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Sammanfattning       

Sedan 1970-talet har distriktsköterskor på vårdcentraler arbetat med telefonrådgivning. 
Det har blivit en arbetsuppgift som successivt utökats och tagit allt mer arbetstid i 
anspråk. Telefonrådgivningen upplevs som en svår arbetsuppgift och den ställer nya 
krav på distriktssköterskors kommunikativa förmåga, deras kompetens och personliga 
lämplighet. I studien beskrivs distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning i 
primärvården. Metoden är en kvalitativ innehållsanalys av åtta semistrukturerade 
intervjuer. Resultatet av intervjuerna påvisar olika typer av utmaningar vid 
telefonrådgivningen. Detta belyser författarna i två kategorier: Utmaningar i bedömning 
vid telefonrådgivning och Utmaningar i organisationen vid telefonrådgivning. I 
resultatdiskussionen lyfts betydelsen av kommunikation, återkoppling, utbildning   samt 
arbetsmiljöns betydelse vid telefonrådgivningen. 
 

Nyckelord: Telefonrådgivning, Distriktssköterskor, Primärvården, Upplevelse och 

Kvalitativ innehållsanalys.  
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INLEDNING 
Telefonrådgivningen har ökat i primärvården under senare år och arbetet utförs vanligen 
av sjuksköterskor och distriktssköterskor. Telefonrådgivningen kan vara en effektiv och 
bekväm metod för rådgivning till patienter om detta utförs korrekt (Pygall, 2012). 
Distriktssköterskor upplever dock telefonrådgivningen som en krävande arbetsuppgift. 
Distriktssköterskor möter i samtalen olika patientkategorier dagligen. Bedömning och 
prioritering är en viktig arbetsuppgift som görs dagligen. Telefonrådgivningen kräver att 
distriktssköterskor ska ha kunskap, kompetens och kommunikativa förmågor. Genom 
telefonrådgivning kan patienter få medicinska råd eller kan hänvisas till olika 
vårdinsatser. I specialistsjuksköterskautbildningen med inriktning mot distriktssköterska 
i Borås, finns ingen kurs om telefonrådgivning i primärvården, trots att detta är en del 
av arbetet som distriktssköterskorna förväntas utföra. Därför vill författarna undersöka 
hur distriktssköterskor upplever telefonrådgivning i primärvården, som arbetsuppgift. 
En av författarna arbetar med telefonrådgivning, vilket också är en anledning till 
aktuella studien 
 

BAKGRUND 

Telefonrådgivning i primärvården 
Den hälso- och sjukvård som bedrivs utanför sjukhus och har som mål att förbättra 
befolkningens hälsa kallas för primärvård (Olofsson, Nilsson & Wahllöf 2010, s.13). 
Primärvården i Sverige kännetecknas av tillgänglighet, kontinuitet och samarbete. 
Primärvårdens uppdrag är medicinsk bedömning, utredning, rådgivning och behandling 
(Zotterman Nygren, Skär, Olsson & Söderberg 2014). 
  
Ökad befolkning och fler äldre som lever ensamma och behöver vårdkontakter på ett 
smidigare och lättare sätt, vilket bidrog till starten av telefonrådgivningen i Sverige 
1931. I samband med utvecklingen av primärvården på 1970-talet i Sverige utvecklades 
telefonsystem för att öka tillgängligheten för patienter (Leppänen 2008, s. 21). 
Vårdgarantin som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen innebär att vårdtagarna ska 
kunna komma i kontakt med primärvården samma dag som de anser sig ha behov av 
vård (SFS 1982:763). Det vanligaste sättet att komma i kontakt med primärvården är via 
telefon (Wahlberg & Björkman 2018). 
  
Det vanliga systemet för telefonuppringning i dagens primärvård sker genom en 
automatisk, datoriserad telefonsvarare. Uppringaren knappar in sitt telefonnummer och 
eventuellt personnummer, och får sedan en tid för samtal med en sjuksköterska eller 
distriktssköterska (rådgivare) för telefonrådgivning. Under telefonrådgivningen görs en 
bedömning av vilken vårdnivå uppringaren är i behov av (Björkman, Engström, Olsson 
& Wahlberg 2017).  
  
Enligt Pygall (2012) är målet med telefonrådgivningen att patienterna ska vara nöjda 
och att alla de problem de behöver hjälp med tas upp. Tanken är att patienterna ska 
känna sig säkra och de ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna hantera sin 
situation. Vårdgivaren ska ge tröst och råd till patienten i en rådgivningssituation. 
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Pygall (2012) beskriver att telefonrådgivning kan vara en effektiv och bekväm metod att 
ge patienterna medicinska råd om den utförs kompetent och korrekt. Det är viktigt att 
alla patienter upplever telefonrådgivningen som individuellt anpassad. 
Telefonrådgivningen kan ofta ge patienterna egenvårdsråd och stöd, så att behovet av 
besök hos professionell vårdpersonal faller bort (Calitri et. al., 2015; Campbell et. al., 
2014). Rådgivaren kan hänvisa patienten till andra vårdinstanser eller boka en tid hos en 
läkare eller distriktssköterska i primärvård (Lake et al. 2017; Björkman et al. 2017). På 
ett liknande sätt framhåller Ström, Baigi, Hildingh, Mattsson och Marklund (2011) att 
telefonrådgivningen är en effektiv tjänst som gynnar även patienterna genom att de kan 
spara tid och kostnad. Patienterna behöver inte ta ledigt från arbetet, de kan spara på 
resekostnader eller barnomsorg. Därför är telefonrådgivning en uppskattad tjänst hos 
patienterna.  
  
Patienter ringer då de upplever en icke hanterbar situation. Oron ökar ofta när patienter 
söker information från populärvetenskapliga källor, exempelvis olika hemsidor på 
internet. Detta kan leda till att patienten hamnar i en sårbar situation (Winneby, Flensner 
& Rudolfsson, 2014). Sådana situationer kan ställa stora krav och förväntningar på 
rådgivaren. 
  
Zotterman Nygren et al. (2014) beskriver att det finns också svårigheter med vissa 
telefonrådgivningssituationer, exempelvis då det förekommer patienter som har 
språksvårigheter och de som är irriterade eller aggressiva vid telefonrådgivning. En 
annan aspekt som påverkar distriktssköterskors arbetssituation handlar om många 
samtal, vilket kan leda till lägre kvalitet på rådgivningen på grund av exempelvis 
tidsbrist vilket också försämrar förutsättningarna att skapa en god patientrelation. 
                                                                                     
Distriktssköterskans roll 
 
Distriktssköterskor arbetar inom olika verksamheter såsom kommun, landsting och  
privata verksamheter. Distriktssköterskor har en bred kompetens som innehåller ett 
vetenskapligt förhållningssätt och handlingsberedskap. Detta tillåter dem att arbeta med 
patienter i alla kategorier och åldrar. Distriktssköterskor arbetar bland annat med 
barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård och sjukvårdsrådgivning. Det är viktigt att 
distriktssköterskor ska vara flexibel, använda kunskap och reflektera ur olika perspektiv 
som vårdgivare (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  
  
Ett fördjupat ansvar ligger på distriktssköterskor att förbättra och utveckla omvårdnaden 
i primärvården. Distriktssköterskan ska ha ett hälsofrämjande och förebyggande 
arbetssätt samt kunna bemöta patienten utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och 
existentiell hälsa och sjukdom (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Med sin 
förskrivningsrätt av vissa läkemedel har distriktssköterskor möjligheter att arbeta 
självständigt inom olika områden (SOSFS 2001:16). 
 
