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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård. Vårdgivare ansvarar för att bedriva 

ett patientsäkert arbete och se till att vårdskador inte sker. En vårdskada kan uppkomma på 

grund av systematiska fel eller mänskligt felhandlande. Vid telefonrådgivning försvinner 

den icke-verbala kommunikationen, som vid fysiska möten är en viktig komponent i 

arbetet för en säker vård.  

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva faktorer som är av betydelse för telefonsjuksköterskor och 

vårdsökare vid telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården. 

 

Metod  

 

En allmän litteraturöversikt genomfördes. Totalt inkluderades 15 artiklar i resultatet, som 

antingen var kvalitativa eller kvantitativa. 

 

Resultat 

 

Fyra faktorer av betydelse vid telefonrådgivning identifierades: kommunikation, 

arbetsmiljö, tekniska hinder och utbildning/kunskap. Bristande kommunikation, genom få 
öppna frågor, språkbarriärer, undermålig informationsöverföring samt uteblivna kontroller 

av den vårdsökandes förståelse, ledde till att patientsäkerheten blev lidande. Personalens 

arbetsmiljö och resursbrist bidrog till stress och utmattning hos telefonsjuksköterskor och 

kunde resultera i underprestering. Införandet av tekniska hjälpmedel så som datoriserade 

beslutsstöd upplevdes många gånger hämmande och bidrog till att telefonsjuksköterskor 

tvivlade på sin kompetens i högre utsträckning. 

 

Slutsats 

 

Studiens identifierade huvudfaktorer kommunikation, arbetsmiljö, utbildning/kunskap och 

tekniska hinder, visade sig ha betydelse för både telefonsjuksköterskor och vårdsökare vid 

telefonrådgivning. Faktorerna visade sig påverka rådgivningssamtalet var och en för sig, 

men också i kombination med varandra. Vidareutbildning föreslås som ett sätt för 

telefonsjuksköterskor att ta kontroll över sitt arbete och lära sig att identifiera faktorer som 

kan påverka patientsäkerheten. 

 

 

Nyckelord: Kommunikation, Patientsäkerhet, Säker vård, Telefonrådgivning, 

Telefonsjuksköterska.  
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INLEDNING 

 

Vården är en del av samhället och måste anpassas till dess snabba utveckling och 

digitalisering (Wahlberg, 2007). Teknikens framfart medför att invånare ställer högre krav, 

och vill ha tillgång till vård, råd och information dygnet runt. Efterfrågan ökar gällande 

digitala kommunikationsalternativ, så som telefon (Ferm, 2016). Telefonrådgivning har en 

viktig roll inom hälso- och sjukvård, och kommer användas i större utsträckning i takt med 

att vårdlandskapet förändras (Pathipathi, Azad & Jethwani, 2016).     

 

Sedan telefonrådgivningen blivit en del av dagens vårdutbud, har det visat sig öka 

patienternas följsamhet, vårdtillgängligheten har förbättrats, olika professioner kan lättare 

nätverka med varandra och vården blir mer patientsäker för de som till exempel bor 

hemma eller på ett vårdboende och ofta behöver vårdkontakt (McLean et al., 2013).  Det 

finns dock en uppfattning om att kommunikationsverktyget telefonrådgivning har mindre 

substans än kommunikation som sker vid ett fysiskt möte, då icke-verbal kommunikation 

uteblir (Wahlberg, 2007). Vilket kan påverka säker vård (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2016). 

 

 

BAKGRUND 

 

Säker vård 

 

Säker vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och behövs för att stärka 

vårdkvaliteten samt öka patientsäkerheten. Detta görs genom kontinuerligt utvecklande av 

arbetsprocesser och system inom vårdsektorn. Metoder för behandling och teknik förnyas 

också ständigt. Med utvecklingen följer även uppmärksammandet av vårdskador och 

vikten av en säker vård. För att en säker vård ska kunna upprätthållas krävs ett 

multidimensionellt arbete inom ledarskap, teamarbete, tekniska färdigheter, användandet 

av standardiserade arbetsmetoder, säker informationsöverföring samt god samverkan med 

patient och anhörig (SSF, 2016). Utan dessa adekvata åtgärder skulle vårdgivare och 

vårdtagare sakna förtroende för användning av telefonrådgivning som alternativ 

vårdinstans (Hall & McGraw, 2013).   

 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet är inte statiskt, vid varje nytt möte med vårdtagaren, ska patientsäkerheten 

därför vara en central del. En av de vanligaste orsakerna till att patientskador sker är 

bristande och/eller ofullständig kommunikation (SSF, 2016). 

I Sveriges patientsäkerhetslag [PSL] beskrivs bland annat vårdgivarens ansvar att bedriva 

ett patientsäkert arbete och förebygga att vårdskador uppkommer. Patientsäkerhet 

definieras enligt PSL kap.2, 6 § som skydd mot vårdskada [kursivering tillfogad] (SFS 

2010:659).  
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Vidare beskrivs i PSL kap.2, 5 §:  

 

Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som: 

1. är bestående och inte ringa, eller 

2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit 

[kursivering tillfogad] (SFS, 2010:659, kap.2, §5).  

 

En vårdskada kan grunda sig i systematiska fel och i fel som uppkommer som resultat av 

en människas handlingar (Riksrevisionen, 2013). Människans handlingar kan färgas av den 

mänskliga faktorn. Mänskliga faktorer får människor att handla på ett visst sätt och kan 

vara av social och/eller kulturell karaktär. Det kan kopplas till exempelvis upplevd 

könstillhörighet eller till upplevelsen av sin egen förmåga att hantera olika situationer, så 

kallad ”self-efficacy”. Kognitionsförmåga, socialt stöd, och interaktionen mellan 

vårdgivare och vårdtagare påverkar också den mänskliga faktorns utfall (Bell & Thornton, 

2011; Buntin, Burke, Hoaglin & Blumenthal, 2011). Enligt Birkler och Dahl (2014) har 

den mänskliga faktorn två sidor, en negativ och en positiv. Den negativa sidan beskriver 

hur vi som människor framstår som en risk och hur vi genom att vi är mänskliga bidrar till 

misstag som kan orsaka skada hos patienten. Den positiva sidan beskriver människans 

förmåga att anpassa sig, improvisera och uppväga för att förhindra att skador uppstår och 

är viktigt att ha i åtanke när man talar om vård och hur den kan fungera på ett så säkert sätt 

som möjligt (Birkler & Dahl, 2014).  

 

Kommunikation 

 

Ordet kommunikation härstammar från de latinska termerna ”communicatio” och 

”communis”. Innebörden av ”communicatio" beskrivs som “ömsesidigt utbyte”, medan 

”communis” innebär “gemensam”. Kommunikationsprocessen består av att sända och ta 

emot meddelanden samt att kunna tyda essensen av mottagna meddelanden (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Det finns det flera faktorer som kan påverka kommunikationens 

kvalitet, såsom skillnader i kultur, användande av språket, hörselnedsättning och tekniska 

problem (Eide & Eide, 2009). I vården är kommunikationen mellan patient och 

vårdpersonal av stor vikt. Det förekommer två kommunikativa beteenden inom 

vårdsektorn: det verbala och det icke-verbala (Wahlberg, 2007).  

 

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Verbal kommunikation innefattar den information som förmedlas via tal, ord eller skrift 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2011). En icke-verbal kommunikation är en 

sådan som förmedlas utan ord. Den kan vara antingen medveten eller omedveten. Icke-

verbal kommunikation beskrivs vidare som informationsöverföring med hjälp av icke-

språkliga medel som oftast bidrar till direkt respons mellan parterna och dess reaktioner 

(Wahlberg, 2007). Kroppsspråk, miner, gester och tonläge är exempel på sådan typ av 

informationsöverföring (SKL, 2011).  
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Kommunikation i vården 

En omvårdnadsteoretiker som tar upp vikten av verbal och icke-verbal kommunikation 

inom omvårdnad var Joyce Travelbee (1926–1973). Kommunikation är ett viktigt verktyg 

för sjuksköterskor för att uppnå god vård, och den verbala kommunikationen ledsagas 

alltid av den icke-verbala kommunikationen. Det krävs en sändare, en mottagare och ett 

budskap dem emellan för att kommunikation ska kunna uppstå. Begreppet kommunikation 

definieras som både en handling och en process. Som en handling involverar den både 

fysisk och mental aktivitet hos sändare och mottagare. En process uppstår då det sker ett 

utbyte av budskap under denna handling (Travelbee, 2001).  

 

Enligt kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterskor (2011) är det viktigt att kunna 

analysera de besvär som framkommer, inte enbart med hjälp av de ord som förmedlas utan 

även via icke-verbal kommunikation. Exempel på icke-verbala komponenter som kan 

användas är symtomljud och bakgrundsljud. Wilson och Taylor (2011) menar att i samtalet 

med vårdsökare är det därför lika viktigt att lyssna som att tala för att minska risken för 

missförstånd och felbedömningar. Wahlberg (2007) menar att förståelse är en förutsättning 

för optimal kommunikation och spelar roll för samtalets kvalitet och resultat. 

 

Patientlagen [PL] beskriver bland annat hur förmedlande och mottagande av information 

bör ske. I PL stadgas i kap.3, 6 § att ”informationen ska anpassas till mottagarens ålder, 

mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar” (SFS 

2014:821). Vidare beskrivs i kap. 3, 7 § att ”den som ger informationen ska så långt som 

möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den 

lämnade informationen” (SFS 2014:821). Det finns således ett behov av att följa metoder i 

samtalet för att få en stabil struktur som är lätt att följa och som underlättar det patientsäkra 

arbetet. För att kunna uppnå denna tillvaro krävs det ett intresse hos sjuksköterskor att 

införskaffa kunskap och erfarenhet gällande kommunikation samt förstå vikten av 

kommunikationens betydelse (Runius, 2017).   

 

Nästan dubbelt så många vårdskador har sin grund i bristande kommunikation jämfört med 

de vårdskador som uppkommer på grund av brister i den medicinska kompetensen (SKL, 

2011). En norsk studie visar på att missuppfattning av information sker även i samtal där 

vårdsökare tror sig ha förstått samtalets innehåll (Holm-Hansen & Hunskaar, 2011).  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] stadgas i 1§ att ett av målen i den svenska sjukvården 

är att se till att god hälsa och vård på lika villkor gäller för hela befolkningen (SFS, 

2017:30). Detta ska också gälla vid telefonrådgivning som idag utgör en del av 

sjuksköterskans möte med patienten (Johnson et al., 2014).   

