timme betraktas som rimligt. Generellt kan 

det sägas att bedömningar tar längre tid än enbart rådgivning (Wahlberg, 2007). Enligt 

Leppänen (2002) sker cirka en tredjedel av telefonsamtalen till vårdcentralen på 

måndagar och mer än fyra av tio telefonsamtal sker på förmiddagen mellan åtta och tio. 

Samtalslängden är cirka tre minuter, telefonsamtal till jourcentralen är kortare medan 

telefonsamtal till distriktssköterskemottagningen är längre. Cirka sex procent av 

telefonsamtalen till vårdcentralen resulterar i egenvårdsråd till den vårdsökande. Om 

patienten vid samtalet förväntar sig att få en läkartid, är det av stor vikt att få veta hur 

patienten upplever det att få egenvårdsråd i stället. 
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Telefonrådgivningens förutsättningar  
Hälso- och sjukvårdspersonal har ett kunskapsmässigt övertag gentemot patienterna, 

detta är något som måste beaktas för att kunna möta patienterna där de är. Att möta 

patienterna där de är, är oerhört svårt för en sjuksköterska som sitter i 

telefonrådgivningen, där hon/han inte har patienten framför sig vid tolkning av 

patientens berättelse utan bara får gå på det sagda ordet. Det är enbart med ord, 

yttranden och olika bakgrundsljud, som uppringaren förmedlar sina problem till 

telefonsjuksköterskan. Detta kommunikationssätt begränsar telefonsjuksköterskans 

möjligheter till att bedöma uppringarens problem liksom möjligheterna till att 

individanpassa de råd som ges (Hanson Scherman & Runesson, 2009; Holmström, 

2008; Wahlberg, 2007; Wahlberg et al., 2005).  

 

Telefonsjuksköterskorna ställs också ofta inför situationer där de inte får tala direkt med 

den vårdsökande utan med någon annan i dess närhet, exempelvis förälder till barn eller 

om den vårdsökande på grund av annan kulturell bakgrund, skada eller sjukdom inte 

själv kan prata (Wahlberg, 2007). Enligt Wahlberg och Wredling (1999) var det någon 

annan än den vårdsökande som ringde för rådgivning i upp till 47 procent av fallen. 

Holmström och Höglund (2005) liksom Ström (2009) talar om det etiska dilemmat med 

det ”ansiktslösa mötet” med patienten i telefonrådgivningen.   

 

 

Bemötandets betydelse 
Vårdpersonal möter ofta patienter som är oroliga, rädda och hjälpsökande. Bemötandet 

spelar då en mycket stor roll i hur patienten upplever kvalitet i mötet med vårdgivaren. 

Då patienter har upplevt vården som undermålig har det ofta handlat om hur de upplevt 

själva bemötandet (Fossum, 2007).  

 

I en avhandling av Jangland (2011) intervjuas patienter och sjuksköterskor om 

patientnära interaktioner. Avhandlingen visar att patienters upplevelser av negativa 

interaktioner med vårdpersonal kan leda till minskat förtroende i kommande vårdmöten. 

Författaren påtalar att det inom hälso- och sjukvården finns stora brister gällande  

bemötandet. Hon påpekar att vårdpersonalen med enkla medel kan bli bättre på detta, 

genom att öka patientens känsla av delaktighet och genom en större empatisk förmåga 

hos personalen. Wahlberg (2007) påtalar att den vårdsökande tydligt märker om 

telefonsjuksköterskan är närvarande i mötet eller inte då både okänslighet och ointresse 

hörs väldigt väl genom telefonluren. Om patienten känner ett minskat förtroende för 

telefonsjuksköterskan är det viktigt att få ta del av patientens upplevelser av att få 

egenvårdsråd vid ett sådant vårdmöte. 

 

Enligt Fossum (2007) handlar bemötande om hur samtal utförs och genomförs. Det 

handlar om kroppsspråk, ögonkontakt och om hur patienten tas emot. Det handlar också 

om vänlighet, artighet och att vara hjälpsam på ett respektfullt sätt, samt om vilken 

människosyn vårdgivaren har. Det är viktigt att gå in i ett samtal med inställningen om 

att vilja att tolka mötet med största möjliga förståelse. 
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Wiman och Wikblad (2004) beskriver olika sorters möten, vårdande möte och icke 

vårdande möte. Det vårdande mötet innebär att vårdgivaren har ett öppet och klarsynt 

förhållningssätt till den vårdsökande, där vårdaren visar att denne bryr sig om den 

vårdsökande, vårdaren är närvarande i mötet och visar ett moraliskt ansvar. Vid icke 

vårdande möten visar vårdaren ett ointresse och är okänslig i mötet med den 

vårdsökande. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) påpekar att det är vårdarens ambition att kunna ge en god 

vård och att kunna erbjuda patienten ett vårdande möte, men det kan ibland gå fel då 

blir vården inte vårdande. Ström (2009) beskriver att sjuksköterskan i det vårdande 

mötet skall ses som en ovärderlig kompanjon där klimatet skall kantas av ett ovärderligt 

förtroende så att mötet kan gynna ut i en känsla av välbefinnande, solidaritet, hjälp och 

läkedom. Medan sjuksköterskan i det icke vårdande mötet beskrivs som ett hinder till 

både läkedom och välbefinnande. I detta möte präglas klimatet av en kontaktbrist och en 

misstro, resultatet av detta möte blir modlöshet, olustkänsla och nedbrutenhet. 

 

Den vårdande relationen i samtalet 
Kasén (2002) beskriver vikten av att vårdaren etablerar en nära relation till varje patient 

för att denne skall kunna behålla sin värdighet. Detta utgör grunden till det mänskliga 

vårdandet. Attree (2001) påpekar att patienten efterlyser en vård som är relaterad till de 

individuella behoven. Författaren menar att själva vårdandet är alltför inriktat på att 

scheman och rutiner följs istället för att låta de individuella önskningarna och behoven 

styra vårdandet. Dahlberg och Segesten (2010) uttrycker att det är viktigt att vi som 

vårdgivare har en öppenhet och en medveten nyfikenhet för att kunna ta del av 

patientens livsvärld. Utan ett sådant förhållningssätt minskar chanserna till att få ta del 

av patientens information. Samtalet kan i sämsta fall anpassas till vårdgivarens 

förförståelse. För att få till stånd en god vård är det viktigt att en mellanmänsklig 

kontakt skapas mellan patienten och vårdgivaren. Det ligger alltid på vårdgivarens 

ansvar att skapa den vårdande relationen och det vårdande samtalet. Om inte det 

vårdande samtalet förankras finns risk att det uppstår en envägskommunikation och 

detta kan tysta ner patientens röst.  

 

På både gott och ont påverkar den förförståelse som vårdaren innehar hur hon eller han 

tolkar världen. Förförståelsen är varje enskild individs samlade livserfarenheter, dessa 

styr oss och visar hur vi ser på det som sägs och hörs, på det vi möter och på allt som vi 

är med om. Genom att visa ett så öppet och följsamt vårdande som möjligt kan kan 

vårdaren möta varje enskild individ där den är. En vårdrelation kännetecknas av ett 

professionellt engagemang där det handlar om att kunna skapa ett vårdande möte.  Ett 

vårdande möte sker när vårdaren förstår vad som är vårdande för den enskilda patienten 

och vad det är som stöder hans eller hennes hälsoprocess (Dahlberg, 2002; Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) visar tidigare forskning att vårdarens vårdande 

borde inriktas mer på att öka möjligheterna för individens välbefinnande, trots eventuell 

sjukdom, samtidigt som vårdaren försöker stärka individens hälsa. Författarna definierar 
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precis som Travelbee (1971) omvårdnad som en mellanmänsklig relation, där den 

professionella vårdaren hjälper den vårdsökanden att förebygga och/eller bemästra 

sjukdom eller lidande samt att vid behov finna en mening med dessa. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) är samtal en viktig del i den mellanmänskliga relationen. I det 

vårdande samtalet ligger ansvaret på vårdaren även om både patient och vårdare 

påverkar samtalet. Det kan vara svårt att i hälso- och sjukvården genomföra goda och 

vårdande samtal då risken för att det blir en envägskommunikation, det vill säga att 

vårdaren talar till istället för med patienten. Författarna påtalar att det vara extra svårt att 

skapa goda vårdande samtal i verksamheter som är rutinberoende och hårt styrda.    

