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Sammanfattning 

Telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn är en stor del av arbetet inom primärvård och sjukvårds-
rådgivning. Telefonsjuksköterskor ställs inför många utmaningar i samtalen med föräldrar. Syftet med 
den här studien var att belysa telefonsjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning till föräldrar 
med sjuka barn. 
Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa forskningsintervjuer och analyserades med innehållsana- 
lys. 
I resultatet framkom tre kategorier; att skapa ett samtal, att bedöma och prioritera barn samt att möta 
vårdsökande föräldrar. Telefonsjuksköterskor hade erfarenhet av olika svårigheter med att göra en be-
dömning av barnets hälsotillstånd via telefonen. En stor del av samtalen ägnades åt att bemöta oro och 
skapa trygghet. Till hjälp i bedömningen fanns ett datoriserat bedömningsstöd men också ett kollegialt 
stöd. Telefonsjuksköterskans uppgift handlade till stor del om att förmedla kunskap till föräldrarna och 
det upplevdes viktigt att i samtalen uppnå samförstånd. Telefonsjuksköterskor hade erfarenhet av att 
möta föräldrar i olika sammanhang såsom föräldrar med annan kulturell bakgrund och särboende för-
äldrar. Föräldrar sökte gärna information på internet. Telefonsjuksköterskor ställdes inför många ut-
maningar men upplevde ändå sitt arbete som tillfredsställande. 
Det behövs handledning och fördjupad utbildning med inriktning på telefonrådgivning då det är nöd-
vändigt med en bred och god kompetens för att på ett bra sätt utföra uppdraget som telefonsjukskö-
terska. 

 
 

Nyckelord: erfarenheter, telefonrådgivning, föräldrar, kvalitativ metod, omvårdnad. 



Summary 

Telephone consulting for parents with sick children is a large part of health consulting. Telephone nurses 
faces many challenges in the calls with parents. 
The purpose of this study was to illustrate the experiences of telephone consulting to parents with sick 
children. 
Qualitative research interviews were made and analyzed through content analysis. 
The result is presented in three categories; to create a conversation, to assess and prioritize children and 
to meet care-seeking parents. Telephone nurses experienced many difficulties in the assessment of a sick 
child’s state of health. A large part of the conversations were spent addressing concerns and provide se-
curity. A digital appraisal system was available as well as collegial support. A major part of the conversa-
tion was to conveying knowledge and achieving consensus was perceived as vital. Telephone nurses met 
parents in various situations such as parents with a different cultural and ethnic background as well as 
parents who were living apart. Parents today are seeking information on the internet. 
Telephone nurses are facing many difficult challenges but are still perceiving their work as satisfying. 
There is a need for further education focusing on telephone consulting as wide and deep competence is 
essential in order to be able to perform telephone consulting. 

 
Keywords: experience, telephone consulting, parents, qualitative method, nursing. 
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Inledning 

 
Sjukvårdsrådgivning via telefon är en stor del av sjuksköterskors arbetsuppgifter inom hälso- och sjuk-
vården i dag, både nationellt och internationellt (Bolli, Melle & Laubscher, 2005; Goode, Hanlon, Luff, 
O’Cathain, Strangleman & Greatbatch, 2004). I Sverige har telefonrådgivningen expanderat kraftigt i 
och med att sjukvårdsupplysningen, 1177 Vårdguiden, införts. Sjukvårdsrådgivning via telefon innebär 
att telefonsjuksköterskan ska bedöma vårdbehov, ge råd, stöd, undervisning, hänvisa till lämplig vård-
nivå, bistå med hälso- och sjukvårdsinformation och samordna vård- och omsorgsresurser. Det krävs 
stor kunskap och erfarenhet inom en mängd områden för att utföra arbetsuppgiften tillfredställande 
trots att det finns ett beslutsstöd som ska underlätta för telefonsjuksköterskan. Någon formell utbild-
ning till telefonsjuksköterska finns inte (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2011). Telefonsjuksköters-
kan har sällan fått någon utbildning i att lyssna på vårdsökande personer och deras symtom via telefon 
men förväntas ändå att göra en korrekt bedömning och prioritering (Wilson & Williams, 2000). 
Cirka 30-40 procent av samtalen till 1177 Vårdguiden, rings in av föräldrar till sjuka barn (Kvilen- Er-
iksson, Sandelius & Wahlberg, 2015; Kaminsky, Carlsson, Höglund & Holmström, 2010; Monaghan, 
Clifford & McDonald, 2003) och telefonsjuksköterskan måste göra en andrahandsbedömning av barn, 
som är svåra att bedöma, och som telefonsjuksköterskan dessutom inte har framför sig (Pettinari & 
Jessop, 2001). Det saknas kvalitativ forskning om telefonsjuksköterskans erfarenhet av att rådge föräld-
rar till sjuka barn, varför denna studie kan komma att bidra med ny kunskap i ämnet. 

 
 
 

 
Bakgrund 

Telefonrådgivning 
 

I början på 1930-talet startades den första telefonrådgivningen i Sverige och under 60- och 70-talet ut-
vecklades telefonrådgivningen främst på primärvårdsinrättningar runt om i landet. Idag utgör telefon-
rådgivning en självklar del av vården och telefonsjuksköterskor kan skapa vårdrelationer med patienter 
på distans. Rådgivning via telefon har delvis kommit att ersätta det traditionella vårdbesöket och det 
har vuxit fram ett behov av sjuksköterskor som under större delen av sin arbetstid bedömer vårdproblem 
per telefon (SSF, 2011). Telefontillgänglighet är en viktig del av vårdens offentlighet och är oftast det 
första ledet i en vårdkontakt. Tillgängligheten har förbättrats markant under de senaste åren, sannolikt 
på grund av de elektroniska telefonisystem som finns i dag (Socialstyrelsen, 2011). Med början år 2006 
utvecklades i Sverige en nationell sjukvårdsupplysning då sex landsting lanserade kortnumret 1177, i 
dag kan alla invånare ringa till 1177 Vårdguiden för råd om vård. Cirka 1200 sjuksköterskor arbetar på 
de olika sjukvårdsupplysningarna runt om i Sverige och år 2014 besvarades cirka 5,5 miljoner samtal 
(Inera, 2015). Under samma period besvarades cirka 3,5 miljoner samtal av olika primärvårdsinrätt-
ningar i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

 
 

 

Telefonsjuksköterskan 
 

Telefonsjuksköterskan är ofta en distriktsköterska men kan också vara sjuksköterska och bör vara kun-
nig inom flera områden såsom omvårdnad, kommunikation, pedagogik, medicin och teknologi (SSF, 
2011).  Telefonsjuksköterskan ska bedöma symtom, ge råd och undervisa i egenvård, men samtidigt vara 
lyhörd för den vårdsökande personen och hela dennes situation för att kunna ge individanpassad in-
formation. Dessutom ska oro och ångest stillas och många gånger ska både små och stora problem lösas 
(Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2009). Telefonsjuksköterskan gör även en bedömning av den 
vårdsökande personens vårdbehov och vilken vårdnivå som tillståndet kräver. Det ställer stora krav på 
kommunikationen och bemötande i konversationen och på att kunna hantera olika situationer som kan 
uppkomma i samtalet. Arbetet innefattar också att ge stöd för att stärka den vårdsökande personens 
förmåga att ta kontroll över sitt eget liv samt hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande insatser (SSF, 
2011). 

 
 
 



2  

Omvårdnad 
 

Omvårdnad kan definieras som den forskningsinriktning som genom relationer och gärningar ska 
främja den vårdsökande personens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Om- 
vårdnad kan beskrivas genom följande begrepp; hälsa och välbefinnande, livssammanhang och miljö, 
vårdande och människan (Hall, 2012). Sjuksköterskan har inom omvårdnad fyra grundläggande an- 
svarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Om- 
vårdnaden ska ges respektfullt och sjuksköterskan ska verka för jämlikhet (SSF, 2014 a). Telefonrådgiv-
ning till föräldrar med sjuka barn kan relatera till begreppet vårdande, då telefonrådgivning sker i samtal 
om vård och behandling till de vårdsökande personer som kontaktar vården via telefon. Målet med sam-
talet är hälsa och välbefinnande för den vårdsökande personen (Sievert & Chaiklin, 2012). I telefonråd-
givning till föräldrar med sjuka barn kan ett samtal vara vårdande i den bemärkelsen att samtalet ofta 
syftar till att tillsammans med föräldern minska lidandet och hitta en lösning på barnets hälsoproblem 
(Fredriksson, 1999). 