 

Begreppet telefonrådgivning kan definieras som tillhandahållandet av personlig hälsovård 

”på distans” som uppstår vid en interaktion mellan vårdgivare och vårdsökare. Information 

överförs från vårdsökare till vårdgivare, som sedan ger återkoppling till den vårdsökande 

(McLean, Protti & Sheikh, 2011). Telefonrådgivning inkluderar bland annat områdena 

diagnostik, behandling, vägledning, konsultation och utbildning (Pathipathi, Azad & 

Jethwani, 2016). 
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Telefonrådgivning 

 

Den första samtalscentralen kopplad till svensk sjukvård tas i bruk under 1930-talet och 

verkar för att hänvisa patienten vidare till sjukhusen för rätt vård. År 1968 ersätts den äldre 

typen av samtals-central med en mer etablerad och utbredd sådan, den så kallade 

Sjukvårdsupplysningen (Wahlberg, 2007). Första juni år 2006 får den svenska 

telefonrådgivningen namnet 1177. Vid uppstarten utnyttjas tjänsten endast av fem 

landsting i landet (SSF, 2016). Idag har alla Sveriges landsting en egen verksamhet som 

ansvarar för telefonrådgivning. Alla landsting är knutna till 1177 Vårdguiden som har till 

uppgift att effektivisera sjukvården, se till så att den utvecklas och blir mer lättillgänglig, 

samtidigt som patientsäker vård bibehålls (Eklöf, 2017).  

 

Sverige är ett av de länder i västvärlden där telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård 

utvecklats och används mest (Johnson, Wilhelmsson, Börjeson & Lindberg, 2014).  

Den svenska telefonrådgivningens upplägg är inspirerat av den engelska 

telefonrådgivningstjänsten “National Health Service Direct” (Kaminsky, Röing, Björkman 

& Holmström, 2017). 1177 Vårdguiden är Sveriges största hälsovårdgivare. Tjänsten är 

tillgänglig för hela landets invånare dygnet runt och året om. Statistik visar dock på  att 

behovet av telefonrådgivning är som störst på kvällar och helger (St. George, Cullen, 

Gardiner & Karabatsos, 2008). I jämförelse med de andra skandinaviska länderna så är 

Sverige framstående vad gäller telefonrådgivning (Kaminsky, Röing, Björkman & 

Holmström, 2017). Den svenska telefonrådgivningen vill främja lättillgänglig och 

evidensbaserad vård till alla medborgare, oberoende av var i landet de bor (Eklöf, 2017). 

För en del grupper, till exempel de som vårdas hemma eller de som bor långt ifrån 

närmaste vårdinstans, kan telefonrådgivning vara ett mer lättillgängligt vårdalternativ 

(Vassilev et al., 2015). 

 

Konfidentialitet mellan telefonsjuksköterska (se definition nedan) och vårdsökare måste 

alltid övervägas vid telefonrådgivning. Det är viktigt att telefonsjuksköterskor tar hänsyn 

till den vårdsökandes integritet genom att se till att miljön runt om är lugn och att ingen 

annan än de två parterna i samtalet är närvarande. Telefonrådgivning är ett medium för 

vård, inte ett verktyg som helt kan ersätta den omvårdnad som utförs ansikte mot ansikte 

(Schlachta-Fairchild, Elfrink & Deickman 2008).  

 

Telefonsjuksköterskor  

Definitionen av en telefonsjuksköterska är enligt kompetensbeskrivningen för 

telefonsjuksköterskor “en sjuksköterska som under majoriteten av sin arbetstid arbetar med 

sjukvårdsrådgivning per telefon oavsett verksamhetsområde” (SSF, 2011). Vidare säger 

kompetensbeskrivningen att telefonsjuksköterskor ska vara välutbildade och basera den 

rådgivning de ger, på den kunskap de erhållit under sin utbildning och genom egna 

livserfarenheter. De ska arbeta med individen i fokus och med ett förhållningssätt där 

vårdsökarens specifika behov, erfarenheter, förväntningar och kunskaper tas i beaktande. 

Information skall ges på en nivå där vårdsökaren förstår innehållet i det som sägs och kan 

dra nytta av det ur ett hälsofrämjande perspektiv (SSF, 2011). Det framgår även fem 

viktiga punkter som en telefonsjuksköterska bör förhålla sig till. Punkterna är: att bedöma 

vårdbehovet hos den vårdsökande, ge råd, stöd och undervisning, hänvisa till lämplig 

vårdnivå, bistå med hälso-och sjukvårdsinformation samt samordna vård- och 

omsorgsresurser (SSF, 2011). Sammantaget kan detta kallas “triagering”, vilket är en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%20George%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18523705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cullen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18523705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gardiner%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18523705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karabatsos%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18523705
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process som bestämmer vilken nivå och typ av hälso- och sjukvård som den vårdsökande 

är i behov av (Huibers, Smits ,Renaud, Giesen & Wensing, 2011). Forskning visar på att 

problem relaterat till vårdsökare oftare uppmärksammas vid undertriagering än vid 

övertriagering (Montalto, Dunt, Day & Kelaher, 2010).  

 

Inom svensk telefonrådgivning arbetar ungefär 1500 legitimerade sjuksköterskor, som 

varje år besvarar 4,5 miljoner samtal. Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning 

kallas för telefonsjuksköterskor. På engelska kallas telefonsjukskösterskor ”telephone 

nurse” eller ”telenurse”. Idag finns ännu ingen formell specialistutbildning utformad för 

telefonsjuksköterskor men många av dem som arbetar har lång erfarenhet inom området 

(Eklöf, 2017). Utbildning och träning har visat sig bidra till utvecklingen av 

telefonrådgivning (Kaakinen, Kyngäs, Tarkiainen & Kääriäinen, 2016). Dessutom behövs 

utbildning så att telefonrådgivning som redskap används effektivt och korrekt. Redan 

under grundutbildningen bör sjuksköterskor introduceras och tränas i telefonrådgivning. 

Helst ska utbildningen vara bred och mångsidig för att anpassas efter individuella förmågor 

och bakgrunder (Pathipathi et al., 2016; Varley et al., 2016). 

 

Inom telefonrådgivning sker ”ett ansiktslöst och icke-fysiskt vårdmöte”, där en interaktion 

uppstår mellan två parter, vårdsökare och vårdgivare. Dessa två ska sedan tillsammans 

analysera och tolka den vårdsökandes hälsoproblem och i samförstånd besluta om åtgärd 

(Runius, 2017).  

 

Bedömnings- och beslutsstöd  

Enligt Runius (2013) är medicinsk bedömning det centrala i telefonrådgivningssamtalet. 

Att göra en korrekt bedömning är en förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna ge 

lämpliga råd och vid behov hänvisa till rätt vårdnivå̊. Eklöf (2017) förklarar att då råden 

ska hålla samma kvalitet i hela landet finns det ett gemensamt datoriserat beslutsstöd som 

ska användas som ett komplement vid telefonrådgivning. Det datoriserade beslutsstödet 

som används i Sverige av telefonsjuksköterskor kallas för Rådgivningsstöd 1177 [RGS 

1177] (Runius, 2013). RGS 1177 innehåller vetenskapligt baserade riktlinjer i form av 

olika symtom och tillstånd hos barn, ungdomar, vuxna och äldre människor. Dessa 

riktlinjer är designade som en checklista, som föreslår frågor telefonsjuksköterskor kan 

ställa utifrån de symtom som vårdsökare anger. Telefonsjuksköterskor föreslår sedan 

relevanta åtgärder utifrån de svar och den information de får av vårdsökare (Wahlberg, 

2007).  

 

Leppänen (2010) menar att det finns en risk att telefonsjuksköterskor blir passiva och 

tvivlar på sin egna kompetens vid användandet av beslutsstöd. Det kan kopplas till att 

telefonsjuksköterskor i högre utsträckning använder sig av datoriserat beslutsstöd när de är 

trötta (Holmström, 2007). För att bibehålla patientsäkerhet är det viktigt att 

telefonsjuksköterskor fokuserar på patientvård och inte allt för mycket på tekniska 

hjälpmedel (Schlachta-Fairchild et al., 2008). 

 

Problemformulering  

 

Sättet att kommunicera har förändrats mycket de senaste 40 åren då den tekniska 

utvecklingen går snabbt framåt. Samhällets sätt att kommunicera har på kort tid förändrats 

från att vara traditionell envägs-kommunikation via tv, radio och tidningar, till att bli en 

http://www.tandfonline.com/author/Huibers%2C+Linda
http://www.tandfonline.com/author/Smits%2C+Marleen
http://www.tandfonline.com/author/Renaud%2C+Vera
http://www.tandfonline.com/author/Giesen%2C+Paul
http://www.tandfonline.com/author/Wensing%2C+Michel
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaakinen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26433605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kyng%C3%A4s%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26433605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarkiainen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26433605
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%A4%C3%A4ri%C3%A4inen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26433605
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föränderlig flervägskommunikation utan bestämda sändningstider. På samma gång som vi 

kan fascineras av många nya informationsvägar och tekniska möjligheter som erbjuds idag 

kan vi också ställas inför de konsekvenser som utvecklingen inom hälsoinformatik får för 

vårdsökare (Birkler & Dahl, 2014). Då den icke-verbala kommunikationen uteblir vid 

telefonrådgivning kan detta ses som en brist och riskera att patientsäkerheten äventyras vid 

telefonrådgivning.  

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva faktorer som är av betydelse för telefonsjuksköterskor och 

vårdsökare vid telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården. 

METOD  

 

Val av Metod 

 

En litteraturöversikt valdes som metod för att få en överblick gällande valt ämne. En 

litteraturöversikt innebär att söka, kritiskt granska och beskriva kunskapsläget utifrån det 

valda problemområdet. Den öppnar upp för möjligheten att genom ett strategiskt och 

metodiskt tillvägagångssätt lyfta fram och åskådliggöra aktuell kvantitativ och kvalitativ 

forskning som innefattar det valda problemområdet (Rosén, 2017). Henricson och Billhult 

(2017) anser att en litteraturöversikt kan göras på ett fullgott sätt genom att ta del av både 

kvantitativa och kvalitativa studier som gjorts inom ämnet tidigare. 

 

Urval  

 

Ett antal inklusions- och exklusionkriterier valdes ut inför datainsamlingen för att hitta 

relevanta artiklar som kunde relateras till arbetets syfte samt för att andra forskare ska 

kunna genomföra samma sökningar som i denna litteraturstudie. Urvalskriterier i form av 

inklusionskriterier såväl som exklusionkriterier är nödvändiga i sökningsprocessen för att 

reducera antalet träffar. Detta för att sedan hitta artiklar som har en adekvat mening i 

förhållande till studiens syfte (Henricson & Billhult, 2017). Urvalskriterierna behöver vara 

tydliga för att underlätta för läsaren att finna samma resultat som i detta självständiga 

arbete (Polit & Beck, 2017).  

 

Urvalskriterier  

Studier som valdes var skrivna på svenska eller engelska, då vi har svenska som 
modersmål och engelska ses som vetenskapens officiella språk (Segesten, 2017). 
Litteraturstudier ska baseras på ny forskning (Forsberg & Wengström). Därför 
inkluderades artiklar som var publicerade mellan åren 2007–2017. Dock gjordes 
två undantag från denna tidsregel när en artikel från 2002 och en från 2006 
inkluderades. De ansågs innehålla användbar information som vi inte ville gå 
miste om i vårt resultat. Vidare valdes endast artiklar med tillgängligt abstract då 
det gav en indikation på artikelns innehåll och relevans gentemot utformat syfte. 
Ingen åtskillnad gjordes mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar utan båda 
grupperna inkluderades. Det kan tilläggas att de valda artiklarna behandlade 
faktorer som påverkar telefonrådgivningens kvalitet. När examensarbete inom 
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högskola utförs ska endast vetenskapliga artiklar ingå i dess resultat då de utgör 
grunden för högskolestudier (Segesten, 2017). Därför inkluderades endast artiklar 
som genomgått sedvanlig vetenskaplig granskning, så kallad “peer review” (Polit & 
Beck, 2017). Ett ytterligare inklusionskiriterie var att artiklarna skulle klassas som 
orginalartiklar och därmed exluderades litteraturöversikter i studiens resultat. 
Denna exklusion gjordes eftersom litteraturöversikter innehåller ”äldre” information 
som tidigare publicerats (Segesten, 2017) och därför redan tolkats (Axelsson, 
2012).  Studier som inte kunde kopplas till studiens syfte och studier med låg 
kvalitet (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011), 
exkluderades också.   
 