  
Vårdande möte 
Vårdpersonal möter patienter och anhöriga dagligen och relationen med patienter och 
anhöriga är viktig i varje möte (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 190-191). Zotterman 
Nygren et al. (2014) hävdar att ett bra möte mellan vårdpersonal och patient är 
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grundläggande för en bra och professionell omvårdnad. Att fokusera på patienten under 
mötet är en viktig aspekt av ett bra möte. Dahlberg och Segesten (2010, s. 192) 
beskriver att i en vårdande relation ska vårdpersonal respektera patientens livsvärld 
vilket leder till främjande av hälsa och välbefinnande hos patienten. Dahlberg och 
Segesten (2010, s.127) beskriver vidare vikten av att en professionell vårdare ska 
involvera och stödja patienten i hans/hennes hälsoprocess, genom att ha patientens 
livsvärld är i fokus. Vidare beskriver författarna att både närstående och vårdare 
inkluderas i patientens livsvärld. Vårdaren betyder inte bara någon som har samband 
med sjukdomen, utan är också den som kan återställa livskraft och balans i patientens 
vardag. Det leder till att patienten kan uppleva livslust och mening i livet (Dahlberg & 
Segesten 2010, s.128). Att ta hänsyn till patientens självbestämmande och integritet är 
viktigt i ett vårdande möte enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 
  
Distriktssköterskor skapar i allmänhet en långsiktig relation med patienter. Pedagogisk 
kompetens och professionell trovärdighet är nödvändigt för att skapa ett 
förtroendeförhållande med patienterna. Patientens upplevelse av mötet är 
grundläggande och mycket viktigt. Goda möten skapas när distriktssköterskan är 
engagerad och stödjande, bemöter med respekt och kan bekräfta patienten som unik 
(Zotterman Nygren et al. 2014).   
  
 
Att kommunicera med patienter över telefon 
 
Telefonrådgivning är ett ansiktslöst samtal vilket kan försvåra kommunikationen mellan 
distriktssköterska och patienten då den tappar en dimension. Kommunikation är en 
viktig aspekt och avgörande i ett möte för en bedömning (Pygall, 2012). 
  
Ernesäter, Holmström och Engström (2009) poängterar att distriktssköterskors 
bedömningar till stor del baseras på muntlig kommunikation, därför är det viktigt att 
hen har kommunikativa färdigheter och förmåga att vara lyhörd. Det är även viktigt att 
distriktssköterskan vet vilka frågor som ska ställas för att erhålla relevanta svar. 
Ernesäter et al. (2015) framhåller att distriktssköterskan ska ställa återkopplande och 
öppna frågor för att kunna få mer information om patientens tillstånd.  
  
Lyssnandet är egentligen grunden och förutsättningen för en kommunikation och kan 
anses som den viktigaste delen av samtalet oavsett om det görs via telefon eller ansikte 
mot ansikte. Lyssnandet är en utvecklande skicklighet och färdighet hos de som arbetar 
med kommunikation (Pygall 2012). Att vara en aktiv lyssnare är viktigt och avgörande, 
det skall finnas intresse och vilja att förstå problemet som berättas i 
telefonrådgivningen. Intresset och viljan leder till att distriktssköterskor kan lyssna in 
och förstå även den icke verbala kommunikationen såsom bakgrundsljud, 
andningsmönster och liknande. En professionell och god kommunikation i 
telefonrådgivningen ger patienten känslan att distriktssköterskan lyssnar och förstår 
problemet. Detta leder i sin tur till att patienten följer råd och rekommendationer som de 
får från distriktssköterskan (Pygall 2012). På liknande sätt beskriver Ekman et. al 
(2011) i sin studie att vårdgivaren ska respektera patienter för den kunskap och 
förståelse som de har av sitt liv. Att vara lyhörd för patientens upplevelse av sjukdomen 
samt hur detta påverkar dennes liv, gör att patienten kan bli delaktig i sin hälso-och 
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vårdprocess. Respekt gör det också lättare för vårdgivaren och patienten att komma 
överens om handlingsplaner samt ger patienten ökad tillfredsställelse. 
 
  
Utmaningar i arbetsmiljön 
 
Den arbetsmiljö där distriktssköterskor arbetar med telefonrådgivning är inte alltid 
bekväm. Telefonrådgivning är en stillasittande syssla. Distriktssköterskor tillbringar 
mycket tid att sitta framför dator. Detta kan leda till oro över sin syn och fysiska 
kondition (Purc-Stephenson & Thrasher 2010). Björkman et al. (2017) förklarar att 
arbetsmiljön består av flera delar; den fysiska arbetsmiljön, den psykologiska och 
sociala arbetsmiljön samt den psykosociala arbetsmiljön. Med fysisk arbetsmiljö menas 
exempelvis ljus, ljud och de redskap som behövs för att kunna genomföra arbetet såsom 
datorer, skrivbord och stolar. Purc-Stephenson och Thrasher (2010) beskriver på 
liknande sätt att ljudnivån, isolering och litet arbetsutrymme kan försämra arbetsmiljön.  
  
Arbetsbelastning och arbetsrelaterad negativ stress är exemplar på den psykologiska 
arbetsmiljön (Björkman et al. 2017). På liknande sätt framhåller Pygall (2012) att 
känslan av stress och oro kan vara påtaglig vid telefonrådgivning, då ett korrekt beslut 
om patientens vårdnivå skall fattas utan att se patienten. Det är ännu svårare att få 
informationen om patienten av en annan person, då det är vanligt att anhöriga ringer.  
  
Med den sociala arbetsmiljön menas sociala relationer på jobbet och samarbetet mellan 
kollegor på arbetsplatsen. Den psykosociala arbetsmiljön är resultatet av hur 
organisation, ledarskap, kommunikation och socialt stöd påverkar upplevd 
arbetssituation. Balans mellan arbete och privatliv är också en viktig parameter i den 
psykosociala arbetsmiljön (Björkman et al. 2017). Att sammanjämka organisationens 
möjligheter och resurser med patienternas önskningar och behov är ibland en mycket 
svår uppgift. Detta blir ett problem särskilt då det inte alltid går att erbjuda patienterna 
den vård som de önskar eller behöver på grund av brister i organisationens resurser, 
vilket leder till etiska dilemman för distriktssköterskan (Ernesäter, Holmström & 
Engström, 2009; Björkman et al. 2017).  
                                                                                  
Hållbar utveckling 
 
Det är väsentligt att distriktssköterskor gynnar hälsa och bra levnadsvanor för att nå upp 
till att befolkningen ska få en likvärdig hälsa. Genom detta kan distriktssköterskor stötta 
en hållbar utveckling. Alltså ska distriktssköterskor uppfatta hälsofrämjande arbeten på 
individ, grupp- och samhällsnivå (Svensk sjuksköterskeförening 2019). 
 
Inom hållbar utveckling förekommer 17 globala mål inom Agenda 2030 som syftar till 
att världens länder ska framställa villkor för bland annat en ekonomisk ökning och 
åstadkomma lämpliga arbeten för ländernas befolkning utifrån de villkor och resurser 
som existerar i varje land. Det förekommer tre dimensioner i de globala målen - den 
sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Ett av de globala målen handlar om god 
hälsa och välbefinnande, vilket bland annat handlar om vården. Genom att samordna de 
tre dimensionerna i hela samhället så kan målet uppnås (Regeringen 2016). 
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PROBLEMFORMULERING 

Ett viktigt uppdrag inom den svenska hälso- och sjukvården är primärvården, som är 
skapad för att bevara gemene mans hälsa. Distriktssköterskan i primärvården har olika 
ansvarsområden såsom telefonrådgivning, planerad mottagning samt hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. Telefonrådgivning i primärvården är komplex, 
kostnadseffektiv och kunskapsintensiv inom olika områden. Höga krav såsom god 
kommunikationsförmåga ställs på distriktssköterskor som sitter i telefonrådgivningen i 
primärvården. Distriktssköterskor ska under samtalet som blir ett ansiktslöst möte kunna 
bedöma och prioritera utifrån de uppgifter hen får via telefon. Det är viktigt att 
distriktssköterskan ställer rätt frågor till varje individ för att få en relevant anamnes.  
Telefonrådgivning tar en stor plats i distriktssköterskors arbetsuppgifter inom 
primärvården, men arbetsmiljön är inte alltid bekväm. Det är ett stressigt, stillasittande 
jobb med långa pass. Med bakgrund av detta blir det viktigt att ta del av 
distriktssköterskors upplevelse av telefonrådgivning för att kunna utveckla och förbättra 
arbetet. Tidigare studier som nämndes i bakgrunden tillhör för det mesta andra länder, 
därefter ville författarna se hur distriktssköterskor upplever att jobba med 
telefonrådgivningen i Sverige. Författarna vill i studien lyfta fram distriktssköterskors 
upplevelser av telefonrådgivning för att kunna förbättra kvaliteten i utförandet av 
arbetsuppgiften.  
  
