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Bakgrund: Under 1970-talet ökade kraven på sjukvården där allmänheten ställde krav på 

ökad tillgänglighet såväl som vård för alla på lika villkor. Detta medförde en expandering 

av sjukvårdsrådgivning via alternativ kontakt, såsom över telefon. Där kunde 

sjuksköterskan arbeta med att hjälpa vårdtagaren till självhjälp genom egenvårdsråd och 

hänvisa vederbörande till rätt vårdnivå i ett tidigt stadium. 

Syfte: Att belysa faktorer som påverkar telefonsjuksköterskans upplevelse av att arbeta 

med rådgivning via telefon. 

Metod: En litteraturstudie baserad på Polit och Becks (2017) nio steg. CINAHL, PubMed 

samt PsycINFO användes för att samla in relevanta artiklar, de genomgick även 

kvalitetsgranskning enligt granskningsmallarna i Polit och Beck (2017). Induktiv ansats 

användes och resultatet bestod av tio artiklar. 

Resultat: Tre kategorier med bidragande faktorer som påverkade telefonsjuksköterskans 

upplevelse av arbetet framkom; - Kommunikation, beslutsfattande samt arbetsmiljö. 

Slutsats: Telefonsjuksköterskorna uppgav att flertalet faktorer påverkade deras upplevelse 

av arbetet och tryggheten i professionen. Dessa faktorer behövde dock inte bli ett problem 

om de blev hanterade på ett tillfredställande sätt.  
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Introduktion  

 
Under senare delen av 1900-talet expanderade sjukvårdsrådgivningen relaterat till allmänhetens 

ökade krav på tillgänglighet. Via telefonrådgivning kan telefonsjuksköterskan ge egenvårdsråd 

samt hänvisa vårdsökande till rätt vårdnivå i ett tidigt stadium, detta för att minska belastningen 

på vården, då speciellt akut- och primärvården. Då rådgivningen över telefon sker på distans 

ställs höga krav på telefonsjuksköterskans kommunikation och färdigheter i beslutsfattande då 

möjligheten inte finns att göra en bedömning med den inlärda kliniska blicken som stöd. Att 

arbeta som telefonsjuksköterska kräver ingen vidareutbildning, trots de höga krav arbetet ställer 

på telefonsjuksköterskan är varken rådgivning eller kommunikation på distans något som ingår 

i grundutbildningen till sjuksköterska. 

Forskningsområde: Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. 

Bakgrund 

 
Telefonsjuksköterskan 

Utifrån den grundläggande kompetensbeskrivningen om legitimerade sjuksköterskor har ett 

antal kompetensbeskrivningar inom de olika inriktningar som finns inom vården framarbetats. 

Exempelvis så har föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård [TRIHS] och 

Svensk sjuksköterskeförening (2011) gett ut en kompetensbeskrivning som belyser de unika 

kompetenser som behövs för att arbeta som telefonsjuksköterska. En sjuksköterska som under 

majoriteten av sin arbetstid arbetar med rådgivning via telefon definieras som 

telefonsjuksköterska oavsett verksamhetsområde. Utöver de grundläggande kompetenserna ska 

en telefonsjuksköterska bland annat kunna tillämpa vårdlogistik på ett systematiskt sätt, där 

bråskandegrad och vårdbehov ska kunna identifieras för att tillgodose och ge rätt omvårdnad. 

Kommunikation och pedagogik är en viktig del i samtalssituationen då telefonsjuksköterskan 

skall kunna främja hälsa och förebygga ohälsa genom att föra en följsam dialog och inge 

trygghet hos den vårdsökande. Telefonsjuksköterskan måste ha förståelse för de risker som 

finns med att arbeta med teknologi och it-baserad journalhantering, att hantera personuppgifter 

och personlig data på distans, såväl som att lägga upp arbetet på ett sätt som minimerar risker 

för spridning av personuppgifter (TRIHS & Svensk sjuksköterskeförening 2011). 

 

 

Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård 

Under 1970-talet ställde allmänheten ökade krav på sjukvården gällande såväl tillgänglighet 

som vård för alla på lika villkor. Detta medförde en expandering av sjukvårdsrådgivning via 

alternativ kontakt, såsom över telefon. Där kunde sjuksköterskan arbeta med att hjälpa 

vårdtagaren till självhjälp genom egenvårdsråd och hänvisa vederbörande till rätt vårdnivå i ett 

tidigt stadium. Projektet med sjukvårdsrådgivning över telefon startade redan 1931, men först 

på 1960-, och 1970-talet kom expansionen, dels relaterat till den stora läkarbrist som då rådde 

men även i ett försök att minska belastningen på akutmottagningarna (Holmström 2008; Ström 

et al. 2009). 

Anledningen till expansionen av sjukvårdsrådgivning över telefon var inte för att minska 

allmänhetens möjlighet till hälso- och sjukvård, utan för att möjliggöra stöd och öka kunskap 
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kring egenvård så att sjukdomstillstånd som ej behöver medicinsk behandling kunde hanteras i 

hemmet av vårdtagaren eller dennes närstående (Holmström 2008). 

Till den nationella sjukvårdsrådgivningen, med kortnummer 1177, kan allmänheten ringa 

dygnet runt, alla dagar i veckan, och tala med en telefonsjuksköterska som arbetar på ett 

callcenter någonstans i landet. I första hand kopplas samtalen till aktuell region men vid långa 

köer kan samtalen kopplas till andra regioner med mindre belastning på telefonkön. 

Telefonsjuksköterskan har till uppgift att bedöma vårdbehov, ge råd, stöd och undervisning, 

hänvisa till lämplig vårdnivå, bistå med hälso- och sjukvårdsinformation samt samordna 

resurser inom vård och omsorg för den vårdsökande (Björkman et al. 2017). 

Kommunikation på distans 

Hos en telefonsjuksköterska kan dialogen ses som ett arbetsverktyg, ett verktyg som fungerar 

olika bra beroende på situation där både den vårdsökandes förutsättningar såväl som 

sjuksköterskans kunskapsnivå spelar in (Sandberg & Segring 2017). Enbart 7% av mänsklig 

kommunikation sker via ord, så kallad verbal kommunikation, medan resterande 93% sker via 

kroppsspråk eller annan paralingvistisk kommunikation1 inkluderat så kallad icke verbal 

kommunikation. Icke verbal kommunikation har flera funktioner i kommunikation såsom 

exempelvis komplement eller utbyte av sagda ord i den verbala kommunikationen samt ge 

uttryck för känslor. Denna form av kommunikation är dock svår att identifiera i de fall där 

kommunikationen inte sker ansikte-mot-ansikte (Barbosa & Silva 2017). 

 

Hwang och Nilsson (2014) belyser att röst och ljud är en viktig del av kommunikationen och 

påverkar innehållet i dialogen, när det gäller människor. När sinnesstämningen hos en individ 

ändras brukar även röstens uttryck förändras, exempelvis upplevs andra människors 

känslostämningar och attityder, om personen i fråga är glad eller ledsen. En deprimerad person 

talar långsammare och har en lägre tonhöjd. Tystnader och pauser kan användas för att förmedla 

känslotillstånd, vidare kan även tystnaden uppfattas som eftertanke eller tveksamhet. 

 

Den vårdsökande bör vara aktiv i informationen för att kunna ta till sig de råd som 

telefonsjuksköterskan ger, i avslutningen på samtalet förtydligas att vid en försämring eller 

utebliven effekt är det den vårdsökandes ansvar att söka vidare kontakt med vården för en ny 

bedömning. Genom aktivt lyssnande, ett förhållningssätt som grundas i respekt för andra 

människors fenomenologiska versioner av världen, god kunskap inom kommunikation samt 

förståelse av orsak och verkan kan telefonsjuksköterskor göra adekvata bedömningar. Detta för 

att tillgodose patientens eventuella behov i ett personifierat möte, utifrån detta både verbalt 

uttalad och på annat vis förmedlad information (Bökberg 2013). 

Enligt Purc- Stephenson och Thrasher (2010) blir den icke verbala kommunikationen en viktig 

del för att kunna göra en helhetsbedömning. Knapp et al. (2014) lyfter fram att det innefattar; 

att lyssna efter andningsljud och bakgrundsljud då telefonsjuksköterskan inte har någon 

möjlighet att notera den vårdsökandes kroppsspråk, ansiktsuttryck eller tecken på sjukdom. 

Utifrån den information som telefonsjuksköterskan får och den erfarenhet hen besitter 

klassificerar och sorteras vårdbehovet hos den vårdsökande, det utförs en triagering (Ström et 

al. 2009). Checklistor och datorbaserade beslutsstödsprogram kan användas som stöd i 

bedömningar med förslag på fortsatta frågeställningar och åtgärder. I de datorbaserade 

beslutsstödsprogrammen finns även viktiga länkar och lokala anvisningar tillgängliga för 

telefonsjuksköterskan (Ernesäter et al. 2009; Wahlberg 2007). 

