
 

 

 

 

 

 
 

  

Distriktssköterskan och telefonrådgivningen: En litteraturstudie 

 

District nursing and telephone advice: A literature study  

 

Asra Al-Grety 

Fakultet för Hälsa, natur- och teknikvetenskap  

Distriktssköterskaprogrammet 

Magisterupsats 15 hp  

Handledare Lisbet Engh 

Examinerande lärare Barbro Renck 

2018-11-08 

 



 

 

Sammanfattning  
 

Titel: Distriktssköterskan och telefonrådgivningen: En litteraturstudie      

Fakultet: Hälsa, natur- och teknikvetenskap   

Kurs: Examensarbete - omvårdnad, 15 hp  

Författare: Asra AL-Grety 

Handledare: Lisbet Engh 

Examinerande lärare: Barbro Renck 

Examinator: Birgitta Bisholt 

Sidor: 29 

Datum för examination: 2018-10-24 

Nyckelord: Distriktssköterska, primärvård, telefonrådgivning, kommunikation  
 
 Introduktion: Distriktssköterskan gör bedömning, hänvisar, ger råd och stöd samt information 

till allmänheten vid telefonrådgivning.  Telefonrådgivning är en växande del av vården och är 

ett komplext område inom hälso- och sjukvården, där distriktsköterskor möter många nya 

situationer och utmaningar. Distriktssköterskor erbjuder egenvård till allmänheten vid 

telefonrådgivning.  

Syfte: Studiens syfte var att belysa vilka faktorer som skapar möjligheter och begräsningar i 

distriktsköterskans arbete med telefonrådgivningen inom primärvård. 

Metod: En systematiskt utförd litteraturstudie med beskrivande analys, vilken baseras på åtta 

vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2008 och 2018. Artiklarna uppsöktes i 

databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskorna tyckte att det var utmattande att göra bedömning och hantera samtal 

på ett lämpligt sätt. Kommunikationsförmågan bör vara högt utvecklad i de telefonbaserade 

mötena. Den kognitiva tröttheten orsakade att sjuksköterskan misslyckades med att lyssna på 

den som ringde, vilket ledde till att sjuksköterskan ställde allt för få frågor. Sjuksköterskorna 

upplevde att datoriserat beslutstöd var både positivt och negativt.  

Konklusion: Sjuksköterskorna tyckte att beslutsstödsystemet var ett komplementärt stöd och 

upplevdes som en värdefull informationskälla. Kommunikationsförmåga är ett mycket viktigt 

verktyg i telefonrådgivning. Kognitiv trötthet på grund av långa arbetspass hade negativ 

inverkan på sjuksköterskornas bedömning. 
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Introduction: The district nurse makes assessment, refers and provides advice, support and 

information to the public in telephone consulting. Telephone counseling is a growing part of 

healthcare and is a complex area of health care, where district nurses encounter many new 

situations and challenges. District nurses offer self-care to the public in telephone counseling. 

 Aim:  To identify which factors create opportunities and provide limitations, there is a district 

nurse's task in telephone counseling in primary care. 

 Method: A systematic literature study with descriptive synthesis based on nine scientific 

articles published 2008-2018. The articles were searched in databases PubMed and Cinahl. The 

articles were processed with qualitative content analysis. 

Result: Nurses thought it was exhaustive to assess and handle conversations appropriately. 

Communication skills should be highly developed in the telephone-based meetings. The 

cognitive fatigue caused the nurse to fail to listen to the caller and led to the nurse asking too 

few questions. Nurses perceived that computerized decision support was both positive and 

negative. 

Conclusion:  Nurses thought the decision support system was complementary support, it was 

perceived as a valuable source of information. Communication skills are a very important tool 

in telephone consulting. Cognitive fatigue due to long workouts had a major impact on the 

nurses' assessment. 
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Introduktion 
Telefonrådgivning ingår i distriktssköterskans arbetsuppgifter och är en del i professionen och 

det är en krävande arbetsuppgift. Inom hälso- och sjukvårdsrådgivning har telefonrådgivning 

ökat och utgör en stor del av verksamhetens arbete och kräver kunskap samt kompetens för att 

göra rätt bedömning. Ibland är det svårt att bedöma det aktuella vårdbehovet.  

 Telefonrådgivning är ett komplext område inom hälso- och sjukvården, där distriktsköterskor 

ställs inför nya situationer och utmaningar. Dessutom kan distriktssköterskan uppleva att det är 

krävande att göra många komplicerade bedömningar under ett och samma arbetspass. Den 

vårdsökande söker vård via telefon av ett antal olika anledningar, bland annat för 

sjukvårdsrådgivning (Wahlberg 2007). Distriktsköterskor ska ha grundläggande kunskap om 

olika sjukdomar, sjukdomstillstånd och skador som förekommer i primärvården. Till 

primärvården söker patienter med olika sjukdomstillstånd i alla åldrar och med olika sociala 

förutsättningar (Bökberg 2013). 

Hälso- och sjukvården och telefonrådgivningen 

Hälso- och sjukvården ska förebygga ohälsa, målet är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde (SFS 2017:30).  

 

Inom hälso- och sjukvården finns en stor mängd anställda som hanterar inkommande 

telefonsamtal från vårdsökande. Distriktssköterskan ska via telefonkontakt med den 

vårdsökande kunna bedöma hälsoproblemet, ge råd och stöd samt undervisa. 

Distriktssköterskan måste också kunna hänvisa till rätt vårdnivå. Det vill säga om patienten 

behöver vård av läkare i primärvård, sluten vård, egenvård eller besök hos annan personalgrupp 

på enheter som fysioterapeutmottagning, arbetsterapeutmottagning och barnavårdscentral. 

Distriktssköterskan ska bistå med hälso- och sjukvårdsinformation och samordna vård- och 

omsorgsresurser. Det är viktigt för den som söker vård via telefonrådgivning att få hjälp med 

att bedöma om hälsoproblemet är allvarligt eller om det finns möjlighet till egenvård, samt bli 

guidad vidare om behovet finns. Telefonrådgivningen syftar till att möjliggöra att den 

vårdsökande stärker sin egen förmåga att hantera hälsoproblemet (TRIHS 2011; Bökberg 

2013).  Midtbø et al. (2017) säger att en högre andel av sjuksköterskans telefonrådgivning var 

kontakter från de yngsta åldersgrupperna jämfört med de äldre åldersgrupperna. En stor del av 

sjuksköterskans rådgivningskontakter hanterades under natten jämfört med dagen och kvällen.  

Feber, hosta, öronvärk, kräkningar och lokala utslag var de vanligaste symtomen som 

hanterades av sjuksköterskan i de yngsta åldersgrupperna. Hagan et al. (2000) studien visar att 

en tredjedel av samtalen som mottages i telefonrådgivningen handlar om hälsoproblem hos barn 

under 5 år, och nästan hälften av samtalen handlar om hälsoproblem hos vuxna, hälsoproblemet 

handlar oftast om fysisk hälsa (94%).  

 

Hälso- och sjukvårdsrådgivning startade via telefon i Sverige under 1930-talet. Den infördes 

dock först 1970 på landets vård- och hälsocentraler för att öka tillgängligheten och kvalitén. 

Detta genom att den som sökte vård skulle nå rätt vårdnivå på ett tidigt stadium i 

sjukdomsprocessen. Sjukvården blev mer specialiserad och differentierad och folket började 

kräva att sjukvården skulle vara mer tillgänglig för alla på lika villkor (Holmström 2008). Idag 

är tjänsten 1177 sjukvårdsrådgivning tillgänglig dygnet runt och det är legitimerade 

sjuksköterskor som svarar i telefonen. Syftet är att vårdsökande får råd och hjälp med att hitta 

rätt vårdenhet inom vården (Bökberg 2013).  



6 

 

 Distriktssköterskans samtalsmetodik  

Runius (2013) beskriver telefonrådgivning som en vårdform där alla kunskaper och 

erfarenheter används via telefon. Distriktsköterskan gör en muntlig undersökning och ”ser med 

örat”. Telefonsamtalet har fem faser: öppna, lyssna, analysera, motivera och avsluta. Runius 

(2013) och Greenberg (2009) identifierar samtalsmetodik i omvårdnad genom dessa olika faser. 

I den första öppningsfasen betonas vikten av hur samtalet inleds för att genom rösten bjuda in 

den vårdsökande till sin rådgivningsmottagning. I inledningsfasen förmedlas att den 

vårdsökande är välkommen. Distriktssköterskan ska förmedla empati, intresse och trovärdighet. 