SYFTE 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning i 
primärvården. 
  
METOD 

Den datainsamlingsmetod som författarna har valt är en kvalitativ ansats med en 
induktiv analysprocess för att kunna nå studiens syfte. Med induktiv ansats menas att 
författarna inte ska ha några förutfattade meningar i analysen av data som utgår från 
andra personers upplevelse och erfarenheter. Författarna genomförde åtta 
semistrukturerade intervjuer med distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetade med 
telefonrådgivning inom primärvården och intervjuerna analyserades enligt Graneheim 
och Lundman (2004). Lundman och Graneheim (2017, s.221) beskriver att man ska 
hitta ett mönster i datamaterialet för att kunna hitta såväl likheter som skillnader. 
Därefter kan man hitta kategorier och underkategorier. 
 
I den här studien benämner  författarna distriktssköterskor och sjuksköterskor som 
arbetar med telefonrådgivningen för “telefonsjuksköterska”.  
 
Deltagare 
 
Författarna valde olika vårdcentraler i olika områden inom Västra Götaland för att få en 
variation av informanter. Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara 
distriktssköterskor som har arbetat minst två år med telefonrådgivning inom 
primärvården. Exklusionkritikerna att ha arbetat mindre än två år och/eller enbart arbeta 
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på barnavårdscentral (BVC). Informationsbrev skickades till 14 vårdcentraler men 
endast sex vårdcentraler visade intresse; sex vårdcentraler svarade inte trots flera försök 
och två vårdcentraler svarade att de inte kunde delta i studien. Totalt sex 
distriktssköterskor ställde upp för intervjun. Antalet bedömdes inte vara tillräckligt för 
studien och därför valde författarna att intervjua två sjuksköterskor som visade intresse 
och hade arbetat minst två år med telefonrådgivning. Samtliga informanter var kvinnor 
mellan åldrarna 32- 52 år med minst två års erfarenhet av telefonrådgivning. 
  
Datainsamling 
 
Informationsbrev och samtycke (bilaga 1) skickades till verksamhetschefer på 
vårdcentralerna i studiens område för att få en variation av geografisk tillhörighet inom 
Västra Götaland. Vårdcentraler som tillfrågades var både privata och offentliga. 
Enhetscheferna godkände  förfrågan och skickade vidare förfrågan till sina anställda. De 
distriktssköterskor/ sjuksköterskor som var intresserade svarade författarna via e-post. 
På så vis kom författarna i kontakt med de  distriktssköterskor/ sjuksköterskor som var 
intresserade att delta i studien. 
  
Intervjuerna bokades på informanternas arbetsplatser enligt deras önskemål. 
Intervjuerna genomfördes under vecka 36-38. Författarna genomförde fyra intervjuer 
var av sex distriktssköterskor respektive två sjuksköterskor. Informanterna fick muntlig 
information om studiens syfte innan intervjun, därefter skrev de på samtycke till 
deltagande. Intervjuernas längd var mellan 20 och 30 minuter, de spelades in på 
mobiltelefon och transkriberades efteråt ordagrant. Författarna förberedde en 
intervjuguide (bilaga 2) som stöd för sig själva under intervjuerna. Författarna använde 
sig av Brymans (2011, s. 415) metod genom att börja de semistrukturerade intervjuerna 
med en inledande fråga och efteråt ställa öppna frågor och följdfrågor efter den aktuella 
situationen. I semistrukturerade intervjuer har intervjupersonen möjlighet att formulera 
sina svar på sitt eget sätt (Bryman 2011, s. 415).   
  

Analys                                                                                                          
I denna analys användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 
innehållsanalys, då den bedömdes vara användbar för att uppnå syftet med studien. 
Manifest innehållsanalys tar fram det synliga och uppenbara i texten.  
Först läste författarna materialet flertalet gånger för att få en helhetsbild av intervjuerna. 
Sedan valdes de delar ut som var av betydelse för studiens syfte och mynnade ut i 
meningsbärande enheter. Enheterna sammanfattades och den centrala betydelsen 
bevarades, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kallas för kondensering. 
Författarna valde var för sig ut de meningsbärande enheterna och utförde själva 
kondenseringen. Sedan jämförde författarna sina analyser och ett slutligt material sattes 
ihop. Därefter skrevs lappar med kondenseringar och koderna och utifrån likheter och 
skillnader bildades olika högar. Utifrån dessa högar, bildades sedan kategorier och 
underkategorier. Kärnfunktioner i kvalitativ innehållsanalys är att skapa kategorier, 
vilket betyder en grupp enheter som delar gemensamhet egenskaper (Graneheim & 
Lundman, 2004). Det insamlade materialet blev indelat i kategorier och inte 
abstraherade utifrån teman. En problematik i forskningsprocessen är att kunna vara 
totalt objektiv då alla människor har olika erfarenheter som kan påverkar en, men i 
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processen skall fokus vara att tolka och förstå insamlad data. Författarna genomförde 
egna reflektioner kring förförståelsen regelbundet under arbetets gång med syfte att ens 
egna uppfattningar inte skulle tas med i studiens resultat. I studiens resultat har noga 
utvalda citat används. Enligt Lundman och Graneheim (2017) är syftet med att använda 
citat i studien att ge läsaren en bättre uppfattning om innehållet.  

Etiska överväganden                            
Enligt lagen gällande etikprövning (SFS 2003:460) krävs inte etikprövning av studier 
inom högskoleutbildningar på avancerad nivå. Dock har författarna valt att följa de 
etiska principer som gäller enligt Vetenskapsrådet (2019) under genomförandet av 
studien. 
  
Etiska principer innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2019). Författarna har informerat informanterna både 
skriftligt och muntligt om studiens syfte samt informerat om att de kan avbryta eller 
ångra medverkan utan förklaring, när som helst. Informanterna har också fått 
information om att intervjun spelas in för att författarna ska kunna transkribera samtalet 
till text efteråt. Informanterna skrev under samtycke för att kunna delta i studien. 
Författarna berättade att alla uppgifter om informanter skyddas så de inte kan 
identifieras efter publicering av studien, samt att obehöriga inte kan ta del av 
personuppgifter. Enligt sista kravet, nyttjandekrav, används all information och material 
endast till den aktuella studien. 
                                                                               
En av författarna har jobbat med telefonrådgivning och har därför förförståelse för 
ämnet. Enligt Lundman och Graneheim (2017, s.222) möjliggör förförståelse att nå nya 
kunskaper för ämnet som studeras men förförståelsen ska inte blandas in i diskussionen 
och resultatet. Förförståelsen ska hållas separat under studieförloppet. Att redovisa sin 
förförståelse i arbetet är viktigt för att garantera trovärdigheten i studien. Förförståelse 
har sina positiva sidor eftersom intervjun kan baseras på fördjupande och nyckelfrågor 
på grund av kunskapen som finns redan hos författarna. Sådana frågor skulle inte ha 
tagits upp ifall det saknades förförståelse (Lundman & Graneheim 2017, s.222).  
  