 
 

Det vårdande samtalet 
 

Det vårdande samtalet består av tre delar; att specificera problemet, det vill säga att den vårdsökande 
personen får berätta om sina problem, att organisera berättelsen kronologiskt för att få en förståelse för 
hur berättelsen hänger ihop och att återberätta innehållet i berättelsen för att få en djupare kunskap 
(Fredriksson & Eriksson, 2001). Vårdande samtal kan också beskrivas som en process där den vårdsö-
kande personens berättelse bekräftas, reflekteras och återberättas av telefonsjuksköterskan. Relationen 
mellan den vårdsökande personen och telefonsjuksköterskan bildar ett vårdande samtalsrum där sam-
talet hålls och där parterna är närvarande för varandra. I det vårdande samtalet är lyssnandet viktigt, 
inte bara det att telefonsjuksköterskan ska lyssna till berättelsen, utan den vårdsökande personen måste 
också kunna lyssna till sin egen berättelse (Fredriksson, 1998). Lyssnande innebär inte enbart att lyssna 
till den vårdsökandes berättelse, det innebär också en tolkning och en förståelse, att lyssna kan vara 
första steget in i den vårdsökande personens värld. Lyssna är en konst som fordrar att tystnad råder, 
inte bara att vara tyst utan även att telefonsjuksköterskans tankar är tysta. Viktigt är att ge tid för den 
vårdsökande personen att tänka och ge tid och plats för berättandet. Närvaro i samtalet innefattar relat-
ion och förståelse, att vara närvarande för någon, att vara tillgänglig och helt närvarande i samtalet inte 
bara rent fysiskt. Det menas också att den vårdsökande personen inbjuder telefonsjuksköterskan till att 
dela lidandet för att telefonsjuksköterskan ska kunna hjälpa till att finna vägen ur lidandet. Detta kräver 
att telefonsjuksköterskan och den vårdsökande personens förväntningar stämmer överens (Fredriksson, 
1999). 

 
 
 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
 

Distriktssköterskan arbetar med flertalet uppgifter inom hälso- och sjukvården, bland annat med tele-
fonrådgivning inom primärvården och på 1177 Vårdguiden (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 
2008). En del av distriktssköterskans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande (SSF, 2014 a) vilket innebär 
att stärka den vårdsökande personens upplevelse av hälsa genom att förstärka dennes egna resurser. 
Hälsofrämjande arbete handlar också om att ha kännedom kring skeenden som leder till hälsa och syftet 
är att förbättra människans upplevda hälsa (Whitehead, 2006). Den hälsofrämjande omvårdnaden byg-
ger på en holistisk och humanistisk syn på den vårdsökande personen och inriktar sig på att förstå den 
vårdsökande personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande i stället för att fokusera på 
problem och sjukdom (Berg & Sarvimäki, 2003). 

 
 

Barn och föräldrar i telefonrådgivning 
 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter så ska alla personer mellan 0-18 år räknas som barn och 
barn är lika mycket värda som vuxna personer (Regeringskansliet, 1990). Barn i Sverige har en bra hälsa 
internationellt sett. När det gäller fysisk hälsa ligger Sverige i flera avseenden i topp bland länderna i 
världen (World Health Organization, 2015). I Patientlagen framgår att varje barns bästa ska vara vägle-
dande och att barnet ska ha möjlighet att påverka sin vård beroende på barnets ålder och mognad (SFS, 
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2014:821). Föräldrar eller andra vårdnadshavare ska bära huvudansvaret för barnet och ska se till bar-
nets bästa. Inom hälso- och sjukvården finns inte några tydliga åldersgränser när ett barn är moget att 
själv ta ställning till den vård och behandling som erbjuds dem (Regeringskansliet, 1990). Detta innebär 
att både sjuksköterskan och föräldrarna behöver bemöta barnet som en deltagare i vården genom att 
tala med barnet och inte bemöta det som en passiv åskådare genom att tala om barnet (Lambert, Glacken 
& McCarron, 2008). Barn har även rätt till integritet i vården och oönskad insyn från andra aktörer 
(Regeringskansliet, 1990). 

Det är vanligt att någon annan än den vårdsökande personen ringer till sjukvården och ber om råd. En 
studie visar att 47 procent av de vårdsökande personerna ringde för någon annans del och att 67 pro- 
cent av dessa var föräldrar med barn under 18 år. När det gäller barn är det naturligt att föräldrar ringer 
(Wahlberg & Wredling, 1999). Inom hälso- och sjukvården ser sjuksköterskan sin roll som rådgivare till 
familjen och förväntar sig att föräldrarna är samarbetsvilliga och följer instruktionerna som ges. Det 
finns en risk att de föräldrar som inte samarbetar med hälso- och sjukvården anses som dåliga och be-
svärliga föräldrar. Det förekommer även föräldrar som framställer barnen sjukare än vad de är och som 
är väldigt oroliga över barnet och ställer mycket frågor och ifrågasätter behandlingar. Dessa föräldrar 
anses störande och tidskrävande och orsakar stress (Coyne, 2008). Flera studier visar att telefonsjuk-
sköterskan uppfattar det stressigt att inte ha den visuella kontakten med den vårdsökande personen, till 
exempel sjuka barn, när föräldrar ringer (Holmström & Höglund, 2007; Ledin, Olsen & Josefsson, 2011; 
Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003). En del föräldrar inser inte heller behovet av akutsjukvård när 
barnen är sjuka och det upplevs som påfrestande av telefonsjuksköterskan (Ledin, Olsen, & Josefsson, 
2011). I en annan studie anser telefonsjuksköterskan att en del föräldrar överdriver barnens symtom 
och att andra föräldrar undanhåller symtom, vilket gör det svårt att hitta ”sanningen” (Purc- Stephenson 
& Thrasher, 2010). 

Internetbaserad information om sjukdomar finns nu lättillgängligt och det finns undersökningar som 
visar att åttio procent av de vårdsökande personerna gör sökningar via internet på sina symtom innan 
de ringer till sjukvården (Black, 2009). Föräldrar är inget undantag, men studier visar också att föräldrar 
vill ha information från en telefonsjuksköterska hellre än från någon audio-visuell källa såsom internet 
och/eller böcker (Keatinge, 2006). Det kan också vara så att föräldrar gör internet-sökningar på symtom 
och tror att barnet lider av en allvarlig sjukdom. Detta leder till att det kan bli svårt för telefonsjukskö-
terskan att övertyga föräldern om att det troligen inte är något allvarligt (Black, 2009). När läkartiderna 
är få och det inte går att ge föräldrarna läkartid till sina sjuka barn är också något som upplevs svårt av 
telefonsjuksköterskan (Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). I en studie påvisas att kvaliteten på råden 
och bedömningar från telefonsjuksköterskor som görs i samtal med föräldrar om deras sjuka barn inte 
är tillräckligt goda när det gäller råd kring feber och risk för intorkning hos små barn (Andrews, 
Armstrong & Fraser, 2002). Tidigare nämnda studier visar att en del av telefonsköterskans arbete består 
av rådgivning till föräldrar med sjuka barn, vilket innebär många utmaningar för telefonsjuksköterskan. 
Majoriteten av studierna är mer än 6-7 år gamla och ingen av studierna handlar enbart om telefonråd-
givning till föräldrar med sjuka barn. Därför finns ett behov av förnyad kunskap i ämnet och för att 
bredda kunskapen är det följaktligen intressant att studera detta ämne. 
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Syfte 

 
Syftet med studien var att beskriva telefonsjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning till för-
äldrar med sjuka barn. 

 
Material och metod 

Design 
 

Studien hade en kvalitativ design med en induktiv ansats då det var människors erfarenheter som avsågs 
att studeras (Polit & Beck, 2012). Eftersom det var telefonsjuksköterskors erfarenheter som studerades 
var det passande med intervjuer som datainsamlingsmetod. Det sagda ordet och telefonsjuksköterskor-
nas beskrivning har blivit föremål för analys och tolkning (Polit & Beck, 2012). Dataanalysen skedde 
genom innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att diskutera och kartlägga den förförståelse som finns 
inom det berörda området. Författarna bör vara medvetna och reflektera kring hur förförståelsen kan 
påverka studien och dess resultat (Polit & Beck, 2012). Detta har löpande skett under hela studiens ge-
nomförande. 
 
 
 

Urval 
 

Urvalet av deltagare i studien skedde genom ett lämplighetsurval (Polit & Beck, 2012). Distriktssköterskor 
och sjuksköterskor med erfarenhet av telefonrådgivning i två olika regioner i södra Sverige tillfrågades om 
att delta i studien. För att få så god variation som möjligt eftersträvades variation i kön, ålder och arbets-
livserfarenhet hos deltagarna. Inklusionskriterier för att delta i studien var att vara distriktssköterska eller 
sjuksköterska samt att arbeta med telefonrådgivning. Deltagarna i studien benämns fortsättningsvis som 