Distriktssköterskans röst och tonfall ska ge trygghet och en känsla av att det finns tid och 

intresse av att lyssna. I den andra lyssnandefasen är det betydelsefullt att distriktssköterskan 

lyssnar aktivt utan att avbryta med frågor. Det är viktigt att göra en kort sammanfattning av vad 

den vårdsökande har berättat. Genom att distriktsköterskan använder sammanfattningar får den 

vårdsökande en bekräftelse på att berättelsen är rätt uppfattad. I den tredje analys- och 

bedömningsfasen är det viktigt att ställa relevanta öppna och slutna frågor runt symtomen och 

lyssna vidare på den vårdsökandes svar. Distriktssköterskan ska göra en utredning av de 

mänskliga och medicinska aspekterna samt göra en sammanfattning av hela hälsoproblemet. 

Patientens personuppgifter ska kontrolleras och dokumenteras. I den fjärde motivations- och 

åtgärdsfasen presenteras bedömning och åtgärd, vilket är en viktig del av rådgivningssamtalet. 

Distriktssköterskan ska presentera, förklara och motivera bedömningen. Patienten ska vara 

aktiv i informationen för att den vårdsökande ska kunna ta till sig de råd som ges. Samtalet ska 

avslutas med att distriktssköterskan beskriver de olika symtomen som den vårdsökande har 

förmedlat. I avslutningsfasen görs en överenskommelse, att vid försämring eller utebliven 

effekt är det den vårdsökandes ansvar att ta ny kontakt med vården för att göra en ny 

bedömning. Pettinari och Jessopp (2001) säger att det är viktigt att sjuksköterskorna saktar ner 

sitt tal, sänker sin röst och försöker låta den som ringer presentera problemet oavbrutet.  

 

Bonander och Snellman (2007) skriver att ett vänligt möte för patienter innebär att 

distriktssköterskan talar med en lugn röst och ton, visar tålamod och bryr sig på ett ärligt sätt. 

Samtalet ska avslutas med att repetera vad man kommit överens om samt lämna en öppning att 

ringa igen vid utebliven effekt. Patienter känner sig ledsna, arga, nedtryckta och kränkta när de 

får ett avvisande bemötande i samtalet.  Att låta patienten tala klart, att ställa följdfrågor och ge 

relevanta råd, att lyssna till och bli tilltalad leder till att patienterna känner sig stärkta i samtalet.  

 

 Distriktssköterskans roll i telefonrådgivning 

Distriktssköterskan ansvarar för fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återuppbygga hälsan och lindra lidande. Distriktsköterskans specifika 

kompetensområde är att ha fördjupande kunskap inom omvårdnad för att förstå ett 

hälsofrämjande perspektiv, att uppmärksamma förändringar i hälsotillståndet, att stödja 

patienten med nedsatt hälsa i dennas vardagliga liv med respekt för individens val, att använda 

och skapa evidensbaserad kunskap inom omvårdnad. Distriktssköterskan ska stödja den 

vårdsökandes delaktighet i vården och egenvårdsförmåga (Distriktssköterskeföreningen 2008; 

TRIHS 2011). Distriktssköterskan ska planera, kontrollera och vidta de åtgärder som behövs 

för att förebygga vårdskador. Arbetet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet (SFS 2010:659).  

 

Distriktssköterskan inom primärvården förväntas inte ställa diagnos utan ska identifiera och 

bedöma akut vårdbehov samt ge råd och stöd om hälsoproblemet (Wahlberg 2007). 

Distriktsköterskan gör sin bedömning utifrån en reducerad mängd data. Det förutsätter egen 

kompetens och erfarenhet för att kunna hantera ett patientflöde. Vårdcentralen använder lokala 



7 

 

riktlinjer och olika former av strukturerade beslutstöd i form av strukturerade medicinska 

frågor. Användning av beslutstöd kan spara tid (Bökberg 2013).  

 

En viktig del i vården är patientens egenvård, vilket är en åtgärd som distriktsköterskan 

bedömer om patienten kan utföra själv eller med hjälp av närstående i hemmet. Det vill säga att 

det är distriktsköterskan som bedömer vilka åtgärder som ska utföras som egenvård i varje 

enskilt fall. Distriktsköterskan ska planera egenvård samt följa upp och ompröva bedömningen. 

Patienter ska vara delaktiga i sin egen hälsa och vård för att öka patientsäkerheten. Egenvård 

definieras som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som bedöms av legitimerad hälso- och 

vårdpersonal i samråd med patienten. Distriktsköterskan ska ge individuellt anpassad 

information om hälsotillstånd och egenvård (Socialstyrelsen 2009;  2017).  Hagan et al. (2000) 

visade att vårdsökande upplevde att råd som de fick av sjuksköterskorna via telefonrådgivning 

gav dem ny kunskap för att hantera hälsoproblemet och kunna lösa det med egenvård. 

 

Joyce Travelbees teori  

Joyce Trevelbees (1926-1973) teori handlar om att identifiera omvårdnadsbehov där varje 

individs symtom är unik, Hon beskriver omvårdnad som en mellanmännisklig process där 

distriktssköterskan hjälper vårdsökande att förebygga, bemästra eller finna mening i sjukdom 

och lidande. Travelbee säger att distriktssköterskans uppgift är att hjälpa människor att hantera 

sina upplevelser av sjukdom och lidande. Varje människa är unik och distriktssköterskan skall 

hjälpa varje enskild på ett individanpassat sätt. Travelbee sätter den enskilda individen i 

centrum (Kirkevold 2000).                             

Distriktssköterskan måste tillämpa sin professionella kunskap och insikt för att identifiera 

vårdsökandes omvårdnadsbehov och åtgärder som kan medverka till att tillgodose 

vårdsökandes behov. Distriktssköterskan måste först identifiera vårdsökandes behov av 

omvårdnad och sedan i samtal med patienten bekräfta eller vederlägga behovsbedömningen. 

Travelbee säger att om sjuksköterskan själv inte kan tillgodose dessa behov skall hon hänvisa 

till annan vårdnivå. Travelbee identifierar kommunikation som en ömsesidig process där 

känslor och tankar delas och förmedlas. I telefonrådgivning skapar distriktssköterskan en 

relation med vårdsökande genom samtal där kommunikation har stor betydelse. Målet med 

kommunikation är att hjälpa vårdsökande att bemästra sjukdom och lidande, Travelbee säger 

att kommunikation är en målinriktad process där distriktssköterskan skapar relation med den 

sjuke individen för att uppnå mål för omvårdnad. Det är två människor som möts i såväl verbal 

som icke-verbal kommunikation (Kirkevold 2000). 

Sjuksköterskans kommunikation i telefonrådgivning   

Eide och Eide (1997) identifierar kommunikation som meningsbyte mellan två eller flera parter, 

att meddela information med hjälp av språket är en ömsesidig process. Den sker med olika 

uttryck som kan vara ord, tecken, gestalter eller miner. Lindencrona (2003) beskriver att 

kommunikation innebär att lyssna, bekräfta, reagera och integrera. Distriktsköterskan ska 

kommunicera på ett professionellt förhållningssätt genom att visa respekt och empati, samt att 

tillgodose den andres hälsa och behov. Wahlberg (2007) säger att god kommunikationsförmåga 

i omvårdnad kräver yrkeskunskap och empati, samt professionell kommunikation. 

Distriktssköterskan ska tala sakta och lugnt, med sänkt röst och försöka låta säker i sin 

bedömning vid telefonrådgivning. Enligt Distriktssköterskeföreningen [DSF] (2008) ska 

distriktsköterskan ha fördjupande kunskaper om kommunikation och samtalsmetodik för att 

kunna handleda och ge stöd till den vårdsökande. Holmström (2008) och TRIHS (2011) säger 

att telefonrådgivning innebär att kommunicera och skapa en relation med vårdsökande på 

distans. Att bedöma ett hälsoproblem via telefon är komplext eftersom distriktssköterskan 
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grundar sin bedömning på verbal kommunikation, vilket kräver mycket stor och bred kunskap. 

Bonander och Snellman (2007) säger  att trygghet och tillit kan skapas i samtalet  när 

ömsesidighet kan uppnås genom dialog, det underlättar för patienten att presentera sina 

hälsoproblem  och då upplever patienterna att de blir tagna på allvar samt att  de får professionell 

hjälp med att hantera sina problem.  