RESULTAT                                                                                                                

I analysen av de åtta intervjuerna framkom två kategorier och sex underkategorier som 
beskrev distriktssköterskans upplevelser av telefonrådgivning i primärvården. 
Kategorier som ska presenteras består av Utmaningar i bedömning vid 
telefonrådgivning och Utmaningar i organisationen vid telefonrådgivning.  

 
  
Utmaningar i bedömning vid telefonrådgivning 

I intervjuresultaten framkommer att det finns utmaningar för telefonsjuksköterskor i att 
göra bedömningar och prioriteringar via telefon. Detta gestaltar sig i kategorin 
“Utmaning vid bedömningar via telefon” som i sin tur består av tre underkategorier: 
Ansiktslöst samtal, Osäkerhet vid språksvårigheter och andrahandsinformation samt Att 
möta frekventa uppringare. 
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Ansiktslösa samtal 

I samtal med informanter som ger råd och bedömer patienter på telefon, framkommer 
det en del svårigheter just i att göra en bedömning via telefon. Först och främst gör det 
faktum att man inte kan se patienten, det är svårt att ta anamnes. Människors olikheter i 
att använda sitt språk och uttrycka sig språkligt, ger också betydande olikheter i att 
beskriva besvär och symtom. En del har lättare att uttrycka sig medan andra har 
svårigheter. Bedömning blir svårare via telefon, man ser inte kroppsspråk och mimik i 
ett ansiktslöst samtal. 

   “En del har svårt att prata, svårt att förklara och uttrycka sig eller svårt att sätta ord 
på sina symtom. Exempelvis en patient säger att han eller hon inte mår bra men kan 
inte säga exakt på vilket sätt. Då blir det svårt att göra bedömning via telefon.” 
(intervju 5) 

  
Samtliga informanter uppger att en del patienter överdriver sina symtom, exempelvis 
patienter som ringer och berättar om sina utslag som har spritt sig, som vid läkarbesöket 
visade sig bara vara några små ofarliga prickar. En annan kategori patienter ringer 
enbart för egenvårdsrådgivning men, telefonsjuksköterskan kan uppfatta att patienten 
inte mår bra och kanske har större behov än rådgivning. 

  “Människor är så olika. En som säger att han är jättesjuk, då kommer han men det 
visar sig att han är knappt förkyld. Och andra som tycker ”näää, jag behöver nog ingen 
tid” och vill bara rådfråga men man hör att personen kan knappt andas. Så vi vill att de 
kommer hit då är de väldig sjuka. Det är väldigt olika när man söker vård.” (intervju 6). 

 
Osäkerhet vid språksvårigheter och andrahandsinformation 

De flesta informanter upplever att det kommunikativa hindret exempelvis i form av 
språksvårigheter och andrahandsinformation utgör ett hinder mot bedömning via 
telefon. I telefonrådgivning ska telefonsjuksköterskan lita på patienternas upplevelse 
och berättelse trots att de inte har patienten framför sig. Det kommunikativa hindret som 
språkliga begränsningar ger, försvårar arbetet, leder till svårigheter och osäkerhet att ta 
en fullständig anamnes via telefon. Det är både svårt att förstå och förklara för 
patienten. 

   “Patienter som har svårt att beskriva på svenska då kan det vara väldigt svårt att få 
en bra anamnes och det är det oftast lättare att man tar hit patienten och prata med 
patienten på plats, då det oftast inte blir bra telefonrådgivning. Det är alltid svårt när 
man inte kan språket, väldigt svårt.” (intervju 4) 
  
Språksvårigheter upplevs som ett hinder för patientsäkerhet på grund av att hela ärendet, 
all ömsesidig information, inte kommer fram eller att det blir ett missförstånd. Enbart en 
av informanterna tyckte att det inte är svårt att möta patienter med språkliga 
begränsningar, via telefon. Hon anpassar språket, lyssnar noga, förenklar, tydliggör och 
nyanserar hur hon uttrycker sig, i sådana situationer. Hon uttrycker sig så här:  
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       “Jag tycker inte att det är svårt. Jag jobbar ganska mycket med människor med ett 
annat ursprung och jag tror att man anpassar språket… att man pratar enklare 
meningar, tydliga meningar, färre ord, enkla svenska ord, och när de inte förstår så… 
patienterna brukar säga ”jag förstår inte” och då får man förklara med andra enkla 
ord.” (intervju 8) 

  
Informanter säger att språkbegränsningar gör bedömningen osäker. De vill att patienten 
i första hand kommer till vårdcentralen eller alternativt att någon anhörig som kan 
svenska bättre ska ringa primärvården. Det sistnämnda upplevs dock som 
andrahandsinformation, vilket kan vara ett hinder för telefonsjuksköterskor . 
Informationen kan tappas på vägen från patient till anhörig och till telefonsjuksköterska. 
Det upplevs viktigt att patienten skall vara i närheten av uppringaren, så att hen kan 
svara på telefonsjuksköterskans frågor. En informant uttrycker sig så här: 

         “Om en anhörig ringer för en vuxen person vill jag att patienten ska vara i 
närheten av sin anhöriga som ringer för att anhöriga/vänner/grannar som ringer, kan 
inte svara på alla frågor relaterade anamnesen som man behöver ta från patienten. 
Man tappar ju mycket information då man inte kan prata med själva patienten och 
bedömningen blir svårare.” (intervju 6) 

Å andra sidan är det ibland bra att anhöriga ringer om patienter som inte kan tala för sig 
själva såsom små barn och patienter med demensdiagnos, osv.  De flesta informanter 
anser att en anhörig kan ha mycket kännedom om situationen och kan ge relevant 
information   när patienten inte är kapabel att göra det själv.  

    “jag tycker att ibland så kan man få bra information av anhöriga. Om hustrun ringer 
för mannen för det är klart, de lever ju ofta nära och säger vi att det är en dement man 
så får man ju jättebra information från hustrun istället för att prata med patienten själv. 
Så jag tycker ibland kan det vara av godo att prata med anhöriga som har ett 
fågelperspektiv av situationen. “(intervju 8)  

  
Att möta frekventa uppringare 
 
Enligt informanterna kategoriseras frekventa uppringare som svårbedömda patienter, 
vilket är en utmaning. Patienter med psykisk ohälsa eller patienter med 
missbruksproblematik är exempel på detta. Sådana situationer kan upplevas som ett 
etiskt dilemma för telefonsjuksköterskan, då det blir lätt att misstro patienten. 
  
         “Det finns en del patienter som mår psykiskt dåligt, som kanske har till exempel 
missbruksproblematik, som kanske ringer väldigt ofta och ibland kan det bli så att man 
kanske inte vet vad som är sant. Ibland kan man känna lite misstro mot patienten som 
ringer väldigt väldigt ofta och hela tiden har massa nya symtom som kanske har varit 
hos läkare för utredning men hittades inget fel.” (intervju 4) 

  
Det visade sig även i intervjuerna att en del informanter upplever att frekventa 
uppringare väcker oro. Om telefonsjuksköterskan inte tar dem på allvar för att de ringer 
så ofta finns det en risk för att telefonsjuksköterskan missar allvarliga symtom, vilket 
inte är patientsäkert. Till exempel berättar många informanter att patienter som ringer 
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två eller tre gånger i veckan för bröstsmärtor och har bedömts flera gånger av läkare 
som psykisk ohälsa, ofta inte tas på allvar i telefonen. Men det finns ändå en oro hos 
telefonsjuksköterskorna att missa någon hjärtrelaterad problematik. Vidare uttrycker sig 
informanten så här: 

      “Det är svårt med såna patienter, till exempel man tänker på patienter som är 
hypokondriker. Det är svårt att ta de på allvar. Men det är väldigt viktig att göra det 
också. För ibland kan vara så att det är något allvarligt. Men det är svårt att veta, 
stämmer det de säger eller de hittar på nu.” (intervju 4) 

  
Utmaningar i organisationen vid telefonrådgivning 
  
I resultatet framkommer kategorin “Utmaningar i organisationen vid 
telefonrådgivning”, som i sin tur består av tre underkategorier: Återkopplings betydelse, 
Arbetsmiljöns betydelse samt Kunskap- och utbildnings betydelse. 
  