telefonsjuksköterskor då arbetsuppgifterna med telefon-
rådgivning är de samma oavsett utbildningsnivå. Verksam-
hetschefer på olika vårdcentraler samt en verksamhetschef 
på 1177 Vårdguiden kontaktades gällande förfrågan om till-
stånd att få tillfråga telefonsjuksköterskor på respektive en-
het att delta i studien (bilaga 1).  
Efter samtycke från 17 verksamhetschefer kontaktades i 
vissa fall vårdenhetschefen på respektive enhet för att få e-
postadresser eller telefonuppgifter till sjuksköterskor med 
erfarenhet av telefonrådgivning (bilaga 2). I andra fall togs 
direkt kontakt med sjuksköterskor på respektive vårdcen-
tral då e-postadresser fanns på regionernas intranät. Kon-
takten togs via e-post och personlig kontakt och samtliga 
telefonsjuksköterskor som tillfrågades erhöll ett informat-
ionsbrev om studien (bilaga 3). Svar mottogs från 16 
stycken telefonsjuksköterskor som meddelade att de öns-
kade delta i studien och bildade därmed urvalsgruppen. Av 
dessa arbetade fem på 1177 Vårdguiden där arbetsuppgiften 
uteslutande består av telefonrådgivning. De övriga elva del-
tagarna arbetade på vårdcentraler och hade förutom tele-
fonrådgivning andra arbetsuppgifter såsom mottagnings-
arbete. Urvalsgruppen beskrivs närmare i tabell I. 
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Datainsamling 
 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. I samband med intervjutillfället fick 
deltagarna skriftligen ge sitt informerade samtycke till att delta i studien. De fick också muntlig inform-
ation om studiens syfte och att deltagandet var helt frivilligt, information om rätten att när som helst 
avbryta samt en försäkran om att data skulle behandlas helt konfidentiellt. De fick också ge sitt samtycke 
till ljudinspelning under intervjun vilket godkändes av samtliga deltagare. 
Två pilotintervjuer gjordes för att testa frågornas utformning och användbarhet. Frågorna ansågs rele-
vanta och inga ändringar gjordes, varför även pilotintervjuerna fick ingå i resultatet. Intervjuerna ge-
nomfördes med hjälp av en frågeguide med öppna frågor vars ordningsföljd kunde variera (Bilaga 4). 
Följdfrågor ställdes löpande under intervjun. Intervjuerna spelades in på en ljudfil och på så vis kunde 
intervjuaren koncentrera sig helt på att lyssna och behövde inte föra några anteckningar. Vid varje inter-
vjutillfälle fanns bara en intervjuare närvarande. Det förekom inte att båda intervjuarna deltog vid 
samma intervju. Sammanlagt genomfördes 16 intervjuer varav fyra via telefon. Resterande intervjuer 
genomfördes med deltagare och intervjuare närvarande på plats. Dessa intervjuer ägde rum på en plats 
som deltagaren föreslog vilket i samtliga fall var ett avskilt rum på deltagarnas arbetsplatser. Försök till 
följsamhet och flexibilitet mot deltagarna i samband med datainsamlingen gjordes genom att deltagar-
nas fick bestämma tid och plats för intervjun (Polit & Beck, 2012). Intervjuernas längd varierade mellan 
10-35 minuter och genomfördes under perioden januari- februari 2016. Intervjuerna avidentifierades 
och ersattes sedan med ett nummer i samband med lagringen. Intervjuerna förvarades så att ingen obe-
hörig person kunde ta del av materialet. 
 

Dataanalys 
 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant före dataanalysen påbörjades, även pauser och skratt 
skrevs ner. Intervjuaren markerades med I och deltagaren med D. Därefter genomfördes en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). 
De transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att få en god uppfattning av hel-
heten. Därefter markerades meningsbärande enheter i texterna. Meningsbärande enheter karaktärise-
ras av ord eller meningar som i sitt innehåll och i sin kontext är relaterade till varandra och som inne-
håller information som kan svara upp mot studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). De menings-
bärande enheterna kondenserades därefter för att minska omfånget på intervjutexten men ändå bibe-
hålla kärnan i materialet. De kondenserade meningsenheterna kodades, vilket innebar att texten ytter-
ligare kortades ner till några få ord som låg nära texten. All intervjutext bearbetades på detta sätt fram 
och tillbaka upprepade gånger för att sedan mynna ut i subkategorier. Slutligen utformades utifrån sub-
kategorierna flera kategorier som kom att spegla huvudinnehållet i intervjutexten. Namnet på kategorin 
blev ett uttryck för det manifesta innehållet i intervjutexten (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen 
utmynnade i tre kategorier och elva subkategorier, vilka redovisas i resultatet. 

 
 
 

Tabell II. Exempel på analyssteg. 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad menings- 

bärande enhet 

Kod Subkategori Kategori 

….kommer från andra länder och som så 

fort dom har ont i halsen ska dom ha an-
tibiotika. Som kommer från helt andra 

kulturer där man får det. 

Kommer från andra länder, 

andra kulturer där man får 
det. 

Skillnader i synsätt 

på läkemedel. 

Att möta föräldrar 

med annan kultu- 
rell bakgrund 

 
 
 
 
 
 

Att möta 
vårdsökande 

föräldrar 

Mammorna har nog lite mer oro än vad 
papporna har. Det upplever jag nog. 

Mammorna lite mer oroliga. Skillnader mellan 
föräldrar. 

Att möta mammor 
och pappor 

Familjerna är ju splittrade idag. Många 
gånger så är ju kanske mamman på ett håll 

och man delar vårdnaden på olika sätt. 

Och det är inte alltid att föräldrarna kanske 
pratas vid jätte-bra med varandra. 

Familjerna är splittrade. Man 
delar vårdnaden. Inte alltid 

föräldrarna pratar. 

Att bara få en vård- 
nadshavares perspek- 

tiv. 

Att möta särbo- 
ende föräldrar 
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Forskningsetiska överväganden 
 

Studien kan etiskt motiveras då den har ett väsentligt syfte som genererar kunskap om telefonsjukskö-
terskors rådgivning till föräldrar med sjuka barn. God vetenskaplig kvalitet eftersträvades då studiens 
metod var rimlig i förhållande till syftet med studien. Inför studien genomfördes en etisk egengransk-
ning där det framkom att risken för att studien skulle innebära nackdelar för deltagarna var mycket liten 
(bilaga 5). Under hela processen har en medvetenhet funnits om förförståelsens inverkan på både data-
insamling och dataanalys. 
Ett etiskt övervägande genomsyrade hela forskningsprocessen vilket presenteras nedan; Forskningsetik 
bygger på fyra grundläggande etiska huvudkrav; information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
Genom att informera deltagarna om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan 
angett skäl (World Medical Association, 2013) och att kontaktuppgifter till ansvariga för studien fanns 
att tillgå så uppnås informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information fick deltagarna vid 
den första förfrågan om att delta i studien skriftlig via e-post (bilaga 3). Informationen upprepades 
muntligt i samband med intervjutillfället. Verksamhetscheferna gav skriftligt tillstånd att genomföra 
studien på deras enheter. Samtliga deltagare gav sitt skriftliga samtycke till att medverka och visade på 
så vis att de frivilligt önskade delta i studien, därför uppnås samtyckeskravet. Deltagarnas konfidentia-
litet skyddades i studien genom avidentifiering, vilket innebär att deltagarna inte kan identifieras av 
obehöriga. Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att skydda deltagarnas privatliv och sekretessen rörande 
deras personuppgifter (World Medical Association, 2013). De transkriberade intervjuerna samt ljudfi-
lerna förvaras på en plats där obehöriga inte har tillgång till dem. Genom att all insamlad data användes 
endast till studien så uppnås nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Någon etisk prövning hos en etisk kommitté bedömdes inte behövas, då det inte var patienter som stu-
derades eller att något annat kriterium för att studien skulle prövas, fanns. 
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Resultat 
 

Analysen resulterade i tre kategorier med tre respektive fyra subkategorier vilka presenteras i figur I. 
Subkategorierna har tydliggjorts med citat från de transkriberade intervjuerna under respektive rubrik. 

 

Figur I. Översikt av resultat 
 

 

Att skapa ett samtal 
 

Det var av stor vikt i telefonrådgivningen att verkligen lyssna till det som sades för att samtalet skulle 
skapa trygghet och för att kunskap skulle kunna förmedlas som kunde minska föräldrarnas oro över det 
sjuka barnet. I slutet av samtalet var en överenskommelse om barnets vård önskvärd för att samtalet 
skulle sluta i förtroende. 

 
 

Att kommunicera via telefonen 
 

Telefonsjuksköterskorna menade att en av de viktigaste komponenterna i ett samtal med föräldrar till 
sjuka barn var att lyssna. Det handlade om att lyssna på vad föräldern hade att säga men också lyssna 
efter det som inte uttalades. Det handlade om att tolka och förstå ett underliggande budskap och att vara 
lyhörd även för det som inte sades. För att kunna lyssna beskrevs vikten av att få samtala ostört i en lugn 
miljö. Telefonsjuksköterskorna ville inte avbryta föräldern som ringde utan gav tid att tala färdigt innan 
motfrågor ställdes. Vikten av att visa förståelse för personen som ringde betonades. Förståelse ledde till 
ett ökat förtroende mellan samtalsparterna. Det var viktigt att börja samtalet med att presentera sig. På 
1177 Vårdguiden användes en strukturerad samtalsmall medan telefonsjuksköterskor på vårdcentraler 
beskrev hur de använde öppna frågor och ibland användes motiverande samtal. 
Telefonsjuksköterskans röstläge var något som beskrevs som viktigt och avgörande för samtalet. Tonlä-
get kunde påverka hur samtalet utvecklades och i samtal med upprörda föräldrar försökte telefonsjuk-
sköterskan att inte höja rösten utan talade lugnt och i normal samtalston. “Alltså min röst, tror jag, säger 
väldigt mycket. Om jag inger trygghet hos den jag pratar med. Att jag alltid presenterar mig, säger vem jag är 
och vad jag har för yrkesprofession. [...] Alltså det är att både lyssna in och använda min röst tror jag... Det är  
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väldigt beroende på att jag har ett vänligt och ett trevligt bemötande så når jag väldigt långt.“ (Deltagare (D) 
13). 
I samtalen fanns en strävan efter att se till varje individ och att se varje situation som unik. Samtalet 
avslutades ofta med en sammanfattning av hur telefonsjuksköterskan uppfattat det som föräldern hade 
berättat. Detta gjordes för att få en bekräftelse på att telefonsjuksköterskan förstått föräldern rätt. ”Och 
sen ska vi försöka sammanfatta. Är det... Och du menar att det är så här och så här och så här och så försöker vi 

upprepa då och då får dom ju rätta till då om något är fel.” (D14). Målet var att skapa ett bra samtal där båda 
parter kände sig nöjda och många samtal till föräldrar med sjuka barn var trevliga, positiva och gav en 
yrkesmässig tillfredsställelse. 