 

Användningen av informations- och kommunikationsteknik [IKT] omfattar en rad tekniker som 

möjliggör utbyte av data via telefon eller internet. Syftet med IKT är att förbättra hälso- och 

sjukvården genom att förbättra vårdkvalité.  Eftersom tekniken blir alltmer "smart" sker ett 

skifte av personal från direkt fysisk kontakt till kontakt via telefonen (While & Dewsbury 

2011). 

Problemformulering        

Vid telefonrådgivning ansvarar sjuksköterskan för att uppringaren får korrekt, lämplig och 

tillräcklig information för att förhindra sjukdom och återställa hälsa. Det är viktigt att samtalet 

utförs professionellt och patientsäkert. Sjuksköterskan kan använda sig av samtalsprocessen. 

Tidigare forskning har visat att distriktssköterskorna som arbetar med telefonrådgivningen har 

en viktig funktion för både samhället och för den vårdsökande. Det är inte lätt att ta ställning 

till hälsoproblemet när distriktssköterskan inte ser patienten. Telefonrådgivningen är ett 

vårdmöte mellan distriktssköterskan och den vårdsökande, distriktssköterskorna använder sig 

av icke-verbala ledtrådar såsom röstläge, andning, ord och uttryck som används. 

Distriktsköterskans telefonrådgivning innefattar flera områden där det kan uppstå risker för 

felbedömning och det är viktigt att belysa vilka faktorer det är som skapar möjligheter och 

begräsningar i telefonrådgivningen som kan påverka en distriktssköterskas arbetsuppgift inom 

primärvård. Det anses vara värdefullt för sjukvården att belysa distriktssköterskans upplevelse 

som kan synliggöra förbättringsområden med telefonrådgivningen, detta för att förbättra 

arbetssättet i verksamheten så att den blir välfungerande för att öka patientsäkerheten.  Det 

krävs stor och bred kunskap för att kunna bedöma ett hälsoproblem via telefon som grundar sig 

på verbal kommunikation. Distriktsköterskorna måste hålla sig uppdaterade med all 

information och samtidigt hantera samtal från vårdsökande i alla åldrar och vilka verktyg 

distriktssköterskan använder i telefonrådgivning för att underlätta bedömning av 

hälsoproblemet. Det kan vara av klinisk nytta för sjuksköterskan att ha kännedom om viktiga 

aspekter som kan påverka att samtalet tar rätt riktning. Det finns faktorer som påverkar 

distriktssköterskans roll som kan medföra stress, oro och risk för felbedömningar. Kunskapen 

om dessa faktorer kan skapa förutsättningar för att förbättra kvaliteten i telefonrådgivningen 

och därmed ge patienten en säker och god vård. 

Syfte  

Studiens syfte var att belysa vilka faktorer som skapar möjligheter och begräsningar i 

distriktssköterskans arbete med telefonrådgivningen inom primärvård. 
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 Metod 
Metoden för detta examensarbete var en systematiskt utförd litteraturöversikt, vilket innebär att 

sammanställa empiriska studier som finns inom ett avgränsat område.  Hälso- och sjukvården 

har haft en snabb utveckling som är baserad på vetenskapliga observationer, och det krävs 

[EBM] evidensbaserad vård inom hälso- och sjukvård,  för att kritiskt kunna bedöma om vården 

har den bästa tillgängliga vetenskapliga grunden (Henricson 2012).  

 

 
Figur 1.   Flödesschema  för litteraturstudien enligt Forsberg och Wengström (2016) 

 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att skapa en sammanfattning av data från tidigare 

genomförda empiriska studier. Den fokuserar på aktuell forskning inom det valda området och 

kan leda till en ny forskningsstudie. Litteraturen är byggd på internationella vetenskapliga 

artiklar. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU 2017) kräver en 

systematisk litteraturstudie en utförlig sökning i minst två databaser för att sökningen ska 

bedömas vara tillräcklig. Databassökning som användes till denna uppsats var PubMed och 

CINAHL. Sökningen upprepades under projektets gång så att inte nytillkomna studier skulle 

missas.  

 

I figur 1 beskrivs flödesschema för litteraturstudien enligt Forsbergs och Wengströms (2016), 

forskningsprocessen skede i olika steg. Först identifierades intresseområdet samt sökord, sedan 

bestämdes kriterier för studien. Litteratursökningen gjordes med hjälp av specifika ämnesord 

samt nyckelord i databaserna CINAHL och PubMed.  

 

 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar som var kollegialt granskade (peer review). För 

att hitta den senaste forskningen skulle de vara publicerade mellan januari 2008 till och med 

december 2018 och skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle också fått tillstånd från 

en etisk kommitté och vara noggrant etiskt övervägda.  Både artiklar och resultatet redovisas. 

Andra inklusionskriterierna var att studien utgick från legitimerade sjuksköterskor som jobbar 

Syfte och 
frågeställningar 

formuleras

Sökord och 
databas 

identifieras 

Sökningen 
genomförs

Relevanta 
artiklar väljs ut

Läsning av 
valda artiklar

Kritiskt 
granskning av 

litteraturen

Analysera och 
diskutera 
resultatet

Kritisk 
sammmanfattni

ng och av 
litteraturstudien



10 

 

med telefonrådgivning. Artiklar som ingick i studien hade forskningsprocessens olika steg; titel, 

sammanfattning, inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och referenser 

(Forsberg & Wengström 2013).   

Exklusionskriterier för studien var reviewartiklar och patienters upplevelse av 

telefonrådgivning samt andra yrkeskategorier inom vården. Artiklar där telefonservice är till 

för specialiserade tjänster såsom kroniska sjukdomstillstånd eller psykisk ohälsa eller om det 

handlade om ett smalt och specifikt område såsom barnvårdcentral, samtalsmottagning på 

vårdcentral och fysioterapimottagning på vårdcentral, exkluderades. Artiklar som inte var 

skrivna på engelska och svenska exkluderades. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier har använts för att sålla bort de studier som var irrelevanta, 

vilka beskrivs närmare nedan. Endast studier som bedömdes var relevanta gick vidare till 

kvalitetsgranskning. De vetenskapliga artiklar som användes i studien uppfyllde 

inklusionskriterierna (Forsberg & Wengström 2013). 

 

När den elektroniska sökningen påbörjades gjordes ett första urval genom att läsa titel och 

abstrakt på alla artiklar och avgöra om informationen stämde överens med litteraturstudiens 

syfte. Artiklar som inte stämde med studiens syfte exkluderades. Studier som bedöms vara 

relevant för syftet beställdes i fulltextformat. Artiklar som bedömdes enligt inklusions- och 

exklusionskriterierna sorterades, analyserades och granskades.  

 

 Databassökning och datainsamling  

Sökningen utfördes med Cinahl Heading som täcker vetenskapliga tidskriftsartiklar inom 

omvårdnadsforskning och i PubMed MeSH-termer finns det tidskriftsartiklar inom medicin- 

och omvårdnad, detta för att hitta relevanta artiklar till litteraturstudien. Kombinationsord 

”And” användes för att fånga in alla termer och säkerställa resultatet av sökningen. Sökord som 

använts i Cinahl har utgått från Cinahl heading och var: telenursing, perception, attitudes 

reflection för att fånga in alla termer och få fram specifika artikelträffar. Experience, 

communication, och nurse role hittades inte i CINAHL Heading därför söktes orden i keyword  

(Forsberg & Wengström 2016).  

 

I PubMed användes sökord i MeSH -termer för att specificera sökningen. Sökord som användes 

i PubMed var telenursing, perception, attitudes, communication, reflection och nurse role för 

att fånga in alla termer och få fram specifika artikelträffar. Experience hittades inte i MeSH- 

term utan i keyword (Forsberg & Wengström 2016) 

 

Granskning av studier 

Efter att ha läst titlarna och abstrakten valdes 39 publikationer, varav 15 innehöll otillräcklig 

information för litteraturstudiens syfte. Efter läsning av 24 publikationer valdes 16 ut och 9 

uteslöts för att adressera andra teman. Bland de 16 utvalda publikationerna svarade 8 på 

inklusionskriterierna, och 7 uteslöts på grund av kvantitativa studier, vilket visas i tabell 1 och 

2. 