 

Aktivt lyssnande  
Gordon (2004) och Holmström (2008) beskriver vikten av ett aktivt lyssnande, där 

vårdaren förmedlar sitt intresse och sin attityd till patienten. Det är vårdaren som bjuder 

in patienten till att tala och till att anförtro sig, både det verbala språket och det icke-

verbala språket möjliggör ett utbyte av känslor och tankar. Då är det viktigt med orden. 

Vårdaren måste alltid sträva efter att förstå patienten och att bli förstådd av patienten 

under det professionella samtalet, genom att göra detta kan en äkta relation etableras. 

 

Holmström (2008), Kaminsky, Rosenqvist och Holmström (2009) och Ström (2009) 

beskriver att alla människor har olika upplevelser av smärta och obehag eller om hur 

brådskande något är. Samma problem kan presenteras på en rad olika vis. På grund av 

detta måste telefonsjuksköterskorna utveckla en slags förmåga som innebär att de inte 

bara lyssnar på det sagda ordet utan också lyssnar efter annan information som kan 

komma fram i samtalet med uppringaren. Kaminsky et al. (2009) beskriver hur 

telefonsjuksköterskorna försöker hålla sig lugna och ge uppringaren tillräckligt med tid 

till att tala. Enligt Ström (2009) anser telefonsjuksköterskorna att de behöver vara både 

prestigelösa och lyhörda, de behöver också ha en god självkännedom samt förmågan att 

våga fatta beslut då de möter patienten i telefonen. 

 

Vårdsamtal och maktstruktur 
Fossum (2007) beskriver att kommunikation är en svår konst. Författaren påpekar att 

vårdpersonalen måste använda ett språkbruk så att patienterna förstår. Om 

sjuksköterskan använder ett tonfall där hon låter stressad kan det vara svårt för patienten 

att kunna ta upp sådant som kräver tid, engagemang och förtroende. Det är viktigt att ha 

ett patientcentrerat arbetssätt inom vården, detta leder till att patienterna känner sig 

nöjdare. Kasén (2002) beskriver att vårdaren har mer makt än patienten i en vårdande 

relation, detta medför också att vårdaren har ett större ansvar i vårdrelationen. Fossum 

(2007) uttrycker att makten är ett hinder för ett bra vårdsamtal. Samtalet blir omvandlat 

enligt vårdgivarens premisser vilket ofta försätter patienten i ett underläge. Patienten 

kan i bland möta denna dominans med ett slags motstånd för att kunna föra fram sina 

behov och rättigheter. Detta är ett komplext problem då patienten befinner sig i en 

beroendesituation gentemot vårdgivaren. Det är organisationen och inte den enskilde 

patienten som har ansvaret för att få till stånd en god kommunikation. Patienten skall 

inte behöva möta de maktinslag som kan hindra det goda vårdsamtalet. Det krävs en 

ojämlik relation för att få till stånd det goda samtalet i form av att vårdgivaren 

underordnar sig vårdtagarens situation och behov.   
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Enligt Ström (2009) och Kettunen, Poskiparta och Gerlander (2002) är 

telefonsjuksköterskorna medvetna om att att de besitter ett överläge gentemot 

patienterna med tanke på den tillgång de har till de nya och de aktuella medicinska 

kunskaperna. Ström (2009) poängterar att detta överläge kan ses som stimulerande men 

att det samtidigt innebär ett ansvar med ett högt krav från både verksamhet och patienter 

om att de skall vara upplysta och pålästa. Kettunen et al. (2002) påtalar att patienterna 

kan utjämna maktflödet genom att de har flera alternativ att bygga sin makt på och på så 

sätt påverka flödet av interaktion, till exempel genom att påverka rådgivningen med  

frågor, avbrott och ytterligare information. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det sker i dag en åtstramning av resurstilldelningen inom vårdsektorn samtidigt som 

kraven på vårdarnas insatser och kompetens ökar. Telefonsjuksköterskor på 

vårdcentralerna upplever sin arbetsmiljö alltmer tidspressad. Det är en stressupplevelse 

som uppkommer på grund av motsägelsefulla krav av att både vara ”portvakt” och 

professionell vårdare. Studier har visat att telefonsjuksköterskor upplever tidspress inför 

varje samtal samtidigt som de skall göra eftertänksamma bedömningar, öka patientens 

kunskaper i egenvård, ha ett etiskt förhållningssätt sätt och eventuellt även bemöta 

patientens missnöje. Det är problematiskt att telefonsjuksköterskans arbetssituation kan 

vara grunden till en bristande vårdrelation i de fall den vårdsökande upplever ett dåligt 

bemötande i samband med telefonrådgivningen. Telefonsköterskan måste å sin sida 

förhålla sig till samtalens tidsbegränsning vilket innebär att viktig information kan 

missas. Det förefaller som om telefonsjuksköterskans kunskaper i telefonrådgivning 

företrädesvis är erfarenhetsbaserad och inte grundad i sjuksköterskeutbildningen. Detta 

kan leda till varierande bedömningar och olika egenvårdsråd beroende på vilken 

telefonsjuksköterska patienten får tala med. Då vårdmöten via telefon nu blir allt 

vanligare finns ett behov av mer kunskap ur ett patientperspektiv för att bättre kunna 

förstå och kunna utveckla verksamheten. Tidigare studier som gjorts ur ett 

patientperspektiv inom telefonrådgivning grundar sig på vårdsökandes upplevelser av 

sjukvårdsupplysningen eller ”after hours call center”. Vi önskar nu undersöka 

vårdsökandes upplevelse av telefonkontakten med sin vårdcentral. Det övergripande 

intresset är att kunna vidareutveckla telefonrådgivning i ett patientperspektiv. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva vårdsökandes upplevelser av mötet med 

telefonsjuksköterskan i samband med telefonrådgivning på vårdcentral. 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 

Den metod som användes i denna studie är kvalitativ intervjumetod. Malterud (2009) 

beskriver kvalitativ metod som en forskningsstrategi, en strategi som lämpar sig väl för 

att kunna både beskriva och analysera de karaktärsdrag och de egenskaper som finns 
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hos de fenomen som studeras. Genom att använda en kvalitativ metod kan vi få mer 

kunskap om mänskliga egenskaper så som exempelvis upplevelser, tankar och 

erfarenheter. Med kvalitativa metoder är målet att förstå inte att förklara, där söker vi 

kunskap som kan visa oss exempelvis vad något kan kallas, hur något kan avgränsas 

eller vad något kan bestå av. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att studier med  

kvalitativ design vanligtvis är ostrukturerade, där olika idéer, tankar och uppslag 

successivt fördjupas, en teori tillåts sakta växa fram. Den information som kommer 

fram går på djupet och resultatet som visar sig knyter an till särskilda miljöer, fenomen 

och tidpunkter. 

