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Sammanfattning 
 

Telefonrådgivning som företeelse har utvecklats under många år och är numera en stor del av 

distriktssköterskans arbete på vårdcentral. Kommunikationen med den vårdsökande personen 

har en viktig betydelse för hur samtalet utvecklas. Syftet med denna studie var att belysa di-

striktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentral. Semistrukturerade inter-

vjuer genomfördes med elva telefonsjuksköterskor. Analysen utfördes med kvalitativ inne-

hållsanalys och resulterade i fyra kategorier; samspel och bemötande, faktorer av betydelse 

för bedömningen, etiska aspekter och organisation och arbetsmiljö. Deltagarna i studien ut-

tryckte vikten av aktivt lyssnande som en faktor för att skapa en god kommunikation och en 

förutsättning för att kunna göra korrekta bedömningar av de vårdsökandes symtom. Telefon-

sjuksköterskan behövde göra medvetna prioriteringar då läkartiderna ofta var för få. Studien 

visar att det är en utmaning att arbeta med telefonrådgivning. Klinisk erfarenhet ger viktig 

kunskap i frånvaro av synintryck. Självdiagnostisering via internet är en allt vanligare förete-

else.  Kommunikationen med den vårdsökande är det enda redskap telefonsjuksköterskan har 

för att skapa sig en bild av problemet. Då telefonrådgivning är en stor del av distriktssköters-

kans arbete på vårdcentral bör kommunikation och samtalsteknik ges större utrymme i utbild-

ningar. 

 

Nyckelord: erfarenheter, kommunikation, kvalitativ metod, omvårdnad, telefonrådgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

 

Telephone nursing is a service which has been developed over many years and is now a major 

part of district nurses’ work at health centers. Communication with the caller has an important 

impact on how the conversation develops. The purpose of this study was to elucidate the dis-

trict nurses’ experiences of telephone counseling at health centers. Semi structured interviews 

were conducted with eleven telenurses. The analysis was performed using qualitative content 

analysis and resulted in four categories; interaction and response, factors relevant to the as-

sessment, ethical aspects and organization and work environment. Participants expressed the 

importance of active listening as a factor in creating good communication and a prerequisite 

for the ability to make accurate assessments of the callers’ symptoms. Telenurses needed to 

make conscious priorities in lack of enough doctors’ appointments. The result concludes that 

working with telephone counselling is challenging. Clinical experience provides important 

knowledge in the absence of visual input. Self-diagnosis via the internet is becoming increas-

ingly common. Communication with the caller is the only tool the telenurse has to assess the 

problem. As telephone counseling is a big part of district nurses’ work, communication and 

conversation techniques should be given more educational attention. 

 

Keywords: communication, experiences, nursing, qualitative research, telenursing 
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Inledning 
Telefonrådgivning är en instans där en telefonsjuksköterska hänvisar den vårdsökande perso-

nen till rätt vårdnivå (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). Den sparar både tid och pengar då 

den vårdsökande slipper ta sig till vårdcentral eller sjukhus om behovet ej bedöms föreligga 

(Moss, 2014). En utmaning med telefonrådgivning är att telefonsjuksköterskan inte ser den 

vårdsökande men ändå snabbt ska kunna upptäcka om personen är svårt sjuk. En annan utma-

ning är att behöva förlita sig på att någon annan beskriver symtomen så att telefonsjukskö-

terskan förstår och kan skapa en bild över situationen för att kunna ge adekvat rådgivning 

(McKinstry, Watson, Pinnock, Heaney, & Sheikh, 2009). Det saknas färsk kvalitativ forsk-

ning om distriktssköterskors erfarenheter av kommunikation i telefonrådgivning varför denna 

studie kan komma att bidra med ny kunskap i ämnet. 

  

Bakgrund 

Telefonrådgivning 
Telefonrådgivning är ett område som utvecklats under många år. I Stockholm kunde befolk-

ningen redan på 1930-talet ringa till Sjukvårdscentralen för att få kontakt med sjukvården. 

Under 1960- och 70-talen utvecklades telefonrådgivningen och startades på flera platser. Ut-

vecklingen av sjukvårdsråd via telefon har sedan dess fortsatt i flera steg, och när primärvår-

den expanderade under 1970-talet och läkarbristen blev ett faktum sågs sjuksköterskornas 

telefonrådgivning som ett sätt att dels spara resurser genom att minska antalet läkarbesök samt 

att vårdsökande i ett tidigt skede kunde hänvisas till rätt vårdnivå (Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso-och sjukvård TRIHS och Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

 

Befolkningens upplevda tillgänglighet till vårdcentralen via telefon har under de senaste åren 

förbättrats, trots detta finns det stor utvecklingspotential på många håll i landet. År 2008 be-

skrev 59 % av landets befolkning att det var lätt eller mycket lätt att komma fram till vårdcen-

tralen per telefon. Detta tillskrivs utvecklandet av olika elektroniska system för in-och utring-

ning (Socialstyrelsen, 2009). Under en månad 2014 ringdes ca 2 miljoner samtal till Sveriges 

vårdcentraler drivna i privat och offentlig regi (Sveriges kommuner och landsting, 2014). 

 

Den vårdsökande personen 
Personen som kontaktar vårdcentralen kan ha många olika orsaker till sitt samtal. Det kan 

handla om att önska råd för att klara av ett visst tillstånd på egen hand hemma och känna sig 

trygg med det, eller för allvarligare tillstånd som behöver bedömas av läkare, mer eller mindre 

akut. Intervjuer som genomförts med uppringare utifrån deras perspektiv har visat att de vill 

bli betraktade som en samspelspartner som ges en del i betslutsfattandeprocessen och inte 

enbart vara någon som lämnar upplysningar och information. Att vara i behov av sjukvårdsråd 

innebär ofta att personen som ringer befinner sig i en sårbar och utsatt situation som kantas av 

oro. Att bli bemött vänligt och respektfullt är oerhört viktigt för känslan av att kunna hantera 

sitt problem. Lika viktigt är det att känna att problemet tas på allvar och respekteras, samt att 

telefonsjuksköterskan bekräftar personens oro och visar att han/hon förstår. Om den vårdsö-

kande känner oro och blir bemött med lugn och trygghet samt erbjuds kunskap kan det hjälpa 

personen att återta kontrollen över situationen (Ström, Marklund, & Hildingh, 2009). Stress 

som framkallas av sjukdom eller oro för sjukdom kan uttryckas i form av ilska eller frustrat-

ion och kan vara svårt att hantera för sjuksköterskan (Sheldon, Barrett, & Ellington, 2006).  
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Frånvaron av det fysiska mötet ställer krav på personens förmåga att presentera sitt problem 

på ett korrekt sätt vilket kan vara svårt, speciellt för äldre (McKinstry et al., 2009). Det är vik-

tigt för den vårdsökande personen att han/hon får berätta i telefonen om hela sitt problem utan 

att bli avbruten. Om detta inte följs riskeras en förtroendekris hos den vårdsökande både 

gentemot sjuksköterskan och mot sjukvården som organisation (Pettinari & Jessopp, 2001). 

 

Omvårdnadsprofessionen 
I ICN´s etiska koder betonas sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden; att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det vilar även ett ansvar på 

sjuksköterskan att samordna arbetet med andra yrkesgrupper (International Council of Nurses 

& Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskorna upplever att det professionella upp-

trädandet gentemot den vårdsökande är viktigt. Likaså att hålla sig uppdaterad med utbildning 

och kring evidensbaserad vård. Det ger ett personligt värde för sjuksköterskan att hålla sig 

uppdaterad och genom att följa professionella riktlinjer gagnar detta också den vårdsökande 

(Pearcey, 2010). 

 

Sjuksköterskan behöver ha en bred kompetens för att kunna erbjuda en god och säker vård. 

Här innefattas också de så kallade kärnkompetenserna. Däribland finns personcentrerad vård 

där utgångspunkten är synen på den vårdsökande personen som en medmänniska som är ex-

pert på sina upplevelser. Genom att lyssna på personens berättelse kan resurser och möjlighet-

er identifieras och ett partnerskap grundas. Evidensbaserad vård är en annan kärnkompetens. 

Det innebär att den vårdsökande ska få den bästa vården utifrån den sammanställda tillgäng-

liga kunskap som finns. Utgångspunkten är vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. 

Samtidigt ska vårdens resurser utnyttjas optimalt. Det kan handla om att använda sig av nat-

ionella riktlinjer och vårdprogram som stöd i rådgivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

Telefonsjuksköterskans roll 
En sjuksköterska i telefonrådgivning är placerad vid en dator och bär ett headset. Samtalen tar 

hon från allmänheten som ringer med olika frågeställningar (Holmström & Höglund, 2007). 

Till sin hjälp i bedömningen har telefonsjuksköterskan datoriserade beslutsstöd. En utvärde-

ring av användningen av dessa stöd har visat att genom att den vårdsökande hänvisas till rätt 

vårdnivå kan både ekonomiska och resursmässiga besparingar göras (Marklund et al., 2007). 

En telefonsjuksköterska bör kunna hantera komplicerade samtalssituationer som kräver ett 

professionellt förhållningssätt (Föreningen för telefonrådgivning inom hälso-och sjukvård 

TRIHS och Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Genom att använda sig av sin specifika 

kunskap tolkar och förstår han/hon informationen från den vårdsökande och kan med hjälp av 

kritiskt tänkande ge adekvata råd. Just beslutsfattandet i processen ses som kärnan i sjukskö-

terskans arbete med telefonrådgivning (Reinhardt, 2010). Kritiskt tänkande är en hjälp för 

sjuksköterskan i beslutsfattandet och bidrar till effektivare bedömningar och beslut (Groves, 

2014).  