 
1 Icke-verbala kommunikativa signaler som ackompanjerar och kompletterar verbal kommunikation såsom 
variationer i rytm, tonfall, röststyrka och röstbehandling. 
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Då en telefonsjuksköterska får kontakt med patienter och närstående i alla åldrar med olika 

sjukdomstillstånd och varierande psykosocial bakgrund kräver arbetet stort ansvar och hög 

kunskap (Bökberg 2013; Wahlberg & Wredling 1999). 

 

Arbetsmiljö 

I olika yrken kan medarbetarna vara utsatta för arbetsstress relaterat till kommunikationen och 

det emotionella arbetet där arbetaren förväntas vara professionell och neutral i sin roll samtidigt 

som hen även förväntas använda sina egna, äkta känslor för att bygga upp förtroendefyllda 

allianser (Eide & Eide 2009; Thylefors 2016). Så länge tid finns för reflektion och återhämtning 

så är det inte skadligt enligt Eide och Eide (2009). Forskningen visar även att det är en stor 

stressbelastning att jobba med patienter som riskerar skador, återfall eller övergrepp och 

vårdpersonal upplever att de inte kan stödja eller beskydda patienterna (Eide & Eide 2009).  

Vidare är hälsosamma arbetstider avgörande för att kunna kombinera en god och säker vård. 

Att arbeta skift, natt samt långa arbetspass påverkar hälsan negativt (Björkman et al. 2017). 

Arbetstillfredsställelse, motivation, hälsa och goda prestationer är viktiga faktorer som 

arbetsvetenskapliga forskare har enats om bör vara målsättning vid förändringsarbete vars 

huvudsyfte är att förbättra förhållandet mellan individen och arbetet (Thylefors 2016). 

Arbetsmiljölagen [AML] (SFS 2016:961) reglerar skyldigheter, regler och ändamål som ska 

ligga till grund på en arbetsplats för att förebygga och avvärja ohälsa samt olycksfall. Thylefors 

(2016) lyfter fram att AML speglar den arbetsvetenskapliga evidensen om att det finns flera 

samband mellan organisatoriska förhållanden och människors fysiska och psykiska hälsa. 

Egenvård 

En av telefonsjuksköterskans främsta uppgifter är att ge hjälp till självhjälp och då i 

bemärkelsen egenvårdsråd utifrån bästa möjliga evidens (TRIHS & Svensk 

sjuksköterskeförening 2011). Egenvård definieras av de åtgärder, liknande hälso- och sjukvård, 

som individen utför i sitt ordinära boende med eller utan hjälp från personlig assistent eller 

närstående, för att bevara sin fysiska och psykiska hälsa. Hit räknas de åtgärder som individen 

kan genomföra utan hjälp från hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2017). Då åtgärder inom 

egenvård inte utförs av personal med formell kompetens för att medicinskt förebygga, utreda 

och behandla skador och sjukdomar så innefattas dessa åtgärder inte av Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30). 

 

Egenvård är ett inlärt beteende som under påverkan av olika sociala och kulturella normer ligger 

i människans natur. Målen med egenvård är att säkerställa hälsa, utveckling och mänsklig 

funktion i en strävan och uppnå normalitet enligt de normer som gäller för det samhälle 

individen lever i (Orem 2001). Vidare menar Orem (2001) att egenvård är generell och 

innefattar tre delar som innebär olika behov hos individen för att i slutändan uppnå 

egenvårdsbalans med eller utan omvårdnadsåtgärder. Individen kan uppnå välbefinnande 

genom egenvård och har självt ett ansvar för att främja sin hälsa, då hälsa och egenvård är 

integrerade och beroende av varandra. Orem (2001) påtalar även att när en patient saknar 

kunskap om sin sjukdom så uppstår det brister i förmågan att bedriva egenvård samt förstå 

egenvårdens begränsningar. Dessa brister ska uppmärksammas av personal inom hälso- och 

sjukvård i arbetet med att bedöma en persons förmåga till egenvård samt dennes begränsningar 

(SOSFS 2009:6). Sjuksköterskan stödjer sedan individen till ökad autonomi genom att 

kompensera brister i egenvårdsförmågan, sätta upp mål och planera åtgärder i samråd med 

denne för att främja hälsa utifrån individens förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening 

2017).  I de avseenden där individen är i behov av stöd eller råd gällande egenvård och dess 
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begränsningar är sjukvårdsrådgivningen en arena att vända sig till för snabb, lättillgänglig och 

evidensbaserad handledning (Ström et al. 2009). 

Sjuksköterskans profession 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) ska följas och ligga till grund för allt arbete 

som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal för att uppfylla de krav som finns på god vård. 

Lagen grundar sig i respekt för vårdtagares autonomi och integritet, samt belyser vikten av 

kontakt mellan hälso- och sjukvården och vårdtagare, som bör vara ansenlig så väl som 

lättillgänglig. Utöver HSL har Svensk sjuksköterskeförening (2017) tagit fram en 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor som beskriver professionens 

självständiga ansvar för ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet, för de sex 

kärnkompetenserna samt för omvårdnaden av patienter. 

Som legitimerad sjuksköterska bör förståelse finnas för att omvårdnaden innefattar såväl 

fysiska, psykosociala, andliga som kulturella dimensioner hos vårdtagaren. Fortsättningsvis ska 

sjuksköterskan, i sin profession bedriva säker evidensbaserad vård utifrån patientens 

förutsättningar och behov. Vidare ska kompetens inom användning av informations- och 

kommunikationsteknologi i omvårdnadsarbetet föreligga (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Begreppet telehälsa möjliggör undervisning, medicinsk rådgivning samt gör behandling 

tillgänglig för vårdsökande oavsett avstånd (Doughty et al. 2008). Patientsäkerhetslagen [PSL] 

(SFS 2010:659) syftar till att främja säkerheten i vården och minska vårdskador. Dessutom ska 

sjuksköterskan bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete samt kunna leda, planera och 

arbeta förebyggande mot ohälsa. 

Problemformulering 

Telefonrådgivning är en växande del av hälso- och sjukvården i och med förändringar i 

samhällsstrukturen där individer nu har ökade krav på tillgänglig vård utifrån egna villkor. Inom 

sjukvårdsrådgivningen arbetar telefonsjuksköterskan heltid, på ett callcenter, med denna 

uppgift. Sjukvårdsrådgivningen ställer stora krav på telefonsjuksköterskans kunskaper både 

omvårdnadsmässigt och i bemötandet. Under det korta möte som sker har telefonsjuksköterskan 

endast tillgång till den information som den vårdsökande väljer att delge i samtalet. Utifrån 

denna information ska telefonsjuksköterskan göra en bedömning av den vårdsökandes 

hälsoproblem, ge adekvata egenvårdsråd utifrån individens behov alternativt hänvisa till rätt 

vårdnivå. Att belysa faktorer som påverkar telefonsjuksköterskans upplevelser av sitt arbete ses 

betydelsefullt ur ett helhetsperspektiv då hen har en betydande roll i hanteringen av de ökade 

kraven på hälso- och sjukvård. Dessa anledningar ligger till grund för behovet av en 

litteraturstudie som sammanställer den aktuella forskningen inom området. 

Syftet 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar telefonsjuksköterskans 

upplevelse av att arbeta med rådgivning via telefon. 

Metod 

Litteraturstudier är sammanställningar av tidigare empirisk forskning och ska genomföras 

metodiskt, vara replikerbara, verifierbara samt svara mot ett syfte eller frågeställning.  Utifrån 

litteraturstudiens syfte söks data fram ur relevanta databaser, dessa data bearbetas sedan 

systematiskt för att identifiera, kritiskt granska och värdera vetenskapligt innehåll innan de 

redovisas i en sammanställning. Avslutningsvis belyses aktuell kunskapsnivå inom 
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problemområdet, likväl som förslag på fortsatt fördjupning inom området ges (Polit & Beck 

2017). 

 

Föreliggande litteraturstudies arbetsprocess följer Polit och Becks (2017) beskrivning i nio steg, 

vilka åskådliggörs i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit 

och Becks 

(2017) 

beskrivning 

av en litteraturstudies arbetsprocess i nio steg, fritt översatt. 

 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionkriterier används för att avgränsa sökningar och få fram de artiklar som bäst matchar 

studiens syfte. Som inklusionskriterie valdes att artiklarna skulle belysa perspektiv från 

telefonsjuksköterskor som arbetade på ett callcenter. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på 

engelska, kollegialt granskade originalartiklar och utgivna mellan 2009–2019. Som 

exklusionskriterie valdes e-hälsa samt översiktsartiklar. 

Litteratursökning 

Ett syfte med litteraturstudien utifrån det område som skulle utforskas formulerades i steg ett. 