 
 

Att skapa trygghet och bemöta oro 
 

Föräldrarna var ofta oroliga för sina sjuka barn. Oron fanns hos föräldrarna oavsett vilken ålder deras 
barn var i och genererade en stress hos föräldern. Som telefonsjuksköterska var det viktigt att se den oro 
som fanns, att förstå och bemöta oron och istället skapa trygghet. Genom att visa förståelse och ödmjuk-
het inför föräldrarnas situation skapades ett förtroende mellan föräldern och telefonsjuksköterskan. En 
stark oro hos en förälder var något som skulle tas på allvar. “Det är ju mammornas och pappornas oro. Vad 
är det den står för? På vilken nivå ska man lägga den? Och det är jätteviktigt att man är ly- hörd. Och oro är ju 

minst lika viktigt som själva symtomen...” (D5). Oroliga föräldrar kunde lugnas på olika sätt. I vissa fall fick 
barnet en tid för läkarbedömning även om barnets fysiska status inte krävde det. Oro bemöttes också 
genom att telefonsjuksköterskan gav föräldrarna information som lugnade. Genom att ringa upp föräl-
dern upprepade gånger kunde utvecklingen följas och en utvärdering av situationen kunde ske. Det gav 
en bekräftelse på hur bedömningen av barnet var samt om egenvårdsråden som gavs ledde till en för-
bättring hos barnet. Detta skapade också trygghet för många föräldrar. “Jag tar en ny kontakt i eftermiddag 
med dig igen. För att höra hur det går, hur du har upplevt dagen hur det har blivit, försöka ha lite mer kontakt. 

Inte bara släppa efter det samtalet utan jag ringer tillbaka igen och gör en uppföljning” (D13). Telefonsjukskö-
terskorna var också noggranna med att uppmana föräldrar att vid behov återkomma. 

 
 

Att förmedla kunskap 
 

I samtal med föräldrar ägnades tid åt att ge råd och informera föräldrarna utifrån det behov föräldrarna 
hade. Telefonsjuksköterskan fick förmedla sin kunskap och utifrån sin erfarenhet bemöta föräldrarnas 
frågor. I de fall då telefonsköterskan inte bedömde att barnet behövde få en tid inbokad för läkar- eller 
sjuksköterskebedömning på plats gavs råd om egenvård. Egenvårdsråden skulle öka kunskapen hos för-
äldrarna och ge en trygghet att på egen hand vårda sitt sjuka barn. ”…och vad man kan göra själv hemma 

som underlättar och många ringer bara för att få råd eller så säger de att jag vill bara råd- göra med er” (D9). 
Genom att ge egenvårdsråd lade telefonsjuksköterskan över ansvaret för vården av barnet på föräld-
rarna. Egenvårdsråden kunde bland annat handla om att kontrollera temperaturen på barn samt att ge 
febernedsättande medicin. Föräldrar uppmuntrades att läsa vidare på hemsidor på internet och hänvi-
sades gärna till 1177 Vårdguidens hemsida. 

 
 

Att nå överenskommelse 
 

Telefonsjuksköterskorna uttryckte vikten att i samtalen nå samförstånd med den som de samtalade med. 
Det innebar en tillfredsställelse för dem själva och för den vårdsökande föräldern att vara överens när 
samtalet gick mot sitt slut. “Det är ju alltid bra när man känner att man har kommit i samförstånd och att man 

har kunnat ge råd som en förälder kan ta till sig” (D16). Telefonsjuksköterskor uppgav också att de ofta 
brukade dokumentera tillsammans med föräldern så att föräldern var införstådd med vad som bestämts 
i samtalet. I de allra flesta samtal upplevdes föräldrarna vara tacksamma för den hjälp de fick i samtalen. 
När föräldrarna var nöjda efter samtalet upplevdes det som ett kvitto på att ett bra jobb var gjort. Ibland 
fick telefonsjuksköterskorna hantera situationer då föräldrar inte var nöjda med bedömningen. Detta 
var inte vanligt utan de flesta föräldrar visade tacksamhet. Konflikt kunde uppstå när föräldrarnas för-
väntningar inte stämde överens med hur telefonsjuksköterskan bedömde situationen. Ofta handlade 
dessa konflikter om en besvikelse hos föräldern att inte få en bedömning på plats. Telefonsjuksköterskor 
beskrev hur de hellre gav en läkartid än att hamna i en konflikt med en påstridig förälder. “Jag vill aldrig 
sluta ett samtal i konflikt utan jag ger mig om man säger så..  Ibland när det inte når fram och dom absolut vill 
komma så är det okej för mig. Då ger jag mig med det. [...]Utan det är ju viktigt att vi är överens när samtalet 

slutar” (D4). 
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Att bedöma och prioritera barn 
 

Bedömning av barnets sjukdomstillstånd och prioritering av vårdnivå var en stor del i telefonrådgiv-
ningen till föräldrar med sjuka barn. Bedömningen försvårades av att barnet inte visuellt kunde ses. Till 
sin hjälp för att underlätta bedömningen använde telefonsjuksköterskan olika typer av stöd. 

 
 

Att inte se barnet 
 

Telefonsjuksköterskorna menade att barns hälsotillstånd var svåra att bedöma per telefon, just därför 
att barnet inte kunde ses. “...det är jätte-jätte svårt att göra en bedömning på telefon när man inte har den 

kliniska bilden av barnet…” (D15). Små barn eller spädbarn ansågs extra sköra och kunde lätt bli sjuka 
med risk för intorkning, vilket gjorde att oron över att bedömningen kunde vara fel blev stor. För att 
minska telefonsjuksköterskans oro att göra en felaktig bedömning bokades ofta läkartider till små barn. 
Erfarenheten visade också att det var viktigt att telefonsjuksköterskan gjorde föräldrarna uppmärk-
samma på signaler som påvisade att det lilla barnet inte mådde bra. 
Större barn eller tonåringar upplevdes något lättare att bedöma i telefon. “...och det bästa är ju när de är 
lite äldre att man kan prata med dem själv egentligen, det blir ju alltid andra hands uppgifter annars och det är 

ju lurigt...” (D6). Men föräldrar kunde visa missnöje med att telefonsjuksköterskan valde att prata direkt 
med barnet. 
Utslag och prickar var också något som uppgavs vara svårt att bedöma via telefon, så dessa barn fick 
oftast komma till vårdcentralen för bedömning. Det som framkom vid telefonrådgivningen stämde inte 
alltid när barnet väl kom till vårdcentralen, för det mesta var barnet piggare än det verkade i telefonen. 
Bedömning av barn per telefon upplevdes som en stor utmaning för telefonsjuksköterskorna. 
 
 

 

Att identifiera behov och prioritera vårdnivå 
 

Telefonsjuksköterskornas uppgift var bland annat att bedöma behovet av vård och vilken vårdnivå som 
barnet skulle prioriteras till. Det ansågs svårt att bedöma föräldrarnas beskrivning av barnets symtom 
via telefon, föräldrarna lämnade ofta bristfällig information vilket ledde till svårigheter att prioritera till 
rätt vårdnivå. Telefonsamtal med föräldrar tog längre tid än andra samtal då det var många frågor som 
skulle ställas och besvaras för att en rättvis bild av barnets situation skulle framträda. Detta behövdes 
för att kunna göra en bedömning av rätt vårdnivån och en rättvis prioritering. Det var viktigt att föräld-
rarna fick ett förtroende för telefonsjuksköterskan så att rätt information gavs. På så vis kunde telefon-
sjuksköterskan lita på bilden som föräldrarna gav av barnet. “...att man oftast får lita - eller alltid lita - eller 
man får förutsätta att man kan lita på föräldrarna och bilda sin uppfattning av det som de berättar för mig…” 

(D8). Telefonsjuksköterskorna resonerade att föräldrarna kände barnen bäst och var experter på sina 
barn, därför måste de lita på föräldrarnas information. Det fanns en rädsla att missa viktig information 
i telefonrådgivningen och telefonsjuksköterskorna tog in barn på läkarbesök eller sjuksköterskebesök 
för att försäkra sig om att inte missa något. Samtidigt konstaterades att det inte skulle vara föräldrarna 
som bestämde om barnen skulle ha en läkarbedömning eller inte, det var telefonsjuksköterskans be-
dömning av vårdbehovet som skulle ligga till grund för prioriteringen. “...för det är ju inte dom som be-

stämmer om dom ska ha en tid utan det är ju jag som ska göra en bedömning…” (D15). Detta kunde leda till 
att telefonsjuksköterskornas kompetens att bedöma vårdbehovet krockade med förälderns förvänt-
ningar av telefonrådgivningen. Det var ofta ont om läkartider på vårdcentralen vilket gjorde att priori-
teringen var tvungen att vara hård, ändå måste de barn som behövde läkartid få det. 
Något som kunde påverka bedömningen och som gav stor oro var när arbetssituationen var stressad 
med många telefonsamtal som väntade. Då kände telefonsjuksköterskorna att det var stor risk att de 
inte hann att ägna så mycket tid som de skulle behöva för samtalet och bedömningen riskerades då att 
bli bristfällig. De samtal som handlade om barn som inte mådde psykiskt väl ansågs som svåra samtal 
och att det fanns andra vårdinrättningar att hänvisa till så att barnet fick hjälp upplevdes som en stor 
hjälp. Även andra samtal från föräldrar hänvisades till andra vårdinstanser både då barnet var väldigt 
sjukt såsom barnakuten eller till exempel skolsköterskan vid mindre krämpor på skolbarn. 