 

För att kunna ge adekvata råd krävs det att telefonsjuksköterskan ställer rätt frågor för att 

fånga helheten kring problemet. Förmågan att ställa rätt frågor växer fram med sjuksköters-

kans egna erfarenheter (Wahlberg, 2004). Utifrån svaren försöker sjuksköterskan att skapa sig 

en bild över den vårdsökande och den omgivande miljön där den vårdsökande befinner sig 

(Pettinari & Jessopp, 2001). I en svensk studie beskriver telefonsjuksköterskor sin syn på tele-
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fonrådgivningens grundläggande uppgift som bedömning, hänvisning och rådgivning. De 

håller i åtanke sin roll att hänvisa personen till rätt vårdnivå och att resurserna är begränsade 

(Kaminsky, Rosenqvist, & Holmström, 2009). Telefonsjuksköterskan får en funktion i form 

av grindvakt genom att göra en bedömning av vem av de vårdsökande som ska få träffa en 

läkare (Leppänen, 2010; Reinhardt, 2010). I en studie med 25 telefonsjuksköterskor fram-

kommer att svårigheterna inom telefonrådgivning består i när en kollega måste konsulteras 

vilket tar tid och leder till avbrott, att ett beslut alltid måste fattas samt bristande resurser inom 

hälso- och sjukvården, vilket leder till att det kan vara svårt för telefonsjuksköterskan att er-

bjuda den vårdsökande en läkartid (Wahlberg, Cedersund, & Wredling, 2003).  

 

Kommunikationens betydelse 
Enligt Travelbees (1971) omvårdnadsteori är omvårdnad en mellanmänsklig process där sjuk-

sköterskan hjälper människor att förebygga eller hantera upplevelser av sjukdom. En annan 

funktion sjuksköterskan har är att hjälpa människor att finna en mening i sjukdomen eller li-

dandet. Travelbee menar att syftet med omvårdnad är att etablera en mellanmänsklig relation 

mellan sjuksköterska och den vårdsökande. För att relationen ska bli så bra som möjligt bör 

sjuksköterskan se personen som en unik människa istället för en patient och sjuksköterskan 

bör inte gå in i rollen som sjuksköterska utan istället se sig som medmänniska. Kommunikat-

ion är en ömsesidig process som gör det möjligt att skapa denna relation mellan sjuksköterska 

och den vårdsökande (Travelbee, 1971).  

 

Travelbee (1971) menar att kommunikation äger rum vid varje möte mellan sjuksköterskan 

och personen som söker vård, även då det är tyst under samtalet. Den kan vara både verbal 

och icke verbal och sker då genom ansiktsuttryck, gester, attityd och uppträdande men även 

genom skrik och gråt. Kommunikation kan ske utan att en mellanmänsklig relation skapas och 

det utmärkande är då att omvårdnadsbehoven inte blir tillgodosedda på samma sätt. En me-

ningsfull dialog präglas av målmedveten kommunikation mellan båda parterna i interaktionen. 

När budskapet inte uppfattas eller misstolkas av någon brister kommunikationen. Upplevelsen 

av hälsa är högst individuell och ska utgå från personens subjektiva bedömning då varje män-

niska är unik. Det innebär att en person är så frisk som han eller hon känner sig. Kvaliteten på 

omvårdnaden beror enligt Travelbee på flera faktorer. Sjuksköterskans kunskap och förmågan 

att förmedla den påverkar omvårdnaden. Synen som sjuksköterskan har på sjukdom, lidande 

och död kan inverka på hur hon kan hjälpa sjuka personer att finna mening i dessa situationer 

(Travelbee, 1971).  

 

Samtalets uppbyggnad 
Det rådgivande samtalet följer ofta ett mönster och går igenom vissa faser, vanligtvis efter 

varandra, men kan beroende på den vårdsökande personens information pågå samtidigt och 

återkommande (Greenberg, 2009).  Vid samtalets början eftersträvar telefonsjuksköterskan att 

etablera en bra kontakt med den som ringer genom ett trevligt bemötande och aktivt lyssnande 

som inbjuder personen att dela sitt problem (Greenberg, 2009; Pettinari & Jessopp, 2001). 

Genom att ställa frågor och dirigera samtalet åt rätt håll kan telefonsjuksköterskan få en upp-

fattning om personens fysiska och emotionella tillstånd och skapa förutsättningar för en så 

korrekt bedömning som möjligt. Frågorna ställs systematiskt för att få större och mer detalje-

rad information och på så sätt jämföra, ringa in eller utesluta möjliga tillstånd (Greenberg, 

2009). Det är även viktigt att rikta uppmärksamhet mot röstens tonläge eller andningsmönster 

för att inte missa några detaljer (Ledin, Olsen, & Josefsson, 2011). Den inhämtade informat-
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ionen sätter telefonsjuksköterskan i relation till sin kunskap och erfarenhet. Därefter görs en 

bedömning av problemets prioritet och sedan fokuseras på det primära problemet. Genom att 

bearbeta, relatera och verifiera beslutas om en lämplig nivå och åtgärd vilken bekräftas till-

sammans med den vårdsökande. Telefonsjuksköterskan tar vid osäkerhet i beslutsfattandet 

hjälp av olika dokument eller kollegor för råd. Beroende på problemets art kan telefonsjuk-

sköterskan i slutfasen av samtalet stötta personen genom att lugna, uppmuntra och bekräfta 

samt undervisa om vad han/hon själv kan göra och när vården eventuellt bör kontaktas på 

nytt.  När samtalet avslutas sammanfattar telefonsjuksköterskan problemet och det som beslu-

tats tillsammans med den vårdsökande, ser till att denne förstår planen och känner sig bekväm 

med det som beslutats (Greenberg, 2009). Här kan telefonsjuksköterskan använda röstläget 

för att signalera allvarligheten i rekommendationen (Pettinari & Jessopp, 2001). 

 

Utmaningar vid telefonrådgivning 
En utmaning telefonsjuksköterskan möter är att inte kunna göra en visuell bedömning av den 

vårdsökande, utan det gäller också att lyssna på ljud och det som sägs mellan raderna och uti-

från det göra en tolkning, vilket ställer krav på förmågan att använda sina sinnen utifrån givna 

begränsningar (Greenberg, 2009). Ett annat sätt för att få en bredare bild av problemet utan 

den visuella bedömningen är att be den vårdsökande utföra vissa enklare tester på sig själv 

under telefonsamtalet, t ex böja och sträcka ett ben eller känna huruvida en svullnad är kon-

sistensökad. Den tysta kommunikationen går förlorad i telefonen. Vid ett fysiskt möte kan 

sjuksköterskan förmedla medkänsla eller uppmärksamhet med blicken. I en telefonsituation är 

detta omöjligt, och uppringaren kan ha svårt att tolka tystnadens innebörd (Pettinari & 

Jessopp, 2001). En annan aspekt som kan försvåra bedömningen är att vårdsökande kan över-

driva eller underdriva sina problem (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010).  

 

Eftersom telefonsjuksköterskan inte fysiskt träffar den vårdsökande spelar kommunikationen 

en stor och viktig roll. Den kan t.ex. försvåras av språkförbistringar, om personen är orolig 

eller agiterad kanske på grund av att han/hon fått vänta länge, är distraherad eller har svårt att 

beskriva sina symtom (Röing, Rosenqvist, & Holmström, 2013). Ett annat dilemma är när 

uppringaren är en annan än den som är i behov av vård, vilket sätter telefonsjuksköterskan i 

en problematisk etisk situation. Det kan också upplevas svårt att balansera resurserna och 

tvingas prioritera mellan vårdsökande som inte kan bedömas visuellt (Holmström & Höglund, 

2007).  Det är av största vikt att lyckas få till en bra tvåvägskommunikation och att ha en för-

måga till uppmärksamt lyssnande för att därefter kunna ge råd som kan accepteras av perso-

nen som ringer (Ström, Marklund, & Hildingh, 2006). Ett strukturerat samtal med en kombi-

nation av aktivt lyssnande och aktivt rådgivande står för kvaliteten i kommunikationen. Ut-

bildning av personer i telefonrådgivning bör fokusera på en patientcentrerad kommunikation 

(Derkx et al., 2009).  

 

Området telefonrådgivning är beforskat från många olika perspektiv. Den senaste originalarti-

keln som vid sökning hittats om sjuksköterskors erfarenheter av att ge råd via telefon är unge-

fär tio år och fokuserar på hur deltagarna uppfattar sitt arbete (Ström et al., 2006). Då området 

stått inför en utveckling delvis relaterat till införandet av 1177 (Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso-och sjukvård TRIHS och Svensk sjuksköterskeförening, 2011) 

fanns en önskan undersöka hur erfarenheterna ser ut nu, samt lägga ett större fokus på kom-

munikationen.  
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Syfte 
Syftet var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning på vårdcentral.  

 

Metod 

Design och tillvägagångssätt 
Studien har en kvalitativ design då avsikten var att studera erfarenheter. I kvalitativa under-

sökningar kan forskaren t.ex. söka förståelse om innebörden av en viss företeelse. I denna 

studie avsågs att söka förståelse för distriktssköterskors erfarenheter av möten med personer i 

samband med telefonrådgivning. Ansatsen var induktiv. Denna ansats valdes då forskaren 

utgår från deltagarnas upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2012).  Till analysen valdes 

manifest kvalitativ innehållsanalys som är en vanlig analysmetod inom bland annat omvård-

nadsforskning som baseras på t.ex. intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004).    