Därefter i steg två valdes sökord och databaser ut. De sökord som användes var Telehealth, 

Telemedicin, Telephone, Telephone nurses Telenursing, Nurses attitudes, Attitude of health 

personnel, Health personnel attitudes, Telenurs* samt Nurs*. I en strävan att få sökningarna så 

lika som möjligt oavsett vilken databas som användes fick sökorden Telehealth, Telenursing, 

Telephone, Nurse attitudes och Telenurs, som användes i första databasen ligga till grund i 

efterföljande sökningar. Dessa ändrades sedan enbart utifrån tillgängliga ämnesord i respektive 

databas. Genom att använda ämnesord från respektive databas blir sökningarna mer precisa och 

chansen att enbart relevanta artiklar återfinns i sökresultatet ökar. Boolesk logik är enkla ord 

såsom AND, OR och NOT, vilka används för att kombinera valda sökord med varandra och få 

sökningar med artiklar innehållande antingen båda sökorden tillsammans (AND), båda 

sökorden var för sig (OR) eller bara ena sökordet (NOT) (Polit & Beck 2017). Databaserna 

CINAHL och PubMed anses vara de databaser som är mest relevanta gällande omvårdnad (Polit 

& Beck 2017). PubMed dock med bredare medicinsk inriktning vilket medförde att sökordet 

nurs* lades till i fritext för att skilja ut artiklar innehållande omvårdnad och sjuksköterskor. 

Databasen PsycINFO, som har inriktning på psykologi och beteendevetenskap, valdes som 

komplement till de två tidigare nämnda. För att få ett vidare, mer täckande sökområde, relaterat 

till en initial brist på relevanta artiklar, användes Explode (+) som inkluderar underordnade 

söktermer. Även trunkeringssymbol (*) i kombination med sökorden användes för att utvidga 

formen av sökordet och inkludera flera ändelser. 

 

1. Formulera syfte.

2. Välja ut sökord 
respektive relevanta 

databaser.

3. Utföra 
databassökning.

4. Läsa titlar och 
abstrakt samt utföra  
relevansbedömning.

5. Läsa artikelarna i 
sin helhet. 

Identifiera eventuell 
ny information.

6. Sammanställa 
artiklarna. 

7. Granska och 
utföra 

kvalitetskontroll av 
artiklarna. 

8. Analysera och 
kategorisera 
artiklarna.

9. Sammanställa 
data samt skriva 

resultat.  
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Utifrån arbetsprocessen utförs i steg tre databassökningen i de tidigare valda databaserna med 

gällande sökord. I vilken databas respektive sökord användes och hur dessa kombinerades finns 

redovisat i tabell 1, 2 och 3. Databassökningen utfördes två gånger detta för att få till den 

systematik som eftersträvades för litteraturstudien. 

 

Tabell 1.  Sökning utförd 2019-09-10 till 2019- 09-11 i databasen CINAHL. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Telehealth+ 

MH 

 

11 271    

S2 Telephone+ 

MH 

10 621    

S3 Telenursing 

MH 

550 14 9 9 

S4 Nurse attitudes 

MH 

11 207    

S5 Telenurs* 570    

K1 S1 AND S4 97 2 (1) 0 0 

K2 S2 AND S4 88 9 (9) 5 (5) 5 (5) 

K3 S2 AND S5 559 13 (13) 8 (8) 8 (8) 

K4 S4 AND S5 32 9 (9) 5 (5) 5 (5) 

Total   15 9 9 

MH = Exact subject heading, * = Trunkering, () = Interna dubbletter, + = Explode, K = 

Kombinationssökning 

 

Tabell 2. Sökningen utförd 2019-09-11 till 2019-09-12 i databasen PubMed. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 

 

Telephone             

(MeSH) 

11 283    

S2 Telemedicin 

(MeSH) 

14 259    

S3 Telenursing 

(MeSH) 

141 5 ((4)) 4 ((4)) 4 ((4)) 

S4 Attitude of health 

personnel  

(MeSH) 

53 762    

S5 Telenurs* 225    

S6 Nurs* 296 525    

K1 S2 AND S4 AND S6 184 0 0  

 

K2 S2 AND S5 74 3 (2)  ((2)) 2 (1) ((2)) 2 (1) ((2)) 

K3 S4 AND S5 18 1 (1)  ((1)) 1 (1) ((1)) 1 (1) ((1)) 

K4 S1 AND S4 AND S6 112 1  ((1)) 0 0 

Total   1 0 0 
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MeSH = Medical subject heading, * = Trunkering, () = Interna dubbletter, (()) = Externa 

dubbletter, + = Explode, K = Kombinationssökning 

 

Tabell 3. Sökning utförd 2019-09-13 till 2019-09-14 i databasen PsycINFO. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Telephone 10 644    

S2 Nurses+ 

MJ 

9991    

S3 Health personnel 

attitudes+ 

MJ 

8164    

S4 Telemedicin+ 

MJ 

4388    

S5 Telenursing 68 7 ((6)) 7 ((6)) 7 ((6)) 

K1 S1 AND S2 AND S3 16 0   

K2 S2 AND S3 AND S4 4 0   

TOTAL   1 1 1 

MJ = Major Thesaurus, + = Explode, () = interna dubbletter, (()) = externa dubbletter, * = 

trunkering, K = Kombinationssökning 

Urval 1 

I steg fyra påbörjas urvalsprocessen där första urvalet av artiklarna sker, abstrakt och titel 

granskas gentemot litteraturstudiens syfte (Polit & Beck 2017). Totalt granskades 1943 artiklar 

där totalt 17 artiklar gick vidare till urval 1. De som exkluderades var översiktsartiklar, artiklar 

med fokus på annans perspektiv än telefonsjuksköterskans samt artiklar innehållande telehälsa 

med fokus på annat än samtal via telefon. Urval 1 bestod av 15 artiklar från CINAHL, en artikel 

från PubMed samt en artikel från PsycINFO. 

Urval 2 

Enligt steg fem i Polit och Becks (2017) nio steg lästes sedan artiklarna från urval 1 i fulltext 

mer djupgående. Samtliga 17 artiklar granskades återigen utifrån syftet med litteraturstudien 

där de artiklar som föll bort innehöll fler än en yrkesgrupps perspektiv på telefonrådgivning och 

det inte var möjligt att särskilja dessa perspektiv i resultatet. Vidare i steg sex gjordes en 

sammanställning och bedömning av artiklarnas resultat och metod. Totalt nio artiklar från 

CINAHL och en ifrån PsycINFO gick vidare till urval 2. 

Urval 3 

Detta urval ingår i steg sju i Polit och Becks (2017) beskrivning av de nio stegen där samtliga 

artiklar granskades med hjälp av granskningsmallar gällande kvalitativa respektive kvantitativa 

artiklar. De kvalitativa artiklarna granskades utifrån ”Guide to an Overall Critique of a 

Qualitative Research Report” medan de kvantitativa artiklarna granskades utifrån ”Guide to an 

Overall Critique of a Quantitative Research Report”. Samtliga 10 artiklar klarade granskningens 

kriterier och redovisades sedan i urval 3, detta då artiklarnas innehåll ansågs hålla tillräckligt 

hög standard. Artiklarna följde en röd tråd, svarade mot sina syften samt hade tydliga 

sammanställningar av vilka resultat som hade genererats. 
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Databearbetning och analys 

Litteraturstudien är framställd med induktiv design att utifrån data skapa generaliseringar och 

kunskap (Thurén 2007).  I steg åtta bearbetades och analyserades resultatet av den insamlade 

informationen i artiklarna genom att de tio utvalda artiklarna skrevs ut i pappersform för att på 

ett strukturerat sätt kunna markera och stryka över information som ansågs relevant. Artiklarna 

markerades i nummerordning från 1 till 10, fördelades mellan författarna som sedan skrev en 

sammanfattning av varje resultat på svenska för att underlätta hanteringen, därefter bytte 

författarna artiklar med varandra med strävan om samsyn mellan parterna. I steg nio redovisas 

slutligen en strukturerad sammanfattning av artiklarnas resultat (Polit & Beck 2017). Artiklarna 

analyserades var för sig varpå både likheter och olikheter framkom. Dessa sammanställdes 

sedan och tre kategorier (Kommunikation, Beslutsfattande och Arbetsmiljö) där fyra, två 

respektive fem faktorer kunde utläsas. Dessa faktorer bidrog i sin tur till telefonsjuksköterskans 

upplevelser av rädsla, oro och osäkerhet i sitt arbete. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2013)  ska artiklarna som används 

vara noggrant etiskt övervägda samt innefatta ett medgivande av en etisk kommitté. Artiklar 

och resultat ska redovisas opartiskt och vara så objektiva som möjligt. Litteraturstudien  följer 

Polit och Becks (2017) rekommendationer gällande forskningsprocessens olika faser för att 

undvika feltolkningar, plagiat eller felframställning av data. Detta anses ha uppfyllts genom 

enskilda såväl som gemensamma analyser och diskussion mellan författarna. Samtliga artiklar 

i resultatet har medgivande från en etisk kommitté samt har genomgått granskningar av 

författarna utifrån granskningsmallar av Polit och Beck (2017). Alla resultat redovisas i sin 

helhet utifrån studiens syfte och en objektivitet utan egna tolkningar och åsikter eftersträvades. 