 

Val av informanter  

Tio verksamhetschefer på tio vårdcentraler i Västra Götalandsregionen kontaktades 

under hösten 2012, fyra verksamhetschefer svarade att de var villiga att delta i vår 

studie. Vi besökte verksamhetscheferna och informerade om vad studien skulle handla 

om. Vid dessa möten var även någon av vårdcentralernas distriktssköterskor med. De 

fick alla både muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte (Bilaga 1 och 

2). För att kunna komma i kontakt med blivande informanter ombads 

telefonsjuksköterskorna att vid avslutandet av telefonrådgivningen fråga patienterna om 

de ville delta i vår studie. Då syftet med studien var att beskriva vårdsökandes 

upplevelser av mötet med telefonsjuksköterskan i samband med telefonrådgivning, 

ombads telefonsjuksköterskan att fråga de patienter som enbart fick egenvårdsråd och 

inte någon läkartid om de ville delta i vår studie. 

 

Vår önskan var att komma i kontakt med vuxna personer, helst både kvinnor och män, i 

olika åldrar och med olika hälsoproblem. Vi önskade exkludera de patienter som fått 

läkartid. För att få en bredare spridning på urvalet kontaktades vårdcentraler både i stad 

och på landsbygd. Fyrtio brev skickades ut till de fyra vårdcentralerna i första 

omgången för att få informanter till studien. Utskicken med information och studien och 

samtycke till att medverka i studien skedde med förskrivna brev till de personer som 

gett telefonsjuksköterskorna sitt medgivande under veckorna 39 till 52 2012 (Bilaga 3 

och 4). Då det under vecka 44 fortfarande inte kommit in tillräckligt antal svar från 

informanter kontaktades ytterligare en vårdcentral som gav sitt samtycke till att 

medverka. Tio nya brev skickades ut till nya informanter under vecka 45. De personer 

som valde att inte delta i studien utgör bortfallet. Av de elva svar som inkom svarade 

två personer att de trott att det skulle vara en enkätstudie och valde därför att inte delta, 

nio personer var villiga att medverka i studien, en person valde sedan att avbryta 

intervjun. Slutligen gav åtta personer sitt samtycke till att delta, sju kvinnor och en man. 

Informanternas ålder varierade mellan 39 och 67 år, fyra av informanterna bodde i stad 

och fem på landsbygd (Tabell 1). 
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Tabell 1. Redovisning över informanternas kön, ålder och boende. 

Informant nr. Kön Ålder Stad/Landsbygd 

1 Kvinna 40 Landsbygd 

2 Kvinna 52 Landsbygd 

3 Kvinna 54 Landsbygd 

4 Kvinna 39 Stad 

5 Kvinna 67 Stad 

6 Man 55 Landsbygd 

7 Kvinna 42 Landsbygd 

8 Kvinna 48 Stad 

9 Kvinna 54 Stad 

 

Datainsamling  

Under tio veckor, vecka 42 till vecka 52 hösten 2012, ägde datainsamlingen rum. Vi tog 

kontakt med informanterna för att bestämma tid och plats för intervjuerna. Vid 

intervjuerna var endast en av författarna närvarande och informanterna fick själva välja 

var och när de ville bli intervjuade, detta för att minimera det upplevda övertaget 

gentemot informanterna. Informanterna valde allt från det egna hemmet till 

arbetsplatsen, några valde närmaste bibliotek. Intervjuerna startade med att 

informanterna på nytt fick information angående studien och dess syfte samt om att de 

när som helst kunde avbryta intervjun utan att ange skäl (Medicinska forskningsrådet, 

2002; Olsson & Sörensen, 2011). Efter ytterligare en förfrågan godkände samtliga 

informanter att intervjuerna bandades. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är 

bandinspelning ett vanligt och bra  sätt att registrera intervjuer på. Allt som sägs under 

intervjun registreras och intervjuaren kan efter intervjun lyssna på den för att sedan 

transkribera och analysera den.    

 

Samtliga intervjuer startade med en öppen fråga ”Då undrar jag om du skulle kunna 

berätta om mötet med telefonsköterskan då du ringde din vårdcentral och fick 

egenvårdsråd?” En öppen fråga ger enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) 

informanten en chans att uttrycka sin unika upplevelse av det aktuella fenomenet. Under 

intervjuns gång ställdes följdfrågorna ”Hur upplevde du det?”, ”Hur påverkade det 

dig?” och ”Kan du vidareutveckla det?” för att få en djupare förståelse för informantens 

upplevelse. I slutet av varje intervju dokumenterades informantens kön, ålder och 

bostadsort. Intervjuerna varade omkring tjugofem minuter. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Lundman och Hällgren Granheim, 

(2008) genomfördes. De transkriberade texterna analyseras förutsättningslös med stöd 

av följande begrepp: Analysenhet, meningsbärande enhet, kondensering, abstraktion, 

kod, kategori och tema.  
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Analysenheten utgjordes av de transkriberade intervjuerna i sin helhet. Vi läste var för 

sig igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger och identifierade meningsbärande 

enheter i de egna intervjuerna, det vill säga att meningar i texten som svarade på syftet 

och som via sitt innehåll och sammanhang hörde ihop sammanfördes. Att hitta 

meningsbärande enheter som är lagom stora utgör själva grunden för analysen. 

Tillsammans bearbetade vi sedan de meningsbärande enheterna och medan det centrala 

budskapet i texten bevarades kondenserades de till kortare texter för att bli mer 

lätthanterliga. Genom abstraktion lyftes sedan den kondenserade textens innehåll till en 

högre nivå som försågs med koder. Vi identifierade skillnader och likheter hos de 

meningsbärande enheterna, som avgjorde att de bildade olika kategorier (Tabell 2). Vår 

analys resulterade i ett flertal underkategorier och kategorier som slutligen bildade ett 

tema vilket ses som det mest abstrakta i tolkningen (Bilaga 5). 

 

 

Tabell 2. Utdrag ur analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkat

egori 

Kategori Tema 

Ofta känns det 

väldigt stressigt och 

man kanske har 

frågor i bakhuvudet 

som man vill ställa 

och så blir det ju ett 

snabbt samtal och 

sen att man får höra 

av sig om det är 

någonting, och just 

det här att höra av sig  

det  är en sån lång 

procedur att ringa 

igen så man hoppar 

över det där med att 

ringa igen och fråga 

den där frågan som 

man skulle ha ställt. 

Så det är svårt att få 

utrymme att säga det 

man egentligen vill. 

Det känns ofta 

stressigt. Får inte 

utrymme att ställa  

flera frågor. Får rådet 

att höra av sig igen. 

Att höra av sig igen 

är en lång procedur 

som man ofta hoppar 

över. Svårt att få 

utrymme att säga det 

man egentligen vill  

Känns 

stressigt. 

Inget 

tidsutrymm

e. Kan inte 

ställa 

följdfrågor. 

Jobbigt att 

ringa åter. 

Känna 

stress 

Avvisande  

det har aldrig varit 

något utan att vi har 

fått hjälp... om man 

skulle få ont eller 

besvär av någonting 

så känner man ju att 

man kan ringa och 

fråga... man behöver 

inte 

känna att man är till 

besvär. 

Vi har alltid fått 

hjälp. Man kan alltid 

ringa. Man är inte till 

besvär. 

Får alltid 

hjälp. Kan 

alltid ringa. 

Inte till 

besvär. 

Blir 

accepterad 

Inbjudande   
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Förförståelse  

Förförståelsen kan tolkas som de samlade erfarenheter och de kunskaper som var och en 

av oss har med sig in i ett projekt (Malterud, 2009). En av oss har under en längre tid 

arbetat på en vårdcentral och den andra har en bakgrund inom akutsjukvård. Vi har 

strävat efter att genom reflektion synliggöra och därmed ta kontroll över denna tidigare 

erfarenhet. Förförståelsen kan vara en styrka till projekten men kan också vara en börda 

(a.a.). Innan vi startade intervjuerna skrev vi ner våra erfarenheter av det valda ämnet, 

detta för att under arbetets gång kunna gå tillbaka och reflektera över vår förförståelse, 

det vill säga vad det var för tidigare kunskaper och erfarenheter som skulle kunna 

påverka tolkningen i analysarbetet. Några av våra tidigare erfarenheter pekade på att det 

fanns tillfällen då patienterna var mindre nöjda med telefonrådgivningen liksom att det 

fanns tillfällen då patienterna var mycket nöjda.  