 

Urval                                                                                                                                                              
Avsikten var att intervjua distriktssköterskor med en del av sin arbetstid förlagd till telefon-

rådgivning. För att hitta deltagare till studien gjordes ett bekvämlighetsurval utifrån inklus-

ionskriterierna (Polit & Beck, 2012). Då det var svårt att få tillräckligt många distriktssköters-

kor som ville medverka i studien utökades urvalet att gälla även sjuksköterskor. Då sjukskö-

terskor och distriktssköterskor har samma arbetsuppgifter inom telefonrådgivning på vårdcen-

tral anses sjuksköterskorna i studien kunna gå under benämningen distriktssköterskor i titel 

och syfte. Inklusionskriterier var distriktssköterskor eller sjuksköterskor anställda på vårdcen-

tral med en del av arbetstiden förlagd till telefonrådgivning.  

 

Studien genomfördes i en kommun i södra Sverige. Missivbrev skickades till verksamhetsche-

fer för godkännande till genomförande av studien på respektive enhet (Bilaga 1) och till vår-

denhetschefer med önskemål om hjälp att förmedla kontakt med möjliga deltagare (Bilaga 2). 

Vissa vårdenhetschefer efterhörde intresse från personalgruppen om deltagande i studien och 

förmedlade därefter kontakt med de positivt inställda. Andra vårdenhetschefer förmedlade 

mejladresser till samtliga på enheten som uppfyllde inklusionskriterierna för deltagande. De 

distriktssköterskor vars e-postadresser erhållits via vårdenhetschef erbjöds möjlighet att delta 

enligt bilaga 3. Samtliga var kvinnor. Totalt erbjöds 31 distriktssköterskor/sjuksköterskor från 

sex olika vårdcentraler att delta i studien och elva svarade jakande på inbjudan.  

 

Vissa av deltagarna delade expedition med upp till tre kollegor medan andra hade möjlighet 

att sitta enskilt med stängd dörr. De gavs möjlighet att påverka tid och plats för intervjuns 

genomförande vilket litteraturen också förordar (Polit & Beck, 2012). Totalt intervjuades nio 

distriktssköterskor och två sjuksköterskor. I fortsättningen kommer sjuksköters-

korna/distriktssköterskorna att benämnas telefonsjuksköterskor. Urvalsgruppen beskrivs i 

tabell 1. 
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler deltagare (n=11). 

 
Ålder  

31-40 år 

41-50 år 

51-60 år 

61-65 år 

Antal 

2 

4 

3 

2 

Yrkeskategori 

Sjuksköterska    

Distriktssköterska 

 

2 

9 

Arbetat med telefonrådgivning 

10 mån-5 år 

6-10 år 

11-20 år 

21-30 år 

31-40 år 

 

3 

3 

3 

1 

1 

Utbildning i telefonrådgivning kurs/internt 

Ja 

Nej 

 

4 

7 

Ytterligare utbildning i telefonrådgivning på högskolenivå 

Ja 

Nej  
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Datainsamling 
Data samlades in med semistrukturerade personliga intervjuer. Personlig intervju är en lämp-

lig metod för att studera personliga erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Innan intervjuerna på-

börjades utfördes två provintervjuer. Detta gjordes av flera anledningar, dels för att testa in-

tervjuguiden och undersöka om den behövde revideras (Polit & Beck, 2012) och dels för att 

det gav en möjlighet att träna på rollen som intervjuare och bli bekant med inspelningsutrust-

ningen (Danielsson, 2012). Provintervjuerna utfördes med sjuksköterskor med erfarenhet av 

området som skulle undersökas men som inte var aktuella för deltagande i studien (Polit & 

Beck, 2012). Efter dessa gjordes vissa förändringar av intervjuguiden och reflektion gjordes 

både enskilt och gemensamt över insatsen som intervjuare.  

 

Deltagarna hade innan intervjun erhållit skriftlig information enligt informationsbrev enligt 

bilaga 3. I samband med intervjun gavs muntlig information och skriftligt samtycke inhämta-

des utefter etiska principer innan intervjun påbörjades (Bilaga 4) (Hermerén & 

Vetenskapsrådet., 2011). Samtliga deltagare tillfrågades om samtycke till att intervjun spela-

des in. En av deltagarna gav inte sitt medgivande till detta. Enligt Danielsson (2012) kan in-

tervjun äga rum trots nekat medgivande till inspelning och då för intervjuaren istället anteck-

ningar under tiden vilket också gjordes. Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor ge-

nomfördes utifrån den intervjuguide som i förhand formulerats med utgångspunkt i syftet och 

följdfrågor ställdes fortlöpande (Polit & Beck, 2012) (Bilaga 5). Samtliga intervjuer avsluta-

des med en öppen fråga om deltagarna hade något ytterligare att tillägga. En intervju genom-

fördes i deltagarens hem efter dennes önskemål. Övriga intervjuer utfördes på deltagarnas 

arbetsplatser efter deras önskemål. Intervjuerna genomfördes under februari och mars 2015, 

varade mellan 15 och 30 minuter och spelades in som en ljudfil. Den intervju som inte spela-

des in renskrevs i nära anslutning till intervjun. Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet 

innan analysen påbörjades (Polit & Beck, 2012). Ungefär hälften av intervjuerna genomfördes 

och transkriberades av respektive intervjuare. Den intervju som inte spelades in skrevs ut på 

liknande sätt.  
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Dataanalys 
Analysen utfördes med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vid innehållsanalys 

ligger fokus på tolkning av texter samt att beskriva likheter och skillnader i det som studeras. 

Tolkningen kan ske på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004). Det manifesta innehållet, 

dvs. det uppenbara, tydliga innehållet som ligger nära texten och det latenta innehållet som 

istället handlar om det underliggande budskapet på en mer tolkande nivå (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). I denna studie har manifest innehållsanalys tillämpats då delta-

garnas erfarenheter har beskrivits utan att gå in på en djupare tolkande nivå. 

  

När intervjuerna transkriberats läste båda författarna igenom samtliga intervjuer för att få en 

övergripande förståelse för innehållet. Den text som skall analyseras benämns analysenhet, i 

detta fall betraktades samtliga transkriberade intervjuer som analysenheter. När texten bröts 

ned i första steget markerades meningsenheter med överstrykningspenna. Detta är grunden i 

analysen och representerar innehåll i texten som svarar på syftet. Dessa bör för att kunna han-

teras på ett bra sätt inte vara för långa eller för korta. Om de är för långa riskerar innehållet att 

ha flera innebörder och viss del av innehållet kan gå förlorat när analysprocessen fortskrider 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därefter påbörjades arbetet med att kondensera 

meningsenheterna, dvs. att texten kortas ned utan att innebörden förloras. Nästa steg i analys-

processen är att de kondenserade meningsenheterna abstraheras till en mer logisk nivå. Det 

abstraherade innehållet gavs en kod. Koden är en kort benämning på meningsenhetens inne-

håll som arbetas fram utifrån sammanhanget i meningsenheten. Flera koder med liknande 

innehåll grupperades sedan i underkategorier som i sin tur sammanfördes till kategorier. Inne-

hållet i koderna bör endast passa under en kategori. Detta kan ibland vara svårt när det handlar 

om människors upplevelser och erfarenheter vilka kan vara komplexa (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

 
 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Sen att man lyssnar, man ska vara 

en god lyssnare och man ska låta 

patienten prata till punkt 

Lyssna och inte 

avbryta 

Att lyssna Att vara lyhörd  

 

 

 

Samspel och 

bemötande 

När jag blir ifrågasatt för min 

medicinska kompetens. Mm. Då 

kan jag bli lite putt. 

Missnöjd när me-

dicinsk kompetens 

ifrågasätts 

Ifrågasatt 

kompetens 

Att bli ifrågasatt 

Att dom är med på att ja det här 

kan jag nog pröva, det här kan nog 

bli bra 

Det här kan jag 

pröva, det blir nog 

bra 

Gemensam syn Att nå samsyn 

 

 

Förförståelse 
Förförståelse för ett visst sammanhang innefattar den kunskap, förståelse och uppfattning som 

innehas kring fenomenet redan innan det studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Författarna har viss, men begränsad erfarenhet av telefonrådgivning och kan på så sätt relatera 
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till innehållet i intervjuerna (Henricson & Billhult, 2012). Genom att utnyttja sin förförståelse 

under processen kan en djupare förståelse för fenomenet erhållas. Den som istället medvetet 

försöker bortse från sin förförståelse riskerar att missa budskap som baseras på igenkännande 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Förförståelsen har fortlöpande diskuterats och re-

flekterats gemensamt och har hållits i medvetande under hela arbetets gång (Henricson & 

Billhult, 2012).  

 

Etiska överväganden 
En etisk medvetenhet har funnits genom hela studien. Det innebar bland annat att respektera 

om distriktssköterskor på vårdcentraler valde att inte delta i studien. Distriktssköterskornas 

identitet röjdes inte (Kjellström, 2012). Vid forskning där individer deltar bör hänsyn tas till 

individskyddskravet, dvs. att den som deltar måste skyddas från skada och kränkning 

(Hermerén & Vetenskapsrådet., 2011). Deltagarna fick lämna informerat samtycke och för-

säkrades att deltagandet var helt frivilligt. De fick också information om rätten att vägra del-

tagande samt att de när som helst kunde dra sig ur studien utan några negativa konsekvenser 

för sin egen del (Kjellström, 2012; World Medical Association, 2013).  