Datainsamling  

Polit och Beck (2017) förklarar datainsamling som en insamling av information som görs 

för att angripa ett forskningsproblem. CINAHL Complete är en användbar elektronisk 

databas för detta ändamål som omfattar i princip all engelskspråkig litteratur inom det 

omvårdnadsvetenskapliga området (Polit & Beck, 2017). Databasen PubMed kan också 

användas vid omvårdnadsvetenskapliga studier då den innehåller material från hela det 

biomedicinska området (Karlsson, 2017). I denna studie användes båda databaserna som 

sökverktyg. Informationen som samlades in rörde de faktorer som är av betydelse vid 

telefonrådgivning. Våra sökningar redovisas i tabell 1, som går att finna på nästa sida.  

Enligt Rosén (2017) kan det vara en fördel att ta hjälp av en informationsexpert vid 

datainsamling. Experten kan hjälpa till med att hitta rätt ämnesord och känd litteratur samt 

bedöma sökstrategins sensitivitet och specificitet. Sensitivitet i sökstrategier innebär 

möjligheter att samla in alla typer av artiklar, medan specificitet är en möjlighet att endast 

få med artiklar som är relevanta för studiens syfte (Rosén, 2017). För att lära sig söka på 

rätt sätt användes en bibliotekaries expertis. Efter att ha fått en genomgång av databaserna 

CINAHL Complete och PubMed påbörjades datainsamlingen genom sökning av relevanta 

artiklar. 

Vokabulärverktyget MeSH samt CINAHL headings användes för att förenkla sökningarna. 

Att tillämpa MeSH-termer är ett effektivt sätt att hitta information som använder olika ord 

för samma begrepp (Polit & Beck, 2017). Svenska och engelska MeSH-termer användes, 

samt utvalda urvalskriterier. Om MeSH-termer saknades användes fritext-sökningar. 

Utöver sökningar i databaser har manuella sökningar utförts, dock har inte någon av de 

artiklar som ingår i resultatet inkluderats via manuella sökningar.  

Enligt Rosén (2017) är en sökstrategi gynnsam när den samlar in så många relevanta 

studier som möjligt utan att få med alltför många irrelevanta studier. Booelska operatorer 

kan användas för att bredda alternativt minska en sökning. Två av de vanligaste booelska 

operatorerna är orden “AND” och “OR”. Vid användningen av “AND” i sökningar 

inkluderas endast sökresultat som innehåller de termer som står på varsin sida av ordet 

“AND” och därmed begränsar sökresultatet. “OR” bidrar istället till att bredda 

sökresultatet (Polit & Beck, 2017). 

I början av sökningarna upptäcktes att flera liknande termer användes för samma begrepp 

på engelska. Det rörde det sig om varianter av begreppet ”telefonrådgivning”. Därför 

användes booelska operatorn ”OR” för att inkludera dessa termer i samma sökning. 
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”Telephone nursing”, ”telenursing” ”telemedicine”,”remote consultation”, ”telenurse”, 

”hotlines”, ”telephone advice”, ”tele health”, ”telecare”, ”telephone triage” och ”telephone 

information services” var de termer som användes. Allt för att specificera sökresultaten. 

Efter att ha specificerat resultaten fick vi totalt 1296 träffar. Grovsållning av data gjordes 

sedan stegvis enligt Polit och Becks (2017) rekommendationer. I det första steget utgick vi 

ifrån artiklarnas titlar för att göra en första sortering och välja ut de artiklar med titlar som 

kunde kopplas till studiens syfte. I detta steg fann vi 132 artiklar. I andra steget gjordes en 

översiktlig läsning av dessa 132 artiklars abstract för att få en överblick över artiklarnas 

innehåll och därmed se om de fortfarande kunde kopplas till vårt syfte. Efter denna 

översiktliga läsning av abstract ansåg vi att 40 av de 132 artiklarna hade abstract som var 

inledningar på värdefulla artiklar. Dessa 40 artiklar genomlästes för att sedan diskuteras 

igenom huruvida vilka av de 40 som var av störst relevans för vårt syfte. Efter 

genomläsning och diskussion så valdes slutligen 15 artiklar ut.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL Complete 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

PubMed 

08.09.2017 

((("patient safety"[All Fields] AND 

(((((((((telenurse[All Fields] OR 

"telenursing"[MeSH Terms]) OR 

"telemedicine"[MeSH Terms]) OR 

"remote consultation"[MeSH 

Terms]) OR "hotlines"[MeSH 

Terms]) OR "telephone 

nursing"[All Fields]) OR 

"telephone advice"[All Fields]) OR 

"tele health"[All Fields]) OR 

telecare[All Fields]) OR "telephone 

triage"[All Fields])) 

 

192 25 10 2 

PubMed 

09.11.2017 

((communication skills AND 

((((((((((telenurse) OR telenursing 

[MeSH Terms]) OR telemedicine 

[MeSH Terms]) OR remote 

consultation [MeSH Terms]) OR 

hotlines [MeSH Terms]) OR 

"telephone nursing") OR 

"telephone advice") OR "tele 

health") OR telecare) OR 

"telephone triage" 

152 26 5 2 

PubMed 

11.09.2017 

((caller AND ((((((((((telenurse) 

OR telenursing [MeSH Terms]) 

OR telemedicine [MeSH Terms]) 

OR remote consultation [MeSH 

Terms]) OR hotlines [MeSH 

Terms]) OR "telephone nursing") 

87 13 5 3 
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OR "telephone advice") OR "tele 

health") OR telecare) OR 

"telephone triage 

 

PubMed 

16.09.2017 

(Nurse-Patient Relations [MeSH 

Terms]) AND ((((((((((((telenurse) 

OR telenursing[MeSH Terms]) OR 

telemedicine[MeSH Terms]) OR 

remote consultation[MeSH 

Terms]) OR hotlines[MeSH 

Terms]) OR "telephone nursing") 

OR "telephone advice") OR "tele 

health") OR telecare) OR 

"telephone triage")) 

157 30 

 

8 4 

CINAHL 

Complete  

08.09.2017 

"telephone nursing" OR MH 

telenursing OR MH telemedicine 

OR MH "remote consultation" OR 

telenurse OR hotlines OR 

telephone advice OR "tele heath" 

OR "telecare" OR telephone triage 

OR MH "telephone information 

services" AND communication 

 

533 25 2 2 

CINAHL 

Complete 

08.09.2017 

telephone nursing" OR MH 

telenursing OR MH telemedicine 

OR MH "remote consultation" OR 

telenurse OR hotlines OR 

telephone advice" OR "tele health" 

OR "telecare" OR "telephone 

triage OR MH "telephone 

information services" AND 

communication OR patient safety 

 

175 22 6 2 

Total  1296 141 36 15 

 

Databearbetning 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska de artiklar som inkluderas i en 

litteraturöversikt kvalitetgranskas. De 15 artiklar som valdes ut lästes igenom upprepade 

gånger i sin helhet för att bringa en djupare förståelse av ämnet. Sedan genomgick 

artiklarna en kvalitetsgranskning utefter Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

(bilaga A) modifierad utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011).  Sju av 
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artiklarna fick klassificering I (hög nivå) och åtta artiklar fick klassificering II (medelhög 

nivå) vilket tyder på en hög validitet (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). 

Dataanalys 

 

Analys av data gjordes på ett strukturerat och systematiskt sätt i enlighet med Polit och 

Beck (2017) rekommendationer. Polit och Beck (2017) poängterar att det är en fördel att 

vara fler än en författare vid dataanalys då det bidrar till en ökad trovärdighet av 

analysarbetet. Därför utfördes analysen av oss båda. I de valda artiklarna uppstod 

återkommande mönster som sedan blev kategoriserade med hjälp av teman och subteman. 

För att ytterligare synliggöra teman markerades de i artiklarna, för att mer effektivt och 

lättförståeligt kunna sammankoppla flertalet artiklar. För att strukturera och förtydliga 

innehållet i utvalda artiklar användes också en matris (bilaga B) som tillägg till analysen. 

Under hela analysperioden återgick vi till syftet, för att säkerställa att analysen gjordes med 

syftet som utgångspunkt. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

I det självständiga arbetet har etiska principer vidtagits. Detta med stöd av bland andra 

Kjellström (2017) som anser att forskningsetiska överväganden grundar sig i förmågan att 

kunna reflektera över vilka värden och värderingar som egna tankar, ord och handlingar 

resulterar i. Etiska överväganden har genomsyrat hela arbetet allt ifrån val av ämne, 

definierandet av syfte, metodval till genomförandeprocessen och slutligen i presentationen 

av resultatet. Hänsyn har också tagits till etiska principer i form av interna aspekter av god 

forskningssed enligt Vetenskapsrådets rekommendationer (2017). Helgesson (2015) 

förklarar att interna forskningsetiska aspekter främst behandlar hur forskningen gått till 

gällande plagiat, resultatets trovärdighet och hur forskare behandlat varandra under den tid 

som forskningen pågått. Interna forskningsetiska aspekter har legat till grund för vår studie 

då hänsyn tagits till att avvikelser mot god forskningssed såsom fabricering, förvanskning 

och plagiering ej förekommit i processen. Valda artiklar har sin grund i etiska principer 

och har genomgått en så kallad etisk prövning (Helgesson,2015). En etisk prövning är 

nödvändig vid forskning där människor deltar eller personuppgifter hanteras 

(Vetenskapsrådet, 2017).                                                                                    
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RESULTAT  

 

Utifrån syftet att beskriva faktorer som var av betydelse för telefonsjuksköterskor och 

vårdsökare vid telefonrådgivning inom hälso- och sjukvården, framkom fyra teman i de 

analyserade artiklarna: kommunikation, utbildning/kunskap, tekniska hinder och 

arbetsmiljö. Utifrån temana framkom subteman, och uppdelningen tydliggörs i tabellen 

nedan.  

 

Tabell 2. Teman och subteman 

Teman Subteman 

Kommunikation Bristande kommunikationsteknik 

Verbal och icke verbal kommunikation 

Bemötande 

Arbetsmiljö Stress 

Personal- och resursbrist 

Tekniska hinder Datoriserade beslutstöd 

Utbildning/Kunskap 
 

 

Kommunikation 

 

Att kommunicera visade sig vara en grundläggande kompetens i sjuksköterskeyrket och av 

stor vikt vid sjukvårdsrådgivning via telefon (van Houwelingen, Moerman, Ettema, Kort & 

Ten Cate, 2016). Bristande kommunikation vid telefonrådgivning var en viktig faktor som 

låg till grund för felbedömningar i merparten av de analyserade studierna (Derkx et al., 

2008; Ernesäter, Engström, Holmström & Winblad, 2010; Ernesäter, Engström, Winblad 

& Holmström, 2014; Ernesäter, Winblad, Engström & Holmström, 2012; Hakimnia, 

Holmström, Carlsson & Höglund, 2014).  