 
 

Att använda stöd för sin bedömning 
 

Som stöd för telefonsjuksköterskorna i bedömningen av sjuka barn användes ett datoriserat rådgiv-
ningsstöd, både av de som arbetade på 1177 Vårdguiden och de som arbetade på olika vårdcentraler.  På 
1177 Vårdguiden användes alltid det datoriserade rådgivningsstödet vid bedömningar av sjuka barn. Om 



10  

det datoriserade rådgivningsstödet visade att barnet skulle ha ett läkarbesök så ordnades det. De som 
arbetade på vårdcentral uppgav också att även de utgick ifrån det datoriserade rådgivningsstödet vid 
bedömningar, men att de inte helt utgick från det då de upplevde att då skulle nästan alla sjuka barn 
behöva en läkartid. Telefonsjuksköterskorna på vårdcentral uppgav att de i många fall använde sig av 
sin erfarenhet i kombination med det datoriserade rådgivningsstödet och att de försökte få en bild av 
barnets allmäntillstånd innan de bestämde vilken vårdnivå som var aktuell för barnet. Samtidigt uppgav 
telefonsjuksköterskor att de kunde använda det datoriserade rådgivningsstödet för att skjuta upp besö-
ket till vårdcentralen “... jag bedömer enligt vårt bedömningsstöd att ni inte behöver komma än…” (D10). 
Något som telefonsjuksköterskor använde i sin bedömning var kunskap som de fått genom erfarenhet 
och genom utbildningar. Även erfarenheten av att själv vara förälder användes vid bedömningar. Tele-
fonsjuksköterskor uppgav att när deras egen kunskap och erfarenhet inte räckte till för att svara på för-
äldrars frågor eller för att göra en bedömning så tillfrågades kollegor, läkare och andra vårdinstanser 
såsom barnakuten. Olika hemsidor såsom Vårdhandboken och 1177 Vårdguiden, användes som hjälp-
medel i ett ständigt lärande. Det fanns många källor till lärande och telefonsjuksköterskorna var måna 
om att vara professionella och kunniga mot föräldrarna. 
I samtalet med föräldrar till sjuka barn kunde telefonsjuksköterskan som ett stöd i bedömningen be att 
få lyssna på barnets andning eller hosta för att på så sätt kunna göra sig en bild av barnets besvär.  ”…det 
är rätt bra om dom har telefonluren nära och så att man får höra lite grann hur låter barnet när barnet hostar. 
Är det väldigt obstruktivt eller hur är det? Är det skällande hosta eller hur låter det med slemhosta eller vad är 

det?” (D13). Telefonsjuksköterskorna uppgav att de försökte lyssna till det som hördes i bakgrunden vid 
telefonsamtalet med föräldrar. Leker barnet i bakgrunden? Busar med sina syskon? Fanns det något i 
samtalet som kunde ge ledtrådar till bedömningen? Fanns det något i samtalet som kunde avgöra om 
situationen var mer allvarlig än vad föräldern angav?  
Dokumentation av det som blivit bestämt i samtalet med föräldern kändes viktigt dels för att någon 
annan telefonsjuksköterska skulle kunna följa upp och för att dokumentationen skulle kunna ligga till 
grund för bedömning av barnet vid något annat tillfälle. De menade att det var viktigt att se till helhet- 
en, att en bedömning av barn via telefon gick ut på att lägga ett pussel för att få så mycket information 
som möjligt för att bedömningen skulle bli så rätt och säker som möjligt. 

 

 

Att möta vårdsökande föräldrar 
 

Mötet med föräldrar till sjuka barn innebar en utmaning i telefonrådgivningen då nutidens föräldrar var 
olika säkra på sin föräldraroll. Kulturella skillnader och om barnets föräldrar var särboende gjorde ut-
maningen extra stor. Telefonsjuksköterskorna beskrev också en skillnad i att möta mammor respektive 
pappor. 

 
 

Att möta nutidens föräldrar 
 

Nutidens vårdsökande föräldrar beskrevs som pålästa och uppdaterade. Många sökte information via 
internet. Föräldrarna “googlade” olika problem och en hel del självdiagnosticering förekom. Föräldrar 
som sökte information på internet sågs som både positivt och negativt. Några telefonsjuksköterskor 
nämnde att föräldrarna använde oseriösa hemsidor. Sökning av information på internet kunde leda till 
en stress då föräldern på felaktig grund misstänkte allvarliga sjukdomar, men det kunde också leda till 
att föräldern självständigt kunde utföra egenvård utifrån den internetbaserade informationen. Ofta 
nämndes 1177 Vårdguiden som en hemsida som många föräldrar använde och som telefonsjuksköters- 
korna också rekommenderade. Trots att föräldrarna läst och fått information på till exempel 1177 Vård-
guidens hemsida ringde de också för att rådfråga en telefonsjuksköterska. Nutidens föräldrar sökte vård 
tidigt och även för små banala saker. Detta ledde till en högre arbetsbelastning och kunde bidra till stress 
hos telefonsjuksköterskor. “Dom ringer och söker för allt som man tidigare kanske pratade med sina morför-
äldrar och farföräldrar om. Dom googlar, dom tittar och har sett någon prick som har varit där i två dagar... Det 

gjorde man ingen stor grej av tidigare.” (D5). 
Föräldrarna upplevdes väldigt olika, en del var lugna och trygga i att ge egenvård till sina barn medan 
andra var väldigt oroliga och osäkra. Det fanns föräldrar som var osäkra på att till exempel kontrollera 
temperaturen på sitt barn eller ge något läkemedel då barnet inte ville det. Föräldern lät barnet be-
stämma. Det fanns också erfarenhet av att i de familjer där äldre syskon varit mycket sjuka så söktes 
vård tidigare. Föräldrar i yngre åldrar upplevdes söka vård mer frekvent än föräldrar i högre ålder.  
Nutidens föräldrar ville ha en diagnos innan behandling sattes in. Föräldrar ville inte börja behandla 
med till exempel receptfria allergimediciner innan en läkare gjort en bedömning att det verkligen var 
allergi som orsakade besvären. Telefonsjuksköterskorna beskrev också att föräldrar idag var insatta i till 
exempel debatten om antibiotika och hade stor förståelse och kunskap om varför antibiotika inte behöv-
des och skulle användas i onödan. 
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En del föräldrar visade sig vara ovilliga att vara hemma från arbetet för vård av barn. Detta ledde till att 
föräldrar snabbare önskade få behandling för sjukdom så att barnet kunde återgå till skola/förskola så 
fort som möjligt. Det fanns erfarenhet av att föräldrar idag var stressade och trötta. Det kunde också 
vara så att andra anhöriga sökte för barnets räkning då föräldrarna arbetade. ”…det kan jag tycka,  många 

föräldrar har inte tid att vara hemma med sina barn när de är sjuka. De vill komma ner med dom direkt.” (D10). 
En del föräldrar var påstridiga och hotade att byta vårdcentral när de inte var nöjda med vad telefon-
sjuksköterskan erbjöd. 

 
 

Att möta föräldrar med annan kulturell bakgrund 
 

Telefonsjuksköterskorna beskrev erfarenhet av att i telefonen möta föräldrar med annan kulturell bak- 
grund. Dessa möten beskrevs som utmanande bland annat på grund av språksvårigheter som ledde till 
kommunikationsproblem. Ofta var det den familjemedlem som behärskade svenska språket bäst som 
ringde. Därmed inte sagt att det var den person som ringde som kände barnet bäst. I många fall var det 
pappan i familjen som kunde språket bäst och att det därför ofta var papporna som ringde om det sjuka 
barnet. I många familjer hade mammorna mer kunskap om barnets tillstånd och det blev en utmaning 
för telefonsjuksköterskan att få en bra bild av situationen. Samtalet kunde ske i flera led då pappan 
behövde ställa frågor till mamman och därefter översätta. Den här typen av samtal var mer tidskrävande 
än andra samtal. Någon telefonsjuksköterska nämnde möjligheten med tolksamtal men uppgav också 
att det inte var helt okomplicerat. Språksvårigheterna kunde resultera i att telefonsjuksköterskan bad 
föräldrarna ta med sig barnet för en bedömning på plats istället. Föräldrar med annan kulturell bak-
grund kom “oanmälda” till vårdcentralen i större utsträckning än föräldrar med svensk bakgrund. Dessa 
föräldrar sökte tidigt när barnen blev sjuka, var mindre mottagliga för egenvårdsråd och önskade hellre 
träffa en doktor på plats för bedömning. Vissa ville inte få råd från en kvinnlig sjuksköterska eller läkare. 
Det gjorde att det kunde bli svårt för telefonsjuksköterskan att lotsa och hänvisa föräldrarna till rätt 
vårdnivå. Dessa föräldrar upplevdes även mer vana att utan termometer avgöra om barnet hade feber 
eller inte. Genom erfarenhet hade dessa föräldrar lärt sig att känna på barnets kropp och på så vis be-
döma temperaturen. “...det här med feber har dom väl kanske med sig i sin kultur. Det kan ju vara mycket mer 
farligt med feber i deras länder så dom blir ju väldigt oroliga. Här är vi ju inte så oroliga för feber för det är ju 

ofta dom här förkylningarna, influensorna…” (D14). 
I olika kulturer finns olika syn och olika mycket kunskap om hur läkemedel ska användas. Flera telefon-
sköterskor ansåg att föräldrar med annan kulturell bakgrund i högre utsträckning önskade få antibiotika 
när barnen var sjuka oavsett om det var en bakteriell infektion eller en virusinfektion. 