 

Anonymitet för deltagarna har eftersträvats, men det är inget som kunnat utlovas då författar-

na själva kunnat koppla intervjuerna till respektive deltagare (Hermerén & Vetenskapsrådet., 

2011). Deltagarna informerades om att materialet hanteras och förvaras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av det, samtidigt benämndes intervjuerna istället för deltagarens 

namn med t.ex. ”deltagare 1” (D1). Detta för att uppnå kraven på konfidentialitet (World 

Medical Association, 2013).  

 

Innan intervjuerna påbörjades utfördes en etisk egengranskning utifrån protokoll framtaget av 

Hälsohögskolan i Jönköping. Risken för att någon skulle fara illa av deltagande ansågs myck-

et liten. Förutom namn, mejladress och eventuellt telefonnummer inhämtades inga person-

uppgifter eller annan känslig information som kunde äventyra deltagarnas integritet. En posi-

tiv upplevelse anades i form av ett tillgodosett behov av att få prata om saker som kan kännas 

svåra eller utmanande samt möjligheten av att ny kunskap som kan gagna verksamheten kan 

komma fram genom deras medverkan. Deltagarna har fått erbjudande att efter studiens avslut 

och godkänd examination ta del av resultatet (Kjellström, 2012).  

 

Författarna ansvarar för att allt som presenteras i resultatet är egna slutsatser med stöd i inter-

vjuerna och att inget fusk eller plagiat förkommer, samt att referenser lämnas på ett riktigt 

sätt. Ovana vid analysprocessen kan leda till omedvetna feltolkningar (Hermerén & 

Vetenskapsrådet., 2011).  

 

Resultat 
Vid analysen framkom fyra kategorier och tio underkategorier som presenteras i figur 1. Re-

sultatet presenteras med utgångspunkt i dessa som rubriker. Underkategorierna belyses med 

citat från intervjuerna vilka har benämnts deltagare ett till elva. 
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Figur 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

 

Samspel och bemötande 

Att vara lyhörd 

En viktig förutsättning för att det rådgivande samtalet skulle utvecklas positivt var att det fick 

en bra start. Telefonsjuksköterskorna beskrev att de öppnade med en trevlig och positiv ton, 

att de lät glada och presenterade sig, och gick därefter in i ett aktivt lyssnande. Just att lyssna 

och att vara en god lyssnare beskrevs som en av de viktigare egenskaperna i arbetet med tele-

fonrådgivning. ”Att lyssna är nog det viktigaste. Och … att få den personen man pratar med att för-

stå att man lyssnar” (D3). Vikten av att personen gavs tid att lugnt först få presentera anled-

ningen till att de tagit kontakt och inte i ett för tidigt skede avbröts med frågor poängterades. 

Att personen direkt fick ett bra bemötande ansågs också viktigt för fortsättningen. Inledningen 

av samtalet handlade också om att skapa sig en bild av vem det var som ringde. ”Att man inte 

för snabbt … går in och bestämmer sig för vad det här samtalet handlar om utan att man lyssnar 

ganska mycket de första minuterna […] det handlar ju lite om att man sätter varandra på kartan lite, 

vem är det jag pratar med, vad har den här med sig liksom?” (D9). 

 

Personer som ringde telefonrådgivningen befann sig i en utsatt situation med någon form av 

problem de ville ha hjälp med vilket placerade dem i en beroendeställning. Telefonsjukskö-

terskan hade till uppgift att få den vårdsökande att känna sig trygg och omhändertagen. Det 

kunde handla om att bekräfta personens upplevelse av problemet oavsett orsak, att förmedla 

medmänsklighet och att personen inte var ensam med sitt problem. Genom att uppträda lugnt 

och vara ödmjuk skapades ett förtroende dem emellan. Telefonsjuksköterskorna beskrev situ-

ationer där förtroendet på förhand var lite rubbat, det kunde handla om tidigare vårderfaren-

heter eller om att de blivit illa bemötta. Vid dessa tillfällen var utmaningen att försöka åter-

upprätta det som skadats. ”Bekräfta känslan och be om ursäkt om något blivit fel, och så kan man ju 

ibland behöva be om ursäkt för andra, så får man ju göra, men att man ändå försöker hitta någon 

lösning sen” (D10). Det handlade också om att få personen att känna sig hörd och lyssnad på, 

även om samtalet inte slutade som de först tänkt sig.  
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Att bli ifrågasatt 

En utmaning för telefonsjuksköterskan kunde vara när personen som ringde hade en annan 

uppfattning av problemet än vad hon själv hade. Det kunde röra sig om problemets allvarlig-

hetsgrad, vilka åtgärder som borde vidtas och vem personen behövde träffa. Det kunde också 

handla om misstro mot hennes kompetens och att personen ansåg att enbart en läkare kunde 

hjälpa. ”Om man blir ifrågasatt […] man kan bli det av dem som kanske inte har insikt i vår utbild-

ning, vad vi har för kunskap. […] det är doktorns ord som gäller, inte en sköterska” (D4). Många 

gånger handlade det om att den vårdsökande mådde dåligt av sjukdom, hade smärta, var oro-

lig över symtom eller andra faktorer utom telefonsjuksköterskans möjlighet att påverka. Fru-

stration över en svår situation kunde leda till ilska som gick ut över den som svarade i telefo-

nen. Även oro kunde uttryckas som aggression. I dessa situationer var det viktigt att försöka 

behålla sin professionalitet och att försöka att inte ta det som personliga angrepp. Det kunde 

dock vara svårt och en deltagare beskrev hur ett samtal där den vårdsökande betett sig mycket 

illa påverkat hennes arbetssituation långt efter händelsen. ”Jag fick nästan lite så att en person 

förstörde ganska länge att jag tyckte det var roligt att sitta i telefonen” (D6). Andra lyfte betydel-

sen av att dela liknande händelser i personalgruppen, vikten av att prata om det och att kunna 

få stöd.  

 

Det fanns telefonsamtal som inte blev lika positiva som andra. Det var sällsynt men hade fö-

rekommit att allvarliga hot riktats mot telefonsjuksköterskan. I dessa fall trodde deltagarna att 

det var personrelaterat vilken reaktionen blev hos telefonsjuksköterskan. Hon markerade för 

uppringaren vad som var acceptabelt att uttrycka i telefonen. Om gränsen passerades ansågs 

det vara befogat att lägga på luren och antingen ringa upp igen lite senare eller låta personen 

höra av sig själv. En företeelse som tenderade att öka var att den vårdsökande ville veta nam-

net på telefonsjuksköterskan och satte sig då i en maktposition gentemot henne.  De upplevde 

att det var vanligare att uttrycka sig med hjälp av grova ord i telefonen med skydd av att inte 

synas. ”det händer ju att man får hot […] folk kan vara väldigt aggressiva i telefonen, som jag tror 

att man är mer lättare i telefonen än när man står framför varandra” (D3). I de fall telefonsjukskö-

terskan blev utsatt för hot fanns det på vissa arbetsplatser en utarbetad plan för hur detta 

skulle hanteras.  

Att nå samsyn 

Det kunde vara svårt att tillsammans med den vårdsökande komma fram till ett gemensamt 

beslut om fortsättningen. Flera faktorer spelade in. Det var dock en utbredd uppfattning bland 

deltagarna att målet med samtalet var att få den vårdsökande att känna sig nöjd, samtidigt som 

de var väl medvetna om att detta inte alltid var möjligt. Var personen nöjd med det som kom 

ut av samtalet var också telefonsjuksköterskan nöjd. De hinder som fanns för att nå samsyn 

kunde delvis handla om vilken inställning och vilka förväntningar personen som ringde hade. 

Tillgängliga resurser spelade också in. ”Det är ju en av svårigheterna […] att få en person som 

har ganska enkla symtom som inte kräver någon medicinsk vård egentligen… att förstå att det inte är 

så stora medicinska insatser som ska till då” (D3). Kontentan fick inte bli att personen som t.ex. 

fick egenvårdsråd istället för en önskad läkartid inte kände sig viktig, utan att telefonsjukskö-

terskan lyckades förmedla sin bedömning att det i nuläget inte fanns behov av detta. För att 

slutligen nå en gemensam syn på vidare handläggning kunde telefonsjuksköterskan bidra med 

råd och stöd, ge information om till exempel symtomlindring, egenvård och förväntat förlopp 

vilket kunde stärka personen att eventuellt på egen hand klara av situationen i hemmet.  

 

En trygghet för både personen som ringde och telefonsjuksköterskan var att dörren alltid läm-

nades öppen, dvs. skulle symtomen förvärras eller förbättring uteblev uppmanades personen 

att ta ny kontakt. I vissa fall hade personen själv satt sin diagnos vid uppringning, detta upp-
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levdes som en allt vanligare företeelse i och med dagens lättillgängliga information av varie-

rande kvalitet på internet. Dessa samtal kunde vara svåra att vända. Detsamma gällde personer 

med allvarliga symtom som inte riktigt hade den insikten. En uppfattning som framkom var 

att trots en från den vårdsökande inhämtad kunskap om olika tillstånd saknades basal insikt i 

hur den egna kroppen fungerar. För att kunna känna sig trygg med det överenskomna måste 

telefonsjuksköterskan känna att personen verkligen hade förstått givna råd och instruktioner, 

det behövde inte alltid vara språkrelaterat utan kunde handla om nedsatt hörsel och kognition. 

Hon fick välja ord utefter situation och aktuell person för att försäkra sig om detta. ”Att man 

ska kunna vara på samma nivå. Att de ska förstå vad man säger. Det är också en utmaning” (D2). 