 

Bristande kommunikationsteknik  

Kvaliteten på kommunikationstekniken vid telefonrådgivning visade sig variera (Derkx et 

al., 2008; Ernesäter et al., 2012; Ernesäter et al., 2014; Ernesäter, Engström, Winblad, 

Rahmqvist & Holmström, 2015). Derkx et al. (2008) visade på att endast 35 procent av 357 

samtal som ingick i deras studie höll en god kvalitet gällande kommunikation. Den 

vanligaste orsaken till avvikelser var bristande kommunikation (Ernesäter et al., 2012). Det 

rådde brist på öppna frågor i samtalen som involverade den vårdsökande. Slutna frågor var 

istället vanligt förekommande och ledde till att viktig information som var relevant för 

telefonsjuksköterskors bedömningar föll bort (Ernesäter et al., 2014; Ernesäter et al., 2015; 

Ernesäter et al., 2012). Slutna frågor kopplades samman med otillräcklig hänsyn till 

vårdsökares hälso- och sjukdomshistoria vilket ledde till att vårdsökare fick bristande 

rådgivning (Derkx et al., 2008; Ernesäter et al., 2012). Telefonsjuksköterskor följde sällan 

upp huruvida vårdsökare förstått given information om vård. De fokuserade istället på sin 
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egen förståelse av den vårdsökandes förmedlade problem (Ernesäter et al., 2014; Derkx et 

al., 2008).  

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Telefonsjuksköterskor upplevde svårigheter att göra en rättvis bedömning utan fysiskt 

möte, då information som tillhandahållits och förmedlats endast kunde ske via ord och röst. 

Den icke-verbala kommunikationen gick om intet och genererade osäkerhet hos 

telefonsjuksköterskor (Röing et al., 2013). Telefonsjuksköterskor gick även miste om den 

icke-verbala kommunikationen då de inte pratade med den vårdsökande själv utan istället 

med en släkting eller vän (Gamst-Jensen, Lippert & Egeröd, 2017; Holmström & Höglund, 

2007; Röing & Holmström, 2015; Röing et al., 2013). Många telefonsjuksköterskor 

menade på att det var svårt att göra en bedömning utifrån en tredje part då de ofta hade en 

uppfattning om situationen som inte stämde överens med den vårdsökandes egna 

upplevelse. Telefonsjuksköterskorna beskrev det som att göra upp en bild i huvudet och 

hoppas på att den var rätt (Röing et al., 2013).  

 

Det visade sig i vissa fall bli ytterligare problematiskt när utlandsfödda vårdsökare med 

språkförbristningar ringde till 1177 Vårdguiden. Vissa tillstånd var svåra för 

telefonsjuksköterskor att förstå över telefon då vårdsökare inte kunde beskriva sina 

symtom på ett tillräckligt utförligt och tydligt sätt på svenska (Hakimnia et al., 2014; Röing 

et al., 2013). 

 

Bemötande 

Vårdsökare visade stundtals oro och rädsla inför sin situation när de kontaktade 

sjukvårdsrådgivningen. Oro besvarades ofta med slutna frågor, och grunden till oron 

undersöktes sällan (Ernesäter et al., 2015). I en studie utförd av Ström, Marklund och 

Hildingh (2009) framkom det att den vårdsökande kände sig bekräftad när 

telefonsjuksköterskor visade respekt och förståelse för den oro eller rädsla som upplevdes. 

Genom det bekräftande förhållningssättet förbättrades vårdsökares följsamhet till de råd 

som gavs. 

 

I vissa fall hade vårdsökare orealistiska förväntningar på telefonrådgivningen, och krav 

ställdes på telefonsjuksköterskors agerande. Ett sådant beteende hos vårdsökare visade sig 

kunna resultera i oprofessionellt bemötande från telefonsjuksköterskor (Gamst et al., 

2017). En stödjande attityd visade sig vara viktig vid bemötandet av vårdsökare (van 
Houwelingen et. al., 2016). Likaså var det viktigt att ha ett trevligt och lugnt 
bemötande (Ström et al., 2009). 
 

Telefonsjuksköterskor kunde också känna en oro och rädsla. Deras oro kunde kopplas till 

det ansvar de kände när de gjorde sina bedömningar. En missbedömning kunde resultera i 

en anmälan hos Socialstyrelsen som i värsta fall kunde leda till att de blev av med sin 

sjuksköterskelicens. Rädslan för att missbedöma situationer var därför alltid närvarande 

och förstärktes i de fall vårdsökare var av utländsk härkomst och svåra att förstå. Speciellt 

då det rörde sig om barn (Holmström et al., 2002).  

 

Arbetsmiljö 

 

I en studie utförd av Röing och Holmström (2015) framkom det att avvikelser inträffade 

som kunde kopplas till telefonsjuksköterskors arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Hur 
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telefonsjuksköterskorna upplevde sitt arbete, visade sig kunna kopplas till nivån av 

vårdsökares nöjdhet och följsamhet till de råd som gavs  

(Ström et al., 2006; Ström et al., 2009). Gemensamma kategorier inom arbetsmiljö visade 

sig vara stress, personalbrist och bristande vårdtillgänglighet (Röing & Holmström, 2015; 

Ernestäter et al., 2010).  

 

Stress  

Telefonsjuksköterskors mående var en faktor som påverkade telefonrådgivningens kvalitet. 

Måendet är inte bara viktigt för telefonsjuksköterskor utan även för vårdsökare, då 
deras mående visat sig påverka telefonrådgivningens kvalitet (Ström et al., 2009). 
Måendet kunde delvis kopplas ihop med telefonsjuksköterskors uppfattning av sitt 
arbete. De såg sitt arbete som givande och varierande men också som stressfyllt 
och krävande (Ström et al., 2006). Den stress som telefonsjuksköterskor upplevde 

kunde ha sin grund i att tillgodose allmänhetens förväntningar på snabb och effektiv 

rådgivning (Holmström & Dall´Alba, 2002; Röing et al., 2013; Ström et al., 2006). Antalet 

inkommande samtal i kö ökade också stresskänslan hos många av dem (Holmström & 

Dall´Alba, 2002; Röing & Holmström, 2015). Telefonsjuksköterskorna såg det som ett 

dilemma att vara effektiva och resultatinriktade, i linje med organisationens mål, och 

samtidigt arbeta personcentrerat och ge varje vårdsökande den tid de behövde (Derkx et 

al., 2008). Hög arbetsbelastning samt att bli kontrollerad och utvärderad i arbetet bidrog till 

att stressnivån ökade. Vid särskilt stressade situationer upplevde telefonsjuksköterskorna 

det nästan omöjligt att utbilda vårdsökare i hälsofrämjande råd och egenvård då sådana 

åtgärder ansågs ta för lång tid (Röing et al., 2013). För att uppnå organisationens mål hölls 

därför samtalen korta många gånger, och öppna frågor vilket bidrog till att relevant 

information missades och den vårdsökande blev lidande då omvårdnad prioriterades bort 

(Derkx et al., 2008; Röing & Holmström, 2015). Detta trots att öppna frågor inte visades 

sig uppta mer telefontid än slutna frågor (Ernesäter et al., 2014). 

 

Personal- och resursbrist 

I avvikelserapporter som gjordes i Sverige under 2007 gällande telefonrådgivning, 

framkom att 41 procent grundade sig i brist på tillgänglig vård (Ernesäter et al., 2010). 

Samarbetet mellan telefonrådgivningscentraler och primärvård, skilda krav från olika 

vårdgivare gällande vilka patienter som skulle hänvisas till dem samt oviljan att ta 

patientansvar försvårade telefonsjuksköterskors arbete (Röing et al., 2013). Tjugofem 

procent av avvikelserapporter som skrevs i Sverige under 2007 berodde på att 

telefonsjuksköterskor hänvisade vårdsökare till fel vårdinstans (Ernesäter et al., 2010). De 

medgav att de på grund av den bristande tillgängligheten ibland hänvisade vårdsökare till 

vårdinstanser som inte motsvarade deras vårdbehov (Holmström & Höglund, 2007). Detta 

beskrevs av Holmström och Dall´Alba (2002) när vårdsökare erhöll en läkartid trots att det 

hade varit mer passande med utbildning om egenvård i deras fall. Telefonsjuksköterskor 

vittnade om att överansträngning och trötthet låg till grund för ett sådant handlande. 

Trötthet och överansträngning kopplades också till hög arbetsbelastning på grund av 

underbemanning på arbetsplatserna (Ernesäter et al., 2012). De som arbetade natt berättade 

om långa arbetsskift, med få pauser och allt för få i tjänst. De flesta avvikelserna skedde 

under nätterna (Röing & Holmström, 2015). 
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Tekniska hinder 

 

Problem med teknisk utrustning visade sig vara en betydande faktor vid telefonrådgivning 

(Ernesäter et al., 2010; Röing et al., 2013). Av de anmälningar som gjordes mot 1177 

under år 2007, utgjordes 13 procent av tekniska problem i form av fel på mjukvaror eller 

telefoner (Ernesäter et al., 2010). Vilken typ av teknisk utrustning som användes varierade 

och berodde i vissa fall på telefonsjuksköterskornas preferenser. En del föredrog 

exempelvis att inte använda vadderade hörlurar då det medförde att de hörde vårdsökare 

sämre. Problem med den tekniska utrustningen medförde också en känsla av otillräcklig 

kontroll över situationen och ledde till tvivelaktiga beslut (Röing et al., 2013). Det sågs 

som viktigt att kunna ha kontroll över sin arbetssituation för att kunna trivas på sin 

arbetsplats (Ström et al.,2006). 

 

Användandet av datoriserade beslutsstöd 

Bristande datoriserade beslutsstöd kunde ses som en orsak till att avvikelser uppstod 

(Ernesäter et al., 2010). Ernesäter, Holmström och Engström (2009) undersökte i sin studie 

hur användandet av datoriserade beslutsstöd påverkade telefonsjuksköterskor i deras 

arbete. Synen på det datoriserade beslutsstödet hade flera aspekter. Telefonsjuksköterskor 

upplevde det som stödjande då det underlättade arbetet, gav ett kompletterande stöd, ingav 

professionell säkerhet och förhöjde telefonsjuksköterskors trovärdighet. Det bidrog också 

till kvalitetsförbättring genom enhetligt rådgivningsstöd samt ökad och mer effektiv 

tillgänglighet.  

 

Flera telefonsjuksköterskor poängterade dock att de stundtals kände sig hämmade vid 

användandet av datoriserade beslutsstöd, då det ansågs ofullständigt (Ernesäter et al., 

2010). Telefonsjuksköterskor upplevde det också ofullständigt på grund av att det föreslog 

övertriagering och vid andra tillfällen undertriagering vilket var förvirrande för 

telefonsjukskösterskor i deras beslutsfattande (Ernesäter et al., 2009). Ernesäter et al. 