 

Resultat 

Resultatet bygger på tio artiklar, en kvantitativ och nio kvalitativa.  Gemensamt hos merparten 

av artiklar är att de tar upp kunskapsnivån kring kommunikation hos telefonsjuksköterskan, 

som en förutsättning för kvaliteten på samtalet och dess utkomst. Utöver detta tas arbetsmiljön 

såväl som tillgängligheten av stöd i beslutsfattandet upp som grundläggande, viktiga delar för 

hur telefonsjuksköterskan upplever sitt arbete. Dessa kategorier lyfter vidare olika faktorer som 

av telefonsjuksköterskan beskrivs påverka hens upplevelser av arbetet, där främst upplevelser 

av rädsla, oro och osäkerhet framkommer. Sambandet mellan faktorer och upplevelser 

tydliggörs i figur 2. Samtliga artiklarna innefattar studiens syfte som var att belysa faktorer som 

påverkar telefonsjuksköterskans upplevelse av att arbeta med rådgivning via telefon. 
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Figur 2. Faktorer som bidrar till telefonsjuksköterskans upplevelse av sitt arbete. 

 

Rädsla, oro och osäkerhet 

En upplevelse av rädsla för missförstånd och brist i följsamhet relaterat till svårigheter i att ge 

och få ett förtroende under en så begränsad tid ses (Björkman & Salzmann-Erikson 2018). 

Telefonsjuksköterskorna kunde i dessa lägen ibland välja att ringa upp den vårdsökande 

kontinuerligt under arbetsskiftet, vilket medförde merarbete för telefonsjuksköterskan men 

bidrog dock till en positiv upplevelse för såväl hen som den vårdsökande (Kaminsky et al. 

2009). Telefonsjuksköterskan kände då att hen kunde avsluta vårdtillfället och även sitt 

arbetsskift på ett tillfredställande sätt vilket bidrog till en minskad upplevelse av psykologisk 

stress (Farquharson et al. 2012). Vidare fanns även en upplevelse av rädsla hos 

telefonsjuksköterskan i och med eget ansvar i beslutsfattande där vårdsökande under epidemier 

av exempelvis influensa ringde in. Telefonsjuksköterskan beskrev att samtalen blev monotona 

och upplevde svårigheter gällande att se varje samtal som unikt då den vårdsökande uppgav 

liknande symtom som flertalet tidigare inringare. En oro fanns då hos telefonsjuksköterskan 

gällande att missa mer allvarliga sjukdomstillstånd med liknande symtom (Röing & Holmström 

2014). I dessa lägen såg telefonsjuksköterskan beslutsstödsprogrammen som ett viktigt 

hjälpmedel och upplevde hur dessa bidrog till en minskad oro (Ernsäter et al. 2009). Stöd från 

såväl chefen som kollegor belyses som en grundläggande faktor i telefonsjuksköterskans 

upplevelse av att tro på sin egen kunskap gällande kommunikation. En sårbarhet beskrivs i 

arbetssituationen som bidragande orsak till den osäkerhet telefonsjuksköterskorna upplevde. 

Att få kontinuerlig fortbildning sågs som en viktig del av att utvecklas i arbetet men detta var 

något som telefonsjuksköterskorna upplevde skedde allt för sällan (Wahlberg & Björkman 

2017). 

 

Kommunikation 

Röing och Holmström (2014) belyser vikten av att telefonsjuksköterskan använde sin kunskap 

kring kommunikation i samtalet och ställde tillräckligt många frågor. Detta för att få en bild av 

den vårdsökandes hälsotillstånd, och väga upp det faktum att telefonsjuksköterskan inte kunde 

använda den kliniska blicken. Björkman och Salzmann-Erikson (2019) fann att avstånd och 

anonymitet hos den vårdsökande underlättade kommunikationen i den bemärkelsen att 

telefonsjuksköterskorna fick möjlighet att få livshistorier återberättade för sig som inte skulle 

Rädsla 

Oro 
Osäkerhet 
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underlättats av ett fysiskt möte. Telefonsjuksköterskan måste kunna tolka den vårdsökandes 

icke verbala kommunikation och ta med exempelvis andningsljud, hosta och tecken på ångest 

i sin bedömning. Hen bör även vara medveten om sin egna icke verbala kommunikation 

gentemot den vårdsökande, och hur detta kan påverka samtalet (Kaminsky et al. 2009). 

Björkman och Salzmann-Erikson (2019) påtalar att något så litet som fel ord eller fel ljud vid 

fel tillfälle kan skada det förtroende som behövs mellan telefonsjuksköterskan och den 

vårdsökande. Vidare belyser de att ett bristfälligt förtroende kan ha en negativ inverkan på 

möjligheten att göra en bra helhetsbedömning av vårdbehov såväl som att få den vårdsökande 

att förstå och utföra de åtgärder som telefonsjuksköterskan rekommenderat. 

 

Röing och Holmström (2014) tar upp missförstånd och brist på följsamhet, kring 

kommunikation, som bidragande faktorer till några av de vårdskador som anmälts, likaså 

Ernesäter et al. (2012), varpå vikten av kunskap kring kommunikation återigen visar sig vara 

av hög betydelse. En annan faktor som upplevts bidragit till felbedömning hos 

telefonsjuksköterskan uppgavs av hen vara att kommunikationen skett via en tredje part, 

exempelvis en partner, där möjligheten till bedömning via icke verbal kommunikation försvåras 

ytterligare (Ernesäter et al. 2012; Kaminsky et al. 2009; Röing & Holmström 2014).  

Telefonsjuksköterskorna upplevde även att den vårdsökande inte alltid förstod vikten av det råd 

hen fått varpå anmäld händelse kunde inträffa (Röing & Holmström 2014). Kommunikationen 

och förmågan att lyssna vid telefonrådgivning beskrevs som en avancerad form av omvårdnad. 

Trots detta uppgav telefonsjuksköterskan att hen ibland upplevde en respektlöshet i bemötandet 

från annan vårdpersonal, då ofta i kombination med en okunskap om vad det innebar att vara 

telefonsjuksköterska (Wahlberg & Björkman 2017). 

 

Beslutsfattande 

Som stöd i sitt beslutsfattande har telefonsjuksköterskorna beslutsstödsprogram och majoriteten 

beskrev detta som något positivt (Björkman et al. 2017; Ernesäter et al. 2009), men Ernesäter 

et al. (2009) uppgav även att beslutsstödsprogrammen inte kunde kompensera för bristande 

individuell kompetens och erfarenhet. Något som blir extra tydligt när tekniken krånglar 

(Björkman et al. 2017; Wahlberg & Björkman 2017). Detta förstärker vikten av att ha teknisk 

support tillgänglig dygnet runt för att underlätta telefonsjuksköterskans arbete (Björkman et al. 

2017). När beslutsstödsprogrammen inte fungerade korrekt upplevde telefonsjuksköterskorna 

att koncentration bröts ifrån samtalet och de upplevde genast svårighet gällande att bedöma den 

vårdsökandes vårdbehov (Wahlberg & Björkman 2017). Ernesäter et al. (2009) 

uppmärksammar problem i och med att de datorbaserade beslutsstödsprogrammen ibland inte 

kompletterade den erfarna telefonsjuksköterskans kompetens eller utelämnade självklara 

egenvårdsåtgärder. Telefonsjuksköterskan upplevde att om hen förlitade sig allt för mycket på 

beslutsstödsprogrammen så gick de självklara egenvårdsråden förlorade då 

telefonsjuksköterskan glömde bort att tänka själv. Björkman och Salzmann-Erikson (2018) 

beskriver även en problematik i beslutsfattandet gällande vårdsökande med psykisk ohälsa, där 

det ställdes höga krav på telefonsjuksköterskans kompetens i att ställa rätt frågor då de 

tillgängliga beslutsstödsprogrammen tycks vara allt för inriktade på enbart somatiska 

sjukdomstillstånd. 

 

Arbetsmiljö 

Wahlberg och Björkman (2017) belyser vikten av en god relation och stöd från chefen samt 

kollegor, inom den egna såväl som andra professioner, var grundläggande för upplevelsen av 

arbetssituationen. Oftast upplevde telefonsjuksköterskorna att det var från chefen som den 

ökade pressen kom, detta med krav på effektivare arbete, kortare samtal och kötider. Röing et 

al. (2012) belyser arbetsmiljön som ett problem där telefonsjuksköterskorna ständigt upplevde 
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sig övervakade och pressade att ta emot fler samtal än de förmådde. De upplevde även att detta 

gick ut över patienterna i den bemärkelsen att tiden inte fanns för att undervisa, något som de 

trots allt är upplärda att göra. Pressen från organisationen att hålla korta samtal gentemot de 

vårdsökande belyses av Röing och Holmström (2014) som en stressfaktor. 

 

Wahlberg och Björkman (2017) påtalar att telefonsjuksköterskorna upplevde att en trygghet 

fanns i det faktum att alla samtal spelades in då det handlade om felbehandlingar som av den 

vårdsökande eller dennes närstående påstods vara telefonsjuksköterskans fel. Fortsättningsvis 

sågs arbetsmiljön som ett problem i och med långa skift, få raster och svårigheter i att fokusera 

relaterat till hur arbetsplatsen såg ut där flera telefonsjuksköterskor satt i samma rum framför 

varsin dator och förväntades kunna fokusera på sitt arbete trots att flera samtal pågick samtidigt 

i rummet (Björkman et al. 2017; Wahlberg & Björkman 2017). Försvårande faktorer såsom 

långa skift belyses även av Röing et al. (2012) samt Röing och Holmström (2014) som lägger 

extra vikt på problematiken kring nattarbete med lägre bemanning, hur detta påverkar 

telefonsjuksköterskornas arbetsmiljö och bidrar till arbetsrelaterad stress i kombination med få 

tillfällen för återhämtning. 