Vikten av kunskaper i samtalsteknik i telefonrådgivningen betonades och efterfrågades som 

obligatorisk utbildning för distriktssköterskor. 

 

Faktorer av betydelse för bedömningen 

Att ta hjälp av olika stöd 

Genom att ha tillgång till den vårdsökandes samlade journal ökade möjligheten för telefon-

sjuksköterskan att göra en riktig bedömning utifrån dennes tidigare hälsohistoria och nuva-

rande behov. En brist som framfördes var att 1177 inte ingår i det gemensamma journalsyste-

met, varför deras kontakter med den vårdsökande inte fanns tillgängliga när denne kontaktade 

vårdcentralen. Vikten av en noggrann dokumentation lyftes och sågs som en tillgång för den 

som mötte den vårdsökande vid nästa tillfälle. Deltagarna använde sig i varierande grad av 

rådgivningsstöd och faktadokument. De sågs som en tillgång, dels som stöd i bedömningar 

och dels som hjälp i uppdateringen av egna kunskaper. ”Att man kan söka på symtom och liksom 

se, ja men stämmer de här grejerna in […] för att få en hjälp i värderingen av hur pass allvarligt det 

är ” (D10).  

 

Nya krav som tillkommit på telefonsjuksköterskan var att sätta diagnoser vid samtalen. Det 

var inte alltid telefonsjuksköterskan kände sig bekväm i detta men även där fanns riktlinjer till 

hjälp, t.ex. regionalt framtagna dokument för hjälp vid diagnossättning i telefonrådgivning. En 

annan aspekt var tillgången till stöd från andra sjuksköterskor eller läkare. Samtliga deltagare 

vittnade om ett öppet klimat där kollegor stöttade och stämde av med varandra vid osäkerhet i 

bedömningarna. Vissa hade närhet till varandra och satt i samma rum, medan andra satt mer 

enskilt. Det senare var dock inget hinder för att kunna få hjälp i bedömningen, möjligtvis nå-

got mer tidskrävande.  

Att ha kompetens och erfarenhet 

Det fanns en uppfattning bland deltagarna att arbetet i telefonrådgivning krävde erfarenhet 

och de menade även att en nyutbildad sjuksköterska inte borde få den arbetsuppgiften. Tele-

fonsjuksköterskans kunskap och erfarenhet sågs som de viktigaste faktorerna i förmågan att 

bedöma personen som ringde och de problem som presenterades. Det skapade trygghet både 

för telefonsjuksköterskan och för den vårdsökande och kunde bidra till snabbare och effekti-

vare bedömningar. Bedömningen var beroende av hur väl den vårdsökande beskriver sina 

symtom ”Är det en person som överdriver eller är det en person som underdriver? Alla människor är 

så olika […] det är så svårt att värdera symtomen” (D10). Erfarenhet tillsammans med utvecklad 

intuition hjälpte telefonsjuksköterskan att ställa rätt frågor. Om den vårdsökande personen 

fick klara besked ökade förtroendet. Personliga egenskaper som förmåga att skapa en bra 

kommunikation lyftes fram. Vikten av att ha klinisk erfarenhet underströks och deltagarna 

menade att den hjälpt dem att utveckla en form av klinisk hörsel, dvs. en förmåga att snappa 

upp det som inte uttalades och att skapa sig en bild av personen som ringde utan möjlighet till 



12 

 

visuella intryck. Förmåga till problemlösning framhölls också. ”Man sitter lite som den där 

spindeln i nätet och så, bollar och trixar och löser problem […] om man är en problemlösare tror jag 

att det passar att vara i telefonen” (D11). Det var ett varierande och utmanande arbete där det 

fanns en bredd hos de vårdsökande gällande ålder och symtom. Det gav en självbekräftelse att 

använda sin kompetens för att hjälpa den som ringde. Det fanns även uppfattningar av att 

ökad erfarenhet ledde till en större förståelse för arbetsuppgiftens komplexitet och därmed 

nästan kändes svårare. 

Att vara under tidspress 

Att ha många personer väntande i samtalskö var en stressande faktor och kunde leda till att 

telefonsjuksköterskan gjorde lite snabbare bedömningar, ställde lite färre frågor och risken för 

felbedömningar ansågs öka. Trots att samtalskön kunde stressa menade flertalet att de ändå 

inte påverkades i samtalet med den vårdsökande. ”Varje samtal är ett samtal. Jag vill vara här 

och nu med varje patient, det är den kvaliteten jag vill ge. Att hasta igenom ett samtal, nej tack!”(D8). 

Deltagarna menade att risken för felbedömningar ökade om telefonsjuksköterskan alltför 

snabbt placerade in samtalet i ett visst fack eller ställde en viss diagnos. Deltagarna beskrev 

hur de blev trötta i huvudet efter en hel dag i telefonrådgivningen och hur förmågan att foku-

sera påverkades i slutet av dagen. 

 

Etiska aspekter 

Att hantera sekretess 

Telefonsjuksköterskorna berättade att de ställdes inför ett dilemma gällande sekretess när en 

person ringde för någon annans räkning. De kunde inte lämna ut uppgifter utan att först för-

vissa sig om att den person det gällde gett sin tillåtelse. Det var inte ovanligt att make/maka 

ringde för den andres räkning. Det kunde också handla om föräldrar som ringde om sina 

vuxna barn. Då gällde det att förklara att tystnadsplikt råder och information inte kunde läm-

nas ut. När det handlade om psykisk ohälsa blev läget ett annat och då tenderade telefonsjuk-

sköterskan att acceptera att tänja på regler en aning. ”när det är psykisk ohälsa är det ju jätte-

knepigt för där måste du ju ändå på något vis lita på om det ringer en förälder och säger jag är oro-

lig, han vill inte leva” (D9). Det kunde också förekomma att arbetsgivare ringde upp med frågor 

kring sina anställda och med önskemål att de skulle genomgå hälsoundersökning. I dessa situ-

ationer kände deltagarna att det var enklare att neka till att lämna ut någon som helst informat-

ion och arbetsgivaren fick istället be den anställde ringa själv.  

 

Det var vanligt förekommande att yngre släktingar ringde upp när personen det gällde inte 

kunde språket. I de fallen fungerade anhöriga som en resurs och kunde tolka och vidarebe-

fordra information, både från den vårdsökande och från telefonsjuksköterskan. Deltagarna 

beskrev att de ibland känt igen både den som ringde och personen det gällde vilket gjorde att 

de kände sig trygga i att lämna ut information. En svårighet de ställdes inför var då den vård-

sökande hade skyddad identitet. Råd kunde ges men ingen bokning eller annan dokumentation 

var möjlig förrän de kommit till vårdcentralen och legitimerat sig.  

Att få vård på lika villkor  

Några deltagare berättade om hur kulturella skillnader kunde påverka samtalet. Det kunde 

handla om en vårdsökande som inte accepterade att få råd från en sjuksköterska, utan begärde 

en läkarbedömning. I ett sådant fall kunde det vara svårt att komma ifrån ett läkarsamtal alter-

nativt läkarbesök även om telefonsjuksköterskan inte gjort bedömningen att det behövdes. Det 

framkom också att det fanns äldre personer som har svårt att hantera ett telefonsamtal t.ex. på 
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grund av nedsatt hörsel eller sviktande kognitiva förmågor. Då uppkom frågan bland några 

telefonsjuksköterskor om alla verkligen får vård på samma villkor. ”… gamla människor som 

har svårt att riktigt uttrycka, kanske är lite glömska, lite svårt att komma ihåg hur allt hänger ihop” 
(D9). Då det fanns språkförbistringar var det också vanligt att personerna kom direkt till vård-

centralen utan att ringa först. Just språkförbistringar kunde leda till överbokningar då den 

vårdsökande och telefonsjuksköterskan inte förstod varandra fullt ut. Telefonsjuksköterskan 

kunde inte värdera symtomen och göra en bedömning, inte heller ge råd om hon inte visste att 

den vårdsökande förstod vad hon sa.  

 

Telefonrådgivning handlade om att prioritera och värdera symtom och sjukdomsbörda. Lät-

tare åkommor som egentligen kunde klaras av med egenvårdsråd fick för stor plats och tog 

resurser i anspråk på grund av personens krav att få komma till läkare. ”En enkel förkylning, så 

finns de ju dom med psykiska åkommor, kroniska sjukdomar, äldre, läkemedelsgenomgångar, multi-

sjuka som jag tycker skulle få större plats […] jag tycker att de lätta åkommorna tar för stor plats ” 

(D1). 

 

Organisation och arbetsmiljö 

Att hantera befintliga resurser 

Deltagarna påtalade bekymret med för få läkartider. Det var vanligt förekommande att det på 

morgonen bara fanns ett fåtal akuta tider kvar att fördela till de vårdsökande i telefonrådgiv-

ningen. Det upplevdes som ett misslyckande att inte kunna erbjuda tider till de som behövde 

komma till läkare. ”när du har en patient när du känner att jag vill hjälpa denna patienten och hon 

behöver träffa en läkare men jag kan inte. Och när jag är tvungen att hänvisa till jourcentralen på 

kvällen eller till akuten i värsta fall ” (D3). Telefonsjuksköterskan hade en viktig uppgift då hon 

styrde verksamheten genom att lotsa de vårdsökande till rätt vårdnivå. Att resurserna utnyttja-

des optimalt kunde innebära att telefonsjuksköterskan behövde värdera om den vårdsökande 

kunde hantera sina symtom med egenvård eller om han/hon skulle vara hjälpt av att träffa en 

sjukgymnast eller arbetsterapeut. Apotekspersonalens kunskap om rekommenderade läkeme-

del vid olika symtom kunde också utnyttjas. De vårdsökande hade ett krav på tillgänglighet 

som telefonsjuksköterskan kunde ha svårt att tillgodose då resurserna upplevdes otillräckliga. 