(2010) redovisar i sin studie att 13 procent av avvikelser som skrevs under 2007 orsakades 

av bristande följsamhet till riktlinjer och rutiner.  

 

Utbildning/kunskap 

 

Telefonsjukskösterskor ansåg att deras kunskap berikade arbetet och gav möjlighet till 

utveckling (Ström et al., 2006). Oerfarenhet inom yrket som telefonsjuksköterska och 

brister i vidareutbildning visade sig påverka samtal med vårdsökare negativt. 

Telefonrådgivningen höll därför inte den nivå som förväntades (Röing & Holmström, 

2015). Telefonsjuksköterskorna förlitade sig på tidigare erfarenheter vid rådgivning istället 

för att använda sig av beslutsstöd. De såg heller inga riskmoment i att fatta beslut helt på 

egen hand utan förankring i sin utbildning (Röing et al., 2013).  
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DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

 

Då studiens syfte var att beskriva faktorer som är av betydelse för telefonsjuksköterskor 

och vårdsökare vid telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård identifierades fyra 

huvudfynd; kommunikation, arbetsmiljö, tekniska hinder och utbildning/kunskap. Fynden 

är alla element som samspelar i människors vardag. Därför anser vi att dessa huvudfynd 

kan vara av betydelse vid telefonrådgivning var och en för sig men också i kombination 

med varandra.  

 

Kommunikation som påverkande faktor sågs som ett viktigt element i samtalet 
mellan telefonsjuksköterskor och vårdsökare (Derx et al., 2008; Ernesäter et al., 
2010: Ernesäter et al., 2015). Ur resultatet framkom att kommunikation kan ha 
både en positiv och negativ inverkan på samtalet, beroende av dess kvalitet. 
Kommunikation är ett av de viktigaste verktygen i de bedömningar som görs av 
telefonsjuksköterskor (Ernesäter et al., 2012). Travelbee (1966) förordar också 
vikten av kommunikation som verktyg i mötet mellan sjuksköterska och 
vårdsökare, för att uppnå en god och hållbar vård. Likaså beskriver Wahlberg 
(2007) hur kommunikation som verktyg bidrar till en säkrare vård.  
 

Telefonsjuksköterskor och vårdsökares sätt att kommunicera varierar från situation till 

situation, och bidrar till omväxlande följsamhet av de råd som ges (Derkx et al., 2008; 

Ernesäter et al., 2012; Ernesäter et al., 2015). I kompetensbeskrivning för 

telefonsjuksköterskor (SSF, 2011) belyses vikten av att kunna förstå vårdsökare och deras 

besvär genom både verbal och icke-verbal kommunikation. Ernesäter et al. (2014) & 

Ernesäter et al. (2012) beskrev att öppna medicinska frågor, uppmärksamt lyssnande och 

uppföljning av vårdsökares förståelse, var användbara strategier som hade betydelse för 

samtalets resultat. Missförstånd kan ske när telefonsjuksköterskor inte ställer ”rätt” sorts 

frågor i mötet med vårdsökare. Risken att fel uppstår ökar också när icke-verbala 

kommunikationsmetoder uteblir vid bekräftande eller exkluderande av allvarliga symptom 

(Ernesäter et al., 2012).  

 

Att både tala med och lyssna på vårdsökare är viktiga komponenter för upprätthållandet av 

säker vård (Wilson & Taylor 2011). Detta stöds av PSL (SFS, 2014:821), där det stadgas i 

kap. 3, 7 § att “den som ger information ska så långt som möjligt försäkra sig om att 

mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen”. Vi ser 

att bristande uppföljning av vårdsökares förståelse för givna råd som ett potentiellt hot mot 

patientsäkerheten. Även om de givna råden är korrekta kan bristande följsamhet uppstå om 

vårdsökare inte förstått den givna informationen. Holm-Hansen och Hunskaar (2011) 

menar att det sker missförstånd även i de situationer där information tycks ha kommit fram 

till mottagaren. Vi menar att det därför är viktigt att telefonsjuksköterskor besitter såväl 

kommunikativa som medicinska färdigheter för att kunna möta olika vårdsökares behov 

samt motivera och klargöra råden som ges.  

 

I PSL (SFS 2014:821), stadgas i kap. 3, 6 § att information ska ges på en sådan nivå att 

mottagaren förstår innehållet. Telefonsjuksköterskor bör därför ta hänsyn till bland annat 
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ålder, erfarenhet och språklig kompetens i samtalet med vårdsökare. Denna uppmaning ser 

vi som särskilt relevant i och med den omfattande invandring som skett de senaste åren. 

Ökad invandring leder till en mer multikulturell befolkning där den språkliga kompetensen 

följaktligen kommer variera. Det finns därför ett ännu större behov av god kunskap i 

kommunikationsstrategier vid telefonrådgivning idag, för att kunna anpassa samtalet efter 

situation och person.   

 

En annan betydande faktor som identifierades var hur tekniska hinder kunde påverka 

patientsäkerheten vid telefonrådgivning (Ernesäter et al., 2010; Röing & Holmström, 

2015), vilket stöds av Riksrevisionen (2013) som förklarar att systematiska fel är en 

bidragande orsak till att vårdskador uppstår. Vårt resultat visade på att stundtals gällde det 

problem med programvaror, men mestadels gällde det svårigheter att arbeta med 

datoriserade beslutsstöd. De datoriserade beslutsstöden upplevdes som svårhanterliga och 

telefonsjuksköterskor kände sig hämmade vid användandet av dem (Ernesäter et al., 2009). 

Leppänen (2011) menar också att det datoriserade beslutsstödet bidrar till en passivitet hos 

telefonsjuksköterskor. Vår tanke är att passivitet föds ur en känsla av att vara hämmad. 

Förmågan att förlita sig på sin egen kunskap minskar och engagemanget i arbetet blir 

lidande. Vi ser även att datoriserade beslutsstöd som används idag anses vara för 

standardiserade. Detta resulterar i situationer då protokollen inte kan följas helt, eftersom 

de saknar tillräcklig bredd i sitt innehåll (Ernesäter et al., 2009).  

 

Vi anser att varje vårdsökande är unik, likaså varje enskild situation. Att använda 

beslutsstöd i för stor utsträckning kan resultera i ett för stort fokus på det medicinska i 

samtalet vilket kan leda till att telefonrådgivningen blir mer generell, mindre 

personcentrerad och inte lika patientsäker (Ernesäter et al., 2009; Schlachta-Fairchild et al., 

2008). Det är av stor vikt att telefonsjuksköterskor följer den tekniska utvecklingen och lär 

sig använda de hjälpmedel som finns och integrerar dem i sin kliniska erfarenhet (van 

Houwelingen et al., 2014).  

 

Telefonsjuksköterskors arbetsmiljö och arbetsförhållanden är också faktorer som är av 

värde vid telefonrådgivning (Ernestäter et al., 2012; Holmström & Dall´Alba, 2002; Röing 

& Holmström, 2015; Ström et al., 2009). I Sverige besvaras årligen över fyra miljoner 

samtal av telefonsjuksköterskor (Eklöf, 2017). De flesta samtal sker på kvällar eller helger 

(St. George, et al., 2008) vilket kan leda till en ojämn arbetsbelastning för dem som jobbar 

kväll och helg jämfört med dem som jobbar dag. Vi menar att ökad arbetsbelastning under 

vissa tider på dygnet och antalet inkommande samtal i kö kan resultera i ökad stress och 

högre krav på telefonsjuksköterskor, vilket skulle kunna påverka patientsäkerheten 

negativt. Den rådande resursbristen i sjukvården ses också kunna påverka vårdsökare 

genom att de riskerar att inte bli skickade till rätt vårdinstans, på rätt nivå i rätt tid 

(Ernesäter et al., 2010). Vi anser därför att dagens vårdsektor behöver mer resurser för att 

kunna hantera sådana situationer. 

 

Ny och tillförlitlig kunskap är en viktig del i telefonsjuksköterskors dagliga arbete. Det 

ständiga förvärvet av kunskap är berikande och ger möjlighet till självutveckling (Ström et 

al., 2006). Brist på kunskap bidrar istället till en osäkerhet hos telefonsjuksköterskor vilket 

vi kan se som ett hot mot patientsäkerheten. Vi menar att telefonsjuksköterskor bör 

tillskansa sig god teoretisk medicinsk kunskap men också praktisk medicinsk kunskap för 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=St%20George%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18523705
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att intuitivt kunna resonera och agera på ett säkert sätt. Dock finns det ännu ingen 

specialistutbildning för telefonsjuksköterskor idag (Eklöf, 2017), vilket vi anser att det bör 

göra, då kunskap förbättrar patientsäkerheten och bidrar till en trygg och säker vårdmiljö. 

Vårt antagande stöds av Kaakinen et al. (2016), Pathipathi et al. (2016) och Varley et al. 

(2016) som menar på att utbildning inom telefonrådgivning bidrar till dess utveckling.  

 

De faktorer som identifierades i resultatet kan, på ett eller annat sätt, kopplas till den 

mänskliga faktorn. I de flesta fall rör det sig om människors agerande i en viss situation. Vi 

anser att vårt resultat kan kopplas till Birkler och Dahls (2014) teori om att både negativa 

och positiva aspekter av den mänskliga faktorn kan bidra till att patientsäkerheten bevaras 

eller hotas. Vi menar att den negativa aspekten kan kopplas till de tillfällen då 

telefonsjuksköterskors insats var orsaken till att fel uppstod, genom bristande 

kommunikation, trötthet, bristande kunskap och förståelse för olika symtom och 

datoriserade beslutsstöd. Även undermålig arbetsmiljö, stress och resursbrist visade sig 

kunna kopplas till att den mänskliga faktorn påverkade patientsäkerheten negativt. Den 

mänskliga faktorns positiva aspekt visades genom telefonsjuksköterskors förmåga att 

anpassa sig till nya vårdsökare och att försöka göra det bästa av varje situation.  

 

Metoddiskussion  

 

Det är av värde att diskutera den valda metodens styrkor och svagheter, då alla studier har 

sina begränsningar (Polit & Beck, 2017). Syftet med denna studie var att beskriva faktorer 

som är av betydelse för telefonsjuksköterskor och vårdsökare vid telefonrådgivning inom 

hälso- och sjukvården. Eftersom vi ville presentera det aktuella forskningsläget, samt bidra 

till en evidensbaserad vård för förbättrad patientsäkerhet, ansågs litteraturöversikt vara en 

god metod för denna studie. Studien genomfördes med hjälp av en allmän 

litteraturöversikt. Enligt Henricsson (2017) är detta en bra metod att använda då resultat 

från tidigare forskning inom området skulle sammanställas och göras överskådligt för att 

öka tillgängligheten.  

 

Enligt Rosén (2017) är en systematisk litteraturöversikt att föredra då den minskar risken 

för att resultatet blir godtyckligt eller avgörs av slumpen. Det kan vara en svaghet att göra 

en allmän litteraturöversikt, då risken finns att författarna endast väljer studier som de 

känner till och som är förenliga med deras åsikter (Rosén, 2017). Då tiden att disponera på 

arbetet var begränsad och tidigare erfarenhet av forskning saknades valdes en allmän 

litteraturöversikt, trots Roséns (2017) rekommendationer om att använda en systematisk 

litteraturöversikt.  