 

Urval 1: vid den elektroniska sökningen gjordes urval genom att titel och abstrakt lästes på alla 

artiklar och avgjorde om informationen stämde överens med litteraturstudiens syfte enligt 

Forsberg och  Wengström (2013) i steg fyra. Först valdes 39 artiklar ut för att granskas och 

analyseras. Artiklar som inte överstämde med inklusionskriterier var 15 som valdes bort på 

grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterier. Se tabell 1 och 2. 



11 

 

 

Urval 2: De 24 återstående artiklar lästes igenom enligt Forsberg och  Wengström (2013) steg 

fem, artiklarna lästes och resultatet markerades och anteckningar fördes, detta för att göra 

sammanfattning av artiklarnas innehåll som svarade på syftet. Sedan valdes artiklar som stämde 

överens med studiens syfte. De totala artiklar som exkluderades var 16 artiklar som inte stämde 

med inklusionskriterierna. Artiklarna som uteslöts handlade om patientens eller andra 

yrkeskategoriers upplevelse i telefonrådgivning. Se tabell 1 och 2. 

 

Urval 3: De åtta artiklar som blev utvalda i Urval 3 granskades enligt SBU:s granskningsmall 

(2017) som finns i bilaga 1. Bedömningen grundades på en tydlig problemformulering, ett klart 

syfte och hur urvalsförförandet skett, etiska resonemang och om en analys av resultaten gjorts 

togs i beaktning, Se figur 4. 
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Tabell 1. Elektronisk litteratursökning i CIHNAL och urval 1,2 och 3. 

 Sökord Databas Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Telenursing CINAHL 1778    

2 Experience CINAHL 195 730    

3 Perception CINAHL 86 115    

4 Attitude CINAHL 199 756    

5 Communications CINAHL 110 961    

6 Nurse role CINAHL 63 262    

7 Reflection CINAHL 8113    

8 1 AND 2 CINAHL 76 5 2 (1*) 1 

9 1 AND 3 CINAHL 21 3 1 0 

10 1 AND 4 CINAHL 67 8 (3*) 6 3 

11 1 AND 4 AND 5 CINAHL 27  (5*)  0 

12 1 AND nurse role CINAHL 72  (3*)  0 

13 1 AND reflection CINAHL 3 2 (1*) 0 0 

 Total   18 9 4 

 * Dubbletter                                                                                                                

 

Tabell 2. Elektronisk litteratursökning i PubMed och urval 1, 2 och 3. 

 Sökord Databas Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3  

1 Telenursing PubMed 189    

2 Experience PubMed 58 694    

3 Nurse PubMed 83381    

4 1 AND 2 PubMed  23 4 3 1 

5 Perception PubMed 399797    

6 telephone care PubMed 25921    

7 Reflection PubMed 50942    

8 1 AND 5 PubMed 6 4 2 0 

9 Attitude PubMed 520984    

10 Nurse role PubMed 39009    

11 1 AND 9 PubMed 63 5 3 1 

12 Communication PubMed 27997    

13 5 AND 6 AND 12 PubMed 17 5 3 0 

14 1 AND 10 PubMed 13 5 3 1 

15 1 AND 7 PubMed 2 2(1*) 1 1 

 Total   21 15 4 

                                                                                                                                   

* Dubbletter                                                                                                                   
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 Databearbetning och analys 

Dataextraktion: Samtliga åtta artiklar som inkluderats till det slutgiltiga resultatet 

sammanställdes i tabell 4.  

Analys: De åtta artiklar som kvarstod i Urval 3 analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Artiklar som kvarstod i Urval 3 lästes 

flera gånger för att få en känsla för helheten och kunna identifiera de centrala fynden i studiernas 

resultat, liksom dess likheter och skillnader. Väsentliga fakta i artiklarnas resultat markerades, 

sedan gjordes en sammanfattning av artiklarnas resultat. Därefter identifierades innehållet i alla 

meningsenheter som kondenserades och märktes med koder för att kunna svara på 

litteraturstudiens syfte. Med induktiv analys där meningsenheterna kondenserades från koder 

till kategorier, innebär detta att öka medvetenheten om mönster och kategorier som inte är 

tydligt uttalade. Olika koder med liknande innehåll grupperades i kategorier, se tabell 3 

(Forsberg och Wengström, 2016; Graneheim och Lundman, 2004). 

 

Tabell 3. Beskrivning av genomförande innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

denserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori 

Asking questions 

and listening 

carefully 

Lyssna och ställa 

rätta frågor 

Lyssna aktivt Sjuksköterskans 

kommunikation med 

vårdsökande  

These calls were 

stressful, 

frustrating and 

time consuming  

Stressigt och 

tidskrävande  

Stress, frustrerande Sjuksköterskans 

arbetsmiljö 

Difficult when 

the husband calls 

and tries to 

explain what is 

wrong with his 

wife, but refuse 

me to talk th the 

woman herself 

Män tillåter inte 

sjuksköterskor att 

tala med deras 

fruar 

Dilemma i 

telefonrådgivning 

Genus i telefonrådgivning. 

 

 Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att förhålla sig etiskt till källorna för att undvika vetenskaplig oredlighet. 

Författare ska inte plagiera, förvränga eller fabricera någon annans resultat (Polit & Beck 2016). 

Data från artiklarna i denna studie har inte förvrängts eller vinklats på ett oriktigt sätt. 

 

Enligt etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning, sammankopplas omvårdnad med respekt för 

människliga rättigheter och att behandlas med respekt. Distriktssköterska är skyldig att förbättra 

och utveckla den kunskap och de färdigheter som redan finns samt att utveckla nya kunskaper 

och det förutsätter ett forskningsengagemang inom hälso- och sjukvården (Northern Nurses´ 

Federation 2003; Distriktssköterskeföreningen 2008; TRIHS 2011).  
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Forskning inom vården ska gynna omvårdnaden och leda till ny kunskap om bland annat 

människor, hälsa och sjukdom, kultur och samhälle och att använda denna kunskap till att 

utveckla nya användningsmöjligheter. Omvårdnadsforskning bygger på etiska principer, som 

principen om autonomi som omfattar värdighet, integration samt sårbarhet och den enskilda 

människans möjlighet. Principen om att göra gott är att forskningen ska vara till nytta för 

omvårdnaden samt vilket nytta forskningen kan få för samhället. Principen om att inte skada är 

att forskningen inte ha skadlig inverkan på personer som deltar. Principen om rättvisa innebär 

att alla individer skall behandlas lika. Litteraturstudien behöver inte prövas enligt lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor eftersom den analyserar 

genomförande studier (Northern Nurses´ Federation,2003, SFS 2003:460).  

 

Examensuppsatsen ska ha god vetenskaplig kvalité och ha genomförts på ett etiskt sätt. Rättvis 

bedömning och analys av alla artiklar ingår i studien. Referenser har redovisats och skrivits 

tydligt för att tydliggöra källan bakom meningar och text. Citat i denna studie är inte översatta 

för att förhindra feltolkning (Henricson 2012).  

 

För att öka examensuppsatsens värde är det viktigt att endast använda artiklar som har tillstånd 

av etisk kommitté, redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt redovisa det korrekta 

resultatet, även om det inte överstämmer med författarens egna åsikter (Forsberg & Wengström 

2013). Detta har beaktats i arbetet. 
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Resultatet.  
Resultatet i denna litteraturstudien belyser vilka faktorer som skapar möjligheter och ger 

begräsningar i telefonrådgivningen och som påverkar distriktssköterskans arbetsuppgifter inom 

primärvård. Artiklarna som resultatet bygger på redovisas nedan i tabell 4.  Faktorer som skapar 

möjligheter och ger begränsningar presenteras i fem kategorier, dessa är: 

- Datoriserat beslutsstödsystem 

- Sjuksköterskans kommunikation med vårdsökande  

- Sjuksköterskans arbetsmiljö   

- Organisatoriska aspekter 

- Genus i telefonrådgivning 

 

 Tabell 4. Artikelmatris, beskrivning av författare, år och ursprungsland, titel, syfte, 

metod, resultat och vetenskaplig kvalitet. 

Författare, 

år och 

ursprungsla

nd  

Titel Syfte Metod  Resultat Vetenskap

lig kvalité  

Bjorkman, 

A., 

Engstrom, 

M., Olsson, 

A. & 

Wahlberg, 

A. C. (2017) 

Sverige 

Identified 

obstacles 

and 

prerequisite

s in 

telenurses’ 

work 

environmen

t – a 

modified 

Delphi 

study 

Att forska och 

nå enighet om 

upplevda 

viktiga hinder 

och 

förutsättningar 

i 

telefonsjuksk-

öterskans 

arbetsmiljö. 