 

Björkman och Salzmann-Erikson (2018) exemplifierar att det var under nattskiften som flertalet 

av vårdsökande med psykisk ohälsa ringde in, vilket bidrog till en upplevd ökad press på 

telefonsjuksköterskorna som då var färre till antalet. Wahlberg och Björkman (2017), påtalar 

även att telefonsjuksköterskorna upplevde sig som kognitivt försämrade under nattskiften 

relaterat till trötthet i och med långa skift. Detta i sin tur medförde en upplevd ökad risk för fel 

i beslutsprocessen vilket också bidrog till en ökad känsla av stress. Den ökade känslan av stress 

är något som belyses av Farquharson et al. (2012) i kombination med konflikt mellan skiftarbete 

och fritid vilket bidrog till en ökad benägenhet till sjukskrivning eller vilja att byta jobb relaterat 

till psykologisk stress. Vissa deltagare uppgav även att de kände sig som mellanhänder dit 

samtal av alla slag hänvisades relaterat till bristen på resurser inom akut- och primärvården. 

Telefonsjuksköterskan uppgav att hen kände sig utsatt och splittrad mellan patientens vilja och 

ledningens krav på korta samtal samt pressen att, i möjligaste mån, hålla de vårdsökande borta 

från primär- och akutsjukvården (Kaminsky et al. 2009). Hen kände sig som en ”gatekeeper” 

(Kaminsky et al. 2009, s. 385). 

 

Även hot från den vårdsökande sågs som en försvårande faktor där telefonsjuksköterskorna 

upplevde att den vårdsökande var agiterade redan vid samtalets start. Hot och irritation från den 

vårdsökandes sida utgjorde en problematik då telefonsjuksköterskan upplevde att samtalet 

stannade av, råden hen gav inte var verksamma och vissa telefonsjuksköterskor valde i dessa 

lägen att avsluta samtalet utan lösning. Dessa upplevde även efter samtalet slut att känslan de 

fick då de mottog hotet bestod, vilket bidrog till en känsla av obehag även under senare samtal 

(Björkman & Salzmann-Erikson 2018). 

 

”There are those who are threatening almost from the first thing they 

say, whey you reply to them that is, but then I feel that I have gone 

as far as I can and just hang up.” (Björkman & Salzmann-Erikson 

2018, s. 1397) 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar telefonsjuksköterskans 

upplevelse av att arbeta med rådgivning via telefon. 
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Telefonsjuksköterskorna i de studier som inkluderats i resultatet till denna litteraturstudie 

belyser flera faktorer som bidrar till den totala upplevelsen av att arbeta med rådgivning via 

telefon, se figur 2. De menar dock att om dessa faktorer är genomtänkta och fungerar på ett 

tillfredställande sätt så minimeras risken för negativa upplevelser hos telefonsjuksköterskan. 

Resultatdiskussion 

Inom sjukvården finns avdelningar med olika inriktningar varpå personalen som arbetar där 

efterhand blir specialiserade på sitt område. Telefonsjuksköterskan förväntas ha kunskap inom 

samtliga områden, trots att utbildningen för sjuksköterskor inte skiljer sig åt. Flertalet artiklar i 

resultatet tar upp kunskapsnivån inom kommunikation som en stor del i kvaliteten och 

utkomsten av samtalet varpå funderingar kring varför sjuksköterskeutbildningen idag innefattar 

så lite av just kommunikation. Den kliniska blicken väger tungt i utbildningen men i dagens 

samhälle där allt fler förlitar sig på tekniken som tar allt större utrymme blir kommunikationen 

och det icke fysiska vårdmötet allt viktigare. 

Runius (2017) belyser att hälso- och sjukvården bör öka kunskapen inom kontaktskapande och 

kommunikation samt hantering av hjälpmedel för detta ändamål. Detta specifikt för 

telefonsjuksköterskorna som har första möjligheten till att bilda en bra relation mellan den 

vårdsökande och hälso- och sjukvården. 

Komplexa samtal ställer krav på telefonsjuksköterskans kunskap av etiska problem och 

bemötande dels vid de tillfällen då personer med psykisk ohälsa söker vård då 

beslutsstödsprogrammen inte är utformade efter dessa hälsoproblem. Ofta var det så att psykisk 

ohälsa inte var något som kom fram vid den vårdsökandes beskrivning av sitt hälsotillstånd 

utan detta kom fram efterhand som telefonsjuksköterskan ställde öppna frågor (Björkman & 

Salzmann-Erikson 2018). 

Telefonsjuksköterskans kunskaper sattes på prov då personer ringde in där det inte var den 

vårdsökande personligen utan en närstående till denne. Telefonsjuksköterskan upplevde i dessa 

fall en pressad situation i och med att de mottog andrahandsinformation samt inte kunde 

använda sina erfarenheter av icke verbal kommunikation för att lyssna efter ledtrådar att 

använda som stöd i sitt beslut (Ernesäter et al. 2012; Kaminsky et al. 2009; Röing & Holmström 

2014). 

Att arbeta utifrån ett dataprogram där egen kunskap ska kompletteras med befintliga, utarbetade 

riktlinjer gällande beslutsfattande upplevdes som mestadels positivt, men även negativa åsikter 

belystes. Negativa åsikter togs upp exempelvis vid de tillfällen då telefonsjuksköterskans 

kunskap överträffade beslutsstödsprogrammen, eller då den vårdsökandes hälsoproblem inte 

omfattade somatiska sjukdomstillstånd. Telefonsjuksköterskorna beskrev en rädsla dels för att 

glömma grundläggande egenvårdsråd som inte nämndes i beslutsstödsprogrammet men även 

för att gå emot de råd som nämndes och således behöva utföra merarbete och argumentera för 

sin sak i dokumentationen (Ernesäter et al. 2009). 

Egenvård är enligt Orem (2001) något självklart som ligger i alla individers natur där samtliga 

anses vilja uppnå hälsa och välbefinnande. Dock ses en skillnad gällande kultur och 

samhällsnormer där den vårdsökandes tro på lämplig åtgärd går emot telefonsjuksköterskans 

rekommenderade åtgärd utifrån aktuell forskning. Detta utgör ett dilemma för 

telefonsjuksköterskan där hen behöver möta den vårdsökande i dennes tro för att uppnå balans. 

Den vårdsökandes autonomi upprätthålls således samtidigt som telefonsjuksköterskan följer de 

riktlinjer som finns. 

Trots de problem som belystes med beslutsstödsprogrammen gällande handhavande och 

innehåll uppger telefonsjuksköterskorna ändå att de inte vill vara utan detta, något som slutligen 

talar för att beslutsstödsprogrammen är användbara (Ernesäter et al. 2009). Det kan vara 
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tillräckligt utmanande att ta emot ett samtal utan att veta någonting om vem som ringer, hur 

dennes situation ser ut eller vad dennes förväntningar på telefonsjuksköterskan som rådgivare 

är. Att ha ett beslutsstödsprogram att förlita sig på känns ändå som en bra grund att stå på om 

man, som oerfaren sjuksköterska, väljer att börja arbeta med telefonrådgivning. 

Sandberg och Segring (2017) belyser det faktum att ge rådgivning via telefon ställer krav på 

telefonsjuksköterskan att vara trygg i sin professionalitet och tro på sin egen kunskap. Att ge 

råd utan att se den vårdsökande är komplext och telefonsjuksköterskan ställs mellan kraven från 

organisationen och lojaliteten till patienten, att denne ska känna sig trodd och bli tagen på allvar. 

Telefonsjuksköterskan måste således stå fast vid att hen gjort rätt bedömning vid vårdtillfället, 

men även kunna reflektera och utvärdera händelser där brister skett kring rådgivningstillfället 

för att utveckla sin kunskap vidare. Detta likväl som organisationen måste låta 

telefonsjuksköterskan göra det hen tror är det bästa för den vårdsökande även om resultatet blir 

ett vårdbesök utan ordinerade sjukvårdsinsatser. Var och en måste tro på den andres 

beslutsfattande och att hen gör det som är bäst utifrån situationen (Sandberg & Segring 2017; 

Thylefors 2016). 

Inom primärvården arbetar istället för telefonsjuksköterskor, mottagningssjuksköterskor vars 

arbetsuppgifter liknar telefonsjuksköterskans men, hen kan sedan även på eget bevåg boka in 

den vårdsökande på läkarbesök (Wahlberg 2007). Mottagningssjuksköterskorna belyste en 

problematik kring att hantera rådgivningen samtidigt som de skulle vara verksamma kliniskt 

(Knight et al. 2014). Att vara verksam kliniskt samtidigt som man är aktiv inom rådgivning kan 

av författarna ses som något positivt där ens egna kunskaper och kontakt med vårdsökande sker 

både på distans såväl som inom klinisk verksamhet. Detta anser författarna kunna öka 

sjuksköterskans erfarenheter. 

Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2017) finns det fyra kriterier som bör vara uppfyllda för att en 

litteraturstudie ska anses ha betydelse för forskningen, nämligen trovärdighet, tillförlitlighet, 

giltighet samt överförbarhet. 

I litteraturstudien eftersträvades en systematik i sökningarna vilket inte kunde följas fullt ut, 

detta relaterat till att sökorden var tvungna att bytas mellan CINAHL, PubMed och PsycINFO 

för att kunna sökas som ämnesord (Headings, MeSH och Thesaurus). Resultatet av de första 

databassökningarna ansågs otillräckliga gällande den systematik som behövdes för att 

sökningarna skulle antas innefatta all tillgänglig forskning inom det valda ämnesområdet. 

Databassökningarna gjordes därför om i sin helhet vilket slutligen resulterade i de tio artiklar 

som redovisats i bilaga 1. Vidare hittades även merparten av artiklarna till resultatet utifrån en 

enskild sökning med sökordet ”Telenursing”. Telenursing är den engelska benämningen på det 

ämne studien belyser vilket medfört att artiklar inom området lagts in i databaserna under detta 

ämnesord. Författarna valde att gå vidare med denna enskilda sökning då det vid 

kombinationssökningar föll bort artiklar som observerats i första databassökningen. 

Flertalet sökord såsom exempelvis ”Advice”, ”Distance counseling” och ”Telephone 

counseling” söktes på i databaserna men gav inga extra artiklar utöver de som återfunnits i 

tidigare sökord varpå dessa sökord valdes bort. 

När sökningarna utfördes innehöll träffresultatet flertalet artiklar av samma författare, detta kan 

ses som en svaghet och begränsning. Denna författare är dock väldigt aktuell inom sitt 

forskningsområde vilket även då kan ses som en styrka i arbetet relaterat till hög kunskap och 

utförliga studier. Denna författare är heller aldrig ensam i sina artiklar utan skriver med flertalet 

andra forskare vilket neutraliserar den enskilda forskarens tolkningar av sina studier och ger 
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dessa ökad trovärdighet. Flera av artiklarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer som 

metod till datainsamlingen vilket bidragit till ett innehållsrikt material. 

De inklusion- och exklusionskriterier som användes i litteratursökningen förändrades inte under 

arbetets gång. Inga exklusionskriterier gällande kön eller ålder valdes då sjukvårdsrådgivningen 

är tillgänglig för alla människor i alla åldrar. Dock fick begränsningen gällande årtal utökas 

från 2010 till 2009, relaterat till ett lågt antal artiklar (7st), utökningen gav två artiklar. Då 

antalet artiklar i urval 3 var fortsatt lågt utfördes även en sökning i databasen PsycINFO, vilket 

resulterade i en artikel till. Det faktum att författarna inte var tillräckligt pålästa i just denna 

databas bidrog eventuellt till förlorade artiklar i sökningarna av ämnesord i kombination med 

explode (+). Sökningen upptäcktes senare i arbetet ha både breddats och begränsats i samma 

sökning. Trots detta beslutades det att inte utföra en ny sökning i denna databas. Totalt lästes 

1943 titlar och abstrakt i databassökningarna, vilket kan anses som en orimlig summa. Flertalet 

av artiklarna valdes dock bort i tidigt skede då de upptäcktes belysa e-hälsa, video samt 

perspektiv från andra än telefonsjuksköterskan. 

Kombinationssökning 1 i PubMed resulterade i stort bortfall då ingen av de 184 artiklar från 

kombinationssökningen gick vidare i urval 1. Detta troligtvis relaterat till att det ämnesord som 

användes, ”telemedicin”, var mer medicinskt inriktat och innefattade således inte omvårdnad i 

så stor utsträckning. Varför en sökning med detta ämnesord ändå utfördes var för att ett 

ämnesord med samma innebörd i CINAHL genererade 2 artiklar i urval 1. Sökningen i PubMed 

exkluderades i urval 2 då den enbart gav externa kopior från CINAHL. Om en sökning utförts 

i PubMed före CINAHL hade en begränsning som exkluderade artiklar från Medline kunnat 

väljas vilket hade resulterat i färre irrelevanta artiklar och dubbletter. Utöver detta kunde NOT 

ha används i kombinationssökning med exempelvis e-hälsa. Detta för att i tidigt stadie 

exkludera de artiklar som handlade om bland annat video vilket troligen hade minskat antalet 

artiklar i första sökningen. 

Litteraturstudiens artiklar är huvudsakligen från Sverige, men en artikel från Storbritannien 

finns. Då nästan alla artiklar inkluderade i studien handlar om samma land blir möjligheten att 

analysera och diskutera skillnader och likheter internationellt minimal vilket således minskar 

överförbarheten. Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien internationellt men även som 

en styrka då forskningen nationellt är väl uppdaterad och omfattande. 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar telefonsjuksköterskans 

upplevelse av att arbeta med rådgivning via telefon. Artikeln av Ernesäter et al. (2012) valdes 

av författarna att aktivt inkluderas i litteraturstudien trots att dess syfte inte motsvarar 

telefonsjuksköterskans upplevelse. Under processen kunde författarna identifiera och utläsa 

faktorer i den, som benämns i de andra artiklarna. Detta gav styrka och likheter vilket återfinns 

i de kategorier som framkommit under resultatdelen. 

Samarbetet mellan författarna under examensarbetet har varit okomplicerat då båda har varit 

delaktiga i skrivarbetet som har utförts gemensamt. Detta ökar giltigheten och trovärdigheten 

då artiklarna har granskats och diskuterats sinsemellan, vilket även medfört  en minskad risk 

för att egna tolkningar kunnat förekomma. Vidare har ingen av författarna någon tidigare 

erfarenhet av telefonrådgivning vilket initialt ger arbetet en objektiv synvinkel. 

Författarna hade tidigt i arbetet en diskussion om vilka mål som fanns, mål som skulle vara 

uppnåbara utifrån båda författarnas resurser. Detta gjordes för att båda författarna skulle kunna 

skapa ordning samt organisera arbetet utifrån egna individfaktorer samtidigt som grupparbetet 

i stort inte blev påverkat i allt för stor utsträckning. Hwang och Nilsson (2014) beskriver vad 

bristfällig målmedvetenhet kan ge upphov till genom detta uttryck: ”Om man inte vet vart man 

ska, kan man inte gå vilse – men man vet inte heller vart man är på väg” (Hwang & Nilsson 
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2014, s. 56). Måldiskussionen togs upp vid flertalet tillfällen under arbetets gång där 

utvärderingar och nya kortsiktiga mål klargjordes vilket tillät arbetet att flyta på. 

 

Klinisk betydelse 

Resultatet av denna litteraturstudie visar på flertalet faktorer som påverkar 

telefonsjuksköterskans upplevelse av att arbeta med rådgivning via telefon. Det visade sig att 

chefen hade en inverkan på arbetsmiljön, vilket sekundärt påverkade telefonsjuksköterskan i 

dennes stresshantering. Brister inom kommunikation hos telefonsjuksköterskan medförde en 

ökad upplevelse av oro över att missa viktig information och fatta fel beslut. Att 

telefonsjuksköterskan kunde samtala med andra yrkeskategorier visade sig ge både erfarenhet 

och trygghet i beslutsfattandet. Genom att förbättra dessa faktorer underlättades 

telefonsjuksköterskans arbete. Organisationen behöver således ha förståelse för vikten av 

fortsatt arbete med att undanröja negativa likväl som att stärka positiva faktorer för att motverka 

de negativa upplevelserna hos telefonsjuksköterskan. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Telefonsjuksköterskorna påtalar att det finns brister i beslutstödsprogrammen gällande 

rådgivning till vårdsökande med psykisk ohälsa, då programmen upplevs ha en somatisk 

inriktning. Detta uppmanar till vidare forskning inom området för att kunna utveckla de 

datorbaserade beslutsstödsprogrammen och således kunna tillhandahålla bättre riktlinjer samt 

ökat stöd till telefonsjuksköterskan.  

Då kunskap kring kommunikation ses som extra viktigt vid rådgivning på distans, bör 

forskningen även se över hur grundutbildningen i högre grad kan förbereda den nyutbildade 

sjuksköterskan i professionen.  

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur de faktorer som 

påverkar telefonsjuksköterskans upplevelse av att arbeta med rådgivning via telefon i sin tur 

påverkar patientsäkerheten. 

 

Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar telefonsjuksköterskans 

upplevelse av att arbeta med rådgivning via telefon. Telefonsjuksköterskorna uppgav flertalet 

faktorer som kunde påverka deras upplevelse av arbetet och tryggheten i professionen, dessa 

faktorer behövde dock inte bli ett problem om de var hanterade på ett tillfredställande sätt. Då 

telefonsjuksköterskan ofta är först i ledet vad gäller den vårdsökandes kontakt med hälso- och 

sjukvården bör dennes arbete prioriteras i och med den dominoeffekt som annars kan utlösas. 

Om telefonsjuksköterskan till följd av negativa faktorer brister i sitt beslutsfattande kommer 

detta också påverka vårdsökaren samt hälso- och sjukvården i och med en ökad belastning på 

såväl primär- som akutsjukvården.   