 
 

Att möta särboende föräldrar 
 

Telefonsjuksköterskorna menade att det svårt när barnets föräldrar levde åtskilda och hade delad vård-
nad om barnet. Båda föräldrarna till det sjuka barnet kunde ringa och ha olika meningar om barnets 
tillstånd och symtom. Ena föräldern kunde ringa trots att barnet befann sig hos den andra föräldern. 
Informationen som gavs var inte förstahands information därför att barnet inte fanns i närheten och 
föräldern hade inte sett barnet på några timmar eller till och med dagar. När telefonsjuksköterskan då 
ställde frågor kunde inte den förälder som ringde svara. “...svårt är det ibland när de bor på skilda ställen, 
när föräldrarna är skilda och de precis har lämnat tillbaka barnet till den andre och så ringer den  första och 
berättar om saker och ting och sen frågar man någonting – det vet jag inte, han har åkt i väg till sin mamma 

nu…” (D11). När telefonsjuksköterskan då bad att den föräldern som hade vårdnaden om barnet just då 
ringde upp, så kunde den föräldern som inte hade vårdnaden om barnet bli förargad. Det var inte helt 
ovanligt att de särboende föräldrarna hade olika åsikter om barnet och kommunikationen mellan för-
äldrarna upplevdes ofta vara bristfällig. Samtalet ledde då inte någonstans och kartläggningen av bar-
nets besvär fördröjdes. 

 
 

Att möta mammor respektive pappor 
 

Till telefonrådgivningen ringde både mammor och pappor. Erfarenheten visade att det var flest mam-
mor som ringde men att det blev fler och fler pappor som ringde om sina sjuka barn. Nutidens pappor 
ansågs vara mer delaktiga i vården av barnen. Ibland verkade det vara så att föräldrarna trodde att pap-
pan lättare fick läkartid eller en bättre bedömning av barnen, men det kunde också vara så att mamman 
var för orolig för att prata i telefonen. Erfarenheten visade också att mammorna var mer oroliga än pap-
porna och ville oftare komma till en vårdcentral för bedömning, medan papporna var mer konkreta och 
strukturerade när anamnes skulle tas och tog lättare emot egenvårdsråd.  
“... papporna är mer konstruktiva - så här och så här är det... mammorna kan vela runt lite - mammorna är 

meroroliga än papporna. Jag tänker att det är väl som kvinnor överlag, de är mer oroliga än papporna…” (D1). 
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När det gällde informationen som gavs av föräldrarna som berörde barnen så ansåg telefonsjuksköters-
kor att informationen från mamman eller pappan var likvärdig samtidigt som andra menade att mam-
man var mer insatt i detaljerna än pappan. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Ambitionen i den här studien har varit att beskriva metoden så noggrant som möjligt. I en studie är det 
viktigt att datainsamlingsmetod och analysmetod är noggrant beskriven samt är rimlig utifrån studiens 
syfte, detta är något som stärker trovärdigheten i en studie (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativa 
forskningsintervjuer och innehållsanalys är en passande metod när människors upplevelser och erfa-
renheter studeras (Polit & Beck, 2012). I studien hade det varit svårt att använda sig av någon annan 
datainsamlingsmetod än kvalitativa intervjuer. 
Studiens trovärdighet har stärkts av att det fanns en stor spridning gällande deltagarna med avseende 
på ålder samt antal år med erfarenhet inom telefonrådgivning. Detta bidrog till en god variation i delta-
garnas erfarenheter. För att stärka detta ytterligare hade det varit önskvärt att även ha manliga sjukskö-
terskor som deltagare och tyvärr söktes inte aktivt efter manliga deltagare i urvalsförarandet. Med man-
liga deltagare hade möjligtvis annan data kommit fram och detta kunde ha förändrat studiens resultat. 
På de vårdenheter som tillfrågades om deltagande är det oklart om någon manlig telefonsjuksköterska 
arbetade. Omkring 10 % av telefonsjuksköterskorna i Sverige är manliga, vilket kan förklara svårigheten 
att finna manliga deltagare (Kaminsky, Carlsson, Höglund & Holmström, 2010). 
Tillförlitligheten i studien har stärkts genom att data har samlats in under en relativt kort period på två 
månader. Det finns en risk att datainsamlingen inte blir konsekvent om data samlas in under lång tid 
då det under en längre datainsamlingsperiod kan ske förändringar i telefonsjuksköterskans arbete (Gra-
neheim & Lundman, 2004). En intervjuguide med öppna frågor har använts för att ge varje intervju 
ungefär samma struktur (bilaga 4). Semistrukturerade intervjuer har i studien genomförts av två olika 
intervjuare med liten erfarenhet av att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer, vilket kan ha påver-
kat deltagarna att inte förmedla lika mycket relevant information som en van intervjuare hade gjort 
(Polit & Beck, 2012). Efter hand upplevdes dock att intervjuerna blev djupare och mer innehållsrika ju 
mer vana intervjuarna fick. Den ringa erfarenheten kan ha påverkat intervjuernas längd som varierade 
i tidsomfattning mellan 10-35 minuter. 
Då samma intervjuguide har använts har alla deltagare fått samma övergripande frågor men följdfrå-
gorna har varierat. Hade det varit en och samma intervjuare hade frågorna ställts mer exakt på samma 
sätt vid de olika intervjuerna men att vara två intervjuare upplevdes som en styrka då det kan ha lett till 
en större variation i datainsamlingen.  
I flera av intervjuerna har deltagaren kommenterat att inspelningen på ett eller annat sätt påverkat in-
tervjun. Det noterades också att flera deltagare spände sig och valde sina ord noga då de visste att in-
spelning gjordes. Detta kan ha påverkat datamängden som kunde blivit mer innehållsrik och omfattande 
om deltagarna inte tagit hänsyn till inspelningen. Detta märktes också då deltagarna blev mer avslapp-
nade när inspelningen stängts av. Materialets djup och bredd kunde eventuellt blivit mer innehållsrikt 
om deltagarna utan hämning hade berättat om sina upplevelser. 
Under de fyra telefonintervjuer som genomfördes upplevde intervjuaren att deltagarna var mer av- 
slappnade och mindre fokuserade på att samtalet spelades in. I studien genomfördes 16 stycken inter-
vjuer och när de sista intervjuerna transkriberades upplevdes att ingen ny information framkom varför 
datainsamlingen därefter avslutades. För en god trovärdighet ska en studie innehålla rimlig mängd data 
utifrån syfte och datans kvalitet (Graneheim & Lundman, 2004). 
Analysmetoden innehållsanalys var passande att använda och genomfördes utifrån Graneheim och 
Lundman (2004) då denna upplevdes enkel och lättförståelig. 
I analysen eftersträvades att inte välja för stora meningsbärande enheter då de riskerar innehålla mer 
än en företeelse men inte heller för små meningsbärande enheter som inte hade något innehåll alls. I 
båda fallen riskeras att information missas (Graneheim & Lundman, 2004). 
Under analysen har en löpande diskussion förts kring bildandet av kategorier och subkategorier och det 
har funnits en strävan efter att dra tydliga gränser mellan de olika kategorierna. Det finns en medveten-
het om att innehållet tangerar varandra i de olika kategorierna. I analysen finns en risk att tolkningar 
gjorts av den data som framkommit vilket kan ha påverkat resultatet. Analysen genomfördes både indi-
viduellt, av författarna tillsammans samt under handledningstillfällen. Detta ses som en styrka då fler 
aspekter kan ha framkommit. Genom att förstärka och förklara kategorier och teman med lämpliga citat 
har trovärdigheten i resultatet stärkts. 
För att bedöma överförbarheten bör det finnas en tydlig beskrivning av kontexten som deltagarna be-
finner sig i, datainsamlingen och analysmetoden (Graneheim & Lundman, 2004). Detta har så gjorts 
och studiens resultat bör därför kunna ses som överförbart på andra liknande grupper och samman-
hang. 
En av intervjuarna har erfarenhet av telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn. Vissa av deltagarna 
var också medvetna om det. Intervjuarens förförståelse kan ha påverkat samtalet genom att deltagaren 
förutsatte att intervjuaren förstod vad som underförstått menades. Intervjuaren kan också ha trott att 
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hon förstod och frågade därför inte vidare. Insikten om detta stärker studiens trovärdighet (Polit & Beck, 
2012). 
 