En modifierad 

Delphi- design 

intervjuer med 

24 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. 

Sjuksköterskorna 

beskriver viktiga 

hinder och 

förutsättningar i 

telefonrådgivning. 

Aspekter som 

krävande arbete, 

kognitiv trötthet och 

ingen möjlighet till 

återhämtning under 

arbetsförflyttningen 

rankades som viktiga 

hinder.  

Hög 

kvalitet 

(19/21) 

Ernesäter,E. 

, 

Holmström, 

I. & 

Engström M. 

(2009) 

Sverige 

Telenurses’ 

experiences 

of working 

with 

computeriz 

ed 

decisionsup 

port: 

supporting, 

inhibiting 

and quality 

improving 

Att beskriva 

sjukskötersko-

rs upplevelser 

av att arbeta 

med 

datoriserade 

beslutsstöd i 

telefonrådgivn

ing 

Semistrukturer

ade Intervjuer 

med 8 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ 

innehållsana-

lys. 

Sjuksköterskorna 

upplevde 

beslutsstödet som ett 

stöd och en slags 

säkerhet för att 

besluten de fattade 

var riktiga. De 

upplevde även 

beslutsstödet som ett 

hinder i arbetet. 

Hög 

kvalitet 

(20/21) 

Holmström, 

I. K., Krantz, 

A., 

Frequent 

callers in 

primary 

Att (a) 

beskriva hur 

telefonsjuksk-

Semistrukture-

rade intervjuer 

Frekventa 

uppfattades som att 

öka 

Hög 

kvalitet 
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Karacagil, L. 

& Sundler, 

A. J. (2017) 

Sverige 

health care 

– a 

qualitative 

study with a 

nursing 

perspective 

öterskor 

definierar en 

frekvent 

uppringare, 

och (b) 

beskriva sina 

erfarenheter 

med samtal 

som gjorts av 

frekventa 

ringer till 

primärvårdce-

ntraler. 

med 10 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 

innehållsana-

lys. 

Sjuksköterskornas 

arbetsbelastning, 

deras samtal var 

stressiga, 

frustrerande och 

tidskrävande.  

(20/21) 

2. Höglund, 

A. & 

Holmström, 

I. (2008) 

Sverige 

”It´s easier 

to talk to a 

woman” 

Att beskriva 

och undersöka 

hur genus 

perspektiv t 

upplevs av 

sjuksköterskor 

som utför 

telefonrådgivn

ing 

Djupintervju er 

med 12 

sjuksköterskor 

vid två 

tillfällen. 

Induktiv 

analys med 

stegvis 

tematisk metod 

Fem teman framkom 

när materialet 

analyserades: 

Kvinnlig 

underordning i 

familjen, 

respektlöshet i dialog 

med kvinnliga 

sjuksköterskor, 

misstro mot fäders 

kompetens, 

motvilliga manliga 

uppringare och 

kvinna till kvinna 

relationen. 

hög 

kvalitet 

(20/21) 

Kaminsky, 

E., 

Rosenqvist, 

U. & 

Holmström, 

I. (2009). 

Sverige  

Telenurses’ 

understandi

ng of work: 

detective or 

educator? 

Att beskriva 

de olika sätten 

att förstå 

arbete bland 

en grupp 

svenska 

telenörer. 

Semistruktu 

rerade 

intervjuer med 

20 

sjuksköterskor  

Fenomenog-

rafiskt analys  

Sjuksköterskorna 

identifierade sitt jobb 

med att (1) bedöma, 

hänvisa och ge råd 

till den som 

ringer,(2) stötta 

uppringaren; (3) 

stärka den som ringer 

(4) Lär den som 

ringer och (5) 

underlätta 

uppringarens 

lärande. 

Hög 

kvalitet 

(19/21) 

Röing, M., 

Rosenqvist, 

U. & 

Holmström, 

I. K. (2013) 

Threats to 

patient 

safety in 

telenursing 

as revealed 

in Swedish 

Att identifiera 

problem som 

kan hota 

patiens 

säkerhet i 

telenursees 

Inspelade 

samtal samt 

intervju med 

20 

sjuksköterskor  

Risker för 

patientsäkerhet 

identifierades med 

säkerhetshot i 

samband med 

samhället, 

Hög 

kvalitet 

(21/21) 
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Sverige telenurses’ 

reflections 

on their 

dialogues 

dialoger med 

uppringare 

Kvalitativ 

innehållsana-

lys. 

organisationen, 

telefonsjuksköterska, 

och uppringaren 

upplevelse. 

Snooks, H. 

A., 

Williams, A. 

M., 

Griffiths, L. 

J., Peconi, J., 

Rance, J., 

Snelgrove, 

S., Sarangi, 

S., 

Wainwright, 

P. & 

Cheung, W.-

Y. (2008) 

England  

Real 

nursing? 

The 

developmen

t of 

telenursing. 

Att förstå 

effekten av 

telenursing ur 

synvinkel av 

sjuksköterskor 

som är 

involverade i 

sin 

bestämmelse, 

och de i mer 

traditionella 

roller. 

Strukturerad 

frågeformulär 

skickade, 95 

frågeformulär 

återlämnades 

Induktivt 

kvalitativ 

analys, 

innehållsana-

lys.  

Sjuksköterskorna 

beskriver utmaningar 

och påfrestningar i 

telefonrådgivningen, 

stress, 

arbetsbelastning, 

utveckling av nya 

kommunikationsför

måga, risker i 

telefonrådgivningen, 

sjuksköterskan roll i 

telefonrådgivning 

Medel 

kvalitet 

(19/21)  

Wahlberg, 

A. C. & 

Bjorkman, 

A. 

(2018)  

Sverige 

Expert in 

nursing care 

but 

sometimes 

disrespecte

d—

Telenurses’ 

reflections 

on their 

work 

environmen

t and 

nursing care 

Att beskriva 

sjukskötersk-

ornas 

reflektioner 

om sin 

arbetsmiljö 

och hur det 

påverkar deras 

omvårdnad 

Semistruktu- 

rerade 

intervjuer med 

24 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 

innehållsana-

lys. 

Sjuksköterskorna 

beskriver deras 

kompetens som är 

stimulerande, stöd 

från kollegor, 

stressig arbetsmiljö, 

att ha tillgång till 

tekniksystem. 

Hög 

kvalitet 

(20/21) 
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Datoriserat beslutsstödsystem 

Beslutsstödsystemet upplevdes som en tillgång för struktur och stöd. Sjuksköterskorna var 

beroende av datorer (Wahlberg & Bjorkman 2018; Ernesäter et al. 2009). Det var lättare att 

söka efter specifika information i beslutsstödsystemet, jämfört med den manuella sökningen. 

Beslutsprocessen blev snabbare och enklare med beslutsstödsystemet. Beslutsstödsystemet gav 

en bra och snabb informationsöversikt över vårdsökandes hälsoproblem. Sjuksköterskorna 

beskriver det datoriserade beslutsstödet som ett komplementärt stöd, där sjuksköterskornas 

egna kliniska kunskaperna och erfarenheterna är begränsade. De nyutbildade sjuksköterskorna 

hade mer nytta av beslutsstödsystemet och den upplevdes som en värdefull informationskälla. 

Sjuksköterskorna hade inte möjlighet att hålla sig uppdaterade med all information eftersom de 

hanterade samtal från patienter i alla åldrar. Beslutsstödsystemet gav stöd och information inom 

specifika områden för att lättare kunna bedöma vårdsökandes hälsotillstånd. Sjuksköterskorna 

kände sig säkrare för att de inte missade några viktiga frågor, samt de kände att de uppfyllde 

sina skyldigheter. En fördel med ett datoriserat beslutsstödsystem är att det ger samma enhetliga 

råd utan att samråda med varandra ( Ernesäter et al. 2009). Sjuksköterskorna var beroende av 

sina erfarenheter och kunskaper trots användningen av beslutsstödsprogramvaran. Och litade 

på sina omvårdnadsförmågor för att utföra rådgivningen ‘I worked in intensive care before and 

when somebody is described as being grey, cold, clammy, you know, straightway you know that 

they’re probably quite poorly…you’ve got this picture from past experience which you can 

build on and ask the relevant questions’ (Snooks et al. 2008). 