 

 

Etiska aspekter  

Innan studien startade inhämtades både muntligt och skriftligt godkännande från ett 

flertal verksamhetschefer inom primärvården (Bilaga 1 och 2). Då informanterna som 

ingick i studien inte var patienter när intervjuerna genomfördes liksom det faktum att 

studien genomfördes av oss under studier vid högskola i Borås krävdes inget 

godkännande från den medicinska etiska kommittén. Alla de uppgifter som erhölls 

behandlades i enlighet med de etiska grundreglerna i Helsingforsdeklarationen. 

Uppgifterna behandlades konfidentiellt och avidentifierades. Informanterna fick både 

muntlig och skriftlig information om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl (Bilaga 3). Informanterna 

informerades om att intervjuerna skulle spelas in på band och att inga obehöriga hade 

tillgång till datamaterialet. De informerades också om att efter avslutad studie skulle allt 

inspelat material och allt nedskrivet material förstöras, samt om var den färdiga studien 

kommer att förvaras (Medicinska forskningsrådet, 2002; Olsson & Sörensen, 2011). 

Informanterna lämnade sitt samtycke till att delta i studien både muntligt och skriftligt 

(Bilaga 4).  
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RESULTAT 

I studiens resultat redovisas vårdsökandes upplevelser av mötet med 

telefonsjuksköterskan i samband med telefonrådgivning på vårdcentral. Resultatet 

redovisas med kategorierna; Inbjudande, Interpersonellt, Professionellt, Otillgängligt 

och Avvisande med tillhörande underkategorier. Underkategorierna redovisas med citat 

från informanterna. Avslutningsvis presenteras resultatets tema. 

 

Tecknet // markerar att text har uteslutits som inte är relevant för sammanhanget. Detta 

tillvägagångssätt har enbart ökat tydligheten i underkategorierna. Tre punkter … 

markerar pauser i informanternas berättelser. 

 

Inbjudande 

Ett inbjudande telefonmöte skapas av acceptans och hjälpsamhet. Atmosfären i ett 

sådant möte karakteriseras av att få vara välkommen utan omsvep, förklaringar eller 

ursäkter. Denna kategori illustreras med underkategorierna; Blir accepterad, Blir tagen 

på allvar och Hjälpsamhet. 

 

Blir accepterad 

När telefonsjuksköterskan tar sig tid att lyssna på vad den vårdsökande har att berätta 

upplevs telefonmötet som inbjudande. Det innebär att få uppleva sig accepterad med sin 

unikhet. En vårdsökande berättar hur det kändes: ”... att vara accepterad ger en känsla 

av att kunna leva lättare med mitt handikapp...” 

 

Att kunna ringa till sin vårdcentral och känna att det är välkommet även om det är ett 

besvär av mindre art, innebär också att bli accepterad. En vårdsökande säger: 

 

 // det är aldrig svårt att ringa dit. Det skall vi ordna säger 

 dom. Man behöver aldrig känna att man är till besvär...  

 

Blir tagen på allvar 

Ett telefonmöte som innebär att den vårdsökande blir tagen på allvar är förenat med en 

upplevelse av tacksamhet över att problemen inte förringas. Det synliggörs ett 

inbjudande vårdmöte när den vårdsökande upplever sig bli tagen på allvar och en känsla 

av att bli förstådd infinner sig. En vårdsökande berättar: ”... han tog mig på största 

allvar... han ringde hem till mig emellanåt och undrade hur jag mådde...”. En annan 

vårdsökande berättar om när hon hade en olustkänsla i bröstet och hur den aktuella 

telefonsjuksköterskan bemötte henne på ett uppriktigt sätt: ”... när hjärtat skenade då 

tog den sköterskan mig på allvar...”  

 

Hjälpsamhet 

Då den vårdsökande känner att telefonsjuksköterska är tillmötesgående upplevs det som 

att bli erbjuden hjälp. Det synliggörs att den vårdsökande upplever att telefonsköterskan 

visar en avsikt att vilja göra allting till det bästa. En vårdsökande berättar: ”… alla har 
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varit tillmötesgående och hjälpsamma... jag har blivit väldigt bra bemött...”. En annan 

vårdsökande berättar om sin upplevelse av tillmötesgående och hjälpsamhet. Hon säger:  

 

 … så det har aldrig varit något att klaga på. De har hjälpt

 och de har ställt upp så vi har bara gott att säga... 

 

Det synliggörs ett inbjudande möte när vårdsökande upplever hjälpsamheten som att 

telefonsjuksköterskorna bryr sig om ger sig tid. En vårdsökande berättar:  

 

Dom har verkligen tagit till sig det när jag har ringt ”vi ska 

hjälpa dig med detta, vi ska försöka lösa detta på bästa sätt” det 

uppskattar jag verkligen...  

 

Interpersonellt 

Ett interpersonellt telefonmöte karakteriseras av att ett ömsesidigt samspel utspelas 

mellan människor. Det framkommer att en sådan mellanmänsklig relation skapas med 

igenkännande, förståelse och sympati. Kategorin illustreras med underkategorierna; Blir 

igenkänd, Känna ett lugn och Sympati med sjuksköterskan. 

 

Blir igenkänd 

Det framkommer att den vårdsökande upplever telefonmöten som mellanmänskliga 

möten genom att telefonsjuksköterskan känner igen den vårdsökande på rösten. En 

kvinna som länge tillhört samma vårdcentral berättar hur hon upplevde att bli igenkänd: 

”… dom vet ju vad det är frågan om och så där... de känner en rätt så väl...”. 

 

Ett igenkännande synliggörs även om det är den vårdsökande som identifierar vilken 

sjuksköterska som svarar på vårdcentralen. En vårdsökande berättar om hur han lärt 

känna sin vårdcentral och vet vilken personal som finns där: ”… man vet ju precis vem 

man ringer till och vem man pratar med...”. En annan vårdsökande berättar om hur hon 

kände igen telefonsjuksköterskan från ett tidigare möte: ”… hennes röst kände jag igen 

och kommer ihåg... hon hjälpte mig så bra den gången...” 

 

Känna ett lugn 

Det synliggörs ett interpersonellt möte när den vårdsökande upplever en lugnande 

relation i telefonmöten vilket innebär att telefonsjuksköterskan talar på ett omtänksamt 

och aktsamt sätt. Det framkommer då att telefonsjuksköterskorna upplevs vara 

förstående. En vårdsökande berättar om ett möte med en telefonsjuksköterska:  

 

  Hon pratar så lugnt och försiktigt. Hon försökte lugna mig. 

 ”Tänk så här så...!” Ja, hon gav mig ett sådant lugn...  

 

Sympati med sjuksköterskan  

Det framkommer att de vårdsökande upplever sympati med telefonsjuksköterskan vilket 

kännetecknas av att en förståelse för sjuksköterskans situation växt fram i telefonmötet. 
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Det synliggörs även en känsla av dåligt samvete då ett missnöje riktats mot 

telefonsjuksköterskan. En vårdsökande berättar: 

 

… hon har ju sina direktiv och det är ju hon som får skiten 

naturligtvis när man känner att man inte blir hörd...  