 

 

Resultatdiskussion 
 

Enligt resultatet ansåg telefonsjuksköterskor att det var svårt att kommunicera med föräldrar via tele-
fonen. Det låg en svårighet i att inte se barnet visuellt när en bedömning gjordes. Telefonsjuksköterskan 
talade oftast inte heller med det sjuka barnet vilket ytterligare komplicerade bedömningen. Detta är 
något som bekräftas i flera andra studier (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003; Pettinari & Jesssop, 
2001). Alla telefonsjuksköterskor betonade hur viktigt det var att verkligen lyssna till den som ringde 
och att varje förälder som ringde var unik och utgick från en unik situation. I ett vårdande samtal är det 
en förutsättning att vårdgivaren är närvarande och verkligen lyssnar. Det skapar förutsättningar för pa-
tienten att våga sätta ord på känslor och att tolka situationen på ett meningsfullt sätt (Fredriksson, 
1999). Omvårdnad i telefonrådgivning med föräldrar till sjuka barn ska ske individuellt där varje föräl-
der blir bemött efter de förutsättningar som finns just i det samtalet (SSF, 2011). 
De som ringde för telefonrådgivning gällande sjuka barn var i stor utsträckning barnens egna föräldrar. 
Tidigare studier visar att både nationellt (Kaminsky, Carlsson, Höglund & Holmström, 2010) och inter-
nationellt (Bolli, Melle & Laubscher, 2005; Goode et al, 2004) är det i högre grad (73 % - 82 %) mödrar 
som ringer. Detta stämmer väl överens med den erfarenhet telefonsjuksköterskorna berättade om. Trots 
en ständig strävan efter ett mer jämställt samhälle där båda föräldrar har lika stort ansvar för barnen 
var det alltså fortfarande mödrarna som i störst utsträckning sökte vård för barnet. 
I resultatet framkom att papporna som ringde upplevdes mer konkreta och strukturerade i samtalet 
samt att mammorna upplevdes mer oroliga. Kanske att papporna ringde först när det verkligen behöv-
des men att mammorna oftare ringde för att stilla sin oro och få bekräftelse. Denna spekulation kan 
styrkas genom en studie som visar att pappor i större utsträckning får tid till läkare eller remiss till andra 
vårdinstanser. Mammor får däremot i större utsträckning egenvårdsråd och kan fortsätta vårda barnet 
i hemmet (Kaminsky, Carlsson, Höglund & Holmström, 2010). 
I resultatet framgick att det fanns både för- och nackdelar när föräldrar till sjuka barn “googlade” olika 
symtom. Självdiagnosticering kan både lugna och skapa oro. Positivt är att människor söker efter in-
formation och fakta och visar på så sätt intresse för sin egen hälsa. Detta visar en drivkraft att öka sin 
kunskap och ta ansvar för sin egen hälsa vilket är en viktig del i ett hälsofrämjande tankesätt (Black, 
2009). Men att “googla” olika symtom och behandlingar kan också vara missvisande och därmed skapa 
oro och osäkerhet. Detta är kunskap som inte tidigare har presenterats i några tidigare vetenskapliga 
artiklar. 
Telefonsjuksköterskorna berättade om språksvårigheter i kontakten med människor med annan kultu-
rell bakgrund. Då flyktingströmmarna ökat under de senaste åren (The World Bank, 2015) kommer 
denna utmaning att bli allt mer påtaglig, inte bara för telefonsjuksköterskor utan för alla professioner 
inom vården. Det är något som kan komma att bli en större del av vår vardag och det krävs en utveckling 
av system och arbetssätt för att kunna bemöta dessa människor på ett bättre och enklare sätt. 
Det fanns erfarenhet av svårigheter att göra en bedömning och prioritering av barn som hade särboende 
föräldrar. Antalet särboende föräldrar har senaste åren ökat (Statistiska Centralbyrån, 2016) och detta 
innebar en utmaning för telefonsjuksköterskan då det kunde handla om att en förälder inte ville att den 
andra föräldern skulle veta om att vård hade sökts för barnet eller att föräldrarna hade helt olika upp-
fattning om en situation. Denna utmaning ställer höga krav på att få fram information som ska ligga till 
grund för bedömningen och även i samtalsmetodiken med föräldern då det i många fall kan vara ett 
känsligt område att beröra. Det kan vara svårt för telefonsjuksköterskan att veta vilken av föräldrarna 
som lämnar adekvat information. Inga andra studier har hittats som tar upp de här svårigheterna. Dessa 
utmaningar är något som telefonsjuksköterskor bör få handledning i och utbildas i att använda verktyg 
och strategier för att kunna bemöta föräldrar i den här typen av situation. 
Resultatet visade att telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård i Sverige inte är enhetlig. Telefonsjuk-
sköterskor på Vårdguiden 1177 följde strikt ett datoriserat bedömningsstöd medan telefonsjuksköters-
kor på vårdcentraler delvis använde samma datoriserade bedömningsstöd men utgick också i bedöm-
ningen från sin tidigare erfarenhet och sin egen kunskap. Detta innebar att bedömningen av sjuka barn 
kunde bli olika beroende på till vilken enhet föräldern vände sig. Användandet av ett nationellt datori-
serat bedömningsstöd innebär en försäkran om att patienten får en korrekt bedömning och blir hänvisad 
till rätt vårdnivå vilket leder till ett effektivt utnyttjande av de begränsade vårdresurserna (Marklund, 
Ström, Månsson, Borgquist, Baigi & Fridlund, 2007). Enligt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område ska den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överens-
stämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS, 1998:531). Ett strikt användande av ett be-
dömningsstöd kan vara ett resultat av att telefonsjuksköterskan vill “ha ryggen fri” och vågar kanske inte 
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alltid lita på vad den egna erfarenheten säger. Olika bedömningar av det sjuka barnet kan hos föräldrar 
skapa en stor osäkerhet och ett bristande förtroende för olika aktörer inom telefonrådgivning. Det kan 
också innebära att det blir en ökad belastning på sjukvården i sin helhet då samma föräldrar kontaktar 
både 1177 Vårdguiden och sin vårdcentral. Orsaken till att föräldrar söker rådgivning på flera olika en-
heter kan bero på missnöje med bedömningen på den första enheten föräldern kontaktat. Detta kräver 
onödiga resurser inom hälso- och sjukvården (Rahmqvist, Ernesäter & Holmström, 2011). En föränd-
ring av detta skulle kunna leda till en samhällelig förbättring med en effektiv kostnadsbesparing både 
för den vårdsökande personen och för vården i sin helhet när förälder och barn blir hänvisade till rätt 
vårdnivå från början. 
Sedan 1990-talet är allt mer vård i Sverige privatägd. Under 2008 beslöt regeringen att införa vårdval i 
hela primärvården (SFS, 2008:962). Vårdval gör att medborgarna fritt kan välja mellan vårdgivare (So-
cialstyrelsen, 2010). Telefonsjuksköterskorna berättade att föräldrar som ringde om sina sjuka barn 
ibland hotade med att byta vårdcentral om föräldern inte fick som den ville. Telefonsjuksköterskor upp-
gav att tid hellre bokades in för bedömning på plats en gång för mycket än att konflikt uppstod med 
föräldern som ringde. Finns det en press på sjuksköterskor i telefonrådgivning att bemöta den vårdsö-
kande personen som en “kund som alltid har rätt”? Kan det vara så att det finns en rädsla hos telefon-
sjuksköterskor att “tappa” patienter som byter vårdcentral på grund av missnöje? Om så är fallet så finns 
det en risk att den som skriker högst får också komma till doktorn snabbast. Antal listade patienter på 
en vårdcentral styr ekonomiska ersättningar och är därmed viktigt för enhetens fortsatta arbete. Detta 
kan sättas i relation till att det i hälso- och sjukvårdslagen står att vården ska vara lika för alla människor 
och att den person som har det största vårdbehovet skall ges företräde (SFS, 1982:763). 
Målet med omvårdnad via telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn är optimal hälsa för barnet, 
men också att bringa jämvikt i omvårdnadsrelationen så att barn och föräldrar blir delaktiga i omvård-
naden och känner trygghet och respekt för vårdens aktörer (SSF, 2014 b). 
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Slutsatser 

 
Studien visar att det finns behov av ett nationellt bedömningsstöd som är anpassat både efter 1177 
Vårdguidens och primärvårdens arbetssätt då nuvarande beslutsstöd inte alltid används på samma 
vis inom de två olika organisationerna. 
Det är oftast föräldrarna som för barnets talan, vilket innebär att telefonsjuksköterskan måste lita på 
vad föräldern säger om barnet. Ibland har barnet skilda föräldrar som har dålig kommunikation, vil-
ket kan upplevas som ett hinder för att rätt bedömning och prioritering görs. Även språkförbistringar 
och kulturella skillnader hos barnets föräldrar leder till svårigheter i bedömning och prioritering. 
Vårdvalet med frihet att välja vårdcentral kan användas som hot om att byta vårdcentral om inte 
föräldern blir nöjd med svaret i telefonen. 
Nutidens föräldrar är också ofta pålästa om barnens sjukdomar via internet, det är inte alltid veten-
skaplig information på dessa hemsidor, därför kan föräldrar bli mer oroliga och kräva vård av barnet 
trots att åkomman kan lindras med egenvård. Vissa föräldrar är ofta väldigt oroliga och söker snabbt 
vård, då måste telefonsjuksköterskan finnas där som ett stöd för dessa föräldrar. 
I grunden finns det samtal som förs mellan föräldrar och telefonsjuksköterskan, i detta samtal där 
lyssnandet är centralt ska trygghet och kunskap till föräldrarna förmedlas och en överenskommelse 
om vilken vård som passar barnets åkomma beslutas. 

 

 
Kliniska implikationer 

I resultatet framkommer att utveckling av telefonsjuksköterskans arbete både från ett enskilt per-
spektiv och ur ett samhällsperspektiv är nödvändig. 
Följande åtgärder för att förbättra arbetssituationen för telefonsjuksköterskor föreslås: 

 

 Det vårdande samtalet - Kompetensutveckling av telefonsjuksköterskor i “Det vårdande 
samtalet” och dess möjligheter i telefonrådgivningen. 