Det finns brister i beslutsstödsystemet. Information som saknades och hur systemet skulle 

användas var inte alltid klart för sjuksköterskorna. Det går inte att sitta i telefonsamtal med 

patienten och läsa massor med information samt ha en tidsgräns för varje patient. När 

mjukvaran stängde av sig själv, då upplevdes den som otrygg. Sjuksköterskorna upplevde att 

säkerhetsnivån var för låg och de var inte överens om förslagen vänta och avvakta. 

Sjuksköterskorna kände sig passiva och de glömde att ge bra tips och råd. En nackdel med 

beslutsstödsystem är att sjuksköterskan pratar i telefonen och söker information samtidigt och 

kan därför missa eller kan missförstå det som sägs  (Ernesäter et al. 2009). Tekniska problem 

var ofta förekommande med datorer, vilket ökade stressen hos sjuksköterskorna (Holmström. 

et al. 2017). 

 Sjuksköterskans kommunikation med vårdsökande  

Att hantera samtal på ett lämpligt sätt och göra rätt bedömning var en utmaning. 

Sjuksköterskorna behövde lyssna noggrant och när de pratade med en återkommande patienter 

fanns det en risk att när patienten verkligen var sjuk, då har sjuksköterskorna tröttnade på  att 

lyssna på den vårdsökande, vilket ökade risken för att göra en felbedömning (Holmström et al. 

2017). Sjuksköterskan upplevde telefonrådgivningen som detektivarbete, dvs att ställa de rätta 

frågorna och lyssna noggrant. De söker sig ledtrådar som uttryck i form av ångest eller ljud, 

hosta eller andning, samt att de försökte hålla sig lugna (Kaminsky et al. 2009). 

Sjuksköterskorna bygger sin egen uppfattning av den vårdsökandes hälsoproblem genom 

telefonsamtalet för att underlätta bedömningen. Det är inte lätt att kommunicera med en 

uppringare som har språkproblem. Dessa samtal blir omöjliga att bedöma via telefon på grund 

av att en uppringare inte kan beskriva sina symtom effektivt. Det är samma sak när någon ringer 

åt vårdsökandes vägnar. Sjuksköterskorna har svårt att göra en bedömning när någon annan 

försöker beskriva symtomen. De tycker det är annorlunda när de talar direkt med den 

vårdsökande.  Sjuksköterskor var osäkra i telefonrådgivning på grund av deras oförmåga att se 

uppringaren personligen (Röing et al. 2013). Sjuksköterskan skapade en inre bild av 

uppringarens hälsoproblem. Detta ledde till fel slutsats vilket stressade upp sjuksköterskan. 
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Sjuksköterskan saknade kroppsspråket och anser att det är lättare att göra bedömning vid 

bemötande av ansikte mot ansikte ‘It dehumanizes the way we are living and I would much 

rather, it’s much more than talking to somebody when you can see them, it’s the body language, 

it’s the reaction, it’s something other than just hearing the words’ (Snooks et al. 2008). 

 Sjuksköterskans arbetsmiljö   

Viktiga hinder i sjuksköterskans arbetsmiljö är kognitiv trötthet som orsakas av långa 

arbetsperioder med hög koncentration, vilket lede till utmattning (Bjorkman et al. 2017). Långa 

arbetsskift gjorde att sjuksköterskorna kände sig trötta, detta lede till kognitiv försämring och 

rädsla för att göra felaktiga bedömningar av hälsoproblemet hos den vårdsökande (Wahlberg & 

Björkman 2018). Sjuksköterskor behövde tid och energi för att kunna tillhandahålla god 

omvårdnad. Det fanns inte möjlighet till återhämtning under arbetsskiftet, detta ökade risk till 

mental utmattning vilket leder till hinder i bedömningen. kognitiv trötthet resulterade att 

sjuksköterskor misslyckades med att lyssna och ställde för få frågor till den vårdsökande. You 

get tired too after a certain number of calls, and then I think that without the decision support 

you could lose your train of thought when you can’t read through them (Ernesäter et al. 2009 

s. 1078).   

Snooks et al. (2008) studie beskriver sjuksköterskan att under arbetspass är det bara 

sjuksköterskan och den som ringer. Det upplevs ganska isolerande för sjuksköterskorna att 

spendera hela sitt skift med att bara prata med uppringare. Samtalen är ganska intensiva, vilket 

leder till mental stress.  

 Wahlberg och Bjorkman (2018) visar i sin studie att när sjuksköterskorna använde sin 

vårdkompetens skapades en stimulerande arbetsmiljö. De upplevde att stöd från kollegor 

förbättrade arbetskvaliteten. Det är inte lätt att ta pauser eftersom köerna är långa och på grund 

av personalbrist. Ibland måste sjuksköterskorna diskutera de svåra samtalen för att utbyta 

kompetens. “We create the competence among ourselves. I have great colleagues, so it's really 

nice when we get the chance to talk together. Together, we have so much knowledge and can 

help each other. So when miwe are able to, it's great” (Wahlberg & Bjorkman, 2018, s. 4). 

Resurser som tid och bemanning som var otillräckliga upplevdes som hämmande. Långa samtal 

skapade stress för sjuksköterskorna eftersom de orsakade kö i telefonrådgivningen. 

Sjuksköterskorna tyckte att upprepande samtal var utmattande för att de ofta var komplexa. 

Upprepande samtal ökade arbetsbelastningen i telefonrådgivning, dessa samtal var stressiga, 

frustrerande och tidskrävande (Holmström m.fl. 2017) 

Långa arbetsskift och tekniska problem gjorde att sjuksköterskorna inte hade kontroll över 

arbetsmiljön. Sjuksköterskorna kände sig stressade i arbetet på grund av att de måste hålla 

samtalen så korta som möjligt.  “During stressful periods, when you have many calls in the 

queue and we are only a few nurses, it stresses me out to see this [the clock]….” (Röing et al. 

2013, s. 972). 

 Organisatoriska aspekter 

Organisatoriska faktorer kan påverka patientsäkerheten och sjuksköterskornas arbete blev alltså 

svårare på grund av brister i sjukvårdsorganisationen (Röing et al. 2013). Enligt studien av 

Wahlberg och Björkman (2018) saknade sjuksköterskorna positiv återkoppling från chefer, 

vilket behövdes för att kunna fortsätta erbjuda lämplig omvårdnad. Att ha stöd och uppskattning 

från chefer är viktigt för sjuksköterskorna för att förbättra vårdkvaliteten. De fick sällan höra 

att de gjorde bra jobb.  
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” If there's been some serious misjudgement or if someone has complained that you've been 

unfriendly, then we get feedback, but otherwise nothing. So then you have to trust that it 

normally works. Or: And then the fact that you never get any feedback. I also think that's… 

taxing in some way that you sit there and give advice, give advice, give advice, but never get 

anything back, like how did it go? Was that right or was it wrong?” (Wahlberg & Bjorkman, 

2018, s. 5) 

Det saknades tydliga instruktioner från arbetsgivaren, brist på riktlinjer och rutiner betraktades 

som viktiga förutsättningar och som hinder om de inte var tillgängliga  (Wahlberg & Bjorkman 

2018; Holmström et al. 2017). 

Sjuksköterskorna beskriver vårdsökare med psykiska sjukdomar och missbruk som komplexa 

och det är svåra att hantera. Detta gjorde att sjuksköterskor kände rädsla för att göra en felaktig 

bedömning (Wahlberg & Bjorkman 2018). Tidspressen skapade risk för bristande omsorg och 

medkänsla. När uppringare och sjuksköterskan inte är överens i telefonsamtalet kan detta leda 

till diskussioner som är svåra att hantera, vilket skapar frustration (Holmström et al. 2017). 

 Genus i telefonrådgivning 

Det finns olika könsnormer i olika kulturer vilket skapade konflikter mellan sjuksköterskan och 

uppringaren. Det finns även kulturella åsikter, där män är mer krävande än kvinnor, män var 

ibland respektlösa mot kvinnliga sjuksköterskor. Manliga uppringare nedvärderade 

sjuksköterskornas kompetens, utbildning och yrkeserfarenhet. Sjuksköterskorna blev 

behandlade som sekreterare, inte göra bedömning utan bara boka en läkartid. Många utländska 

uppringare är vana vid att sjuksköterskorna bokar läkartid utan bedömning. ‘I want to see a 

doctor right away, I need penicillin because of this and that’. I say ‘OK, tell me what’s wrong’. 

And they answer ‘that’s none of your business, you little smarty. You should give me an 

appointment right now’(Höglund  & Holmström 2008, s. 2982). 