Här handlade det också om ekonomi. Om inte den vårdsökande var nöjd bytte denne vårdcen-

tral. Detta var telefonsjuksköterskan fullt medveten om och genom att patientunderlaget gav 

pengar styrde det även tillgängliga resurser.  

Att hantera omgivningsfaktorer 

Det varierade bland deltagarna hur miljön såg ut i telefonrådgivningen. På några arbetsplatser 

satt deltagarna i ett rum tillsammans med två -tre andra telefonsjuksköterskor medan andra 

satt i egna rum. De upplevde att det fanns fördelar med båda alternativen. En utmaning för de 

telefonsjuksköterskor som delade rum var att hålla koncentrationen på samtalet. ” … inte lik-

som börja tappa fokus för att folk springer runt dig och håller på med annat […] det är nog viktigt att 

kunna stänga av och bara liksom gå in i det ” (D9). En fördel då de satt i samma rum var att de 

upplevde det smidigt och tryggt att snabbt kunna rådgöra med en kollega medan den vårdsö-

kande var kvar i luren. En nackdel var att det kunde bli hög ljudnivå och svårt att höra vad 

den vårdsökande sa när flera andra pratade i samma rum. Detta kunde upplevas stressande. ”... 

just om man pratar med någon som hör väldigt dåligt, då måste man höja ljudvolymen och... så det är 

ett problem. Och sen är det ju en fördel om man sitter i samma rum att man kan liksom, att man kan ta 

hjälp av varandra” (D10).  En fördel med att sitta själv var just att det blev en lugn och ostörd 

arbetsmiljö. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
För att uppnå trovärdighet är mängden data samt att välja den mest lämpliga metoden för da-

tainsamling viktig (Graneheim & Lundman, 2004). När människors upplevda erfarenheter 

avses studeras menar Polit och Beck (2012) att en kvalitativ ansats är lämpligast, samt att per-

sonliga intervjuer genomförs. Detta utfördes och stärker på så sätt studiens trovärdighet. Vad 

gäller mängden data anades under de sist genomförda intervjuerna att liknande erfarenheter 

återkom och att ny information inte framkom. Detta stärker resultatets trovärdighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Deltagarnas önskemål har respekterats fullt ut, och kravet på 

information innan studiens genomförande har uppfyllts efter de etiska riktlinjer som styr 

forskning där människor är inblandade (Hermerén & Vetenskapsrådet., 2011). Uppfattningen 

är att ingen av deltagarna farit illa av att medverka. 

 

Ungefär hälften av de verksamhetschefer som fick missivbrev skickat till sig avböjde med-

verkan. Flera hänvisade till en pressad situation bland personalen och andra lämnade ingen 

orsak. I efterhand har reflektioner förts kring missivbrevets utformning och tankar kring att ett 

förtydligande i brevet om att en kort insats från en distriktssköterska var det som efterfrågades 

möjligtvis kunnat generera ytterligare några deltagare. Då datamättnad anades i de sist ge-

nomförda intervjuerna ansågs antalet deltagare ändå vara tillräckligt (Polit & Beck, 2012).  

 

Det visade sig att vårdenhetscheferna gick olika tillväga när de vidarebefordrade kontaktupp-

gifter. Vissa efterfrågade intresse bland de anställda och gav kontaktuppgifter till dem som 

ville delta medan andra lämnade samtliga distriktssköterskors mejladresser. Det förra skulle 

kunna leda till att de med en positiv inställning till telefonrådgivning ställt upp i en högre ut-

sträckning vilket i sin tur kan ha en påverkan på resultatet och eventuellt minskat dess tillför-

litlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Gruppen av deltagare hade stor variation både åldersmässigt och erfarenhetsmässigt då vissa 

hade mindre än ett års erfarenhet av telefonrådgivning och andra hade mer än tjugo års erfa-

renhet. Denna spridning gagnar ett varierat resultat då upplevelserna och svårigheterna kan 

vara olika i början av karriären mot när längre erfarenhet erhållits. Genom att intervjua delta-

gare med varierande uppfattningar ökar möjligheten att forskningsfrågan belyses utifrån olika 

håll vilket ökar resultatets trovärdighet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Samtliga deltagare var kvinnor, det är möjligt att andra 

aspekter skulle ha framkommit om även män deltagit med sina erfarenheter. Detta kan ha på-

verkat resultatets överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Då en övervägande del av 

landets distriktssköterskor är kvinnor anses resultatet ändå ha god överförbarhet till liknande 

kontext. Då även de distriktssköterskor som tackade nej till deltagande i studien samtliga var 

kvinnor anses bortfallets sammansättning inte ha påverkat resultatets giltighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Den begränsade erfarenheten av rollen som intervjuare kan ha påverkat resultatet. De genom-

förda intervjuerna tenderade att bli längre, möjligtvis djupare med fler följdfrågor ju fler in-

tervjuer som genomfördes. Detta kan ha påverkat resultatets utfall, och information kan ha 

gått förlorad i de första intervjuerna på grund av ovana vid rollen som intervjuare. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att det är viktigt att alla deltagare får frågor om samma område 

för att skapa trovärdighet, vilket också utfördes med den semistrukturerade intervjuguiden. De 
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menar vidare att genomföra intervjuer är en process i utveckling där intervjuaren efterhand 

når kunskap som kan leda till en djupare förståelse och därmed influeras till nya följdfrågor 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det faktum att alla intervjuer inte genomförts av samma per-

son kan ha haft olika inverkan på resultatet. En ensam intervjuare hade minskat möjligheten 

att frågorna ställts på olika sätt. Studiens syfte var att undersöka erfarenheter, dvs. bredden 

och alla olika upplevelser som kunde finnas bland deltagarna. Av den anledningen ansågs det 

vara en fördel med två intervjuare, för att få ett resultat med större bredd. Intervjuare med 

olika perspektiv bidrar till möjligheten att det som ska studeras belyses från olika håll och ger 

ett rikt resultat vilket stärker studiens trovärdighet och resultatets tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

En tydlig beskrivning av analysprocessens steg och belysande exempel som presenterats i 

tabell 2 ökar möjligheten att bedöma resultatets trovärdighet. Detsamma gäller då resultatet 

har presenterats med citat från intervjuerna vilket möjliggör för läsaren att bedöma likheter 

och skillnader mellan kategorier (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Då 

analysen genomfördes fanns en medveten noggrannhet med att inte välja för långa menings-

enheter då de kan försvåra analysprocessen genom att ha flera betydelser. Genom att även 

illustrera hur meningsenheterna kondenserades och abstraherades underlättas bedömningen av 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Reflektioner har förts under hela analyspro-

cessen både enskilt och gemensamt, för att nå samförstånd kring koder, underkategorier och 

kategorier. Graneheim och Lundman (2004) pekar på värdet av dialog mellan forskarkolle-

gorna i studien för att säkerställa att data benämns och sorteras på samma sätt. Även detta 

stärker trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). I kvalitativa studier blir forskaren ge-

nom sin medverkan som intervjuare och tolkare även medskapare av resultatet. Den kunskap 

och eventuella erfarenhet författarna har av fenomenet som ska studeras måste hållas i med-

vetande. Då det vid studiens början fanns en mycket begränsad erfarenhet av telefonrådgiv-

ning, men mångårig erfarenhet av patientmöten, var uppfattningen att detta var en svår upp-

gift. Denna förförståelse har inspirerat till att försöka nå en djupare förståelse kring fenome-

net. Förförståelsen har på så sätt utnyttjats som en tillgång (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

 

Resultatdiskussion 
 

Det var en samlad uppfattning bland deltagarna i denna studie att lyssnandet spelade en stor 

roll för samtalets utgång. Under samtalet var det viktigt att bekräfta den vårdsökande för att 

skapa ett förtroende dem emellan. Deltagarna framhöll också vikten av att beslut fattats i sam-

förstånd mellan telefonsjuksköterskan och den vårdsökande. En annan viktig del som poäng-

terades var erfarenhetens betydelse för att känna sig bekväm i rollen som telefonsjuksköterska 

och för möjligheten att göra korrekta bedömningar. Bristande resurser sågs som ett dilemma 

för telefonsjuksköterskan. Den vårdsökandes utnyttjande av internet för att ställa egna diagno-

ser upplevdes som en allt vanligare företeelse. Diskussion kommer att föras främst kring de 

områden i resultatet som berör samspelet mellan telefonsjuksköterska och vårdsökande. 