   

19 
 

Referenser 
* = ingår i resultatet. 

Barbosa, I. A. & Silva, M. J. P. (2017). Nursing care by telehealth: what is the influence of 

distance on communication?. Enferm, 70(5), 928-934. doi: 10.1590/0034-7167-2016-

0142  

*Björkman, A., Engström, M., Olsson, A. K. & Wahlberg, A. C. (2017). Identified obstacles 

and prerequisites in telenurses’ work environment: A modified Delphi study. BMC 

Health Services Research, 17(357), 1-11. doi: 10.1186/s12913-017-2296-y 

*Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2018). When all other doors are closed: Telenurses’ 

experiences of encountering care seekers with mental illnesses. International Journal 

of Mental Health Nursing, 27(5), 1392–1400. doi: 10.1111/inm.12438 

*Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2019). Giving advice to callers with mental illness: 

adaptation among telenurses at Swedish Healthcare Direct. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-being, 14(1). doi: 

1080/17482631.2019.1633174 

Bökberg, C. (2013). Omvårdnad i primärvården. Lund : Studentlitteratur. 

Doughty, K., Monk, A., Bayliss, C., Brown, S., Dewsbury, L., Dunk, B., & Ward, D. (2008). 

Telecare, telehealth and assistive technologies: do we know what we’re talking 

about?. Housing, Care & Support, 11(3), 36–41. doi: 10.1108/14608790200800023 

Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation: Relationsetik, samarbete 

och konfliktlösning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

*Ernesäter, A., Holmström, I. & Engström, M. (2009). Telenurses’ experiences of working 

with computerized decision support: supporting, inhibiting and quality improving. 

JAN - Leading Global Nursing Reaserch, 65(5), 1074-1083. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2009.04966.x 

*Ernesäter, A., Winblad, U., Engström, M. & Holmström, I. K. (2012). Malpractice claims 

regarding calls to Swedish telephone advice nursing: what went wrong and why?. 

Journal of Telemedicine & Telecare, 18(7), 379-383. doi: 10.1258/jtt.2012.120416 

*Farquharson, B., Allan, J., Johnston, D., Johnston, M., Choudhary, C. & Jones, M. (2012). 

Stress amongst nurses working in a healthcare telephone-advice service: relationship 

with job satisfaction, intention to leave, sickness absence, and performance. Journal 

of Advanced Nursing, 68(7), 1624-1635. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06006.x 

Föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård & Svensk sjuksköterskeförening. 

(2011). Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska. Stockholm: Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård & Svensk sjuksköterskeförening.  

Holmström, I. (2008). Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Lund : Studentlitteratur.  

Hwang, P. & Nilsson, B. (2014). Grupp-psykologi: För skola, arbetsliv och fritid. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

 



   

20 
 

*Kaminsky, E., Rosenqvist, U. & Holmström, I. (2009). Telenurses’ understanding of work: 

detective or educator?. Journal of Advanced Nursing, 65(2), 382-390. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2008.04877.x 

 

Knapp, M. L., Hall, J. A. & Horgan, T. G. (2014). Nonverbal communication in human 

interaction. 8. uppl. Harcourt College Publisher, Fort Worth, TX, Boston: Cengage 

Learning. 

 

Knight, K., Kenny, A. & Endacott, R. (2014). Assessing clinical urgency via telephone in 

rural Australia. Nursing and Health Sciences, 17(2), 201-207. doi: 

10.1111/nhs.12161 
 

Orem, D. E. (2001). Nursing Concepts of Practice. 6. uppl. St. Louis: Mosby Inc. 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. 10. uppl. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. 

 

Purc- Stephenson, R. J. & Thrasher, C. (2010). Nurses’ experiences with telephone triage and 

advice: a meta-ethnography. Journal of Advanced Nursing, 66(3), 482- 494. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2010.05275.x 
 

Runius, L. (2017). Telefonrådgivning: ett personcentrerat vårdmöte. 

https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-

omsorg/telefonradgivning---ett-personcentrerat-vardmote/oversikt/ 

[2019-09-20] 

 

*Röing, M. & Holmström, I. K. (2014). Malpractice Claims in Swedish Telenursing. Nursing 

Research, 64(1), 35-43. doi: 10.1097/NNR.0000000000000063 

 

*Röing, M., Rosenqvist, U. & Holmström, I. K. (2012). Threats to patient safety in 

telenursing as revealed in Swedish telenurses’ reflections on their dialogues. 

Scandinavian Journal of Caring Science, 27(4), 969-976. doi: 10.1111/scs.12016 

 

Sandberg, H. & Segring, A. (2017). Sjuksköterskan och utveckling av vården. I Sandberg, H. 

(red.) Pedagogik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur, ss. 113-152. 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. 

 

SFS 2016:961. Arbetsmiljölag. 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. 

 

Socialstyrelsen. (2017). Egenvård. 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/riskomraden/egenvard [2019-09-05] 

 

SOSFS 2009:6. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.   
 



   

21 
 

Ström, M., Marklund, B. & Hildingh, C. (2009).  Callers’ perceptions of receiving advice via 

a medical care help line. Scandinavian Journal of Caring Science, 23(4), 682-690. 

doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00661.x 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf [2019-08-29] 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2. uppl. Malmö: Liber.  

Thylefors, I. (2016). Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn. Stockholm: Natur & Kultur. 

Wahlberg, A. C. (2007). Sjuksköterskans telefonrådgivning. Stockholm: Liber. 

*Wahlberg, A. C. & Björkman, A. (2017). Experts in nursing care but sometimes 

disrespected: Telenurses’ reflections of their work environment and nursing care. 

Journal of Clinical Nursing, 27(21-22), 4203-4211. doi: 10.1111/jocn.14622 

Wahlberg, A. C. & Wredling, R. (1999). Telephone nursing: Calls and caller satisfaction. 

International Journal of Nursing Practice, 5(3), 164-170. doi: 10.1046/j.1440-

172x.1999.00179.x 

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: 

ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA Network, 

310(20), 2191-2194. doi: 10.1001/jama.2013.281053 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2008.00661.x
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/jocn.14622
https://doi.org/10.1046/j.1440-172x.1999.00179.x
https://doi.org/10.1046/j.1440-172x.1999.00179.x


   

 
 

Bilaga 1: Artikelmatris 

Författare/ årtal / 

land 

Titel/tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Björkman, A., 

Engström, M., 

Olsson, A K. & 

Wahlberg, A C. 

 

 

2017. 

Sverige. 

Identified obstacles and 

prerequisites in telenurses´ 

work enviroment – a 

modified Delphi study. 

 

 

 

BMC Health Services 

Research. 

 

Syftet med studien var 

att utforska och nå 

samförstånd om 

upplevda hinder och 

förutsättningar i 

telefonsjuksköterskans 

arbetsmiljö. 

Modifierad Delphi 

studie, semi-

strukturerade 

intervjuer följt av 

enkäter i tre steg. 

Steg 1, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Deltagare: 24 

Bortfall: 0 

Svarsfrekvens: 

100% 

 

Steg 2, 

internetbaserad 

enkät. 

Deltagare: 130 

Bortfall: 61 

Svarsfrekvens: 

53,1% 

 

Steg 3, 

internetbaserad 

enkät, 

Deltagare: 69 

Bortfall:15 

Svarsfrekvens: 

78,3% 

Telefonsjuksköterskornas 

upplevelse av möjlighet att 

påverka sin arbetssituation, var 

den faktor som rankades högst i 

enkäterna gällande olika 

faktorer i arbetet och hur de 

påverkade arbetsmiljön. 

Cheferna måste öka 

telefonsjuksköterskornas 

upplevelse av kontroll genom 

möjligheter för återhämtning 

och verktyg att styra sitt arbete. 

 

 

 

 

 

Björkman, A. & 

Salzmann-Erikson, 

M. 

 

2018. 

Sverige. 

When all other doors are 

closed: 

Telenurses´experiances of 

encountering care seekers 

with mental illness. 

 

 

 

International Journal of 

Mental Health Nursing. 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att belysa 

telefonsjuksköterskas 

erfarenhet av att möta 

vårdsökande med 

psykisk sjukdom. 

Kvalitativ design, 

deskriptiv design. 

19 av 20 intervjuer 

via telefon. 

 

 

 

Deltagare: 20  

samtliga kvinnor i 

åldrarna 39-67år. 

 

Bortfall: 0 

 

 

 

Telefonsjuksköterskan fick 

ibland samtal där den 

vårdsökande beskrev diffusa 

somatiska symtom som var 

svårt att utvärdera. 

Sjuksköterskan fick då en ’hint´ 

om underliggande psykisk 

sjukdom. Dessa samtalen 

upplevdes ge stress och ansågs 

vara utmattande. 

Sjuksköterskorna kände sig 

osäkra på om deras kompetens 

var tillräcklig och ifrågasatte sin 

egen förmåga. 

 

 

Björkman, A. & 

Salzmann-Erikson, 

M. 

 

2019. 

Sverige 

Giving advice to callers 

with mental illness: 

adaptation among 

telenuses at swedish 

healthcare direct. 