 

Professionellt  

Ett professionellt telefonmöte karaktäriseras av att hälsoråden är kunskapsförankrade 

och förmedlas på ett konkret sätt. Ett sådant möte innebär även att vara välkommen att 

ringa tillbaka. Denna kategori illustreras med underkategorierna; Trovärdighet, 

Handfasta råd och Välkommen tillbaka.  

 

Trovärdighet  

Då telefonsjuksköterskan tar råd av kollegor upplever de vårdsökande det som ett bevis 

på ett professionellt förhållningssätt. En vårdsökande som har genomgått en 

magsäcksoperation beskriver trovärdigheten på följande sätt: 

 

Då vart jag ju också tryggare därför att, att få ett svar av någon 

som inte vet vad personen pratar om det känns ju inte speciellt 

tryggt, men när hon då gick iväg och pratade med någon som 

visste... så kändes det ju mycket mycket bättre, alltså det kändes 

förankrat och det kändes trovärdigt... 

 

Att kunna använda telefonsjuksköterskan som ett ”bollplank” upplevdes som trovärdigt 

av de vårdsökande och visar på en professionalitet hos telefonsjuksköterskan. En 

vårdsökande som var orolig då en anhörig var i behov av vård men inte behövde någon 

läkartid berättar ”... man kan bolla fram och tillbaks om det...”. Det synliggörs även att 

vårdsökande upplever en trygghetskänsla när telefonsjuksköterskan handlar trovärdigt 

”... de vet, de är utbildade för det, då känns det tryggare att ringa, å få det förklarat...”.  

 

Handfasta råd  

Det synliggörs att den vårdsökande upplever en professionalism hos 

telefonsjuksköterskan då handfasta råd erbjuds. En upplevelse som bidrar till att skapa 

en känsla av trygghet hos den vårdsökande. En vårdsökande som drabbats av 

orkeslöshet då maken var sjuk beskriver sitt telefonmöte: 

 

 Men hon var alldeles fantastisk... ja hon rädda mig alltså,  

 den gången... // jag var ledsen och jag grät och då sa hon att  

 nu gör du som jag säger... 

 

Välkommen tillbaka 

Det framkommer att den vårdsökande upplever en professionalitet i telefonmötet  när de 

känner sig välkomna att ringa igen. Att känna sig välkommen tillbaka skapar ett lugn 
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hos den vårdsökande. En vårdsökande beskriver hur bra det kändes när 

telefonsjuksköterskan sa att hon fick återkomma:   

   

 Gör så och så och är det så att det inte blir bra så får 

 du jätte gärna höra av dig igen...   

 

Det synliggörs en professionalitet hos telefonsjuksköterskan när vårdsökande upplever 

att det ger en slags kraft och energi i att vara välkommen tillbaka: 

 

 Det ger en slags styrka i att kunna välja själv, om jag...  

 och när jag vill eller behöver höra av mig igen ...  

 

Otillgängligt  

Svårigheter att få till stånd ett telefonmöte synliggörs som otillgängligt. Hinder i ett 

sådant möte synliggjordes av upplevelsen av ett besvärligt kösystem, där praktiska 

svårigheter och hörselsvårigheter påverkade mötet negativt. Det framkommer även att 

ett otillgängligt möte skapas när känslan av att behöva vara påstridig, överdriva eller 

behöva träffa rätt telefonsjuksköterska infinner sig. Denna kategori illustreras med 

underkategorierna: Ha praktiska svårigheter, Ha hörselsvårigheter, Besvärligt kösystem, 

Måste överdriva, Måste vara påstridig och Måste träffa rätt telefonsjuksköterska. 

 

 

Ha praktiska svårigheter 

Det framkommer att de vårdsökande kunde uppleva praktiska svårigheter för att få till 

stånd ett telefonmöte. Ett problem som synliggjordes var att telefonsystemet upplevdes 

som besvärligt. Det kunde upplevas som en svårighet i att behöva knappa in namn och 

telefonnummer i stället för att få tala med en sjuksköterska direkt. Någon vårdsökande 

saknade möjligheten att få tala direkt med en reell person då de ringer sin vårdcentral. 

En vårdsökande uttrycker sig så här: 

 

 Det är besvärligt med det här med telefon och så  

 för helst skall man ju slå in både telefonnummer och  

 personnummer...  

 

Ha hörselsvårigheter 

Det synliggörs att vårdsökande som har hörselsvårigheter upplevde telefonmötet som 

otillgängligt. Det framkommer att med en hörselnedsättning kan det vara svårt att följa 

instruktionerna och därmed klara knappsystemet som initierar kontakten till 

vårdcentralen. Det framkommer även att hörselsvårigheter kan bidra till andra 

kommunikationsproblem med telefonsjuksköterskan.  

 

 Som hörselskadad så kan det vara lite besvärligt att prata 

 med någon på telefon... // att inte kunna höra och så sedan att 

 inte kunna höra vad dom säger på telefonsvararen... 
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En vårdsökande med hörselnedsättning påvisar en otillgänglighet i mötet med 

telefonsjuksköterskan när det beskrivs som tur att få tala med någon som visar 

förståelse. En önskan som synliggörs är att telefonsjuksköterskan skall tala lugnt och 

tydligt: 

 

 Sist hade jag turen att få prata med någon som 

 pratar lugnt och tydligt så det gick ju att uppfatta 

 väldigt bra då liksom...  

 

Besvärligt kösystem  

Det framkommer att ett problem som förknippas med otillgänglighet är kösystemet. 

Kösystemet upplevdes som negativt av vissa vårdsökande och en känsla av frustration 

kunde infinna sig av att behöva gå och vänta på att någon skall ringa tillbaks.  

 

 Då får man ju ställa sig i kö och så ringer dom ju  

 upp sen då... en timma senare och så... då får man  

 ju gå där och vänta och passa...  

 

Måste överdriva  

När den vårdsökande upplever en känsla av att behöva förstora upp sina problem 

synliggörs en otillgänglighet. En vårdsökande berättar: 

 

 Man var tvungen att vara jättedålig, man var nästan  

 tvungen att säga att man var på väg att dö innan man fick 

 komma... // det är att man på något vis måste överdriva...  

 

Måste vara påstridig  

Det framkommer att de vårdsökande upplever att de måste vara väldigt starka och 

påstridiga för att få gehör för sin situation och få den hjälp de önskar. De vårdsökande 

upplevde att de var tvungna att stå på sig för att få den hjälp de kände att de behövde i 

den situation de befann sig i. En vårdsökande berättar följande: 

 

 Du måste vara väldigt stark för att orka med och är du 

 inte det så är det väldigt lätt att du inte ens bryr dig om dig  

 själv när du är sjuk...  

 

Måste träffa rätt telefonsjuksköterska  

Det synliggörs en otillgänglighet i telefonmötet när de vårdsökande uttrycker en önskan 

om att få möjlighet att tala med en telefonsjuksköterska, som bryr sig och visar 

medmänsklighet och engagemang. Vårdsökande upplever telefonmötet olika från gång 

beroende på hur de blir bemötta. En vårdsökande upplevde att hon inte fick träffa rätt 

telefonsjuksköterska:  

 

 Man vill ha en som bryr sig... // har ju haft väldiga problem  

 med att träffa rätt sköterska... vissa dom är väldigt snäsiga 
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 och tycker att ta en Alvedon och så är det bra sen... 

 

Det framkommer även en otillgänglighet när vårdsökande upplever sig har tur om de 

träffar rätt telefonsjuksköterska. En vårdsökande påpekade att ”… ibland har man tur 

att träffa någon som tar sig an...” medan en annan vårdsökande menade ”... så kommer 

man till vissa då som inte tar sig tid...”.  