Sjuksköterskorna tyckte att det var lättare att prata med mammor än med pappor. När pappan 

ringde och sjuskötskan började fråga om detaljerade beskrivningar av symtom på barnet 

överlämnades telefon till mamman. Detta för att mamman hade mer information om barnets 

hälsotillstånd. Pappor kan ge några korta uppgifter om det sjuka barnet. Sjuksköterskorna tyckte 

att kvinnorna lättare blev övertygade om att de inte behövde en läkartid. Det uppgavs vara 

lättare att kommunicera med en kvinna. Kvinnor var inte lika krävande som män och höjde inte 

sin röst eller blir arga i samma utsträckning (Höglund & Holmström 2008). 

Sjuksköterskor möter många etiska dilemman som handlar om könsrelaterade frågor i sitt 

dagliga kliniska arbete. När det var kvinnor i familjen som var sjuka och hade behov av vård, 

och det var mannen som var uppringare, fick inte alltid sjuksköterskorna prata med den som 

var sjuk. Det gjorde att det blev svårt för sjuksköterskorna att göra en bedömning och en 

prioritering av hälsoproblemet. Sjuksköterskorna blev provocerade när kvinnor inte fick 

kontakta sjuksköterskorna själva. Sjuksköterskorna menade att de upplevde att kvinnor var 

underordnade i familjen och att männen var familjens överhuvud (Höglund & Holmström 

2008).  

Många individer avböjer rådgivning och fortsätter att ringa istället. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna blev stressade och frustrerande eftersom sjuksköterskorna inte kunde tvinga 

uppringare att acceptera rådgivningen (Holmström  et al. 2017). 
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 Diskussion 
Examensarbetets syfte var att belysa vilka faktorer som skapar möjligheter och ger begräsningar 

i telefonrådgivningen och som påverkar distriktssköterskans arbetsuppgifter inom primärvård  

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att det är ett stimulerande arbete med många 

utmaningar och försvårande faktorer. Artiklar som inkluderades i examensarbete speglade 

sjuksköterskornas upplevelse med svårigheter i telefonrådgivningen. Sjuksköterskornas 

arbetsuppgift i telefonrådgivning är att bedöma, hänvisa och ge råd och att säkerställa medicinsk 

säkerhet till den som ringer. Att stödja, stärka och utbilda uppringaren är lika viktigt.  Genom 

att sjuksköterskan undervisar den som ringer om egenvård leder detta till ett patientcentrerat 

sätt det vill säga patienten är delaktig i sitt hälsoproblem. Resultatet i denna litteraturstudien 

kom fram till fem kategorier: datoriserat beslutsstödsystem, sjuksköterskans kommunikation 

med vårdsökande, sjuksköterskans arbetsmiljö, organisatoriska aspekter och genus i rådgivning 

Resultatdiskussion 

Beslutsstödsystem var både positivt och negativt, mjukvaran erbjöd struktur, information och 

förslag på symtomen. Sjuksköterskorna beskrev datoriserat beslutstöd både stödjande och 

hämmande. Det upplevdes som ofullständigt både tekniskt och innehållsmässigt, som leder till 

extra arbetsbelastning, eftersom de tvingades söka information på annat håll. O’Cathain et al. 

(2004) studie visar att datoriserade beslutsstödsystem kompletterade sjuksköterskans kunskap 

och erfarenhet och gav en säkerhet. Systemet användes som checklista och ett medel för att 

undvika att missa viktig information. Sjuksköterskornas telefonrådgivning hanterade ett brett 

spektrum av problem som är svår att få kompetens om alla vårdområden. Sjuksköterskorna som 

har olika klinisk bakgrund ansåg att programvaran hjälpte till att ge struktur av råd på grund av 

mångfaldhälsoproblem. Sjuksköterskorna behövde någon form av programvara för att kunna 

ge trygga och logiska råd. Datoriserade beslutsstödsystem förbättrade kvalitén eftersom den 

sänker risk för subjektiv bedömning, men omvårdnadskunskap är för komplex att fångas i 

programvaran. Holmström (2007) visar att sjuksköterskorna använde beslutsstödsystemet för 

bedömning och som en minneshjälpare istället för ett beslutshjälpmedel, den användes för att 

säkerställa att de viktiga frågorna inte missades. Sjuksköterskorna berättade att de använde 

beslutsystemet när de var mycket trötta och har partat med så många människor. De använde 

beslutsstödsystemet för att inte missa något viktigt. O’Cathain et al. (2004) studie visar att 

datoriserade beslutsstödsystemet kan inte ersätta sjuksköterskans kunskaper och kompetens, 

och bör betraktas som ett komplement. Purc‐Stephenson och Thrasher (2010) fann i sin studie 

att vissa sjuksköterskor använde sig av egen klinisk kunskap, sjuksköterskorna föredrar att 

använda sin egen kliniska expertis för att leverera individualiserad service.  

Travelbee beskriver kommunikation som är en ömsesidig process där tankar och känslor delas 

och förmedlas mellan människor. Genom att förstå andras tankar och känslor nås målet med 

omvårdnad. Syftet med kommunikation är att lära känna vårdsökande och att tillgodose hans 

behov (Kirkevold 2000). Effektiv kommunikation mellan sjuksköterskorna och vårdsökande 

har en betydelsefull roll i telefonrådgivningen. Att kunna läsa mellan raderna, vara lyhörd är 

viktiga egenskaper för sjuksköterskorna, att inte se vårdsökandes ansiktsuttryck kräver ett 

skarpt öra. Kommunikationsfärdigheter är viktiga i telefonrådgivning, sjuksköterskan ska aktivt 

lyssna på vårdsökande och ställa frågor. En av kommunikationssvårigheterna är att 

sjuksköterskorna inte ser vårdsökande för att kunna göra rätt hälsobedömning, människor 

beskriver sina symptom på olika sätt. Det är viktigt att vårdsökande beskriver sina symtom rätt. 

Sjuksköterskorna upplever problem när de inte kan tala direkt med den som är sjuk, utan de 

talar via en annan person. Detta gör att bedömningen blir ännu svårare (Wahlberg et al. 2003; 

O’Cathain et al. 2004).  
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Kommunikation med invandrare är en annan svårighet att hantera bedömningen vid 

telefonrådgivning  på grund av språksvårigheter och kulturella skillnader beskriver Wahlberg 

et al. (2003). Korrekt kommunikation är viktigt för att fånga all information från patienten samt 

den leder till att lösa åtgärder när man kan utbyta idéer och erfarenhet. Brist på tid påverkar 

kommunikationsprocessen och kan leda till missförstånd (Purc‐Stephenson & Thrasher 2010; 

Barbosa et al. 2017).  

Sjuksköterskor berättar att deras arbetsmiljö påverkades av stöd som de fick från arbetskollegor. 

Stöd från kollegorna var ovärderligt eftersom de kunde diskutera hur de upplevde sin 

arbetsmiljö. Att ha stöd från kollegorna var den viktigaste arbetsmiljöförutsättningen. Hög 

arbetsbelastning i kombination med låg möjlighet till återhämtning under arbetsskiftet ledde till 

kognitiv försämring och en rädsla för felaktiga beslut vilket ledde till stress bland 

sjuksköterskor.  Arbetsmiljön påverkade sjuksköterskans välbefinnande och effektivitet. 

Regelbunden återkoppling var viktigt för att hjälpa sjuksköterskor att förbättra sin omvårdnad 

(Röing & Holmström 2015).  Sjuksköterskorna uppskattade varandras stöd (Knowles et al. 

2002). 

 

 

Samtal med aggressiva vårdsökande hanterades av sjuksköterskor. De kände sig dumförklarade 

av den aggressive uppringaren. Detta upplevdes som en arbetsbelastning som gav negativ 

inverkan på vårdkvalitén. Sjuksköterskorna kände sig stressade och kunde inte fråga ordentligt 

och kunde missa något viktigt i samtalet, på grund av aggressiva patienter som är missnöjda 

med sjuksköterskornas bedömning. Holmström  och Dall’Alba (2002) och Wahlberg et al. 

(2003) studie visar att aggressiva patienter som är oroliga och skriker över telefonen gör att det 

blir svårt att lyssna på informationen. Detta skapade stress hos sjuksköterskorna (Holmström & 

Dall’Alba 2002) och patientvården påverkades negativt av deras stress. 