 

Enligt Henricsson (2017) breddas och görs sökningar mer trovärdiga och relevanta genom 

att använda flera databaser. Databaserna PubMed och CINAHL Complete är användbara 

vid artikelsökningar inom omvårdnadsområdet (Polit & Beck, 2017). Därför genomförde 

vi artikelsökningar i både CINAHL och PubMed och hittade relevant litteratur som svarade 

på det självständiga arbetets syfte.  

 

För att hitta relevanta artiklar genomfördes sökningar i databaserna PubMed och CINAHL 

Complete. Sökningarna breddades genom att använda flera databaser och bidrog till att 

stärka arbetets trovärdighet samt understödde att relevanta artiklar inkluderades i studien 

(Henricson, 2017).  
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Innan vi hade kunskaper i sökstrategier så användes endast sökorden ”telenurse” och 

”telephone nursing” i kombination med termer som kunde relateras till syftet i våra 

sökningar. Det visade sig att dessa sökstrategier genererade ett litet utbud av artiklar, då de 

artiklar som behandlade valt ämne inte var enhetliga i benämningen av telefonrådgivning 

eller telefonsjuksköterska. Ett flertal engelska varianter av begreppen telefonsjuksköterska 

och telefonrådgivning inkluderades med hjälp av booelska operatorn “OR”. Denna strategi 

genererade i ett större utbud av artiklar. Enligt Henricsson (2017) ökar sensitiviteten när 

booelska operatorn “OR” används. En ökad sensitivitet uppnåddes också då alla de 

inkluderade artiklarna i denna studie var vetenskapligt granskade. Sökningar specificerades 

då både MeSH termer, ämnessökningar och fritextsökningar användes i kombination. För 

att studien ska upprätthålla en hög kvalitet rakt igenom, är det viktigt att den har en hög 

specificitet (Henricson, 2017). 

 

För att förenkla förståelse och eventuell översättning av text inkluderades endast artiklar 

skrivna på svenska eller engelska. De 15 artiklar som valdes, var alla publicerade på 

engelska. Då vi har svenska som modersmål, kunde texter i valda artiklar ibland upplevas 

som svårförståeliga. Framförallt då språket var av hög akademisk nivå. Det fanns därför en 

viss risk att våra tolkningar skulle bli missvisande. För att i så hög grad som möjligt göra 

korrekta tolkningar av artiklarna rådfrågade vi varandra för att styrka val av översättning. I 

de fall ingen av oss kom fram till en bra översättning, användes engelskt-svenskt lexikon 

på internet eller i bokform.  

 

Urvalskriterier valdes för att förbättra studiens kvalitet (Henricson, 2017). I början av 

sökningsprocessen hade vi kriteriet att alla artiklar skulle vara publicerade mellan år 2007–

2017. Urvalet gjordes för att inkludera så nya forskningsresultat som möjligt. Då äldre 

artiklar används finns en risk att de innehåller föråldrad information som kan bidra till att 

resultatet blir missvisande (Henricsson, 2017). Efter att ha genomfört flera sökningar kom 

vi dock fram till att vi ville göra två undantag från detta kriterium. Två artiklar (en från 

2006 och en från 2002) innehöll användbara fakta som svarade på det självständiga 

arbetets syfte. De liknade nyare artiklar som inkluderats såväl i resultat som i utformning 

och ansågs därför applicerbara i vårt självständiga arbete. 

 

Tolv artiklar som särskilt studerade svensk telefonrådgivning inkluderades. Tre studier, 

varav två utförda i Nederländerna och en i Danmark inkluderades också då de länderna har 

liknande telefonrådgivningssystem som Sverige (Ernesäter et al., 2014). I sökningar 

gällande telefonrådgivning i Sverige var det svårt att hitta studier av olika författare, utifrån 

de urvalskriterier som valts. Sex av artiklarna som valdes har därför samma 

huvudförfattare, vilket kan ha bidragit till försvagning av resultatets trovärdighet. Studierna 

utfördes dock under olika år och skiljde sig också från varandra i metod och utformning, 

vilket ansågs tillräckligt för att de skulle inkluderas.  

 

Studier utförda på olika arbetsplatser samt från olika länder valdes, då vi anser att det visar 

på undermålig telefonrådgivning som ett utbrett problem generellt och inte bara på en 

enskild arbetsplats. Om metoden istället varit en intervjustudie hade intervjuerna kunnat 

avgränsas till en arbetsplats och resultatet blivit mer specifikt. Dock ansågs ett resultat som 

inkluderar flera arbetsplatser mer användbart för allmänheten att ta del av.  

 

Databearbetning genomfördes utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

(bilaga A) utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). Initialt var avsikten att 
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artiklarna skulle delas upp och klassificeras enskilt av författarna till det självständiga 

arbetet. För att stärka reliabiliteten beslutades dock att artiklarna skulle granskas enskilt för 

att sedan klassificeras gemensamt, utifrån Henricssons (2017) rekommendationer. 

Bedömningsunderlaget upplevdes ibland svårt att använda, framförallt då det inte fanns 

någon tydlig beskrivning av klassificering II (medelnivå). Eftersom tidigare erfarenhet 

gällande klassificering saknas kan klassificeringen av artiklarna blivit något bristfälliga. 

Utifrån våra förmågor och med hjälp av beskrivna metoder (Henricson, 2017) fick sju 

artiklar klassificering I och åtta artiklar klassificering II. Alla artiklarna höll en hög 

alternativt medelhög nivå vilket vi anser stärka validiteten och reliabiliteten i arbetet.  

 

Resultatet har styrkts genom handledare och studiekamrater, som kunnat bidra med 

konstruktiv kritik vid handledningstillfällen som givits i grupp. Genom att ha delgivits 

resultatet i form av matris (bilaga B) och löpande text har studiekamraterna kunnat stärka 

att analysen utgått från relevant data (Henricsson, 2017). Vi har också låtit en bekant läsa 

igenom texten för att erhålla ytterligare konstruktiv kritik. Henricson (2017) menar att det 

finns en poäng i att låta en utomstående som inte behärskar valt ämne ta del av det 

självständiga arbetet för att kunna ge återkoppling gällande språkföljd, upplägg och 

eventuella stavfel.   

 

Alla studier (med ett undantag) som ingår i resultatet har ett tydligt godkännande från en 

etisk kommitté. Den artikel som inte hade ett uttalat godkännande av en etisk kommitté har 

däremot godkänts av ”Danish Data Protection Agency” samt ”National Board of Health” 

och blivit vetenskapligt granskad innan den publicerades i en vetenskaplig tidskrift. Därför 

ansågs denna artikel inneha kvalitet ur en forskningssynpunkt (Karlsson, 2017), och att 

undantag kunde göras i detta fallet. I de studier där deltagare förekommit, har information 

delgivits om studiens upplägg och samtycke har därefter inhämtats. 

 

Slutsats  

 

Studiens identifierade huvudfaktorer kommunikation, arbetsmiljö, utbildning/kunskap och 

tekniska hinder, visade sig ha betydelse för både telefonsjuksköterskor och vårdsökare vid 

telefonrådgivning. Faktorerna visade sig påverka rådgivningssamtalet var och en för sig, 

men också i kombination med varandra. Vidareutbildning föreslås som ett sätt för 

telefonsjuksköterskor att ta kontroll över sitt arbete och lära sig att identifiera faktorer som 

kan påverka patientsäkerheten. 

 

 

Fortsatta studier 

I Sverige är antalet forskare inom telefonrådgivning mycket litet. Vi anser därför att 
fler forskare inom området behövs för att bidra till en mer objektiv och nyanserad 
bild av telefonrådgivning. Dock fortskrider den tekniska utvecklingen inom vården 
och med den tillkommer nya sätt att utföra sjukvårdsrådgivning. Som 
vidareutveckling av denna studie kan det därför vara av intresse att studera hur 
rådgivning påverkas när den sker via videosamtal och mobilapplikationer.  
 

Klinisk tillämpbarhet 

Vi anser att de identifierade faktorerna har betydelse för rådgivningssamtal och är 
relevanta för sjuksköterskor att känna till i sitt dagliga arbete, och i arbetet för en 
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säkrare vård. Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg, om 
kommunikationen brister kan det leda till felbedömningar. Det är därför viktigt att 
telefonsjuksköterskor är medvetna om dess betydelse vid rådgivning för att 
motverka avvikelser.  
Studien påvisar att det finns ett behov av att mer tid och resurser läggs på 
telefonrådgivning. En ökad personalstab skulle kunna motverka trötthetsrelaterade 
avvikelser och en utveckling av datoriserade beslutsstöd skulle kunna bidra till en 
ökad tillämpning av dessa. Behovet av kunskap och utbildning har också 
uppmärksammats i studien. Förslagsvis skulle vidareutbildningar framtagna 
specifikt för telefonsjuksköterskor kunna bidra till kompetensutveckling och 
förhoppningsvis säkrare vård. 
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för litteraturbaserade examensarbeten (1:2. uppl., ss.49–58). Lund: Studentlitteratur.  

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtad 22 augusti, 2017, från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

SFS 2014:821. Patientlagen. Hämtad 10 september, 2017, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 7 maj, 2017, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

St. George, I., Cullen, M., Gardiner, L., & Karabatos, G. (2008). Universal telenursing 

triage in Australia and New Zealand - a new primary health service. Aust Fam Physician, 

37(6), 476-9. Hämtad från: https://www.racgp.org.au/afp/200806/24940 

*Ström, M., Marklund, B., & Hildingh, C. (2006). Nurses’ perceptions of providing advice 

via a telephone care line. British Journal of Nursing, 15(20),1119-25. doi: 

10.12968/bjon.2006.15.20.22297 

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

via a medical care help line. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23, 682–690. 

doi:10.1111/j.1471-6712.2008.00661.x 

Svensk sjuksköterskeförening. (2011). Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska. 

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

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk 

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/telefon.kompbeskr.webny.pdf             

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Säker vård- en kärnkompetens för vårdens samtliga 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 
 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 
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Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  
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Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 
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Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
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erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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År (för publikation) 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 
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2008 

Nederländerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of 

communication 

during telephone 

triage at Dutch out-

of-hours centres. 

Att bedöma 

kommunikationskvaliteten 

hos telefonsjuksköterskor, 

och för att hitta samband 

mellan 

kommunikationskvalitet 

och samtalens längd. 

17 samtalscentraler testades då 14 

anonyma deltagare agerade som 

vårdsökare med sju påhittade 

kliniska fall. Samtalen spelades in 

av “vårdsökarna” själva för att 

sedan analyseras. 