Organisationen har ansvar för att ge stöd och rätt förutsättningar för att arbetet med 
telefonrådgivningen utförs på ett bra sätt. Det kan vara arbetsvillkoren i relation till 
arbetsmiljön för distriktssköterskor som sitter i telefonrådgivning. Kunskap och 
utbildning för telefonrådgivning samt återkoppling om bedömningar via telefon har 
nämnts av informanter som organisatoriska utmaningar. 
                                                                               
  
Återkopplingens betydelse 
 
En organisatorisk utmaning är återkoppling eller feedback. I samtal med informanter 
framkommer inte sällan att återkoppling är nödvändig och lärorik för att utvecklas 
framåt i sitt arbete. Speciellt framkommer det av informanterna att den återkoppling 
som kommer från läkarna är mycket uppskattad. Detta är på grund av att 
telefonsjuksköterskor behöver veta hur läkarna tänker samt förstå om tidsbokningen till 
läkaren hade bedömts rätt eller inte. Framförallt då det råder brist på läkartider i 
primärvården, är det viktigt att telefonsjuksköterskor  inte ska boka onödiga besök till 
läkarna. Utan återkoppling är det svårt att nå detta mål eftersom telefonsjuksköterskan  
inte har rätt att läsa i patientens journal efter läkarbesöket. 
  
        “Vi behöver feedback från läkaren om vi har bokat någon patient till akut-tiden. 
Men vi får tyvärr inte och vi vet inte om vi har gjort en rätt bedömning.”(intervju 6)  
  
På ett liknande sätt uttrycker sig en annan informant gällande återkoppling i 
telefonrådgivningen: 
  
     “När man då har någon i telefon och bokar till en doktor men precis som på drop-in 
att man får lite feedback i slutet på drop-in är ju meningen att man ska lära sig 
någonting på det. Så det hade ju varit intressant också och veta om det var helt onödigt 
eller om det var bra tänkt. Men det får man ju aldrig riktigt veta. För vi får ju inte gå in 
i journalen efteråt heller för att titta.”(intervju 3)   
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En del informanter uppger att de inte har någon tid avsatt med läkarna för att gå igenom 
hur patienterna har bokats till dem, trots att läkarna ställer vissa krav på hur detta ska 
skötas. Det har nämnts av informanter att nyblivna läkare har mer krav jämför med 
erfarna läkare på grund av bristande förståelse av bedömning och prioritering via 
telefonen. Det kan hända att patienter berättar om en sak till telefonsjuksköterskor och 
när de får tid hos läkare tar de upp något annat där. Exempelvis en patient klagar på 
ryggsmärtor i telefonen, men efter tidsbokning hos läkare pratat patienten bara om sin 
psykiska ohälsa vilket hade krävt mer tid. Med anledning av liknande fall kan det vara 
svårt för telefonsjuksköterskor att förutse om tidbokningen var korrekt.  
  
       “Läkarna har alltid krav, olika krav från olika läkare. De är inte alltid nöjda. 
Speciellt nyblivna läkare som inte förstår vilket jobb det är att sitta i telefon. De klagar 
om varför patienten blev bokad till dem när det inte behövs.” (intervju 5) 
  
Däremot framkommer att en del av läkarna inte bryr sig så mycket om att det blir 
felbokningar. Detta upplevs som en brist i sammanhanget då alla behöver förbättras och 
organisationen behöver utvecklas genom att man får både positiv och negativ 
återkoppling från kollegor man arbetar med. På samma sätt förklarar några informanter 
att de får återkoppling bara när de gör någon felbokning eller bedömning. Men de 
önskar få återkoppling även när de gör en korrekt bedömning.  
  
        “Det mesta man får feedback på är när man har gjort någonting fel och då är det 
oftast inte att bedömningen har varit fel utan att man har skrivit något fel eller att man 
har bokat på fel tid eller någonting sådant.” (intervju 1) 
  
Mindre vårdcentraler med färre patienter har ofta en konsultationstid med läkare för 
återkoppling. Denna tid kan finnas på större vårdcentraler men går där sällan att 
använda på grund av tidsbrist.  
  
Arbetsmiljöns betydelse 
 
Arbetsmiljön där distriktssköterskor jobbar är viktigt. Informanterna uppger att både 
den fysiska och psykiska arbetsmiljön inte alltid är optimal i primärvården. 
Telefonsjuksköterskor har inte en bestämd plats, de brukar sitta på olika platser som i 
mer eller mindre stor utsträckning passar för verksamheten. Ett problem är att 
inställningar på stol, skrivbord och dator som ska vara individanpassade, då behöver 
ändras vid varje byte.  
  
   “Jag har även tagit in arbetsterapeuten för att se hur jag ska sitta för att minska 
belastningen på nacken, axlar, händer och armar. Och flyttar vi runt och många sitter 
på samma plats så ändras ju inställningar på bord och stolar hela tiden och det kan 
vara svårt att hitta tillbaka igen. För att sitta vid en dator och sitta i telefonen en hel 
förmiddag så blir man ju trött efteråt, både i huvudet och i kroppen för att det är så 
mycket stillasittande.”(intervju 7) 
  
De flesta informanter upplever att arbete med telefonrådgivning är tufft när de ska sitta 
långa pass. Det är ett stillasittande jobb och därför är det viktigt att ha två dataskärmar, 
höj- och sänkbara skrivbord, bra stolar och headset samt bra ventilation. Vilket kan 
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underlätta arbetet enligt informanterna. Samtidigt upplever informanterna att det är 
slitsamt för handleder då det är mycket klickande mellan olika datasidor. Fåtal 
informanter upplever att dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation 
(GDPR) är krävande i telefonrådgivningen eftersom det inte går att kopiera patientens 
personnummer från telefonsystemet till journalen direkt med ett klick. Det kräver extra 
klickande.  
  
Informanterna anser att sitta tillsammans med en kollega har både för-och nackdelar. 
Det är svårt att lyssna på enbart patienten när man sitter med sin kollega i samma rum. 
Däremot upplevs det som ett bra stöd för nybörjare då man kan konsultera sin kollega 
vid behov av hjälp. 
  
         “Jag försöker oftast sätta mig någonstans där jag får vara ifred när jag håller på 
med telefonrådgivningen för att inte ha en massa bakgrundsljud under samtalen. Men 
när vi har någon nyanställd eller någon som känner sig osäker på telefonrådgivningen 
så är det en fördel att sitta i samma rum för lätt kunna pausa sitt samtal eller när man 
har lagt på kunna hjälpa, stötta eller skola in sin nya kollega. Så det finns ju två sidor 
av det myntet men många väljer att sitta själva.” (intervju 7) 

  
Informanter påpekar att man vid telefonrådgivning inte ska sitta mer än två 
telefonsjuksköterskor  i ett rum samtidigt. Enstaka informanter berättar att på deras  
arbetsplats sitter fem telefonsjuksköterskor i ett och samma rum samtidigt, vilket gör att 
arbetet blir svårt. En del informanter beskriver att när de sitter själva i sitt rum kan de 
göra sitt arbete på det bästa sättet, eftersom de kan fokusera och koncentrera mer på sitt 
arbete utan att bli störda av andra. 
  