Sjuksköterskorna upplevde att vissa män som ringde istället för sina fruar som var i behov av 

rådgivning ansågs vara familjens överhuvud. Det upplevdes som en svårighet att göra 

bedömning gällande kvinnans tillstånd eftersom de hade svårt att svara på sjuksköterskans 

frågor (Barbosa et al. 2017).   

Många föräldrar ringer för att de saknar erfarenheter om grundläggande barnomsorg. 

Sjuksköterskorna försökte att utbilda och undervisa via telefonrådgivning så att de skulle veta 

vad de ska göra nästa gång  (Holmström & Dall’Alba 2002). 

 

Metoddiskussion 

Studien är en systematisk litteraturstudie som är gjord enligt Forsberg och Wengström (2016)  

och baseras på tidigare forskning. Den baseras på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

metod. För att kunna göra en litteraturstudie bör man ha kunskap om databaser för att 

sökningarna ska genomförs på ett vetenskapligt sätt. Syftet styrde vilka sökord som användes i 

databaserna. Det har varit begränsningar med att hitta tillräckligt vetenskapliga artiklar som 

handlar om telefonrådgivning inom primärvården  

 

Inklusions samt exklusionskriterier utformades utifrån examensarbetes syfte och 

problemformulering. Kriterierna användes för att få en hanterbar mängd artiklar att bearbeta. 

Valda inklusions och exklusionskriterier dokumenterades för att säkerställa att relevanta 

artiklar söktes fram från databaser. Artiklarna som inkluderades i studien var publicerade de 
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senaste 10 år denna avgränsningen för att få tillräcklig mängd data. Inklusionskreterier var 

legitimerade sjuksköterskorna som jobbar med telefonrådgivning. Exklusionskriterier för 

studien var reviewartiklar och patienters upplevelse av telefonrådgivning samt andra 

yrkeskategorier inom vården (Forsberg & Wengström 2013). Cinahl och PubMed är databas 

för omvårdnadsforskning som är mest relevanta för studiens syfte. Sökningar av artiklarna 

genomfördes i två databaser i Cinahl och PubMed för att finna så mycket artiklar som möjligt.  

 

För att öka studiens trovärdighet granskades artiklarna enligt SBU:s granskningsmall (2017) 

som finns i bilaga 1. Sökningarna gav ett ganska tunt material att gå vidare med och det var 

svårt att hitta artiklar som höll en hög kvalitet och som svarade till syftet. De inkluderade 

artiklarna avspeglar syftet med litteraturstudien. Studien följde kvalitetskriterier för 

trovärdighet och pålitlighet. Trovärdighet är att grundligt redovisa datainsamling och analys. 

Dataanalysen identifierades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Reliabilitet framkom i 

studien genom att redovisa utförligt urval i sökord, datasamling samt analys. Alla artiklar i 

Urval 3 analyserades ordentligt, lästes flera gånger för att få en känsla av innehållet, texten 

analyserades med hjälp av en induktiv kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004; 

Forsberg & Wengström 2013). Ord och meningar som hör samman med likheter och skillnader 

kondenserades och abstraherades och märktes med en kod som beskriver innehållet i 

meningsenheten för att uppnå trovärdighet i litteraturstudien. Koderna sorterades i kategorier 

baserade på likheter och skillnader (Graneheim & Lundman 2004). Språklexikon användes 

under hela arbetet.  

 

Genom att följa data av studiens datainsamling i tabell 1 och 2 så visas trovärdigheten och 

pålitligheten. I urvalsprocess och datainsamling beskrivs litteratursökningen ingående och 

analysprocess. Kriterierna möter litteraturstudien genom att följa flödesschemat enligt Forsberg 

och Wengström (2016) som är beskrivna i de olika steg under figur 1. Att använda 

vetenskapliga artiklar som har tillstånd av etiska kommittéer höjde pålitligheten i studiens 

resultat (Henricson 2012).  Urvalskriterier användes för att förstärka innehållsvaliditet för att 

utföra litteratursökningar. Efter urvalet av artiklar genomfördes en kvalitetsgranskning av 

artiklar som omfattar hela processen för att förstärka validiteten och reliabiliteten. Eventuell 

svaghet i studien kan vara att studien är baserad på ett litet urval av vetenskapliga artiklar 

(Henricson 2012). 

 

Av de artiklar som valdes ut härstammade en från England och sex från Sverige. Om artiklar 

från fler länder hade hittats och inkluderats hade resultatet troligen gett ett bredare perspektiv 

och fler infallsvinklar att reflektera över. Telefonrådgivning kanske inte bedrivs på samma sätt 

i andra länder som i Sverige, då resurser och kompetens skiljer sig åt.  

Uppsatsens betydelse 

Syftet med uppsatsen var att belysa vilka faktorer som skapar möjligheter och begräsningar i 

telefonrådgivningen och som påverkar en distriktssköterskans arbetsuppgift inom primärvård. 

Telefonrådgivning är en krävande arbetsuppgift. Kunskap och erfarenhet ger säkrare 

bedömningar. Kunskap är kompetensbegreppets kärna och distriktsköterskorna behöver 

stöttning för att förbättra arbetssättet vid telefonrådgivningen. Distriktsköterskor bör 

uppmärksammas för att de utför ett bra arbete utifrån de förutsättningar och resurser som finns. 

Resultatet bör bidra till en ökad patientsäkerhet och ökad arbetstillfredsställelse för 

distriktsköterskorna. Att känna sig stressad över att nästa samtal väntar kan bidra till en 

försämrad arbetssituation samt missbedömning av hälsoproblemet. Hälso-och sjukvården bör 

satsa mer resurser på telefonrådgivning inom primärvården eftersom distriktsköterskorna gör 

triage (sortering), en snabb bedömning av vårdsökandes hälsoproblem i telefonrådgivning.  En 
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implementering av uppsatsen i kliniskt arbete kan förväntas ge positiva effekter hos såväl 

distriktssköterskor som vårdsökande. Uppsatsen kan i klinisk praxis vara till hjälp för såväl 

sjuksköterskor som jobbar med telefonrådgivning i primärvården som på mottagningar och 

annan personal som jobbar med telefonrådgivningen. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att det finns faktorer som påverkar distriktssköterskornas bedömning i 

telefonrådgivning. Resultatet visar att sjuksköterskor tyckte att beslutsstödsystem var ett 

komplementärt stöd och upplevdes som värdefull informationskälla. Kommunikationsförmåga 

är ett viktigt verktyg i telefonrådgivning. Kognitiv trötthet på grund av långa arbetspass hade 

negativt inverkan på sjuksköterskornas bedömning.  

Förslag till vidare forskning 
Ämnet är mycket aktuellt och intressant. För att uppnå god patientsäkerhet behöver 

sjuksköterskornas telefonrådgivning underlättas genom att reflektera över arbetsmiljö såsom 

långa arbetstider och stöd från arbetsgivare. Det begränsade antalet artiklar som finns på 

området pekar på att mer forskning inom ämnet behövs för att underlätta bedömning i 

telefonrådgivningen. Förslag till fortsatt forskning är att följa upp distriktsköterskornas 

bedömningar i telefonrådgivning för att se vilken effekt de har på vårdsökande. Mer forskning 

behövs om distriktssköterskornas arbetsmiljö samt arbetsgivarens stöd och vilken inverkan de 

har på distriktssköterskornas bedömning i telefonrådgivningen.   
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Bilaga 1: Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser  

Granskningsmall: SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering. www.sbu.se/metodbok  

Ja-svar ger 1 p. Nej-, Oklart- eller Ej tillämpligt- svar ger 0 p. Max 21 p. 

A.  Syfte 

 • Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 1 p.  

 

B.  Urval  

• Är urvalet relevant? 1 p. 

 • Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 1 p.  

• Är kontexten tydligt beskriven? 1 p. 

 • Finns relevant etiskt resonemang? 1 p.  

• Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 1 p. 

 

C.  Datainsamling  

• Är datainsamlingen tydligt beskriven? 1 p. 

 • Är datainsamlingen relevant? 1 p.  

• Råder datamättnad? 1 p. 

 • Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 1 p. 

 

D. Analys  

• Är analysen tydligt beskriven? 1 p.  

• Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 1 p.  

• Råder analysmättnad? 1 p.  

• Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 1 p.  

 

E.  Resultat 

 • Är resultatet logiskt? 1 p.  

• Är resultatet begripligt? 1 p.  

• Är resultatet tydligt beskrivet? 1 p.  

• Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 1 p.  

• Genereras hypotes/teori/modell? 1 p.  

• Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 1 p.  

• Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 1 p. 