 

 

International journal of 

Qualitative studies on 

health and well-being. 

Syftet var att beskriva 

det komplexa systemet 

kring 

telefonrådgivning. 

 

 

 

Kvalitativ, 

deskriptiv design, 

semistrukturerade 

intervjuer, 

genomsnittstid 

35min. 19 av 20 

intervjuer via 

telefon. 

 

Tillfrågade: 5 

telefoncenter 

Sjuksköterskorna betonade 

vikten av att vara känslig för 

den vårdsökandes 

sinnestillstånd. Att säga fel ord 

eller göra fel ljud kan skada 

förtroendet i samtalet. De 

upplevde att de alltid var 

tvungna att anpassa sig till den 

vårdsökande och menade att 

små misstag ha stor inverkan på 

resultatet av samtalet. 



   

 
 

 

Deltagare: 20 

 

Bortfall: 0 

Ernesäter, A., 

Holmström, I. & 

Engström, M. 

 

 

 

 

2009. 

Sverige. 

 

 

Telenurses´experiences of 

working with 

computerized decision 

support: supporting, 

inhibiting and quality 

improving. 

 

 

Syftet med studien var 

att beskriva 

telefonsjuksköterskans 

upplevelser av att 

arbeta med 

datoriserade 

beslutsstöd-program. 

Samt hur dessa kan 

påverka deras beslut. 

Kvalitativ, semi-

strukturerade 

intervjuer med 

guide. 

Genomsnittstid 45-

60min. 

 

Tillfrågade: 3 

callcenter 

 

Deltagare: 8 

 

Bortfall: 0 

Telefonsjuksköterskan upplevde 

beslutsstödsprogrammen 

överlag som hjälpsamma och att 

dessa gav kvalitetsförbättring, 

kompletterade deras kunskap, 

ingav trygghet och förstärkte 

deras trovärdighet. 

De upplevde dock att 

beslutsstödsprogrammen var 

svårarbetad och till viss del 

kontrollerade, att de blev 

passiva och inte kunde ”tänka 

själva”. En rädsla fanns även för 

att glömma självklara 

egenvårdsråd. 

 

Ernesäter, A., 

Winblad, U., 

Engström, M. & 

Holmström, I K. 

 

 

2012. 

Sverige. 

Malpractice claims 

regarding calls to 

Swedish telephone 

advice nursing: what 

went wrong and why? 

 

Journal of Telemedicine 

and Telecare. 

 

Syftet med studien var 

att beskriva och belysa 

faktorer i 

telefonsjuksköterskan 

och den vårdsökandes 

kommunikation vilket 

kunde leda till 

anmälningar inom 

hälso- och sjukvården. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

45 telefonsamtal 

mellan 

sjuksköterska och 

vårdsökande. 

Genomsnittsålder 

på vårdsökande 41 

år, genomsnittstid i 

samtal; 5 min 

50sek. 

Studien påtalar 

telefonsjuksköterskans 

komplexitet inom yrket, samt 

belyser kommunikation, icke – 

verbal kommunikation, 

stressande arbetsmiljö samt 

underbemanning som faktorer 

som påverkar yrket. 

Telefonsjuksköterskan beskriver 

även sin förståelse och vikten av 

att samla in och förstå 

informationen som den 

vårdsökande väljer att delge. 

Sjuksköterskan uppgav även att 

kommunikation via en tredje 

part försvårade möjligheten till 

bedömning via telefon. 

 

 

Farquharson, B., 

Allan, J., 

Johnston, D., 

Johnston, M., 

Choudhary, C. & 

Jones, M. 

 

 

 

 

 

2012. 

Storbritannien. 

Stress among nurses 

working in a helathcare 

telephone-advice service: 

relationship with job 

satisfaction, intention to 

leave, sickness absence, 

and performance. 

 

 

 

 

Journal of Advanced 

Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att granska 

stressnivåerna hos 

telefonsjuksköterskor 

som arbetar i 

telefonrådgivning. 

Vidare om stressen 

kunde relateras till 

prestanda och 

telefonsjuksköterskans 

sjukfrånvaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie, 

frågeformulär. 

 

 

 

Tillfrågade: 465 

Deltagare: 171 

Bortfall: 19 

Total: 152 

Studien visar att upplevd 

stressnivå hos 

telefonsjuksköterskorna liknar 

den som finns hos den allmänna 

kvinnliga befolkningen. 

Organisationer som anställer 

telefonsjuksköterskor bör 

överväga att genomföra 

strategier för att minimera tids- 

och belastningsbaserad inverkan 

av telefonsjuksköterskans 

arbete. Att implementera bättre 

skiftmönster och planerad 

arbetstid förbättrar 

arbetstillfredsställelsen och 

minskar personalomsättningen 

samt sjukskrivningarna. 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaminsky, E.,  

Rosenqvist, R. & 

Holmström, I. 

 

 

2009. 

Sverige. 

Telenurses´ understanding 

of work: detective or 

educator? 

 

 

 

Journal of Advanced 

Nursing. 

Syftet med studien var 

att beskriva en grupp 

svenska 

telefonsjuksköterskors 

upplevelse av arbetet. 

 

Kvalitativ studie, 

intervju. 45-90 

minuter. 

 

Deltagare: 20, 

samtliga kvinnor  

39-63år. 

 

Bortfall: 8 

 

5 

uppföljningsintervj

uer. 

Studien visar att det fanns fem 

huvudkategorier som påverkade 

sjuksköterskans upplevelse av 

arbetsuppgifter. 

1.Bedömma, hänvisa och ge råd 

till den vårdsökande. 

2. Ge stöd till den vårdsökande. 

3. Ge positiv förstärkning. 

4. Undervisa den som ringer. 

5.Främja lärandet i samtalet. 

 

 

 

Röing, M. & 

Holmström, I K. 

 

 

2014. 

Sverige. 

Malpractice claims in 

Swedish telenursing. 

 

 

 

 

Nursing research. 

 

Syftet med studien var 

att utforska den direkta 

upplevelsen av 

telefonsjuksköterskan 

samt callcenterchefens 

inblandning i 

felbehandlingar med 

fokus på faktorer som 

kan ha bidragit till 

konsekvenserna. 

Kvalitativ studie, 

deskriptiv design, 

intervjuer. 60-90 

minuter. 

 

Deltagare: 11 varav 

6 

telefonsjukskötersk

or, ålder 42-62år. 

Bortfall: 0 

Svarsfrekvens: 

100% 

Studien visade att 

telefonsjuksköterskan upplevde 

stress och osäkerhet i situationer 

som de inte hade någon kontroll 

över. Pressen från 

organisationen, 

underbemanningen samt de 

oregelbundna arbetstiderna 

påverkade 

telefonsjuksköterskans vila och 

därmed upplevdes det svårare 

att bedöma den vårdsökandes 

behov av vård. 

Röing, M.,  

Rosenqvist, U. & 

Holmström, I K. 

 

 

 

 

 

2012.  

Sverige. 

 

Threats to patient safety in 

telenursing as revealed in 

Swedish telenurses´ 

reflections on their 

dialogues. 

 

 

Scandinavian Journal Of 

Caring Science. 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att identifiera problem 

som kan hindra 

patientsäkerheten i 

dialogen, mellan 

telefonsjuksköterska 

och vårdsökande. 

Kvalitativ studie, 

deskriptiv design. 

 

 

Deltagande: 20st, 

samtliga kvinnor, 

39-63år. 

 

Bortfall: 8st 

Telefonsjuksköterskan upplevde 

stress på grund av samhällets 

krav på direkt hjälp via telefon. 

Att bedriva hälsofrämjande 

omvårdnadsarbete via telefon 

ansågs nästan omöjligt då 

organisationen hade krav på att 

hålla ”korta samtal”. Vissa 

telefonsjuksköterskor ansåg att 

det fanns problem med den 

tekniska utrustningen och kände 

att de inte hade någon kontroll 

över arbetsmiljön.  

Telefonsjuksköterskorna var 

även medvetna om risken för att 

ha samlat in för lite information, 

eller att de ställde rätt/ 

tillräckligt många frågor till den 

vårdsökande. 

 

”Gjorde jag rätt?” 

 

Wahlberg, A -C. & 

Björkman, A.  

 

 

 

 

 

Expert in nursing but 

sometimes disrespected- 

Telenurses´reflections on 

their work enviroment and 

nursing care. 

 

 

Syftet med studien var 

att beskriva 

telefonsjuksköterskans 

upplevelse av hur 

arbetsmiljön påverkar 

omvårdnadsbesluten. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

deskriptiv design. 

9 av 24 intervjuer 

via telefon. 

 

Telefonsjuksköterskorna 

upplevde att de hade för långa 

skift och arbetsmiljön visade sig 

ha betydelse för 

telefonsjuksköterskans 

upplevelser av sitt arbete. 

Telefonsjuksköterskorna 



   

 
 

 

2017. 

Sverige. 

 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Deltagare: 24, 

samtliga kvinnor. 

beskrev hur de upplevde att 

tröttheten bidrog till kognitiv 

försämring och därmed en risk 

för felaktiga bedömningar av 

hälsoproblemet hos den 

vårdsökande. 