       “Jag har sagt det också till min chef att om jag fick ett eget rum så skulle jag göra 
ännu mer på dagen och det är inte det att jag står och slöar men jag upplever att det 
finns en hög ljudvolym, jag har svårt att koncentrera mig och jag får läsa om samma 
sak om och om igen och om jag fick sitta själv… Eller när jag får sitta själv så tycker 
jag att jag blir mindre trött och jag gör ännu mer än jag brukar göra.” (intervju 1) 

  
En annan utmaning med arbetsmiljön är bristande förståelse för telefonsjuksköterskan 
 bland andra personalkategorier i primärvården. Det framkommer att det inte finns 
respekt hos andra för en telefonsjuksköterska som sitter och arbetar. De kan komma in i 
rummet när som helst och störa dem vid pågående telefonrådgivning.  
  
    “Jag är trött på att höra, inte patienterna, men på mina kollegor som pratar bredvid 
hela tiden. Jag upplever att det inte finns någon respekt i rummet för att den andra står 
i telefon utan folk pratar i väldigt hög volym och pratar inte alltid om relevanta saker i 
rummet, det tycker jag är ett stort problem.” (intervju 1) 
  
En annan organisatorisk utmaning är tidspress i telefonrådgivningen. De flesta av 
informanterna upplever att de har en tidsangivelse vilken de ska hålla sig till. 
Informanterna uppger att de har sex till sju minuter per samtal, vilket innefattar ett visst 
antal samtal per timme. De blir kontrollerade och granskade varje månad. Kravet är att 
de inte ska avvisa mer än fem procent av samtalen varje månad: de ska alltså ha en 
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95%-ig svarskvot i telefon. Dessutom finns krav på att de ska 95% tillgänglighet i 
telefonen, annars kan de beläggas med straff. Det är ofta krav på att de måste öka 
bemanningen i telefonrådgivningen. Telefonsjuksköterskor ska hålla tiderna så gott de 
kan men även hinna ikapp alla samtal innan de avslutar sitt pass. De hinner knappt få 
någon återhämtning under arbetet. Allt detta är en stressfaktor för telefonsjuksköterskor. 
Å andra sidan finns det konkurrens mellan vårdcentraler då de ska ha nöjda patienter 
genom att vara tillgängliga i telefonen och att uppfylla patienternas förväntningar.  
  
Informanter uppger att de känner sig stressade för att det alltid finns krav från 
organisationen trots att det finns otillräckliga resurser, tidspress, hög belastning och 
högt tryck. Även ojämn arbetsfördelning och dåligt samarbete mellan kollegor påverkar 
telefonsjuksköterskorna negativt.  

 
         “Det finns alltid människor som inte hjälps åt lika mycket, det finns alltid de som 
tar längre pauser än andra och de som jobbar bättre men på den här arbetsplatsen så 
är det betydligt fler, upplever jag, det här är min upplevelse och inte någon absolut 
sanning, men som jag upplever det; I sköterskegruppen så är det väldigt tråkig attityd, 
jag tycker att det är tråkig attityd mot sina kollegor, att man inte vill hjälpas åt men 
även mot patienterna.”(intervju 1) 

  
Enstaka  informanter upplever sig som mellanhand. 

         “Jag känner mig som mellanhand då jag behöver lösa ett problem åt någon annan 
som egentligen har problemet från första början. Till exempel jag får kritik från 
patienter varför recepten som hade blivit lovade inte skrivits av läkare eller varför 
läkare inte ringt i den tiden som hade lovat osv…” (intervju 2) 

  
Kunskap och utbildnings betydelse 

En organisatorisk utmaning förklaras av informanter som brist på kunskap och 
utbildning om telefonrådgivningen. Samtliga informanter beskriver att det inte verkar 
finnas någon relevant utbildning gällande kommunikation samt triagering via telefonen 
för telefonsjuksköterskor  som ska arbeta inom primärvården i Sverige. Det finns inte 
heller någon kurs som handlar om telefonrådgivning eller kommunikativa färdigheter i 
distriktssköterskeprogrammet. I samtliga intervjuer har det framkommit att ingen av 
informanterna har haft någon utbildning innan de började med telefonrådgivning. Alla 
hade någon kort bredvidgång som inte var tillräcklig för att lära sig arbetet. De frågade 
sina kollegor mycket när de började arbeta självständigt. Samtliga informanter har blivit 
erbjudna någon sorts utbildning men det var för sent enligt dem då de redan hade lärt 
sig grunderna själva.  

         “Det ska passa också när utbildningen är. När man har gjort arbetet som man har 
hållt på detta i halvår så känner man så att nu behöver jag inte grunderna längre.  Då 
har jag lärt mig själv.“ (intervju 6)  

Informanterna påpekar att det finns ett datastöd där dem skulle kunna få hjälp av vid 
bedömning. Det finns information om sjukdomar, symtom, behandling och åtgärd. 
Även vilka frågor som ska ställas till patienten för att få rätt information (anamnes). 
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Enligt informanterna finns dock inte alltid möjligheten att använda det på grund av 
tidsbrist. Fåtal informanter tyckte också att datastödet inte är tillräckligt behjälpligt i 
telefonrådgivning eftersom det är mycket generellt och inte individuellt. Informanter 
berättar om att de behöver utbildning för att uppdatera sig inom telefonrådgivningen.  

        “Jag tror att det är viktigt att uppdatera sig och få en bättre utbildning inom 
telefonrådgivning. Vilka beslutstöd man kan använda sig utav och vilka 
skattningsskalor. Jag tror att det hade varit till nytta att ha en föreläsning eller kurs 
eller bredvidgång om det så är med en kollega eller någon annan på en annan 
vårdcentral för att uppdatera sig och få tips och råd i hur arbetet ser ut och ”hur tänker 
du” eftersom det inte finns någon högskoleutbildning i hur telefonrådgivning fungerar. 
För det har ju att göra med olika instanser.“ (intervju 7)  

  
DISKUSSION 

Telefonrådgivningen upplevs som en utmanande och svår arbetsuppgift. Det finns olika 
utmaningar för distriktssköterskor vid telefonrådgivning i primärvården. I denna del av 
studien kommer författarna att diskutera metod och resultat. 

  
Metoddiskussion 

Författarna har valt att ha en kvalitativ metod med induktiv ansats för att kunna uppnå 
studiens syfte. Författarna önskade analysera informanternas upplevelser och 
erfarenheter utan att ha förutfattade meningar (Lundman & Graneheim 2017, s. 221). 
Med hjälp av semistrukturerade intervjuer kunde författarna ställa öppna frågor och 
därefter följdfrågor, vilket ledde till att de kunde samla in en djupare beskrivning av 
informanternas upplevelser.               

De informanter som deltog i studien var enbart kvinnor, trots att författarna önskade ha 
båda könens upplevelse i sin studie. Detta kan anses som en svaghet. Åldersmässig 
variation mellan deltagarna kan ses som en styrka eftersom ämnesområdet kunde 
undersökas från olika synvinkel. Det var lång svarstid från verksamhetscheferna, några 
svarade inte på förfrågan trots flera försök. Målet för arbetet var att alla informanter 
skulle vara distriktssköterskor men endast sex distriktssköterskor ställde upp för 
intervju. Efter intervjuer med distriktssköterskorna upplevde författarna att det inte 
fanns tillräckligt material för att få fram resultatet. Därför valde författarna att ha med 
två sjuksköterskor med minst två års erfarenhet av telefonrådgivning, vilket ledde till att 
författarna samlade tillräckligt med material.  

De informanter som deltog i studien arbetar på både mindre och större vårdcentraler i 
olika kommuner, och med olika patientkategorier. Vårdcentralerna är både privata och 
offentliga, i regionens regi. Resultatet från intervjuerna gav både varierande information 
och erfarenheter. Detta upplevs som en styrka för studien.         