Kommunikationskvalitéten 

analyserades av 11 personer med 

erfarenhet av telefontriagering 

med hjälp av en bedömningsmall 

för telefontriagering (RICE). De 

fick en kopia av 

ljudinspelningarna och även 

dialogen i textform. Varje samtal 

delades ut slumpmässigt till två 

olika bedömare. Utvärderingen av 

resultaten gjordes genom att dela 

in resultaten i olika kategorier och 

underkategorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

(88) 

Kvaliteten på kommunikation varierade 

mellan samtalen, i snitt låg 

kvalitetesnivån på 35 procent av 100 

procent. Undermålig anamnes och slutna 

frågor resulterade i sämre rådgivning 

och följsamhet. Ofta kontrollerades det 

inte att given information tolkats korrekt 

vid rådgivningen. Samtal hanterades ofta 

ostrukturerat utan sammanfattning. 

Medellängden för ett samtal var 201 

sekunder och påverkade 

kommunikationens kvalitet. Samtalen 

bestod ofta i medicinska frågor 

(resultatinriktat) och mindre i patientens 

personliga situation (personcentrering). 

Kommunikationskvaliteten varierade 

från person till person och från dag till 

dag. 

 

R 

I 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Derkx%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rethans%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maiburg%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winkens%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winkens%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muijtjens%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Rooij%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Rooij%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knottnerus%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knottnerus%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18845413
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ernesäter A, Engström 

M, Holmström I, 

Winblad U. 

2010 

Sverige 

 

Incident reporting in 

nurse-led national 

telephone triage in 

Sweden: the reported 

errors reveal a 

pattern that needs to 

be broken. 

Att beskriva misstag inom 

telefonrådgivning som 

ledde till 

incidentrapportering  

Design: retrospektiv studie, 

deskriptiv och jämförande 

Urval:  

Sex landsting kopplade till 1177 

deltog  

Datainsamling: Alla 

incidentrapporter samlades in från 

fem landsting, 20 procent av 

incidentrapporterna från de sjätte 

landstinget samlades in. Totalt 

426 rapporter med 452 misstag 

Analys: Induktiv analys med hjälp 

av manifest och kvalitativ 

innehållsanalys. 

6 

(-) 

Fel som ledde till incidentrapportering 

under 2007: 41% Otillräcklig 

tillgänglighet på vård, 25% 

felbedömningar/över- och 

undertriagering, 13% tekniska problem, 

15% bristande rutiner, 6% bristande 

kommunikation/informationsförståelse. 

Datoriserade besulutsstöd påerkade 

telefonsjusksköterskornas bedömningar, 

de upplevdes svåra att använda då de 

inte alltid höll med de förslag som gavs 

och inte fått utbildning i användandet av 

det. 

R 

II 

Ernesäter A, Engström 

M, Winblad U, 

Holmström I K 

2014 

Sverige 

 

A comparison of 

calls subjected to a 

malpractice claim 

versus 'normal calls' 

within the Swedish 

healthcare direct: a 

case-control study. 

Jämföra ”normala” 

kontrollerade samtal med 

felanmälda samtal (till 

1177 Vårdguiden) för att 

försöka få fram vad som 

gör att patientsäkerheten 

brister och leder till 

felanmälningar. 

 
 

Design: Kvalitativ fall-

kontrollerad studie.  

Urval: Alla felanmälda samtal (33 

stycken) till 1177 mellan åren 

2003–2010 togs med och 

jämfördes med 26 matchade 

kontrollerade samtal. 

Datainsamling: Samtal 
identifierades och därefter 

samlades in som ljudfiler av den 

ansvariga chefen vid respektive 

samtalscentral.Analys: Statistisk 

samt kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

 

33 

(4) 

26 

(-) 

De felanmälda samtalen färgades av ett 

bristande lyssnande samt avsaknad av 

öppna frågor och bristande 

kommunikation. Trots att öppna frågor 

inte är mer tidskrävande, än slutna 

frågor. Detta ledde dock till att 

medicinsk information som var relevant 

för telefonsjuksköterskans bedömning, 
uteblev. Motsatsen visades i de 

”normala” kontrollerade samtalen. 

Däremot var telefonsjuksköterskorna i 

båda fallen dåliga på att följa upp den 

vårdsökandes förståelse av de råd som 

gavs.  

 

CCT 

II 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ernes%C3%A4ter%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmstr%C3%B6m%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winblad%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20457800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ernes%C3%A4ter%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25280808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25280808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25280808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winblad%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25280808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmstr%C3%B6m%20IK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25280808
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ernesäter A, Engström 

M, Winblad U, 

Rahmqvist M, 

Holmström I K 

2015 

Sverige 

 

Telephone nurses' 

communication and 

response to callers' 

concern--a mixed 

methods study. 

Att beskriva 

telefonsjuksköterskors och 

vårdsökandes 

kommunikation, 

undersöka förhållanden i 

relationen och utforska 

telefonsjuksköterskornas t 

respons på vårdsökares 

uttryck och bekymmer 

 

Design: utforskande, beskrivande, 

jämförande design med mixad-

metod 

Urval: Vårdsökare som fått en 

lägre rekommendation av vård än 

väntat, i Sverige, 

telefonsjuksköterskor tränande att 

utgå från RIAS. 

Datainsamling: Vårdsökare från 

tidigare studie inom samma ämne 

identifierades och 25 inspelade 

samtal letades upp i databasen, 

överförda på cd och skickade i 

rekommenderat brev till 

författarna.  

Analys: Kvantitativ och kvalitativ 

metod. 

25 

(-) 

 

Förhållanden mellan vårdsökares oro 

och telefonsjuksköterskors svar 

identifierades. Uppringares oro 

besvarades med slutna frågor. 

Kommunikationstekniken varierade och 

öppna frågor användes sällan. Det 

gjordes ingen större undersökning om 

varifrån oron kom. 

Telefonsjuksköterskor frågade sällan om 

vårdsökares egna åsikt och kontrollerade 

endast om vårdsökare förstått 

information i 19/25 samtal.  

R 

II 

 

Ernesäter, Holmström 

Engström 

2009 

Sverige 
 

Telenurses´ 

experiences of 

working with 

computerised 
decision support: 

supporting, 

inhibiting and quality 

improving. 

Att beskriva 

telefonsjuksköterskor 

upplevelse av att arbeta 

med datoriserade 
beslutsstöd och hur ett 

sådant system kan 

påverka/influera deras 

arbete. 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

studie  

Urval: Sjuksköterskor från olika 

samtalscenter med minimum ett 
års klinisk erfarenhet.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

8 

(-) 

Samma kvalitet och rådgivning i hela 

landet ledde till rättvis rådgivning. 
Telefonsjuksköterskor upplevde att de 

blev stärkta av datoriserade beslutstöd, 
men de kände sig också hämmade i sin 

bedömning då de ansågs för 

standardiserade. Beslutstödet föreslog 

åtgärder (över/undertrigering) som inte 

stämde överens med sjuksköterskans 

bedömning och ansågs inkomplett.  
 
 

RCT 

I 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ernes%C3%A4ter%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winblad%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmqvist%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmstr%C3%B6m%20IK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26856500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26856500
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ernesäter A, Winblad U, 

Engström M, Holmström 

I K 

2012 

Sverige 

 

Malpractice claims 

regarding calls to 

Swedish telephone 

advice nursing: what 

went wrong and 

why?  

Att beskriva alla 

felbehandlingar inom SHD 

mellan 2003-2010. 

Analysera 

kommunikationen mellan 

telefonsjuksköterska och 

vårdsökare. 

Design: Deskriptiv och 

jämförande Kvantitativ och 

kvalitativ vinkel.  

Urval: Alla samtal till SHD som 

lett till incidentrapporter mellan år 

2003–2010. 

Datainsamling: Alla 

incidentrapporter gällande 

telefonrådgivning togs fram samt 

inspelade orginalfiler av samtalen 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. deskriptiv, 

jämförande och sambands 

statistisk. 

45 

(-) 

Vanligaste orsakerna till felbedömningar 

berodde på undermåligt lyssnande till 

patienten, kommunikationsbrister och 

inadekvat anamnes. Slutna frågor 

användes i högre grad än öppna frågor. 

Uppföljning av förståelse av information 

var bristfällig.  Undermålig arbetsmiljö i 

form av hög arbetsbelastning var också 

vanligt förekommande vid 

felbedömningar.  

 

 

R 

II 

Gamst-Jensen H, Lippert 

F K, Egerod I 

2017 

Danmark 

Under-triage in 

telephone 

consultation is 

related to non-

normative symptom 

description and 

interpersonal 
communication: a 

mixed methods 

study. 

Ta reda på vad som kan 

orsaka felbedömningar 

inom telefonrådgivning 

 

Design: Mixad design.  

Urval: Kvantitativt: PUTC 

(=Potentially under-triage calls) 

Exklusionskriterier: samtal 

rörande psykiatriska klagomål, 

utan relation till somatiska 

klagomål, samt rörande 
feberkramper hos barn.  

Kvalitativt: Utifrån RICE-skalan. 

Datainsamling: Data hämtades 

från "Medical Hotline 1813”, 

nödnumret 112 samt 

patientdatabaser. 

Analys: Tematisk analys  

 

 

327 

(306) 

Felbedömningar kan ske i de fall någon 

annan ringer å den vårdsökandes vägnar, 

då telefonsjuksköterskan inte anpassar 

sitt språkbruk/ordval efter den 

vårdsöknades förmåga samt då den 

vårdsökande hade orealtistiska 

förväntingar på telefonsjuksköterskans 
agerande, vilket kunde leda till ett 

oprofessionellt handlande hos 

telefonsjuksköterskan.  
 

 

 

 

 

R 

II 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ernes%C3%A4ter%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923361
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winblad%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22923361
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22923361
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gamst-Jensen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28506282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lippert%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28506282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lippert%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28506282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egerod%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28506282
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hakimnia R, Holmström 

I K, Carlsson M, 

Höglund A T 

2014 

Sverige 

 

Exploring the 

communication 

between telenurse 

and caller-a critical 

discourse analysis. 

Att undersöka och 
jämföra skillnader i 
autentiska samtal till 
1177 Vårdguiden. 
 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Av ca 1000 samtal valdes 

20 samtal utifrån tre 

inklusionskriterier 1) den som 

ringde, ringde för sin egen skull, 

2) den som ringde var 18 år eller 

äldre och 3) den som ringde, 

ringde p.g.a. ett medicinskt 

tillstånd.  

Datainsamling: Under en vecka 

samlades samtal in och 

telefonsamtalen togs emot av 11 

telefonsjuksköterskor, varav tio 

var kvinnor och en var man 

Analys: Deduktiv, kritisk 

diskursanalys 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

(-) 
Samtalen visade på att 
telefonrådgivnings-tjänsten var svår 
att använda för etniska minoriteter 
som hade svårighet att uttrycka sig 
på svenska. Kommunikationen 
tenderade att brista i större 
utsträckning vid dessa samtal. 
Situationen blev inte bättre av att 
telefonrådgivning sker på distans 
och att kroppspråk inte kan 
användas, vilket skulle varit en hjälp 
i situationer som dessa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

II 
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Författare 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Holmström I, 

D’all Alba G 

2002 

Sverige 

Carer and 

gatekeeper' – 

conflicting demands 

in nurses' 

experiences of 

telephone advisory 

services. 

Att beskriva 

telefonsjukskösterskors 

upplevelse av sitt arbete 

och mötet med vårdsökare 

 

Design Kvalitativ intervjustudie 

med fenomenologisk ansats. 