 

Deltagarna i denna studie ansåg att starten på samtalet var viktig för den fortsatta utveckling-

en av samtalet för att skapa ett förtroende och förmedla trygghet. Detta framkommer också i 

en studie av Snooks et al. (2008) där telefonsjuksköterskor beskriver att det centrala i kom-

munikation är att tidigt under telefonsamtalet bygga upp en relation med den vårdsökande 

genom att stödja, uppmuntra och visa empati. Det aktiva lyssnandet var något som deltagarna 
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i denna studie framhöll som mycket viktigt. Travelbee (1971) talar om vikten av att sjukskö-

terskan försöker förmedla medmänsklighet snarare än en professionell auktoritet. Genom att 

lyssna aktivt på personens berättelse skapas en relation dem emellan med kommunikationen 

som grund. Deltagarna i denna studie uttryckte vikten av att bekräfta personen och dennes 

upplevelse. Även Newton (2006) menar att aktivt lyssnande är nyckeln till ett lyckat samtal i 

telefonrådgivning. Att ställa öppna frågor gör att den vårdsökande själv får formulera sitt pro-

blem och känner sig då mer lyssnad till. Genom att upprepa det personen har sagt kan han/hon 

höra det telefonsjuksköterskan har uppfattat om problemet och klargöra eventuella missför-

stånd (Newton, 2006). Författarna har genom egna erfarenheter av telefonrådgivning upplevt 

de svårigheter som avsaknaden av det fysiska mötet ger vid bedömningar och rådgivning. I 

alla relationer är bekräftelse en viktig komponent för välbefinnande och trygghet. Som oerfa-

ren i telefonrådgivning kan det vara svårt att vara helt närvarande i lyssnandet och samtidigt 

analysera problemet samt hitta rätt i rådgivningsstödet. Med ökad erfarenhet förbättras för-

mågan till det aktiva lyssnandet. 

 

Det framkom i studien att det är en utmaning för telefonsjuksköterskan när hon och personen 

som ringer är av olika uppfattning vad gäller allvarlighetsgrad och behov av åtgärder.  Delta-

gare uttryckte att deras kompetens ifrågasattes av vårdsökande som inte godtog råd från en 

sjuksköterska, det var bara läkarens ord som accepterades. Enligt Snooks et al., (2008) finns 

det sjuksköterskor i telefonrådgivning som känner sig ifrågasatta både av vårdsökande och av 

kollegor som inte arbetar med telefonrådgivning. Vårdsökande personer kan tro att det är en 

sekreterare som svarar i telefonen istället för en sjuksköterska. Detta gör att de känner sig 

ifrågasatta i sin kompetens. Även kollegor kan uttrycka att arbetet med telefonrådgivning är 

till för de som egentligen inte vill vårda patienter. De ifrågasätter nyttan med telefonrådgiv-

ning som service då den tar resurser från andra delar i sjukvårdssystemet. Leppänen (2010) 

menar att de som ringer och önskar en läkartid direkt, oftare har en syn på sjuksköterskor som 

läkarnas sekreterare, vilket gör att sjuksköterskorna känner att deras medicinska kompetens 

ifrågasätts. Den goda mellanmänskliga relationen som beskrivs av Travelbee (1971) kunde 

vara svår att upprätta då telefonsjuksköterskan och den vårdsökande hade olika syn problemet 

och dess allvarlighetsgrad. Brister i kommunikationen försvårade skapandet av denna relation 

ytterligare. Deltagarna beskrev att det hände att de bemöttes med hårda ord när deras bedöm-

ning ifrågasattes och menade att det var lättare att vara otrevlig i frånvaro av det fysiska mö-

tet. I dagens IT- fokuserade samhälle där den unga generationen numera lever sina liv ständigt 

uppkopplade mot internet och sociala medier anas en risk att detta kommer bli allt vanligare. 

Det är ett helt annat sätt att kommunicera när samtalet sker bakom en skärm, utan att tvingas 

ta konsekvenserna av reaktionen hos personen på andra sidan. Det är intressant att fundera 

över hur den nya sortens kommunikation på lång sikt kommer att påverka den unga generat-

ionens sampel och respekt för medmänniskor när de själva söker vård. 

 

Deltagarna uttryckte att det var betydelsefullt att komma överens med den vårdsökande om 

beslutet som fattats utifrån samtalet och att denne var nöjd. Om personen känner sig delaktig i 

vården och i besluten ökar sannolikheten att råden efterföljs. Det är därför viktigt att råden är 

tydliga och lätta att förstå (Groves, 2014). Målet var att personen som fick egenvårdsråd inte 

skulle känna sig nekad en fysisk bedömning utan det var telefonsjuksköterskans uppgift att 

förmedla att en bedömning gjorts att det behovet inte förelåg i nuläget. Oavsett om telefon-

sjuksköterskan och den vårdsökande var överens om beslutet påtalade deltagarna vikten av att 

lämna en öppen dörr för personen att höra av sig igen. Greenberg beskriver på samma sätt hur 

den vårdsökande rekommenderas en ny kontakt om symtomen ändras (Greenberg, 2009). 

Detta skapar trygghet för både telefonsjuksköterska och vårdsökande. 
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Trots att befolkningen är så välinformerad och redan i förskoleåldern lär sig av föräldrar, för-

skolepersonal och media om olika kroppsdelar, var de sitter och dess funktion (Leppänen, 

2010) upplevde deltagare i denna studie att kunskap saknades om hur små skador eller enklare 

sjukdomstillstånd kunde hanteras. Däremot uttryckte deltagarna ett allt vanligare fenomen att 

personen som ringde själv redan satt sin diagnos genom informationssökning på internet. 

Självdiagnostisering som företeelse är inget som återfinns i tidigare forskning som vanligt 

förekommande. Detta är något som sannolikt kommer att öka ytterligare framöver då den 

äldre befolkningen inte använder internet i samma utsträckning som den yngre. Den informat-

ion som finns tillgänglig på internet är av varierande kvalitet och inte alltid vetenskapligt ba-

serad. Vid de tillfällen då den vårdsökande ställt sin egen diagnos är telefonsjuksköterskan 

hjälpt av skicklighet i kommunikationen för att på ett respektfullt sätt kunna visa den vårdsö-

kande på andra möjliga tolkningar. Boykins (2014) menar att telefonsjuksköterskan bör ha en 

förståelse och acceptans för varje enskild vårdsökares uppfattning och anpassa kommunikat-

ionen därefter. Travelbee (1971) talar om tillfällen då kommunikationen brister och menar att 

det är när budskapet inte uppfattas eller misstolkas. Detta kan t.ex. ske när parterna inte når 

samsyn kring problemet (Travelbee, 1971). Det är en uppfattning att det hos den yngre delen 

av befolkningen finns en önskan att bli hjälpta omgående oavsett karaktär på sjukdom eller 

skada, eftersom de varken hinner eller orkar vara nedsatta i sin funktionsnivå.  

 
Deltagare i denna studie uttryckte att de aldrig skulle sätta sig i telefonrådgivning som 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Det krävdes erfarenhet för att kunna göra bedömningar uti-

från ett telefonsamtal. De menade att mycket kunskap kom med erfarenhet. Det gällde att vara 

ödmjuk inför uppgiften då den ställde stora krav på telefonsjuksköterskan. I en studie av Cal-

man (2006) beskrivs att vara en erfaren sjuksköterska ses som ett viktigt krav för arbete i tele-

fonrådgivning och för att kunna bedöma fortsatt vårdnivå. Det räcker inte med bara kunskap 

och färdigheter, utan personliga egenskaper som att vara snäll och vänlig samt att sjukskö-

terskan visar att hon bryr sig, värderas högt av de vårdsökande. Att förmågan att visa med-

mänsklighet är betydelsefull i kommunikationen framhålls också av Travelbee (1971). Likaså 

att utgångspunkten för bedömningen ska vara den unika personens uppfattning om sitt pro-

blem. Deltagarna framhöll att bedömningar underlättades om telefonsjuksköterskor hade kli-

niska erfarenheter med sig innan de började arbeta i telefonrådgivning. Detta framkommer 

också i en studie där även vikten av att kollegor delar med sig av sin specifika kunskap inom 

olika områden påtalas för att fördjupa färdigheterna i telefonrådgivning (Purc-Stephenson & 

Thrasher, 2010). Det är författarnas åsikt att ha sett olika skador och sjukdomstillstånd och 

fått träna upp den kliniska blicken ger ovärderlig kunskap som är användbar i telefonrådgiv-

ningen. Det anses vara av vikt att kunna varva traditionellt sjuksköterskearbete med telefon-

rådgivning för att utveckla denna förmåga.  

 

Det finns i nuläget ingen specialistutbildning för telefonsjuksköterskor (Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso-och sjukvård TRIHS och Svensk sjuksköterskeförening, 2011), 

men dock en högskolekurs på avancerad nivå, 7,5 hp som ges vid Örebro universitet (Örebro 

universitet). Det är önskvärt att distriktssköterskor som har en del av sin arbetstid förlagd till 

telefonrådgivning erbjuds denna utbildning då deltagare i studien belyser vikten av kompetens 

och kunskaper i kommunikation och samtalsteknik. 

 

Ny kvalitativ forskning kring hur sjuksköterskor upplever och hanterar unga vuxnas självdia-

gnostisering som företeelse kunde öka kunskapen i området ytterligare. Forskning på nyutex-

aminerade sjuksköterskors upplevelser med fokus på svårigheter i telefonrådgivning relaterat 

till bristande erfarenhet vore också intressant för att kunna rikta stödjande insatser och belysa 

utbildningsbehov.   
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Slutsatser 
Det är en utmaning att arbeta med telefonrådgivning då telefonsjuksköterskan inte kan an-

vända sig av den kliniska blicken. Att ha klinisk erfarenhet ger därför ovärderlig kunskap. I 

studien framkom ny kunskap kring de vårdsökandes självdiagnostisering via internet. En före-

teelse som antas bli allt vanligare i framtiden. Studien visade också hur viktig kommunikat-

ionen med den vårdsökande är, då den är det enda redskap telefonsjuksköterskan har för att 

skapa sig en bild av personen. Genom det aktiva lyssnandet visar telefonsjuksköterskan att 

hon finns där vilket skapar trygghet för den vårdsökande. Detta ökar möjligheterna för att 

skapa den viktiga mellanmänskliga relationen och främjar ett personcentrerat arbetssätt. Det 

finns många hinder för att kommunikationen ska bli optimal. Med hjälp av god samtalsteknik 

kan dessa hinder till viss del överbryggas.  