Det går att granska en studies trovärdighet på olika sätt. Två betydelsefulla synvinklar är 
att hitta den röda tråden och att beskriva arbetet tydligt. Trovärdigheten kan granskas 
med begreppen giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Resultatets giltighet höjs 
med hjälp av att undersökningen tar upp det som är typiskt och framträdande med det 
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undersökta ämnet. Detta betyder att syfte, datainsamlings- och analysmetod med 
utgångspunkt i vad som eftertraktas att studera också är passande för att bedöma 
giltigheten. Dessutom räknas urval av informanter, som anses ha varierande 
ämneserfarenheter i undersökningen, in i giltigheten (Lundman & Graneheim 2017, ss. 
230–233). 

Författarna är nybörjare inom kvalitativ forskning och har inte erfarenhet av att 
genomföra intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 33–34) kräver arbetet 
med att utföra intervjuer praktisk övning. Författarna utförde provintervjuer före 
studien, för att lära sig metoden. Att spela in intervjuerna anses som styrka enligt Kvale 
och Brinkmann (2015, s. 218). Därför bestämde författarna sig för att spela in 
intervjuerna. Författarna hade möjlighet att lyssna mer utan att tänka på att skriva ner 
allt under intervjun. Detta gav möjligheter för författarna att ställa mer följdfrågor till 
informanten. Intervjuerna transkriberades en eller två dagar efter varje intervju. 
Anledningen är enligt Bryman (2011, s. 424) att man inte ska glömma bort speciella 
nyanser eller konkreta intryck. Enligt Danielsson (2017, s.152) finns det fördelar med 
att författarna transkriberade intervjuerna själva, trots att detta är tidskrävande. 
Processen bidrar till bättre förståelse av innehållet.   

En text kan tolkas på olika sätt, på grund av att varje individ har sin förförståelse. Detta 
förklaras av Norberg och Fagerberg (2017, ss. 250, 259) som orsaken till att en del 
viktig information kan mistas. För att minska risken för att viktig information förloras, 
behövs en ständig reflektion. Således har författarna läst och granskat intervjuerna 
flertal gånger tillsammans. Studiens trovärdighet har ökat genom att författarna, 
tillsammans, har jämfört, diskuterat och analyserat svaren på frågorna, samt 
informanternas upplevda mimik och kroppsspråk.  

Tre av informanterna var bekanta med en av författarna. Detta kan ses som både för- 
och nackdel. Fördelen är att informanten känner sig trygg och intervjutillfällena är 
avslappnade. Detta leder till att informanten kan våga mer och berätta om sina 
upplevelser. Det finns även nackdel, såsom Thomsson (2010, s. 126) beskriver, det 
finns förförståelse hos intervjuledaren som känner informanten från tidigare, i att detta 
kan påverka både intervjusituationen och resultatet. Mot denna bakgrund försökte 
författaren att minska påverkan av sin förförståelse i intervjuerna genom att undvika 
ledande frågor.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av analysen visar två övergripande kategorier av utmaningar som 
informanterna  upplevde. I den första kategorin belyser utmaningen att bedöma 
patientens vårdnivå utan att kunna se patienten. Detta överensstämmer med en studie av 
Onubogu och Earp (2013) som behandlar telefonsjuksköterskans sätt att göra 
bedömningar utan data från fysiska och visuella undersökningar. Bedömningen beror 
helt på telefonsjuksköterskans förmåga att skapa en bild av patienten och det nuvarande 
hälsoproblemet. I intervjuresultaten framkom att patienter uttrycker sina symtom på 
olika sätt. Vissa patienter har svårare att uttrycka sig än med andra, medan andra 
patienter överdriver eller underdriver sina symtom. Informanterna uppger att det därför 
är det viktigt att telefonsjuksköterskor skall vara aktiva lyssnare och att de ska kunna 
"läsa mellan raderna" och ställa följdfrågor för att verifiera och förtydliga patienternas 
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påståenden. Ett vårdande möte mellan vårdgivaren och patienten kan skapas genom att 
vara lyhörd på patientens livsvärld. Vilket leder till att patienten blir delaktig i sin 
hälsoprocess (Dahlberg och Segesten (2010, s. 127). 
  
I underkategorin “Osäkerhet vid språksvårigheter och andrahandsinformation” framkom 
att det finns svårigheter med kommunikation via telefon, speciellt med patienter som 
har språkliga begränsningar. Det finns risk för missförstånd och felbedömning via 
telefon. Liknande resultat finns i studien av Emami, Gerrish och Jirwe (2010) som 
beskriver att kommunikationssvårigheter är ett hinder för både patienten och 
vårdgivaren, vilket kan bidra till otillräcklig information och försämrad kvalité i vården. 
Detta påvisades även i studien av Hakimina, Holmström, Carlsson och Höglund (2014) 
där det framgår att telefonsjuksköterskor brukar använda sig av enkla ord för att vara 
tydliga i samtalet och minska missförstånd. Resultatet i den aktuella studien visade att 
telefonsjuksköterskan många gånger vill att en anhörig ska delta och prata i situationer 
där patienten har låg språknivå. Detta upplevs ha både för- och nackdelar. Det är en 
fördel av använda sig av en anhörig med högre språknivå då det blir tydligare vad 
problemet är. Nackdelar kan vara att man endast får andrahandsinformation, samt att 
patienten känner sig obekväm och utelämnar fakta.  Detta påvisades också i studien av 
Kaminsky, Röing, Björkman och Holmström (2017). 
 
Vidare framkom i underkategori " Att möta frekventa uppringare" att det finns 
utmaningar för telefonsjuksköterskor. Frekventa uppringare innebär i detta sammanhang 
patienter som ringer vårdcentralen minst en gång i veckan (Holmström, Krantz, 
Karacagil & Sundler 2016). Frekventa uppringare skapar oro hos telefonsjuksköterskor. 
När telefonsjuksköterskan har hört uppringarens berättelse upprepade gånger, finns en 
uppenbar risk att få en förutfattad uppfattning som gör att man missa att ställa viktiga 
frågor. Detta stämmer med studien av Holmström et al (2016) som hävdar att det i 
samtal med frekventa uppringare saknas känslighet i lyssnandet. Det är viktigt att 
telefonsjuksköterskor  ska vara aktivt lyssnande till patienternas berättelser för att kunna 
stödja dem. Fruktan att göra felbedömningar i dessa situationer är stor. 
 
I underkategori “Återkopplingens betydelse” framkom att återkoppling har stor 
betydelse för telefonsjuksköterskors utveckling av kunnande och kompetens. Ofta har 
de inte själva möjlighet att följa upp patienterna efter bedömning via telefon. 
Återkoppling kan främja säkerheten i telefonrådgivningen, men utan återkoppling 
arbetar telefonsjuksköterskorna  i ett vakuum. Med hjälp av återkoppling från läkare får 
telefonsköterskor möjlighet till professionell utveckling och kompetenshöjning. Detta 
visades även i studien av Röing, Rosenqvist och Holmström (2013). Regelbunden 
återkoppling i kombination av en god arbetsmiljö upplevs som en viktig aspekt.  
 