 Urval: Sjuksköterskor som jobbar 

med telefonrådgivning i Uppsala. 

Alla var medelålders vita kvinnor, 

med 20–30 års arbetserfarenhet 

och hade varit anställda inom 

telefonrådgivning över två år. 

Ingen hade heller en specifik 

utbildning inom 

telefonrådgivning. 

Datainsamling: Intervjuerna 

skedde under våren 1998, pågick 

under 45-60 min, och blev 

inspelade, transkriberade och 

sedan behandlade som texter. 

Analys: Empirisk och 

fenomenologisk metod. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

(-) 

Telefonsjuksköterskor upplevde en 

konflikt när de ville ge vårdsökande 

ideal omvårdnad. De ville göra det bästa 

för vårdsökare och ge den tid som 

behövdes men samtidigt var de tvungna 

att tänka på vilka tjänster som fanns att 

tillgå och hålla samtalen så korta som 

möjligt utifrån organisationens mål. Det 

kunde upplevas krävande och stressande 

för telefonsjuksköterskorna. I vissa fall 

fick vårdsökare en läkartid när hade 

behövt hjälp till egenvård, vilket ofta 

berodde på trötthet hos 

telefonsjuksköterskor. De kände också 

en ständig rädsla för att göra 

missbedömningar, och känslan 

förstärktes då de vårdsökande var av 

utländsk härkomst, och svåra att förstå 

samt ringde å barns vägnar.  Då 

kommunikationen vid telefonrådgivning 

var på distans och därför gick miste om 
ansiktsuttryck och fysiska rörelser 

krävdes en god o känslig hörsel som 

”läste mellan raderna” och fångade upp 

det som inte sades. Att de ständigt 

möttes av nya problem och områden 

upplevdes dock som utvecklade för 

deras kompetens som 

telefonsjukskösterskor.  

K 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Holmström I, Höglund T 

A 

2007 

Sverige 

 

The faceless 

encounter: ethical 

dilemmas in 

telephone nursing. 

Hitta och beskriva etiska 

dilemman som 

sjuksköterskor upplever vid 

telefonrådgivning 

 

Design: Kvalitativ induktiv 

intervjustudie. 

Urval: 12 sjuksköterskor valdes ut 

från ett och samma samtalscenter. 

Deltagarna var kvinnor i åldern 

35–63 år, med 14–40 års klinisk 

erfarenhet som sjuksköterskor och 

erfarenheten av telefonrådgivning 

varierade från 1 månad- 35år.  

Datainsamling: Skedde mellan 

april 2004 och december 2005. 

Öppna intervjuer genomfördes två 

gånger av en författare (I.H) 

varade 45-90 minuter och 

spelades in  

Analys: Intervjuerna 

transkriberades och en tematisk 

stegvis analysmetod användes. 

Textanalysen genomfördes av 

författaren (IH) medan författaren 

(ATH) agerade som kontrolläsare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

(-) 

Fem teman som rör etiska dilemman vid 

telefonrådgivning. Dessa teman bestod 

av: 

-Att prata genom en tredje part 

-Att diskutera personliga/känsliga 

problem via telefon 

-Resursbrist i hälso- och sjukvården 

vilket kunde leda till vård på fel instans 

- Väga informationsbehov hos 

uppringare mot professionellt ansvar 

-Skillnader i bedömning av 

trovärdigheten hos uppringaren. 

K 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Röing M, Holmström I K 

2015 

Sverige 

Malpractice claims 

in Swedish 

telenursing- 

lessons learned from 

interviews with 

telenurses and 

managers. 

 

 

Utforska erfarenheten av 

telefonsjuksköterskors 

direkta inverkan i konkreta 

felbehandlingar- med 

inriktning på faktorer som 

kan ha bidragit till 

klagomål och 

konsekvenser. 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

design 

Urval: Sjuksköterskor och chefer 

inom telefonrådgivning i Sverige 

deltog 

Datainsamling: Intervjuer som 

spelade in, transkriberade och 

nedskrivna 

Analys: Direkt innehållsanalys av 

den transkriberade texten, 

genomläsning av båda författarna. 

11 

(-) 

Arbetsmiljö, grad av 

interaktion/kommunikation, stress, 

skiftarbete, trötthet, underbemanning, 

tekniska hinder, oerfarenhet/brist på 

utbildning, och att tala med en tredje 

part kunde orsaka avvikelser. Ingen 

kontroll på inkommande samtal och 

samtal i kö genererade i press, vilket 

resulterade i svårighet att kombinera 

organisationens mål och personcentrerad 

omvårdnad i varje samtal. Nattskift var 

ofta underbemannade med få raster och 

orsakade avvikelser i högre grad. 

K 

II 

Röing M, Rosenqvist U, 

Holmström I K 

2013 

Sverige 

 

Threats to patient 

safety in telenursing 

as revealed in 

Swedish 

telenurses'reflections 

on their dialogues. 

Att identifiera problem 

som kan hota 

patientsäkerheten under 

telefonrådgivningssamtal 

mellan 

telefonsjuksköterskor och 

vårdsökande. 

Design: Kvalitativ, deskriptiv 

design.  

Urval: 12 sjuksköterskor, 

slumpmässigt uppdelade i två 

grupper; en interventionsgrupp, 

och en referensgrupp. 

Datainsamling: 121 telefonsamtal 
diskuterades, registrerades och 

transkriberades.  

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

med fokus på de synliga och 

uppenbara komponenterna i 

texten. 

12 

(-) 

Ett hot mot patientsäkerheten var 

otillräcklig anamnes om vårdsökare vid 

bedömningen. Kommunikationen 

försvårades när telefonsjuksköterskor 

inte kunde se vårdsökare (behövde 

föreställa sig en bild) samt då 

vårdsökare hade bristfälliga 
språkkunskaper. Situationen försvårades 

ytterligare när en vän/släkting ringde åt 

den vårdsökande. Dåligt samarbete 

mellan olika vårdinstanser, stressiga 

arbetsförhållanden samt bristfälliga 

tekniska hjälpmedel gav negativa 

effekter på patientsäkerheten. 

K 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ström M, Marklund B, 

Hildingh C 

2006 

Sverige 

 

Nurses’ perceptions 

of providing advice 

via a telephone care 

line. 

                 

             

         

 

Beskriva 
telefonsjuksköterskors 
uppfattning av sitt jobb 
inom 1177 Vårdguiden. 
 

Design: Kvalitativ design med 

semistruktuella intervjuer. 

Urval: Att ha en blandad grupp av 

sjuksköterskor för att undvika 

homogenitet.12 sjuksköterskor 

valdes utifrån ålder, utbildning, år 

anställd som sjuksköterska samt 

år som 

telefonrådgivningssjuksköterska, 

De 12 valda jobbar på fyra olika 

ställen inom 1177 Vårdguiden 

men med samma arbetsuppgifter. 

Datainsamling: Semistrukturella 

intervjuer genomfördes av första 

författaren med de 12 utvalda. 

Intervjuerna pågick under 45-60 

min, blev inspelade och sedan 

transkriberade. 

Analys: Tematisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

(-) 

Vad för slags uppfattning 

telefonsjuksköterskorna hade av sitt yrke 

visade sig vara en faktor som påverkade 

telefonrådgivningens kvalitet. De såg sitt 

jobb som utmanande och stimulerande 

då det innebar självutveckling och 

utmaningar. Men det innebar också att 

vara i en utsatt situation, då yrket krävde 

omfattande kunskaper och de kunde 

utsättas för press och kritik från de 

vårdsökande liksom andra professioner 

inom vårdsektorn. Därför sågs kunskap 

och utbildning som berikande och gav 
möjlighet till självutveckling. De såg 
sig själva som den största tillgången i 
sitt arbete. Att ha kontroll över sin 

arbetssituation sågs som en viktig faktor 

för att kunna trivas på sin arbetsplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ström M, Marklund B, 

Hildingh C 

2009 

Sverige 

 

Callers’ perceptions 

of receiving advice 

via a medical care 

help line. 

 

Beskriva vårdsökares 
uppfattningar av 1177 
Vårdguiden, rådgivning 
och dess 
telefonsjuksköterskor 
 

Design: Kvalitativ design med 

semistrukturella öppna intervjuer. 

Urval: Alla personer som ringde 

till 1177 Vårdguden i en region i 

sydvästra Sverige mellan 07:00 

och 19:00 på en dag i april 2005, 

blev tillfrågade om de ville 

deltaga i studien. 

Exklusionkriterier var nödsamtal 

och samtal som behandlar 

patienter med allvarlig sjukdom 

samt samtal där den vårdsökandes 

svenskkunskaper var för 

undermåliga. Inledningsvis valdes 

20 patienter, varav åtta avvisade 

deltagande senare.  

Datainsamling: De utvalda 

vårdsökande kontaktades först via 

telefon inom en vecka efter de 

ringt till 1177, och sedan utfördes 

intervjuer inom tre veckor. 

Intervjuerna varade mellan 35 och 

60 minuter, blev inspelade och 
sedan transkriberade. 

Analys: Tematisk analys. 

 

 

 

 

 

20 

(8) 
Det är viktigt att 
telefonsjuksköterskor visar respekt, 
bekräftar de vårdsökandes oro och 
rädslor samt inkluderar dem i 
beslutsfattandet under rådgivning. 
Det är också viktigt att 
telefonsjuksköterskor delar med sig 
av sin kunskap men också av sin 
livserfarenhet. Dessutom är 
telefonsjuksköterskans välmående 
en viktig aspekt, eftersom 
sjuksköterskans mående påverkar 
telefonrådgivningens kvalitet.  
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

van Houwelingen CT, 

Moerman A H, Ettema R 

G, Kort H S, Ten Cate O 

2016 

Nederländerna 

 

Competencies 

required for nursing 

telehealth activities: 

A Delphi-study. 

Syftet med studien var att 

ge en bättre förståelse kring 

omvårdnadsrelaterade, 

betrodda och professionella 

handlingar inom 

telefonrådgivning och hur 

de nödvändiga 

kompetenserna (tex 

kommunikationsförmåga 

och klinisk kunskap) kan 

bidra till utvecklingen av 

telefonrådgivning. 

Design: Mixad metod som utgår 

från delfi-modellen. 

Urval: 51 stycken deltagare varav 

alla hade någon slags relation 

till/erfarenhet av 

telefonrådgivning, antingen som 

telefonsjuksköterska, fackperson 

eller klient. Alla hade minst sex 

månaders erfarenhet av 

telefonrådgivning och förstod 

holländska. De 14 NT-EPA 

baserades på analys av 

“Nederländska 

telefonsjuksköterskans 

arbetsbeskrivning” och annan 

litteratur. De 52 

kärnkompetenserna valdes också 

utifrån relevant litteratur 

Datainsamling: Genomfördes, 

genom Delfi modellens 4 olika 

faser där deltagarna fick svara på 

dataenkät och sedan diskutera i 

grupp. 

Analys: Statistisk analys och 
sedan en tematisk analys. 

51 

(-) 

De kärnkompetenser som ansågs vara av 

störst vikt vid telefonrådgivning var 

bland annat; kommunikationsförmåga, 

förmågan att integrera tekniken i sitt 

arbete, samt att ha en stödjande attityd. 
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