 

Kliniska implikationer 
Arbete i telefonrådgivning kräver en bred kunskap hos telefonsjuksköterskan för att kunna 

fatta adekvata beslut som gagnar den vårdsökande personen. För att ge förutsättningar för 

detta behövs:   
 Ökat utrymme i specialistutbildningen i kommunikation och samtalsteknik. 

 Grundlig introduktion för nyanställda. 

 Kontinuerlig utbildning på arbetsplatsen där kollegor med specialkompetens delar med 

sig av sin kunskap inom respektive område. 

 Tid för reflektion tillsammans med kollegor för att diskutera och lära sig av upplevda 

svårigheter. 
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Bilaga 1 

 

 

Till vederbörande verksamhetschef                                               Jönköping December 2014 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på specialistprogrammet till distriktssköterska på Hälsohögskolan i Jönkö-

ping som i januari påbörjar vår sista termin. Under denna kommer vi att skriva vår magis-

teruppsats i omvårdnad och nu under hösten lägger vi upp planen för denna. 

 

Då telefonrådgivning är en av de stora delarna i distriktssköterskans arbete på vårdcentral 

önskar vi undersöka hur en distriktssköterska upplever kommunikationen med patienterna via 

telefon. Hur skapar man en bra kontakt, hur hanterar man besvärliga samtal osv.  Det prelimi-

nära syftet för uppsatsen är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av kommunikationen 

vid telefonrådgivning. Vi är således intresserade av att komma i kontakt med distriktssköters-

kor som arbetar med telefonrådgivning en del av sin arbetstid för att ev. intervjua dem om 

deras erfarenheter. Deltagandet är helt frivilligt, och möjligheten finns att när som helst av-

bryta sitt deltagande utan att behöva ange orsaken. Det kommer inte att ställas några person-

liga frågor, utan enbart frågor kopplade till professionen, och den totala tidsåtgången beräknas 

till ca en timme.  

 

Ett informationsbrev med ovanstående information är även skickat till vederbörande vården-

hetschef med önskan om kontakt med möjliga distriktssköterskor för deltagande i studien. 

För att få genomföra intervjuer med distriktssköterskor från din enhet krävs ett skriftligt god-

kännande från dig. Om du godkänner detta räcker det med att svara jakande på detta mejl. 

Oavsett hur du ställer dig till godkännande eller ej önskar vi ett svar.  

Om du har frågor får du gärna kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Holm och Marie Wårhag 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Anna Holm: 073-642 40 50, hoan1212@student.hj.se 

Marie Wårhag: 070-738 56 59, wama1005@student.hj.se 

Berit Munck Handledare Hälsohögskolan: 036-10 12 02, berit.munck@hhj.hj.se 
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Bilaga 2 

 

 

Till vederbörande vårdenhetschef                                                     Jönköping December 2014 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på specialistprogrammet till distriktssköterska på Hälsohögskolan i Jönkö-

ping som i januari påbörjar vår sista termin. Under denna kommer vi att skriva vår magis-

teruppsats i omvårdnad och nu under hösten lägger vi upp planen för denna. 

 

Då telefonrådgivning är en av de stora delarna i distriktssköterskans arbete på vårdcentral 

önskar vi undersöka hur en distriktssköterska upplever kommunikationen med patienterna via 

telefon. Hur skapar man en bra kontakt, hur hanterar man besvärliga samtal osv.  Det prelimi-

nära syftet för uppsatsen är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av kommunikationen 

vid telefonrådgivning. Vi är således intresserade av att komma i kontakt med distriktssköters-

kor som arbetar med telefonrådgivning en del av sin arbetstid för att ev. intervjua dem om 

deras erfarenheter. Deltagandet är helt frivilligt, och möjligheten finns att när som helst av-

bryta sitt deltagande utan att behöva ange orsaken. Det kommer inte att ställas några person-

liga frågor, utan enbart frågor kopplade till professionen, och den totala tidsåtgången beräknas 

till ca en timme.  

 

Vi önskar din hjälp med kontaktuppgifter i form av mejladress till distriktsköterskor som kan 

vara aktuella för deltagande. De kommer därefter att få ett mejl med inbjudan att delta och 

information om studien. De väljer därefter själva om de vill svara eller ej, deltagandet är som 

sagt helt frivillig. 

 

För att få genomföra intervjuerna krävs ett skriftligt godkännande från verksamhetschef, ett 

informationsbrev där vi efterfrågar samtycke är skickat till vederbörande. 

Om du har frågor får du gärna kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Holm och Marie Wårhag 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Anna Holm: 073-642 40 50, hoan1212@student.hj.se 

Marie Wårhag: 070-738 56 59, wama1005@student.hj.se 

Berit Munck Handledare Hälsohögskolan: 036-10 12 02, berit.munck@hhj.hj.se 
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Bilaga 3 

 

Jönköping Januari 2015 

 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter på specialistprogrammet till distriktssköterska på Hälsohögskolan i Jönkö-

ping som i januari påbörjar vår sista termin. Under denna termin kommer vi att skriva vår 

magisteruppsats i omvårdnad och under hösten har vi nu lagt upp planen för denna. Vi har fått 

din mejladress av enhetens vårdenhetschef för att erbjuda dig att medverka i en studie i form 

av en intervju. Din verksamhetschef har också lämnat sitt godkännande att vi kontaktar dig. 
 

Då telefonrådgivning är en av de stora delarna i distriktssköterskans arbete på vårdcentral 

önskar vi undersöka hur distriktssköterskan upplever kommunikationen med patienterna via 

telefon. Hur skapar man till exempel en bra kontakt, hur hanterar man besvärliga samtal, vilka 

svårigheter kan uppstå och hur hanteras dessa? Det preliminära syftet för uppsatsen är att be-

skriva distriktssköterskors upplevelse av svårigheter i kommunikationen vid telefonrådgiv-

ning. Resultatet kan komma att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Vår plan är att intervjua 

ca 15 distriktssköterskor vid olika vårdcentraler. Deltagandet är helt frivilligt, och möjligheten 

finns att när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva ange orsaken. Det kommer inte 

att ställas några personliga frågor, utan enbart frågor kopplade till professionen, och den totala 

tidsåtgången beräknas till ca en timme. Intervjun kommer att spelas in som en ljudfil efter 

godkännande från dig. Både ljudfilen och utskriften av denna kommer att hanteras och förva-

ras så att ingen obehörig kan ta del av det. Intervjun kommer att avidentifieras för att inte 

kunna härledas till dig.   
 

Deltagandet är som sagt helt frivilligt, du väljer själv om du vill delta. För att vara med i stu-

dien, om du väljer det, kan du svara på detta mejl så tar vi kontakt med dig för att boka en tid 

för intervju, tid och plats efter ditt önskemål. Vi planerar att genomföra dessa under januari 

och februari månad.  

  

Om du har frågor får du gärna kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

Med vänlig hälsning 
 

Anna Holm och Marie Wårhag 
 

  

 
 

Kontaktuppgifter: 

Anna Holm: 073-642 40 50, hoan1212@student.hj.se 

Marie Wårhag: 070-738 56 59, wama1005@student.hj.se 

Berit Munck Handledare Hälsohögskolan: 036-10 12 02, berit.munck@hhj.hj.se 
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Bilaga 4 

 

 

Samtyckesblankett 

 

 
Jag bekräftar härmed att jag har fått skriftlig och muntlig information om studi-

ens syfte samt blivit erbjuden att ta del av studiens resultat efter godkänd exam-

ination. 

 

Jag har fått information om att all data hanteras på ett sådant sätt att min identi-

tet inte kan röjas under någon del av studien. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan av-

bryta min medverkan utan att behöva ange orsak.  

 

Jag lämnar även mitt godkännande till att intervjun spelas in som en ljudfil. 

 

 

 

Ort och Datum_______________________________________________ 

 

 

Underskrift__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

 

 

Intervjuguide  

 
Bakgrundsvariabler 

- Ålder 

- Kön 

- Arbetat med telefonrådgivning som ssk/dsk antal år? 

- Utbildning i telefonrådgivning? 

- DSK/SSK? 

 

 Vad tycker du är viktigt för att skapa en bra kommunikation? 

-vad är viktigt i inledningen, under och vid avlutandet av samtalet? Vilka hinder finns? 

 

 Vilka egenskaper tycker du är viktiga i arbetet med telefonrådgivningen? 

 

 Kan du berätta om vilka utmaningar du möter i ditt arbete med telefonrådgivning, 

-etiska dilemman? 

-hur hanterar du det? 

 

 Hur hanterar du när samtalet får en dålig start? 

-går det att vända? Hur? 

 

 Kan du beskriva när du känner dig nöjd med ett samtal? 

-Mindre nöjd? 

 

 Den icke-verbala kommunikationen, hur gör du för att fånga upp det som inte uttalas? 

 

 Påverkas kommunikationen av hur samtalskön se ut? I så fall hur? 

 

 Hur känner du att kommunikationen förändrats med ökad erfarenhet? 

 

 Exempel på följdfrågor: 

 

Kan du ge något exempel? 

Hur menar du? 

Hur kändes det? 

Hur gjorde du då? 

Kan du utveckla det? 

 

 

 

 

 

 