 

  

Avvisande 

Ett avvisande möte skapas ur ett tidspressat och opersonligt möte. Atmosfären i ett 

sådant möte karakteriseras av en stressad telefonsjuksköterska som erbjuder ett 

ifrågasättande vårdmöte. Kategorin illustreras med underkategorierna; Känna stress, 

Känna opersonligt bemötande, Inte bli tagen på allvar och Bli ifrågasatt. 

 

Känna stress 

Ett telefonmöte som innebär att den vårdsökande upplever stress är förenat med att 

telefonsjuksköterskan kan ge den vårdsökande en känsla av att vara gnällig och då inte 

få fram det som vill sägas. Det framkommer att känna stress kan ge känslan av att vara 

avvisad och bidra till att den vårdsökande inte ringer tillbaks till vårdcentralen. En 

vårdsökande berättar: 

 

 Ofta känns det väldigt stressigt... och man kanske har frågor 

 i bakhuvudet som man vill ställa och så blir det  

 ju ett snabbt samtal och sen att man får höra av sig om det  

 är någonting... man hoppar över det där med att ringa igen 

 och fråga den där frågan som man skulle ha ställt... 

 

Känna opersonligt bemötande 

Det framkommer att när telefonsjuksköterskan inte kan erbjuda ett förtroendeingivande 

telefonsamtal eller inte har kunskap om var relevant information finns att inhämta kan 

det skapas en känsla av avvisande. En vårdsökande berättar om hur ett opersonligt 

bemötande upplevdes: 

 

 Då hittade dom inte mina journaler...  och de skulle höra av  

 sig... // hon var klar med sitt så var det bra sen... Jag kände att 

 jag inte riktigt fick prata färdigt om detta...  

 

Det synliggörs ett avvisande när vårdsökande upplever att de inte är välkomna att 

kontakta sin vårdcentral. En vårdsökandes beskriver sin upplevelse av ett opersonligt 

bemötande: 

 

 Det kändes som att de helst ville bli av med en...  

 ja, att man inte fick ringa i onödan...  
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Det framkommer att när telefonsjuksköterskan bara pratar på och inte lyssnar kan också 

en känsla av att bli avvisad infinna sig hos den vårdsökande: 

 

 Hon bara pratade på och att jag knappt fick någon syl i  

 vädret och sa jag någonting så blev jag nästan lite avfärdad... 

 

Inte bli tagen på allvar 

Det synliggjordes att om den vårdsökande upplever sig att inte bli tagen på allvar 

infinner det sig en känsla av både frustration och ilska. Det framkommer att de 

vårdsökande menar att de ringer till vårdcentralen när det är allvar och att de själva kan 

avgöra när det är allvar eller inte. En vårdsökande som upplevde att hon inte blivit tagen 

på allvar påpekade: 

 

 Med ålderns rätt, man kan göra skillnad på när man 

 behöver ta en vanlig huvudvärkstablett och lägga sig 

 och vila eller om det är en allvarligare sak...   

 

Att inte få förståelse för sin situation ger känslan av att inte bli tagen på allvar. En 

vårdsökande som upplevde att inte bli tagen på allvar synliggör ett avvisande när hon 

berättar att hon hemma redan försökt att kurera sig med diverse olika alternativ: 

 

 Då så kände jag kanske väl att lite grann att jag redan 

 hade provat det här och att man inte riktigt tog mig 

 riktigt på allvar...  

 

Det framkommer att när vårdsökande känner att de inte blir tagna på allvar infinner sig 

ett avvisande som kan resultera att de söker sig till en annan vårdnivå. En vårdsökande 

berättar:  

 

 Så har jag ju haft en annan telefonkontakt... // där 

 tyckte jag väl inte heller att jag fick ett bra gehör, nu 

 fick vi väl åka till akuten...   

 

Bli ifrågasatt  

Det synliggörs att den vårdsökandes egen kunskap och initiativ nonchalerades. Ett 

sådant bemötande innebär att den vårdsökande blir ifrågasatt vilket kan ge en känsla av 

att bli kränkt. En vårdsökande beskriver följande:  

 

 Jag kände att jag inte var välkommen att ringa så  

 upplevde jag det att, eh som jag sa till den där  

 sjuksköterskan, men jag har provat allt, jag har provat 

 med värktabletter... å det är ingenting som hjälper... 

 då tycket jag att hon ifrågasatte hela tiden och då blev  

 jag väldigt kränkt...  
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Både inbjudande och avvisande 

Resultatet kan förstås som att mötet med telefonsjuksköterskan i samband med 

telefonrådgivning på vårdcentral är inbjudande och erbjuder ett professionellt och 

interpersonellt samtal, dock kan detta möte även vara både otillgängligt och avvisande. 

Att de vårdsökandes upplevelser av mötet kunde vara både inbjudande och avvisande 

trädde fram som ett övergripande tema under analysens gång. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att ta reda på hur relevant denna studie skulle vara att genomföra läste vi in oss på 

för ämnet aktuell litteratur, för precis som Malterud (2009) påtalar är både kritisk 

läsning och grundlig litteratursökning inom aktuellt ämne viktiga moment för 

kommande forskning. Det vi fann var att de flesta studier som gjorts inom 

telefonrådgivningen grundar sig på sjuksköterskors eller patienters upplevelser av 

sjukvårdsupplysningen eller så kallade ”after hours call center”.  

 

Då syftet med vår studie var att beskriva vårdsökandes upplevelser av mötet med 

telefonsjuksköterskan i samband med telefonrådgivningen då de ringer sin vårdcentral 

valdes kvalitativ intervju som metod för att få fram relevant data. Malterud (2009) 

påtalar att forskaren genom den kvalitativa intervjun kan forma en lugn och förtrolig 

intervjusituation som bidrar till att informanten kan berätta om sina minnen ur olika 

sammanhang. Enligt författaren var det viktigt att möta informanterna med öppenhet 

och lyssna efter något nytt eller oväntat. Det är också viktigt att skapa en trygg atmosfär 

för intervjun. Samtliga informanter fick välja var och när de ville bli intervjuade. Då vi 

båda är oerfarna i att intervjua kan det ses som en svaghet, men vår handledare har varit 

ett sort stöd i detta hänseende. 

 

Informanterna valdes ut av telefonsjuksköterskorna vid medverkande vårdcentraler. 

Kravet var att informanterna skulle ha fått telefonrådgivning och inte någon läkartid. En 

svaghet som finns i studien är att telefonsjuksköterskorna kan ha påverkat urvalet 

genom att tillfråga informanter där telefonsjuksköterskorna själva upplevt 

telefonsamtalet som ”ett bra samtal”. Det skulle kunna betraktas som ett selekterat urval 

och minska studiens trovärdighet. Dock medgav inte tiden för studien något annat 

alternativ. 

 

En annan svaghet är att det är en liten studie som riktar sig till ett fåtal män och kvinnor 

som ringt sin vårdcentral för telefonrådgivning. Kanske hade resultatet blivit ett annat 

med fler informanter som möjligen kunnat erbjuda ett datamaterial med fler variationer. 

Men som Dahlberg et al. (2008) påtalar kan intervjuundersökningar få för många 

intervjuer och att det då finns en risk för att forskaren dränks i intervjuer som är 

invecklade och svåra att tolka på ett givande sätt. Då kvalitativ forskning oftast inte 

medger generalisering är vi medvetna om att resultatet av vår studie inte är 

generaliserbart, vilket påpekas av både Olsson och Sörensen (2011) och Dahlberg et al. 

(2008). Resultatet kan än dock ses som hypotesgenererande inför större studier. 

 

Vi har för varje steg i forskningsprocessen försökt att analysera innehållet utifrån syftet 

med studien. Dahlberg et al. (2008) beskriver validitet som ett mått på en vetenskaplig 

undersöknings giltighet. Malterud (2009) påpekar att om forskaren själv transkriberar de 

bandinspelade intervjuerna bekräftas både analysmaterialets giltighet och trovärdighet. 