Underkategori "Arbetsmiljöns betydelse" gestaltade sig exempelvis i studien av 
Strömgren, Dellve och Eriksson (2017) som poängterar att arbetsmiljön är en viktig 
aspekt för att ge bästa möjliga hållbara förutsättningar. Genom att främja arbetsmiljön 
kan samarbete och hälsa hos personal förbättras vilket i sin tur kan leda till främjad 
hälsa hos patienterna. Telefonsjuksköterskor upplever ofta trötthet efter ett långt pass.  
Begränsad tid för återhämtning påverkar telefonsjuksköterskors hälsa negativt, vilket 
inte är hållbart. I studier av Röing och Holmström (2015) och Simpson, Lyndon och 
Ruhl (2016) påvisades att arbetsrelaterad stress och trötthet leder till oro hos 
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telefonsjuksköterskan, risken att fatta felaktiga beslut ökar vilket påverkar 
patientsäkerheten negativt. I resultatet av den aktuella studien framkom det att den 
fysiska omgivningen har stort betydelse. Att många sitter i samma rum under 
telefonrådgivning, med högt ljudnivå, gör det svårare för telefonsjuksköterskorna  att 
koncentrera sig. Det är även viktigt att telefonsjuksköterskor har adekvata redskap under 
arbetet. Höj- och sänkbara skrivbord för att kunna ändra arbetsläge, två dataskärmar för 
optimal informationsinhämtning och bra hörlurar med brus- och bakgrundsreducering 
av ljud för bättre koncentration i samtalet med patienten, är exempel på utrustning som 
kan underlätta arbetet. På liknande sätt beskrivs i studien av Wahlberg och Björkman 
(2018) att telefonsjuksköterskor har ett stillasittande arbete där det är viktigt att kunna 
anpassa den fysiska arbetsmiljön för att underlätta arbetet. 
 
Det finns svårigheter att kunna erbjuda tider till alla patienter som behöver träffa läkare, 
då det för det mesta råder brist på läkartider. Patienter som behöver läkarbedömning och 
inte får hjälp via telefonen försvårar arbetssituationen för telefonsjuksköterskor. I 
studien av Lännerström, Wallman och Söderbäck (2012) visas att brist på läkartider inte 
sällan leder till att telefonsjuksköterskor  upplever stress. Svårigheter att vara "portvakt" 
till sjukvården, och att balansera mellan olika krav från patienter, medarbetare och 
organisationen, är professionellt krävande. Detta visades även i studien av Ernesäter, 
Holmström och Engström (2009), som beskriver att distriktssköterskan kan uppleva en 
konflikt mellan att vilja ge bästa möjliga vård och att vara en portvakt för att fördela de 
begränsade resurserna i form av exempelvis läkartider.  
  
I underkategori “ Kunskap- och utbildnings betydelse “ framkom att det inte finns några 
utbildningar att förbereda telefonsjuksköterskorna  och ge dem relevant kommunikativ 
kompetens innan de börjar arbetet. Telefonsjuksköterskor i primärvården erbjuds sällan 
utbildning när det gäller telefonrådgivning. Pygall (2012) hävdar att man med hjälp av 
utbildning kan förbättra resultatet av och processen för bedömning och rådgivning. 
Ökad kunskap och förmåga till rådgivning hos telefonsjuksköterskor ger ofta bättre 
resultat för patienten och mindre stress för telefonsjuksköterskor . Resultatet visar 
slutligen att telefonsjuksköterskor klarar av arbetet med hjälp av tidigare kunskaper och 
erfarenheter från arbetslivet. Ernesäter (2012) beskriver att kunskapen som används i 
telefonrådgivningen är en tyst kunskap, som kommer med erfarenhet.  
  

SLUTSATS  
  
Telefonrådgivningen i primärvården ställer stora krav på distriktssköterskor. 
Distriktssköterskor skall ha “tillräcklig” erfarenhet, kunskap och kompetens för att 
kunna möta olika patientkategorier. Kunskaper och erfarenheter går inte att få av enbart 
utbildning, utan man behöver ha den "i bagaget" när de börjar att arbeta med 
telefonrådgivning. I resultatet framkom också att arbetsmiljön har stor betydelse för hur 
arbetet kan utföras. Telefonrådgivningen är ett stillasittande arbete, som kräver stor 
koncentration på kommunikation, i synnerhet lyssnade. Att sitta tillsammans med 
kollegor upplevs ofta störande och påfrestande.   
  
Att kunna bedöma och prioritera patientens vårdnivå via telefon, upplevs som en svår 
och krävande arbetsuppgift. Resursbrist och tidspress ökar risken för felbedömning, 
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vilket är inte patientsäkert. Resultatet i studien visade även att det finns 
patientkategorier som försvårar bedömningen via telefon, såsom frekventa uppringare 
och patienter som inte talar för sig själva.  
  
Vidare forskning som skulle kunna vara aktuell inom området är studier som 
undersöker hur vården ska planeras för svårbedömda patienter. Förslagsvis kan 
svårbedömda patienter få en vårdplanering där olika professioner är representerade, 
såsom läkare, distriktssköterska, fysioterapeut och eventuellt ett psykosocialt team, som 
kan samverka för att hantera patienternas problem.  
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Förfrågan i att delta i en studie                                                              Bilaga 1 
  
Vi är intresserade av att höra om din upplevelse som distriktssköterska i primärvården 
kring telefonrådgivning, du tillfrågas därför om att medverka i en intervju. 
  
Vi är två studenter Hili Sultani och Zamaneh Hashemi som läser 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska på Högskolan 
i Borås. Just nu håller vi på att skriva examensarbete på avancerad nivå som en del i 
utbildningen. 
  
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka distriktssköterskors upplevelse inom 
primärvården att arbeta i telefonrådgivningen. Datainsamling kommer att ske genom 
intervjuer som spelas in på band. Intervjuerna kommer att analyseras med kvalitativ 
innehållsanalys. Vi vänder oss till distriktssköterskor som har arbetat minst 2 år inom 
primärvården. Vi önskar din hjälp att få kontakt med deltagare som har varierande ålder, 
yrkeserfarenhet och har olika kön. 
  
Intervjuerna kan med fördel göras på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. 
Tidsåtgången beräknar vi till mellan 30 och 40 minuter. Att medverka i studien är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. Ditt svar och 
eventuella godkännande skickas till någon av angivna e-mailadress nedan. Gärna svar 
på någon av email adresserna. Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen 
att kontakta oss. 
  
För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar från 
Dig som deltagande distriktssköterska senast v 38. Vi kommer även ta kontakt med dig 
på telefon för att följa upp vår förfrågan. 
  
Handledare för examensarbete: 
Lotta Saarnio Huttu 
lotta.saarnio_huttu@hb.se 
  
Hälsningar 
  
Hili Sultani                                                                    Zamaneh Hashemi 
Hili.sultani@vgregion.se                                           zamaneh.hashemi@boras.se      
                                  
xxxxxxxxxx                                                                xxxxxxxxxx  
  
Godkännande 
Undertecknad distriktssköterska godkänner härmed att Zamaneh Hashemi och Hili 
Sultani genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
  
_______________________________ 
Ort                              Datum 
_______________________________ 
Namn/Titel/Verksamhet 
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                                                                                                                   Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE 

 
·       Hur ofta brukar du arbeta med telefonrådgivning? Hur länge per gång ungefär 
·       Vilka rutiner har ni gällande telefonrådgivning? 
·       Använder du något beslutsunderlag som stöd i telefonrådgivningen?  
·       Vilka utbildningar hade du innan arbetet i telefonrådgivning? förutom 

bredvidgång. 
·       Beskriv vad som känns roligt eller är givande med telefonrådgivning? 
·       Svårighet/hinder/begränsningar att arbeta i telefonrådgivning? 
·       Vad tycker du om patientsäkerhet via telefon? 
·       Vad tycker du om feedback/återkoppling?                                      
·       Upplevelse att prata med dem som har problem med språket? 
·       Upplevelse att prata med anhöriga istället patienten? 
·       Kan du beskriva hur du tänker kring att prioritera och bedöma vårdbehovet via 

telefon? Vad är dina upplevelser kring det.            
·       Vilka etiska svårigheter finns med prioriteringen?  
·       Vilka krav har läkarna på er när det gäller vilka patienter ska hänvisas till dem? 
·       Hur påverkar arbetsmiljön dig och din arbetsuppgift? 
·       Jag har inga fler frågor, har du något mer att ta upp innan vi avslutar?  

  
Exempel på följdfrågor 

-‐       Kan du berätta lite mer om… 

-‐       Hur menar du då 

-‐       Kan du ge några exempel… 

 
 