 

 Barn till skilda föräldrar - Tid för reflektion och handledning tillsammans med andra te-
lefonsjuksköterskor hur bemötandet av dessa föräldrar ska ske. 

 

 Språk- och kulturförbistringar - Utveckla teknik för att underlätta vid samtal med annat 
språk än svenska. Information till immigranter från berörda myndigheter såsom till exempel 
Migrationsverket om hur svensk hälso- och sjukvård fungerar. Information på 1177 Vårdgui-
dens hemsida om egenvård på flera språk än vad som finns publicerat idag. 

 

 Informationssökning på internet - Tid för reflektion och diskussion tillsammans med 
andra telefonsjuksköterskor om hur bemötandet av föräldrar som söker information via inter-
net ska ske. Utarbetande av gemensamma riktlinjer. 

 

 Det nationella beslutsstödet - Utveckling av det nationella beslutsstödet så att det passar 
både primärvård och 1177 Vårdguiden för en korrekt bedömning, jämlik vård och ett effektivt 
utnyttjande av vårdens resurser. 

 

 Vårdvalets hinder för en jämlik vård - Utvärdering av vårdvalet och hur den påverkar 
vårdens jämlikhet bör ske av berörd myndighet. 

 

 Telefonrådgivning - bör vara en större del i specialistutbildningar 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Till verksamhetschefer inom primärvård Region /Region 

 
 

Ansökan om tillstånd att tillfråga distriktssköterskor/sjuksköterskor om deltagande i en 

studie om distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning med föräldrar till 

sjuka barn. 

 

Vi heter Ingalill Andersson och Evelina Eller och studerar på distriktssköterskeprogrammet 

vid Jönköping University, School of health and Welfare. I vår utbildning ingår att skriva en 

magisteruppsats på 15hp där vi valt att genomföra en vetenskaplig intervjustudie. 

Syftet med vår studie är att beskriva distriktssköterskor/sjuksköterskors erfarenhet av telefon- 

rådgivning med föräldrar till sjuka barn. 

Studien kommer att genomföras utifrån en kvalitativ ansats med 10-15 semistrukturerande 

intervjuer. Vi önskar intervjua distriktssköterskor eller sjuksköterskor men om vi får möjlig- 

het prioriterar vi i första hand att intervjua distriktssköterskor. 

Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange 

något skäl till detta. Data kommer att behandlas konfidentiellt. Studien planeras att avslutas i 

maj 2016 och vi delar gärna med oss av resultatet om så önskas. Handledare för vår studie är 

Berit Munck som tjänstgör på Hälsohögskolan i Jönköping. 

 

Vi ansöker härmed om tillstånd att få tillfråga distriktssköterskor/sjuksköterskor på just Din 

vårdcentral om att delta i vår studie. 

Vi ber dig att besvara detta mail och om du vill, ge ditt samtycke till att vi tar kontakt med di-

striktssköterskor/sjuksköterskor på din vårdcentral. Även om du inte samtycker till detta ber 

vi dig ändå meddela oss det. 

 
 

Tacksam för besked snarast. 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Ingalill Andersson & Evelina Eller 
 

Evelina Eller Ingalill Andersson Berit Munck (universitetslektor) 

Tel.070-2626093 Tel.070-3261443 Tel.036-101202 

david.evelina@gmail.com larmgatan6@telia.com berit.munck@ju.se 

mailto:david.evelina@gmail.com
mailto:larmgatan6@telia.com
mailto:berit.munck@ju.se


 

Bilaga 2 
 

Till dig som är vårdenhetschef inom primärvård i Region  / Region  
 

Vi heter Ingalill Andersson och Evelina Eller och studerar på distriktssköterskeprogrammet 

vid Jönköping University, School of health and Welfare. I vår utbildning ingår att skriva en 

magisteruppsats på 15hp där vi valt att genomföra en vetenskaplig intervjustudie. 

Syftet med vår studie är att beskriva distriktssköterskor/sjuksköterskors erfarenhet av telefon- 

rådgivning med föräldrar till sjuka barn. Vi önskar studera svårigheter samt möjligheter i ar- 

betet med telefonrådgivning till föräldrar för att öka kunskapen inom ämnet och se vilka be- 

hov som finns i den valda yrkesgruppen inom detta ämne. 

 

Studien kommer att genomföras utifrån en kvalitativ ansats med 10-20 semistrukturerande 

intervjuer. Vi önskar intervjua distriktssjuksköterskor eller sjuksköterskor men om vi får möj- 

lighet prioriterar vi i första hand att intervjua distriktssköterskor. 

 

Vi har mottagit ett godkännande från verksamhetschefen på din vårdcentral om att tillfråga 

distriktssköterskor/sjuksköterskor om att delta i vår studie. Deltagandet är frivilligt och delta- 

garna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange något skäl till detta. 

 

Nu skriver vi till dig för att få hjälp med att komma i kontakt med distriktssköters- kor/sjuk-

sköterskor som arbetar med telefonrådgivning på din vårdcentral. Vi skulle vara mycket tack-

samma om du har möjlighet att efterhöra om det finns intresse hos någon/några distriktsskö-

terskor/sjuksköterskor att delta i en intervju. En intervju tar som mest 1 timma och kan ge-

nomföras på en plats som passar deltagaren. 

 

Vi uppskattar om du så snart som möjligt kan återkomma till oss med besked. Du får då gärna 

också ge oss kontaktuppgifter till den/de personer som kan tänka sig att delta så att vi kan 

skicka dem ett informationsbrev. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Med Vänlig Hälsning 

Inga-Lill Andersson & Evelina Eller 
 

 

 
 

Evelina Eller Ingalill Andersson Berit Munck (universitetslektor) 

Tel.070-2626093 Tel.070-3261443 Tel.036-101202 

david.evelina@gmail.com larmgatan6@telia.com berit.munck@ju.se 

mailto:david.evelina@gmail.com
mailto:larmgatan6@telia.com
mailto:berit.munck@ju.se


 

Bilaga 3 
 

Till dig som arbetar som sjuksköterska/distriktssköterska med telefonrådgivning i pri- 

märvård. 

 

Vi heter Ingalill Andersson och Evelina Eller och studerar på Distriktssköterskeprogrammet 

vid Jönköping University, School of health and Welfare. I vår utbildning ingår att skriva en 

magisteruppsats på 15hp där vi valt att genomföra en vetenskaplig intervjustudie. 

Syftet med vår studie är att beskriva Din och andra distriktssköterskor/sjuksköterskors erfa- 

renhet av telefonrådgivning med föräldrar till sjuka barn. Din erfarenhet är intressant för oss. 

Har du erfarenhet av svårigheter eller möjligheter i samtalen? 

Din verksamhetschef har godkänt att vi tillfrågar Dig om att delta i studien och genom din 

vårdenhetschef har vi fått Dina kontaktuppgifter. Vår förhoppning är att Du tycker att det 

skulle vara intressant att delta i vår studie. Deltagande är naturligtvis helt frivilligt och Du kan 

avbryta Din medverkan när Du vill. Den information som Du delger oss kommer att behand- 

las konfidentiellt. Detta innebär att endast vi som studieansvariga samt vår handledare kom- 

mer att ha kännedom om vad just DU har delgett i studien. 

 

För att få information om Dina erfarenheter kommer vi att genomföra intervjuer. Intervjuerna 

kommer att ta som mest 1 timma och genomföras på en plats som du själv kan bestämma. 

Med Ditt samtycke önskar vi spela in intervjun för att underlätta en fortsatt analys av inform- 

ationen. Inspelningen kommer att förvaras så att inga obehöriga har tillgång till den. 

 

Om du kan tänka dig att bli intervjuad om hur du upplever telefonrådgivning till föräldrar så 

svara på detta mail så återkommer vi till Dig för att bestämma en tidpunkt och plats för inter- 

vjun. I samband med intervjun kommer Du att få skriva på en blankett där du samtycker till 

att delta i studien. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Inga-Lill Andersson & Evelina Eller 
 
 

Evelina Eller Ingalill Andersson Berit Munck (universitetslektor) 

Tel.070-2626093 Tel.070-3261443 .036-101202 

david.evelina@gmail.com larmgatan6@telia.com berit.munck@ju.se 

mailto:david.evelina@gmail.com
mailto:larmgatan6@telia.com
mailto:berit.munck@ju.se


 

Bilaga 4 
 

Frågeguide 

 

+ Kan du berätta hur Du upplever att ge telefonrådgivning till föräldrar med sjuka barn? 

+ Vad upplever Du för utmaningar med telefonrådgivning med föräldrar till sjuka barn? 

+ Vad upplever Du som positivt i telefonrådgivning med föräldrar till sjuka barn? 

+ Hur gör Du för att skapa en bra kommunikation? 

+ Påverkas samtalet av vilken av föräldrarna som ringer? 

 

 

 

 
 

Inflikningsfrågor 

 

+ Berätta mer…. 

+ Berätta om…. 

+ Hur kändes det… 

+ Exempel… 

+ Vad kände du…. 

+ På vilket sätt… 

 

 

 
Bakgrundsvariabler 

 

+ Kön: 

+ Ålder: 

+ Antal år i yrket (sjuksköterska): 

+ Antal år med erfarenhet av telefonrådgivning: 



 

Bilaga 5 
 