Precis som Lundman och Hällgren Granheim (2008) påtalar har vi beskrivit urvalet, 

datainsamlingen och hur dataanalysen gått till, vi har också på ett lättförståeligt och 

enkelt vis beskrivit analysprocessen, genom detta kan vi påvisa god tillförlitlighet och 
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god trovärdighet. Genom att redovisa studien med exempel på hur analysarbetet gått till 

och genom att använda citat från intervjuerna kan dess giltighet styrkas. 

 

Vi har var för sig läst in oss på samtliga intervjuer och i de egna intervjuerna tagit fram 

meningsbärande enheter, den slutliga analysen har vi sedan gjort tillsammans. Vi har 

under hela tiden, både under datainsamling och analys beaktat vår förförståelse. Precis 

som Malterud (2009, s.186) frågar sig ”Hur sant är sant” förstår vi att vi inte kan 

bevisa att det som framkommit i vår studie är ”Sanningen med stort s” (a.a., s.186). Vår 

studie har som Malterud (2009) påtalar inte till uppgift att slå fast att våra fynd är giltiga 

eller sanna, utan de skall påvisa att vi har reflekterat över hur giltiga de är och de kan ge 

en tydlig antydan om hur informanterna upplever telefonrådgivningen. Under 

analysarbetets gång har vi fått konstruktiv kritik och ovärderlig handledning, detta har 

bidragit till att vår förståelse för analysarbetet ökat. Vid handledningen har vi förstått att 

analysarbetet innebär att kunna förstå materialet på olika abstraktionsnivåer.  

 

Resultatdiskussion  

Inbjudande  

Resultatet påvisar att de vårdsökande som upplevt mötet som inbjudande har fått möta 

en tillmötesgående telefonsjuksköterska som erbjudit hjälp och som visat en tydlig 

avsikt i att vilja göra gott. Detta överensstämmer med Dahlberg och Segesten (2010) 

som beskriver vikten av öppenhet och en medveten nyfikenhet för att kunna få ta del av 

patientens livsvärld. Det framkommer att för att ett telefonmöte skall vara inbjudande 

krävs det att den vårdsökande får känna sig accepterad och blir bemött med 

hjälpsamhet. Vikten av att inte behöva känna sig till besvär synliggörs. Den 

vårdsökande uttrycker en tacksamhet i att få bli tagen på allvar och att dennes problem 

inte på något sätt förringas. Resultatet bekräftas av Attree (2001) som beskriver att den 

omvårdnadskvalité som patienten möts av har en direkt koppling till hur nöjd patienten 

är med vården. 

 

Interpersonellt 

Det framkom att det upplevdes positivt att det fanns en mellanmänsklig relation i 

telefonmötet. En sådan relation skapas av igenkännande, förståelse och sympati. Det 

upplevs positivt att telefonsjuksköterskan och den vårdsökande känner igen varandra på 

rösten. Detta överensstämmer med Kasén (2002) som beskriver betydelsen av att 

vårdaren etablerar en nära relation till varje patient för att denne skall kunna behålla sin 

värdighet. I vissa situationer, exempelvis då det uppstått missnöje från den 

vårdsökandes sida, har det interpersonella mötet kunnat skapa sympati för 

telefonsjuksköterskan och dennes arbetssituation, vilket i sin tur genererade en känsla 

av dåligt samvete hos den vårdsökande. Detta förhållande styrks av Kihlgren, Nilsson, 

Skovdahl, Palmblad och Wimo (2004) som beskriver att patienter som upplever ett 

stressigt möte antar ett ursäktande förhållningssätt mot sjuksköterskan, eftersom denne 

förmodas vara under hög arbetsbelastning. Patienter med dessa upplevelser tappar sin 

integritet och känner sig bortglömda vilket medför att de inte tar upp all sin aktuella 

problematik. 
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Professionellt 

Det upplevs som positivt av den vårdsökande om telefonsjuksköterskan kan ge 

handfasta råd, detta skapar en känsla av tillit och trygghet. Det visade sig att när de 

vårdsökande kunde använda telefonsjuksköterskan som ett ”bollplank” för tankar och 

funderingar upplevdes vårdmötet som både trovärdigt och professionellt, detta resultat 

stämmer överens med Ström, Marklund och Hilding (2009). Det ger kraft och energi 

och en känsla av bekräftelse åt den vårdsökande då telefonsjuksköterskan uttrycker att 

det går bra att höra av sig igen vid behov av ytterligare hjälp och råd. Vilket 

överensstämmer med Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver att varje enskild 

patient måste förstås och tolkas utifrån sina egna speciella behov. Handfasta råd samt 

känslan av ärlighet och trygghet gör att den vårdsökande känner förtroende och att det 

går bra att höra av sig igen. Vårdpersonal skall arbeta i enlighet med HSL som ställer 

stora krav på vad gäller 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 

(SFS 1982:763). 

 

Otillgänglighet  

Det synliggörs en otillgänglighet när vårdsökande upplever olika praktiska svårigheter 

eller ett besvärligt kösystem för att få till stånd ett vårdmöte med telefonsjuksköterskan. 

Otillgänglighet i vårdmötet kan också födas ur en relation som kantas av en oengagerad 

telefonsjuksköterska som inte erbjuder ett möte med empati och lyhördhet. I ett sådant 

möte kan vårdsökande uppleva att det är nödvändigt att överdriva sina problem för att få 

den hjälp de önskar eller att det är tur om de träffar rätt telefonsjuksköterska. Detta 

bekräftas av Jacobsson (2007) som beskriver att det inte är ovanligt att 

sjukvårdspersonal kan utveckla en så kallad distansering vid hög arbetsbelastning, vilket 

leder till korta och ytliga vårdmöten. Att erbjuda handledning till sjukvårdspersonalen 

kan var ett sätt att medvetandegöra denna problematik. 

 

Avvisande 

Resultatet påvisar att de vårdsökande som upplevt mötet som avvisande har fått möta en 

stressad telefonsjuksköterska som erbjuder ett opersonligt och tidspressat möte. I ett 

sådant möte har vårdsökande upplevt sig gnälliga och det har inte funnits utrymme för 

att framföra det de önskat. Detta överensstämmer med Attree (2001) som påtalar att det 

är faktorerna, hög arbetsbelastning och tidsbrist som mest påverkar mötet i en negativ 

riktning mellan den vårdsökande och vårdpersonalen. Det framkommer att ett 

opersonligt bemötande inte är förtroendeingivande för den vårdsökande, utan skapar 

snarare känslor av frustration, ilska, besvikelse och en upplevelse av avvisande kan 

infinna sig. Detta kan bidra till att den vårdsökande väljer att inte höra av sig till sin 

vårdcentral. Att uppleva ett avvisande på en vårdnivå kan också bidra till att 

vårdsökande söker sig till en högre vårdnivå, ett resultat som överensstämmer med 

Howard et al. (2005). Att avvisa vårdsökande från en vårdnivå till en högre, kan leda till 

att telefonsjuksköterskan möts av kritik från personalen från den högre vårdnivån och 

ibland även från patienten (Ström et al., 2006; Wahlberg, 2004; Wahlberg, Cedersund & 

Wredling, 2003). Att bli avvisad på en vårdnivå är ett problem som kan leda till 

resursbrist på den högre vårdnivån. Då befolkningens behov är större än de resurser 

samhället kan tilldela sjukvården måste våra politiker förmedla hur hälso- och 
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sjukvården skall prioritera. Genom vår studie vill vi beskriva de vårdsökandes 

upplevelser av mötet med telefonsjuksköterskan på vårdcentral ur ett patientperspektiv, 

detta för att bättre kunna förstå de vårdsökandes behov och för att kunna utveckla 

verksamheten. 

 

Slutsatser 

Slutsatsen är att det är tillfälligheter som avgör hur telefonmötet upplevs i samband med 

telefonrådgivning på vårdcentral. Det är den individuella telefonsjuksköterskan som 

sätter sin personliga prägel på telefonmötet och avgör graden av professionalitet. Det 

bör finnas utrymme för lyhördhet och empati för att ett gott telefonmöte skall kunna 

skapas. Upplevelsen påverkas vidare av hur samstämmiga de egna förväntningarna och 

de egna behoven är med det vårdmöte som telefonsjuksköterskan erbjuder. 

 

Fortsatt forskning  

Föreliggande resultat kan utgöra underlag till förbättringsarbete inom Primärvården och 

stimulera till fortsatt forskning inom telefonrådgivning på vårdcentral. Fortsatt 

forskning krävs speciellt för att fördjupa förståelsen av tillfälligheternas inverkan på 

telefonmötet och kvantitativt kartlägga omfattningen av tillfällig påverkan på 

telefonrådgivning. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet påvisar att följande kliniska implikationer kan vara av värde för 

Primärvårdens vårdcentraler: 

 Telefonrådgivning kräver utbildning och träning i lyssnande speciellt med fokus 

på lyhördhet och empati.  

 Sjuksköterskor inom telefonrådgivning bör erbjudas handledning.  

 Genom reflektion över telefonmötets vårdande aspekter ökas följsamhet mot den 

vårdsökande. 
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   Bilaga 1 

Till verksamhetschefen på xxxx Vårdcentral   
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning mot distriktssköterska, vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Forskning har visat att cirka 15% (10-18%) av befolkningen som kontaktar sin 

vårdcentral inte känt sig nöjda. Vi har i olika studier tagit del av hur 

telefonsjuksköterskorna upplever sin situation. Vi är nu intresserade av att fördjupa 

kunskapen om hur patienterna upplever telefonrådgivningen.  

Syfte med vårt examensarbete är därför att beskriva patientens upplevelse av 

distriktssköterskans telefonrådgivning (på vårdcentral). Detta är av intresse för att på 

sikt kunna vidareutveckla telefonrådgivningen. 

Vi önskar härmed er hjälp med att sända ut förfrågningar om deltagande till tio 

patienter som nyligen fått telefonrådgivning hos er. De som fått en läkartid exkluderas. 

Frankerade kuvert och förskrivna svarsbrev bifogas. Vår önskan är att komma i kontakt 

med vuxna personer - helst både kvinnor och män, i olika åldrar och med olika 

hälsoproblem. Ett flertal vårdcentraler kommer att kontaktas.  

Vi planerar att göra intervjuerna under veckorna 40-41. Varje intervju kommer att 

ta cirka 60 minuter och kommer att spelas in på band. Alla de uppgifter som kommer att 

erhållas kommer att behandlas i enlighet med de etiska grundreglerna i 

Helsingforsdeklarationen. De behandlas konfidentiellt och kommer att avidentifieras. 

Informanten har när som helst rätt att avbryta sin medverkan utan att ange skäl. 

Deltagandet i studien bygger på frivillighet. 

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  

 

Vänliga hälsningar/  

Maria Ljungmark och Ann Ragnarsson 

 

Maria Ljungmark   Ann Ragnarsson  

E-post: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx E-post: xxxxxxx@xxxx.xxx 

 

Vi handleds i examensarbetet av:  

Birgitta Wireklint Sundström, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås  
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   Bilaga 2 

Verksamhetschefens godkännande 
 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ann Ragnarsson och 

Maria Ljungmark genomför datainsamling för studien ”Patientens upplevelse 

av distriktssköterskans telefonrådgivning (på vårdcentral)” inom ramen för vad 

som ovan beskrivits.  

 

 

Mitt godkännande skrivs under och lämnas till Ann Ragnarsson eller Maria 

Ljungmark. 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Ort och datum 

 

 

----------------------------------------------  

Namnteckning/namnförtydligande 

 

 

--------------------------------------------- 

Titel/Verksamhet 

 

 



 

 

   Bilaga 3 

Förfrågan om medverkan i en intervjustudie 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning mot distriktssköterska, vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syfte med vårt examensarbete är att beskriva patientens upplevelse av 

distriktssköterskans telefonrådgivning (på vårdcentral) angående något hälsoproblem. 

Vår önskan är därför att komma i kontakt med dig som nyligen fått telefonrådgivning av 

en distriktssköterska. Dina upplevelser av telefonmötet är värdefull information, för att 

telefonrådgivningen på sikt ska kunna utvecklas och förbättras.  

I slutet av telefonrådgivningen gav du ditt samtycke till telefonsjuksköterskan att 

hon fick skicka denna information till dig. Din identitet är inte känd för oss då ingen av 

oss varit med i urvalet. Om du samtycker till intervjun var vänlig och skriv under 

svarsbrevet och skicka det till oss inom en vecka. Enligt detta tillvägagångssätt är din 

identitet okänd för personalen på din vårdcentral. Om du inte önskar delta i studien kan 

du bortse från detta brev och din identitet förblir då okänd för oss. 

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter och den kommer att spelas in på band. 

Intervjun avidentifieras och kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande i 

studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange skäl. 

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Studiens resultat kommer att presenteras 

på ett sådant sätt att varken din identitet eller din medverkan kan avslöjas.  

 

Om du samtycker till att bli intervjuad kommer vi att kontakta dig via telefon, tid och 

plats för intervjun bestäms då gemensamt.  

 

Vänliga hälsningar/  

Maria Ljungmark och Ann Ragnarsson 

 

Maria Ljungmark   Ann Ragnarsson  

E-post: xxxxxxxxx@xxxx.xxx  E-post: xxxxxx@xxxx.xxx 

 

Vi handleds i examensarbetet av:  

Birgitta Wireklint Sundström, Universitetslektor  

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås   



 

  

   Bilaga 4 

Samtycke till att medverka i en intervju 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i ett examensarbete med syfte att, beskriva 

patientens upplevelse av distriktssköterskans telefonrådgivning (på vårdcentral) 

angående något hälsoproblem. Projektledarna har min tillåtelse att kontakta mig för 

överenskommelse om tid och plats för intervjun. 

 

Intervjun kommer att spelas in på band. Bandet kommer efter avslutad studie att 

förstöras enligt gällande regler. 

 

Jag har fått skriftlig information om studien och är medveten om att mitt deltagande är 

frivilligt. 

 

”Samtycke till att medverka i en intervju” finns i två exemplar. Ett exemplar behålls av 

mig, det andra exemplaret skickas med min namnteckning till projektledarna Ann 

Ragnarsson och Maria Ljungmark. 

 

 

 

--------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Mitt telefonnummer/mobilnummer Tider då jag säkrast är anträffbar 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Namnteckning och datum 

 

 



 

 

       Bilaga 5 

Översikt över underkategorier, kategorier och tema.   

Underkategorier Kategorier Tema 

Blir accepterad 

Blir tagen på allvar 

Hjälpsamhet 

Inbjudande  

 

 

 

 

 

 

 

Både inbjudande  

och  

avvisande 

Bli igenkänd 

Känna ett lugnt   

Sympati med sjuksköterskan  

Interpersonellt  

Trovärdighet 

Handfasta råd  

Välkommen tillbaka 

Professionellt 

Ha praktiska svårigheter 

Ha hörselsvårigheter 

Besvärligt kösystem 

Måste överdriva  

Måste vara påstridig  

Måste träffa rätt telefonsjuksköterska 

Otillgängligt  

Känna stress 

Känna ett opersonligt bemötande 

Inte bli tagen på allvar 

Bli ifrågasatt 

Avvisande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


